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ÖZET
Doktora Tezi
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Zarife Gökçen KARADEM
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Mevlüde YAKIT ONGUN
II. Danışman: Prof. Dr. Said TAŞ
Araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin perspektifinden
matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceğinin
incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasına
göre yürütülmüştür. Araştırma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden
maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yöntemleri ile belirlenen resmi
ortaöğretim kurumlarında görev yapan 28 matematik öğretmeni oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları ve
araştırmacı günlüğü kullanılmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi ile analiz
edilmiştir. Verilerin analizinde MAXQDA 2020 programı kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre;
Matematik öğretmenleri üst düzey düşünmeyi eleştirel yaklaşım, sorunun
üstesinde gelme, problemlere farklı çözüm yolları geliştirme olarak ifade
etmektedir. Öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin seviyesi, okul
türlerine göre değişmekle beraber, öğrencilerin çoğunluğunda alt seviyelerde
olduğu belirlenmiştir. Matematik öğretmenlerinin öğrencilerdeki üst düzey
düşünme becerilerini geliştirebilmek için derslerinde sınıf içi etkinlikler, günlük
yaşama entegre ve öğrenci ile etkileşim gibi çeşitli uygulamalara yer verdikleri,
ancak söz konusu becerileri yeterince geliştiremediklerini düşündükleri ortaya
çıkmaktadır. Matematik öğretmenleri öğrencilerdeki üst düzey düşünme beceri
seviyelerinin
alt
seviyelerde
olmasının
ve
derslerde
yeterince
geliştirilememesinin sebeplerini öğrenci, öğretmen, sistemsel ve toplum/aile
açısından ortaya koymaktadırlar. Sebepler olarak matematik öğretmenlerinin
matematik derslerinde sınav odaklı ders işlemesi, sınava bağlı bir sistemin var
olması, ailelerin bu konudaki bilinçsizliği, öğrencilerdeki temel bilgi eksikliği,
kitap okumama ve özgüven eksikliği ön plana çıkmaktadır. Araştırmada
matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi için
öğrenci, öğretmen, toplum/aile, matematik öğretim süreci, eğitim politikasına
yönelik olarak neler yapılabileceğine dair sonuçlar elde edilmiştir. Ortaöğretim
iii

matematik öğretmenlerinin perspektifinden yapılan bu araştırmanın sınıf
öğretmenleri ve ortaokul matematik öğretmenleri üzerinde de yapılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, matematik öğretmenleri, üst düzey
düşünme becerileri, düşünme nasıl geliştirilir
2022, 187 sayfa
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ABSTRACT
Ph.D. Thesis
DEVELOPING HIGH LEVEL THINKING SKILLS IN MATHEMATICS TEACHING
FROM THE PERSPECTIVE OF MATHEMATICS TEACHERS
Zarife Gökçen KARADEM
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Mathematics
Supervisor: Prof. Dr. Mevlüde YAKIT ONGUN
Co-Supervisor: Prof. Dr. Said TAŞ
The aim of the research is to examine how to develop higher-order thinking skills
in mathematics teaching. The research was carried out according to the case
study of one of the qualitative research approaches. The study group consisted of
28 mathematics teachers working in public secondary education institutions,
who were determined by the maximum diversity and criterion sampling
methods, which are among the purposive sampling methods. Semi-structured
interview questions and researcher's diary were used as data collection tools in
the study. The data were analyzed with descriptive and content analysis.
According to the findings obtained from the research;
Mathematics teachers express high-level thinking as critical approach,
overcoming the problem, and different solutions. Although the level of high-level
thinking skills in students varies according to school types, it has been
determined that the majority of students are at lower levels. It is revealed that
mathematics teachers include various applications in their lessons in order to
develop their high-level thinking skills, but they think that they cannot develop
these skills sufficiently. Mathematics teachers reveal the reasons why students'
high-level thinking skills are at low levels and cannot be adequately developed in
lessons in terms of students, teachers, systems and society/family. The reasons
are the exam-oriented teaching of mathematics teachers in mathematics lessons,
the existence of an exam-based system, the ignorance of families on this issue, the
lack of basic knowledge in students, the lack of reading books and the lack of selfconfidence. In the research, results were obtained on what can be done for
students, teachers, society/family, mathematics teaching process and education
policy in order to develop high-level thinking skills in mathematics teaching. It
can be suggested that this research, made from the perspective of secondary
school mathematics teachers, should be conducted on primary school teachers
and secondary school mathematics teachers.
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1. GİRİŞ
Zihinsel bir süreci işaret eden düşünme, “mevcut bilgilerden başka bir şeye
ulaşma” ve “eldeki bilgilerin ötesine gitme” şeklinde tanımlanabilmektedir
(Özden, 2010). Günümüzde düşünen, öğrenen ve öğrendiklerini günlük
yaşamlarında uygulayan bireyler yetiştirilmesi eğitim sürecinin temel
amaçlarından biri olarak görülmektedir. ‘Bilgi teknolojileri’, ‘iletişim çağı’, ‘bilgi
çağı’ gibi kavramların sıklıkla yer aldığı günümüzde eğitim sistemlerinin
amaçlarının öğrencilere var olan bilgileri aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşma
becerilerini kazandırmak olduğu konusunda eğitimciler aynı fikirdedirler
(Üstünoğlu, 2006). Toplumlar da sorgulamadan kabul eden bireyleri değil,
düşünebilen, sorgulayan, karar verebilen, yeni fikirler üretebilen karşılaştıkları
problemleri çözebilen bireyleri istemektedir (Bilen, 2002; Trilling ve Fadel, 2009;
McComes, 2014; Rotherham ve Willingham, 2010; Keser, 2003; NCTM, 2000;
TTKB, 2005).
İnsanlar günümüzde birçok farklı problemle başetmek zorunda kalmaktadır.
Ancak üst düzey düşünme becerilerine sahip olan bir birey, karşılaştığı bilgileri
kolayca anlamlandırır ve gerçek yaşamdaki problemlerin çözümlerinde etkili bir
şekilde kullanabilir. “Üst düzey düşünme becerileri” kavramı mevcut bilgilerin
hatırlanması ve anlaşılmasının ötesinde onların yeniden organize edilmesini ve
kullanılmasını sağlayan becerilerin ortak adı olarak kabul edilmektedir
(Doğanay, 2007). Analiz, sentez, değerlendirme, çıkarım yapma, tahmin,
genelleme, problem çözme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme soru sorma,
karar verme, eleştirel düşünme, sistemik düşünme gibi becerilerin tümü üst
düzey düşünme kategorisinde yer almaktadır (Zohar ve Dori, 2003; Wilks, 1995;
Dillon, 2002).
Eğitim, her dönemde her ülkede belirli niteliklere sahip insan kaynaklarını
olşuturmak için önemli roller oynamıştır. Kazandırılması istenilen nitelikler
yaşanılan toplumları ayakta tutacak dinamikleri oluşturmaktadır. Günümüzde,
içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, bireylerin sahip olması gereken nitelikler,
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basit bilişsel becerilerden daha çok karmaşık üst bilişsel becerileri
gerektirmektedir (Mutrofin & Yuanita, 2016).
Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin öğretim programları incelendiğinde
hepsinde amacın “öğrenciyi gerçek yaşama hazırlamak” olduğu görülmektedir.
(NCTM, 2000). Okul ortamlarında çeşitli derslerde üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilmeye çalışılması ve bu becerilerin gelişmesine etki eden
faktörlerin ortaya konması önemli bir konu haline gelmiştir. Gittikçe daha
karmaşık ve değişken hale gelen dünyamızda etkili olabilmek için bu becerilere
ihtiyaç vardır (Haladyna, 1997) ve bu becerileri kullanarak karşılaştıkları
problemleri çözebilen bireylerin yetiştirilmesi hem gerekli hem de zorunlu bir
hale gelmiştir (Ertek vd., 2013; Gündüz ve Odabaşı, 2004).
Çağdaş dünyanın ihtiyaçları gereği okul ortamlarında bilgi alıp verme yerine
düşünmenin öğretilmesi önem kazanmıştır. Hangi konuda ya da hangi düzeyde
olursa olsun, düşünme en belirgin özelliği ile problem çözme etkinliğidir
(Yıldırım, 1996). Düşünme becerisi ise yeni bilginin alınma ve işlenme niteliği
üzerinde etkilidir (Shalaway, 1997). Toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı
gereği bilgiyi alma ve kullanma, problemleri çözebilme becerisi önem
kazanmıştır. Bu sebepler günümüzün modern okullarında düşünen, üreten,
sorgulayan, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen bireyler yetiştirilmeye çalışılmakta,
öğrencilerin düşünme becerilerini kazanmalarına yönelik öğretim programları
hazırlanmaktadır (Seferoğlu ve Akbıyık, 2006).
Öğrencilerin düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamaya yönelik olarak
ülkemizde 2005-2006 öğretim yılı itibari ile yapılandırmacı eğitim sistemi
uygulanmaya

başlanmıştır.

Yapılandırmacı

eğitim

sistemi

ile

öğretim

programlarının temel aldığı yapılandırmacılık kuramı bilginin öğrenen
tarafından oluşturulduğunu, öğrenenin kendi bakış açısıyla bilgiyi ön bilgileriyle
anlamlandırarak edindiğini kabul etmektedir (Demirel, 2006). Yapılandırmacı
öğrenme anlayışında öğrenenlerde etkili düşünme, öğrenme becerileri ve
problem çözme becerileri gelişmektedir (Alkan, 1998). Öğrenenler zihinsel çaba
harcayarak, araştırma yaparak, düşünerek, sorgulayarak öğrenme ortamına
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katkıda bulunur (Deryakulu, 2000). Yapılandırmacı eğitim anlayışı öğrenmenin
bilişsel boyutunu ön plana çıkarmakta, öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını merkeze
alan bir öğretim programının temelini oluşturmaktadır (Özdemir ve Uyangör,
2011). Öğrenci aktif bir özümseme ve fikirleri kurgulama yoluyla zihinsel
süreçlerden geçerek kendisinin anlamasını geliştirmeli, anlamayı kendisine özgü
bir şekilde zihninde gerçekleştirmelidir (Gadanidis, 1994). Yapısalcılığa göre
bilgi artık kişinin dışında değil aksine onun kendi deneyimleri, yorumları,
düşünme süreçleri ile öznel bir yapıda oluşur (Kılıç, 2001). Yapısalcılık özellikle
fen ve matematik eğitiminde büyük etkisi olan bir yaklaşımdır (Matthews, 2002).
Yapısalcı yaklaşım ile öğrencilerin eğitim sistemi içinde bilgiyi ezberleyen değil,
bilgiyi kullanan bireyler olması hedelenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Talim Terbiye Kurulu tarafından en son 2018 yılında güncellenen matematik
öğretim programı gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda bireyler
yetiştirmeyi hedefine almıştır. Değişen ve gelişen dünyanın ihtiyaç duyduğu
bireyler problem çözme, sorgulama, ilişki kurabilme, doğru kararlar verme gibi
üst düzey düşünme becerileri gelişmiş bireylerdir.
Günlük

yaşamında

matematiği

kullanabilen,

karşılaştıkları

problemleri

çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen ekip çalışması yapabilen,
özgüven sahibi, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilen, bilgiyi
üretebilen bireylerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır (Baki, 2008). Çağımızın
matematik eğitim anlayışı; karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen,
deneyimler üzerinde düşünerek çeşitli çıkarımlar yapabilen, kavrayarak
öğrenebilen, tahminlerde bulunabilen, öğrenme öğretmen süreçlerinin farkında
olabilen ve bu becerileri içinde barındıran üst düzey düşünme becerilerine sahip
bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2018).
Günlük yaşamda ve eğitimde önemli bir yere sahip olan matematik eğitimi
bireylerin “muhakeme yapma” , “problem çözme” , “düşünme” gibi becerileri
kazanmalarında önemli katkılar sağlamaktadır. İçerisinde birçok uygulama ve
beceriyi barındıran matematik her geçen gün bireyin yaşamdaki başarısının
artırılması için daha da önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda günlük yaşamdan
uzak, ezbere yönlenmiş, öğretmenin anlattığı, öğrencinin sadece dinleyici modda
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bulunduğu yaklaşımlar değerini yitirmiştir. Bunların yerini ise öğrenciye
araştırma, sorgulama, ilişki kurma, muhakeme etme, problem çözme gibi üst
düzey nitelikler kazandırmayı hedefleyen yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır
(NCTM, 2000).
Uluslararası Matematik Öğretmenleri Konseyi (NCTM) tarafından yayınlanan
okul matematiğinin prensipleri ve standartlarında matematiği anlayan ve
yapabilen, matematiği günlük hayatlarında karşılarına çıkacak problemlerin
çözümünde kullanabilen bireylerin, geleceklerinin şekillenmesinde önemli
imkân ve fırsatlara sahip olacakları, matematiksel yeterliliğin iyi bir gelecek için
kapılar açacağı vurgulanmıştır. Matematiksel yeterliliğin eksikliği ile ise bu
kapıların kapanacağını da vurgulayan NCTM, öğrencilerin matematiği
derinlemesine anlamaları ve öğrenmeleri için destek sağlanması gerektiğini
belirtmiştir. Bireylerin günlük hayatlarında karşılaşacakları problemlerin
çözümünde gerekecek üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması ve
geliştirilmesi matematik öğretme ve öğrenme amaçları arasında yer almaktadır
(Leikin, 2009; Meissner, 2006; Göker, 1997).
Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilerdeki bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi
için farklı uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası
uygulamalarda öğrencilerin farklı alanlardaki beceri düzeylerinin tespit edilmesi
amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk olarak 2015 yılında ulusal
düzeyde

uygulanmaya

başlanan

Akademik

Becerilerin

İzlenmesi

ve

Değerlendirilmesi (ABİDE) sınavının amaçları arasında okulda öğrendiklerini
günlük yaşamda kullanabilmemeleri ve eleştirel düşünme, problem çözme,
yorum yapma gibi üst düzey zihinsel özelliklerin ortaya konulması vardır (MEB,
2019a).
PISA, TIMMS, ABİDE gibi araştırmalar göstermektedir ki öğrenciler matematik
alanında sayısal işlemler gerektiren problemleri çözebiliyor iken üst düzey
düşünme gerektiren problemlerde zorluk yaşamaktadırlar. Uluslararası yapılan
sınavlarda başarı sağlanabilmesi için öğrencilerin matematik okuryazarlık,
problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip olması gerekmektedir.
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Uluslararası sınavlarda Türkiye’deki öğrencilerin çoğunluğunun üst düzey
düşünme süreçlerine ilişkin ortalamalarda matematikte alt yeterlik düzeyinde
yer aldığı görülmektedir (Ovayolu, 2010; Akkuş, 2008; MEB 2019b).
Bireyler ancak uygun matematik öğretimi ile öncelikle günlük yaşamlarında
karşılaştıkları problemleri çözme becerisi kazanırlar. Buna paralel olarak analiz,
sentez, tümdegelim, tümevarım, özelleştirme ve genelleştirme yollarını kullanma
alışkanlılarını edinirler. Matematikte üst düzey düşünme becerilerinin
kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik yapılan araştırmalar son yıllarda
giderek artmaktadır.
Bu bölümün devamında araştırmanın problem durumu, araştırmanın amacı ve
önemi, sınırlılıkları, varsayımları, konu ile ilgili tanımlar ve kısaltmalar
sunulmuştur.
1.1. Problem Durumu
Bu tez çalışmasının ana problemi, “matematik öğretiminde üst düzey düşünme
becerileri nasıl geliştirilebilir” sorusuna cevap aramak üzerine olacaktır.
Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin perspektifinden incelenecek olan bu
temel problem durumu kapsamında alt problemler aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir;



Ortaöğretim matematik öğretmenleri üst düzey düşünme becerilerini
nasıl tanımlamaktadır?



Ortaöğretim matematik öğretmenlerine göre öğrencilerdeki üst düzey
düşünme becerileri düzeyleri ve bu düzeylere yönelik sebepler nelerdir?



Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin derslerinde üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaları nelerdir?



Ortaöğretim matematik öğretmenlerine göre matematik derslerinde
öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini kazandırabilme durumu
nasıldır?
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Ortaöğretim matematik öğretmenlerine göre matematik öğretiminde
öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerileri nasıl geliştirilir?

Bu tez çalışması ile belirtilen ana probleme cevap aranmaktadır. Bu amaçla
öncelikle alt problemlere cevap aranmış, alt problemlerin cevaplanması ile ana
problemlemin cevaplanmasına çalışılmıştır.
1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu tez çalışmasında matematik öğretiminde öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerinin nasıl geliştirilebileceğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu
amaçla araştırma sürecinde bazı alt amaçlar ele alınmıştır. Araştırmanın ana
amacı çerçecesinde, araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin üst düzey
düşünme becerilerini nasıl tanımladıkları ve derslerindeki uygulamalarının neler
olduğu araştırılmıştır. Öğretmenlerin öğencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerinin düzeylerine ve bu düzeylerin sebeplerine yönelik görüşlerinin
incelenmesi ana amacın derinlemesine ortaya konulması açısından alt amaç
olarak ele alınmıştır. Öğretmenlerin matematik öğretiminde öğrencilerdeki üst
düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerileri de alt amaçlar
kapsamında incelenmiştir. Alt amaçların bütünsel olarak ele alınması ile
araştırmanın amacına ulaşılması hedeflenmiştir.
Geleneksel sistemlerde olduğu gibi öğretmenin anlattığı, öğrencinin ezberlediği,
araştırma, sorgulama, keşfetme gibi üst düzey becerilerden yoksun bir eğitim
öğretim sisteminin bireye ve topluma bir fayda sağlamadığı ortadadır. Bilgiye
ulaşma yollarını bilen, bilgiyi yapılandırabilen, neden sonuç ilişkilerini kurabilen,
karşılaştıkları problemlere çözümler geliştirebilen bireylerin yetişmesi eğitim
sistemlerinin ana hedefi haline gelmiştir. Ülkemizde de son yıllarda daha nitelikli
bireyler yetiştirmek amacı ile çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Temel beklenti
bireylerde üst düzey yeteneklerin gelişimini sağlamaktır. Bu da ancak bireylerin
üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile mümkün görünmektedir.
Matematik öğretimi bu becerilerin kazandırılması için uygun eğitim alanlarından
biridir. Matematik, günlük yaşamda rastlanan problemleri çözebilmeyi, sebep
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sonuç ilişkilerini kurabilmeyi, bunlara ulaşacak düşünme yollarını öğrenmeyi
sağlar (Yenilmez, 2014). Matematikten beklenen amaşlardan biri de bireylerde
düşünme yeteneklerini geliştirmek ve bu yeteneklerin kullanması ile davranışa
dönüşmesini sağlamaktır. Matematik öğrenmek; öğrencilerde sorgulama,
keşfetme ve yaratıcılık gibi üst düzey niteliklerin gelişimine olumlu katkı
sağlamasının yanında, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları
çözmeye yardım edebilecek düşünme becerilerini kazandırmaya yardımcı olur
(Göker, 1997).
Matematik öğretimi bir ülkenin gelişmesinde, ülkenin geleceği için önemli bir
yere sahiptir. Bireylerin düşünce sisteminin ve ufuklarının gelişmesini sağlayan
en temel eğitim, matematik eğitimi ve öğretimidir (Aydın, 2003). Matematik;
bireye kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine
çok yönlü fayda sağlayan bir dil ve araçtır (Ersoy, 2003). Matematik eğitiminin
amacı,

bireylerin

günlük

hayatlarında

rastlayabilecekleri

problemleri

çözmelerinde yardımcı olacak neden sonuç ilişkilerini ortaya çıkarabilen
düşünme sistemini oluşturmak ve bunları yaparken matematiksel ilişkileri
kullanabilecek becerilerin edinilmesine yardımcı olmaktır (Göker, 1997).
Ülkemizin son yıllarda katıldığı PISA, TIMSS gibi uluslararası yapılan
değerlendirmelerde, Türkiye’deki öğrencilerin matematik ortalamalarının
oldukça düşük seviyede olduğu belirtilmektedir. Örneğin Öğrenci Değerlendirme
Programı (PISA) testinin sonuçlarına göre 2009 yılında değerlendirmeye alınan
65 ülkeye göre incelendiğinde matematik açısından ülkemizin puanı OECD
ortalamasının altında kalmıştır. Bu veriler üst düzey düşünme gerektiren
soruların

çokça yer

aldığı sınavlarda

Türkiye’deki matematik başarı

ortalamasının oldukça düşük olduğunun bir göstergesidir. Bu bağlamda
matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekliliği
önem arz etmektedir.
Bu noktada en önemli görev ve sorumluluklardan biri öğretmenlere düşmektedir.
Dünya Bankası’nın yayımlandığı rapora göre “öğretmenler okulda öğrenmeyi
etkileyen en önemli faktördür” (World Bank, 2018). Öğretmenler matematik
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eğitimdeki değişikliklerin ve gelişimlerin başarıyla uygulanmasıda ve başarıya
ulaşmada kilit bir role sahiptirler (Fullan, 2007). NCTM (2000) öğretmenlerin
artık öğrencilerin matematiksel bilgilerini oluşturmalarında onlara yardımcı bir
rol üstlenmelerini önermektedir. Matematik derslerinde öğrencilerin üst düzey
düşünmelerini geliştirmeye yönelik uygulamaların niteliği öğretmenlerin bu
konu ile ilgileri doğrultusunda önem göstermektedir. Öğretim programı ne kadar
iyi olursa olsun, verim; sınıf içerisinde programı uygulayan öğretmenin bu
konudaki yetkinliği ile doğru orantılı olacaktır. Bununla birlikte öğretmenlerin
karşılaştıkları sorunlar da üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinde
etkili olan unsurlardır. Öğretmenlerin öğrencilerdeki üst düzey düşünmeyi
geliştirmeye yönelik görüşleri, deneyimleri, sorunları, beklentileri ve önerilerinin
bu açıdan incelenmesi önem taşımaktadır. Bireylerin geleceğe hazırlanmasında,
okullardaki öğretim programlarını uygulanmasında en etkin role sahip kişiler
öğretmenlerdir. Bu nedenle, öğretmenlerin konu hakkındaki bakış açıları,
matematik öğretiminin geleceğini belirleyen önemli faktörler arasında yerini
almaktadır. Öğretmenlerin fikirleri, görüşleri, deneyimleri ile konu hakkındaki
yorumlarını belirlemek, bireysel olarak karşılaştıkları sorunları tespit etmek
uygulamalardaki gidişata yönelik bilgi vermesi ve eğitim politikalarına
yansımaları açısından oldukça önem taşımaktadır.
Yapılan literatür incelemesi sonucunda matematik öğretiminde üst düzey
düşünme becerilerinin gelişimini matematik öğretmenlerinin perspektifinden
inceleyen

bir

araştırmaya

rastlanmamıştır.

Ortaöğretim

matematik

öğretmenlerinin araştırma grubunda yer aldığı bu çalışmanın matematik
öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önündeki engeller
ve

sorunların

tespitinin,

üst

düzey

düşünme

becerilerinin

nasıl

geliştirilebileceğinin öğretmenlerin bakış açılarıyla incelenmesinin literatüre
katkı sağlayacağı ve yeni araştırmalar için temel oluşturacağı düşünülmektedir.
Öğretmenlerin

üst

düzey

düşünme

becerilerini

nasıl

tanımladıkları,

öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin mevcut durumu, bu durumun
sebepleri, öğretmenlerin üst düzey düşünmeyi geliştirecek ders uygulamalarının
neler olduğu, matematik öğretim sürecinde öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerinin nasıl geliştirileceğine yönelik görüşlerinin neler olduğunun
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belirlenmesi ve tespiti bu alanda çalışma yapan araştırmacılara ışık tutacaktır.
Araştırmanın literatüre yapacağı bu katkısının yanında eğitim öğretim
ortamlarının, öğretim programlarının, ders kitaplarının öğrencilere üst düzey
düşünmeyi geliştirme yönünde yeniden yapılandırılmasında öğretmenlerin
görüşlerine başvurma açısından da bir kılavuz niteliğinde olabileceği
düşünülmektedir.
Öğretmenlerin konu hakkındaki ve uygulama süreci hakkındaki fikirlerinden
haberdar olunması matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması için ışık tutacaktır.
Böylece sahada çalışan, öğrencilerde birarada olan, mevcut öğretim programların
uygulanmasında en etkin role sahip olan öğretmenlerin perspektifinden
öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine ilişkin durumlar
ortaya çıkarılarak, gerekli önlemlerin alınması ile birlikte eğitim politikalarına
yönelik olarak ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması sağlanabilecektir.
1.3. Sınırlılıklar
Araştırmada kullanılan terimler ve kavramlar, “Tanımlar” başlığı altında verilen
anlamları ile sınırlıdır.
Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.


Bu araştırma Şanlıurfa İli, Karaköprü ilçesi ile sınırlıdır.



Araştırma, araştırmaya gönüllü olarak katılan 28 ortaöğretim matematik
öğretmeni ile sınırlıdır.



Bu araştırma 2020-2021 öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlıdır.



Bu araştırma görüşme yöntemine uygun olarak geliştirilen veri toplama
araçları ile sınırlıdır.

1.4. Varsayımlar
Araştırmanın varsayımları aşağıda verilmiştir.


Araştırma grubunda yer alan 28 katılımcının görüşlerini tam olarak
yansıttıkları varsayılmaktadır.
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Katılımcıların veri toplama araçlarını samimiyetle cevapladıkları ve veri
toplama sürecinde hiçbir sorun yaşanmadığı varsayılmaktadır.



Kullanılan veri toplam araçları geçerli ve güvenilirdir.



Araştırmanın farklı zamanlarında, görüşlerine başvurulan uzmanların
yaptıkları değerlendirmeler yeterlidir.

1.5. Tanımlar
Üst Düzey Düşünme: Mevcut bilgilerin hatırlanması ve anlaşılmasının ötesinde
onların yeniden organize edilmesini ve kullanılmasını sağlayan becerilerin ortak
adı olarak kabul edilmektedir (Doğanay, 2007).
Matematik okuryazarlığı: Öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamda kullanma,
mantıksal sonuçlara varma, çeşitli durumlar için problemleri yorumlamak ve
çözmek için öğrendiklerinden çıkarımlarda bulunma kapasitesi.
1.6. Kısaltmalar
ABİDE: Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
NCTM: Amerika’daki Ulusal Matematik Öğretmenleri Organizasyonu (The
National Council of Teacher of Mathematics)
TIMMS: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (The Trends in
International Mathematics and Science Study)
PISA:

Uluslararası

Öğrenci

Değerlendirme

Programı

(Programme

for

International Student Assessment)
IEA: Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement)
OECD: Ekonomik Kalkına ve İşbirliği Örgütü (The Organisation for Economic
Cooperation and Development)
TTKB: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde araştırmanın kuramsal kısmına dayanaklık edeceği düşünülen
literatür taraması üzerinde durulmuştur. Bu bölüm; “Matematik ve Matematik
Öğretimi”, “Üst Düzey Düşünme Becerileri”, “İlgili Araştırmalar” olarak üç alt
başlık olarak ele alınmıştır. İlk başlıkta matematik ve matematik öğretimi, ikinci
başlıkta üst düzey düşünme becerileri, üçüncü başlıkla ilgili araştırmalara yer
verilmiştir.
2.1. Matematik ve Matematik Öğretimi
Matematik Nedir?
İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahip olduğuna inanılan matematik, insanın
kendini kanıtlama süresince her daim önemli bir yere sahip olmuştur. Geçen
yıllarda matematiğin ne olduğuna dair pek çok tanım yapılmıştır.
Türk Dil Kurumu en güncel matematik tanımını şu şekilde vermektedir;
1.isim Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin
özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2. sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.
Matematik; TDK Matematik Terimleri Sözlüğünde “Biçim, sayı ve çoklukların
yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri usbilim yoluyla inceleyen ve sayı
bilgisi, cebir, uzambilim gibi dallara ayrılan bilim” şeklinde tanımlanmaktadır.
Pragmatizmin kurucusu olarak bilinen, 19. yüzyılın ortalarında mantık
matematik ve dil bilim alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan C.S. Pierce:
“Matematik gerekli çıkarımları yapma bilimidir.” demiştir (Davis vd., 1995). De
Corte (2004) matematiği en sade şekliyle hayatın soyutlanmış bir biçimi olarak
ele alırken; Otte ve Barros (2015), insan zihninin bir ifadesi olan matematiğin;
aktif irade, düşünen akıl ve estetik arzusunu yansıttığını iddia etmektedirler ve
matematiğin temel ögeleri; mantık ve sezgi, analiz ve inşa, genellik ve bireysellik
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olduğunu belirtmektedirler. Diğer taraftan Courant ve Robbins (1996),
matematiğin tutarlı olması gereken ancak olmasa da matematikçinin özgür
iradesi tarafından üretilen tanım ve önermelerden çıkan bir sonuç sisteminden
başka bir şey olmadığı iddiasını reddetmişlerdir. Bunu bilim hayatı için ciddi bir
tehdit olarak görüp bu tanımın doğru olması durumunda, matematiğin akıllı bir
insanı cezbedemeyip amaç olmadan; tanımlar, kurallar ve kıyas içeren bir oyun
olacağını belirtmişlerdir. Yıldırım (1991), matematikteki önermelerin kesinliğini
ve zorunlu olması niteliğini bir başka biçimden daha ele almıştır. Bu bakış açısına
göre ise matematik de diğer doğa bilimleri gibi olgusal bir bilimdir.
Matematiğin doğuşuna yönelik iki temel yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşım
matematiği insanın kendisinin icat ettiği yaklaşım, diğer ise matematiğin evrende
zaten var olduğu, insanın onu zamanla farkettiği yaklaşımdır (Alkan ve Altun,
1998).
Gür (2004) “Matematik Felsefesi” isimli eserinde matematiğin ne olduğuna ilişkin
aşağıdaki açıklamayı yapmıştır;
“Bir fizikçiye ‘Fizik nedir?’ veya bir tarihçiye, ‘Tarih nedir?’ diye
sorduğunuzda, yanıt vermekte hiç zorlanmaz. Çünkü gerçekten de ikisi de,
ne aradığı bilmeksizin kendi işini yapamaz. Ancak, bir matematikçiye,
‘Matematik nedir?’ diye sorduğunuzda, haklı olarak yanıtı bilmediğini
söyleyebilir ve bu onu matematikçi olmaktan alıkoymaz. Belki de,
matematiğin ne olduğunu anlamak için geniş bir bakış açısıyla matematik
felsefesi ve tarihini birlikte okumak gerekiyor.” (Gür, 2004)
Matematik Öğretimi
Bilgi, sürekli değişmektedir. Öğrencilerin bilgileri olduğu gibi kaydetmek yerine
anladıkları biçimde kaydetmesi gerekmektedir. Bu şekilde öğrenciler yeni
bilgileri eski bilgilerle karşılaştırıp, organize edip, yeni anlamlar kazandırabilir.
Aksi takdirde öğrenilmeye çalışılan bilgiler ezberlemekten öte geçemez. Bilgiye
ulaşma ve bilgiyi kullanma, yaşam boyu öğrenilmesi gereken bir beceridir. Yaşam
boyu öğrenme, süreklilik, yaratıcılık ve kendi kendine öğrenme kavramları ile
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açıklanmaktadır. Süreklilik, öğrenmenin yaşamın sonuna kadar devam etmesi,
yaratıcılık bireyin kapasitesini kullanması ile yeni şeyler üretmesini, kendi
kendine öğrenme ise bireyin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almasını ifade
etmektedir (Koç, 2005). Bilgi toplumunda kendini geliştiren ve yaşam boyu
öğrenme becerilerini edinmiş bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Soran vd., 2006).
Yani bilgi toplumunda birey olmanın gerekliliği bilgiye nasıl ulaşılabileceğini
bilmek, gerektiğinde bilgilerini kullanabilmek ve yeni bilgileri üretebilmektir
(Gündüz ve Odabaşı, 2004).
Eğitim sistemlerinin temel amacı bireyleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda
yetiştirerek bilgiye ulaşabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düşünme
becerilerini öğretmek ön plana çıkmaktadır (Saygılı, 2010).
Eğitim, bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği oluşturma sürecidir.
Bireyde istenilen davranış değişikliğinin nasıl bulunması gerektiği önem
taşımaktadır. Bunun için bireyin ve toplumun ihtiyaçları çerçevesinde hangi
davranışların değiştirileceği yani hedeflerin tespit edilmesi gereklidir.
Sonrasında ise içerik, model, yöntem gibi unsurlar belirlenir. NCTM (2000) etkili
bir

matematik

öğretiminin;

matematiksel

iletişim,

matematiksel

dil,

değerlendirme, matematiksel görevler (tasks), ilişkilendirme, araçlar ve
temsiller, öğretmen bilgisi ve öğrenme, öğrenmeyi organize etme ve bilginin
öğrenci düşüncesi gibi unsurların üzerine inşası gibi ilkelerden oluştuğuna işaret
etmektedir.
Matematik öğretimi bir ülkenin gelişmesinde, ülkenin geleceği için önemli bir
yere sahiptir. Bireylerin düşünce sisteminin ve ufuklarının gelişmesini sağlayan
en temel eğitim, matematik eğitimi ve öğretimidir (Aydın, 2003). Matematik;
bireye kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine
çok yönlü fayda sağlayan bir dil ve araçtır (Ersoy, 2003). Günümüzde atmıştan
fazla alt dalı ve uygulama alanı bulunan matematik tüm bilimler için vezgeçilmez
bir başvuru kaynağı halindedir. Matematiğin bu denli önem taşıması matematik
eğitimi alanının doğmasını sağlamıştır. Matematik eğitimi alanında her geçen gün
çok fazla araştırma ve çalışma yapılmaktadır. Matematiğin evrensel bir dil olduğu
ilkesine dayanarak ortaöğretim matematik öğretim programı hazırlanmıştır.
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Program oluşturulurken milli ve milletler arası araştırmalar, ülkemizde bulunan
matematik öğretimi ile ilgili ölçme ve değerlendirme teknikleri esas alınarak
bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerin de matematik öğretim programları dikkate
alınmıştır (MEB, 2018). Bu bakımdan geliştirilen matematik öğretim
programında öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınmıştır.
Matematik öğretim programı incelendiğinde programın amaçları aşağıdaki gibi
sıralandığı görülebilir;
1. Problemlere

farklı

açılardan

bakarak

problem

çözme

becerilerini

geliştirmeleri,
2. Matematiksel düşünme ve uygulama becerileri kazanmaları,
3. Matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
4. Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri,
5. Matematiğin tarihsel gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan
bilim insanlarını ve onların çalışmalarını tanımaları,
6. Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair
bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmıştır.
Matematik öğrenmenin amaçlarından biri yalnızca matematik terimlerini,
kavramlarını, matematik dilini değil, onları kullanarak düşünebilmeyi öğrenmek
olmalıdır (Umay, 2007). Esasında matematik yapmak bir yığın formülü
kullanmak, teknik bilgiyi ezberlemek ve ispat edilmiş bir teoremin ispatını
tekrarlamanın ötesinde bir düşünme biçimidir (Yıldırım, 1996). Umay’a (2003)
göre düşünme becerilerinin, mantığın en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan
biri, belki de birincisi matematiktir. O nedenle istenilen matematik eğitimi
öğrencinin matematiksel bilgiyi elde ederken düşünme, akıl yürütme, problem
çözme ve günlük yaşam ile ilşkilendirebilme becerilerini de geliştirme ve
kullanma yetisine sahip olmayı ön planda tutan eğitim biçimidir (Umay, 2003).
Matematik hem kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileri hem de bir
konu alanı olarak bir dil ve araç olarak bireylerin gelişmelerine fayda
sağlamaktadır. Daha önce işlem yapma, hesap yapabilme becerileri ön
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plandayken, artık günümüzde akıl yürütme, problem çözme, muhakeme yapma,
ilişki kurma, karar verme gibi beceriler önem kazanmıştır. Ülkemizdeki
matematik eğitimi bu becerilerin kazandırılmasında yeteri kadar etkili
olamamaktadır. Uluslararası araştırmalar Türkiye’deki öğrencilerin temel
aritmetik becerilerinde daha iyi başarı gösterirken, üst düzey becerilerde alt
seviyede başarı gösterdiğine işaret etmektedir (Olkun ve Toluk, 2009; Ovayolu,
2010). Bu durum aslında okullardaki matematik öğretiminin gerçek hayat ile
uyumsuzluğunu ortaya koymaktadır.
Ülkelerin ihtiyacı olan niteliklere sahip insan gücünün yetişmesi herseyden önce
çağdaş eğitimle mümkün olur. Kalabalık sınıflar, ders sürelerindeki yetersizlik,
yetişmesi gereken yıllık planlar gibi durumların sözkonusu olduğu sınıf
ortamlarında matematik dersi soyut, anlaşılması zor, ezbere yönelten bir ders
haline gelmektedir. Öğretmenler öğrencilerin matematiksel anlamalarını
güçlendirmek ve matematiği sevdirmek için zaman zaman farklı yöntemlere
başvursalar da sınıf ortamlarında birçok güçlükle de karşılaşmaktadırlar.
Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında üst düzey bilişsel becerilere
(eleştirel, analitik, özgün ve yenilikçi düşünen, sorgulayan, yorum yapan vb)
sahip bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığı vurgulanmaktadır (MEB, 2018).
De Lange (1996) matematik öğretiminde alt, orta ve üst düzey olmak üzere üç
hedef düzeyi belirlemiştir. Geleneksel matematik öğretim programlarında bu
hedef aralıkları genel hatlarıyla tam olarak belirgin olamakla beraber geleneksel
programın hedeflerinin çoğu, temel formül becerilerine, tanımlara ve basit
algoritmalara dayanmasından dolayı alt düzey hedefler olarak kabul
edilmektedir. Orta düzeyde, bir alt düzeyin araçları arasındaki ilişkiler kurularak
kavramlar oluşturulur. Üst düzey hedeflerde ise akıl yürütme becerileri, iletişim
ve eleştirel tutum geliştirmeyi gerektirir. Bunlar ise öğrencilerin daha üst
düzeyde düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Sonuç olarak, etkili bir
matematik öğretimi öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmek
için orta ve üst düzey olmak üzere bu iki hedefi kapsamalıdır.
Yapılandırmacı (Constructivist) Yaklaşım
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20. yüzyılın başlarında öğrenme kavramı davranıştaki değişiklik, öğretmen
kavramı

ise

öğretmenden

öğrenciye

doğru

bilginin

akması

şeklinde

tanımlanmakta iken, günümüzde öğrenme- öğretmen süreci etkileşim, büyüme
ve gelişmeye bağlı bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu gelişmeler
yapılandırmacılık gibi yeni öğrenme kuramlarının oluşmasına sebep olmuştur.
Bireyin nasıl öğrendiği, öğrenmenin hangi faktörlerden nasıl etkilendiği,
öğrenme kalitesinin nasıl yükseltileceği konuları eğitim alanında başlıca
araştırma konuları haline gelmiştir. Bu alanda yürütülen çok sayıda araştırmanın
sonuçları ile matematik öğretiminde önemli değişikliklere gidilmiştir ve birçok
ülkenin eğitim programları etkilenmiştir.
Yapılandırmacılık; bilgi edinmeyle ilgili bir kuram olarak geliştirilmiş, öğrenme
ile yakın ilgisinden dolayı zamanla öğrenme kuramı olarak, bilginin nasıl
yapılandırıldığına ilişkin bir yaklaşım haline dönüşmüştür (Demirel, 2006).
Yapılandırmacılığın temelinde bilgi dış dünyadan bağımsız bir olgu değil, aksine
kişinin kendisi tarafından yapılandırıldığı düşüncesi yer almaktadır (Doolittle,
1999).
Yapılandırmacı anlayışa göre bilgi, kesin gerçekler değil bireyin yaşantı ve
deneyimleriyle oluşan bir süreçtir. Kişiden bağımsız olarak düşünülemeyen bilgi,
duruma

göre

değişmekte

ve

bireysel

olarak

anlamlandırılmaktadır.

Yapılandırmacı öğrenme ise yaşantılardan bireysel olarak anlam çıkarma
sürecidir (Yurdakul, 2004). Yapılandırmacılıkta bilgi bireyin aktif çabası ile
zihninde oluşturulabilen, bu süreç içinde bireyin geçmiş yaşantılarının ve
çevresinin etkili olduğu, bilginin sadece dış dünyadan gelmediği ve bilginin bir
bireyden diğerine doğrudan aktarılamayacağı kabul edilmektedir (Philips, 2000).
Öğrenme bilgilerin bireye özgü bir şekilde yeniden anlamlandırılması ve
yorumlanmasıdır. Her bireyin bilgileri yapılandırma biçimi farklılık gösterir. Bu
sebeple bireyin kendi yaşantıları, sahip oldukları ön öğrenmeler gibi durumların
yanında bireyin öğrenme ortamlarında etkilişimde bulunduğu sosyal çevrenin de
bilgiyi yapılandırılmasına uygun olması gerekir (Durmuş, 2001).
Yapılandırmacılığın temel varsayımları genel olarak şöyledir (Olssen, 1996);

16

 Bilgi pasif olarak ya da kişisel bir katkıda bulunma olmaksızın inşa edilmez.
 Öğrenme (bilgi edinme) bir adaptasyon sürecidir.
 Öğrenme özneldir; nesnel değildir, yani herkes kendine özgü biçimde öğrenir.
 Bilgi, etkileşim sonucu oluşturulur; kullanılan dil ve içinde bulunan sosyal
yapı bu etkileşimde önemli rol oynar.
Yapılandırmacı bir şekilde tasarlanan öğrenme-öğretme süreçlerinde temel
ilkeler Lebow (1993) tarafından geliştirilmiştir. Bu ilkeler yapılandırmacı
öğrenme

kuramcıları

tarafından

yeniden

yorumlanarak

genişletilip

derinleştirilmiştir. Bu ilkeler şöyledir:
 Yapılandırma etkin bir süreçtir.
 Anlama uyum sonucu ortaya çıkar.
 Eski bilgiler ve yaşantılar yeni öğrenmelere temel oluşturur.
 Bilgi edinme sürecinde bağlam çok önemlidir.
 Bilgi, temel fikirler etrafında yapılandırılır.
 Öğrenme sosyal bir etkinliktir.
 Bilgi yapılandırma; kültür ve toplumlara göre değişir.
Yapılandırmacı anlayışa göre bilgi öğrenci tarafından ön öğrenmeleri yardımıyla
inşa edilir. Yeni öğrenilen bilgier eski bilgilerle ilişkilendirilir. Yeni bilgilere
ulaşmak için eski bilgiler düzeltilerek yeni yapılar oluşturulur (Pesen, 2005).
Yapılandırmacı anlayış, esasında var olan bilgiler ile yeni bilgiler arasında bağ
kurma ve bütünleşme sürecidir. Yapılandırmacı anlayışı temel alarak hazırlanan
öğretim programlarında öğrenci merkezli öğretim anlayışı baz alınmaktadır.
Öğrencilere bilginin öğretilmesi ve ezberletilmesi değil, öğrencinin zihinsel
becerinin geliştirilmesi, düşünmesi, analiz etmesi ve bilgiyi kendisinin
yapılandırması beklenmektedir (Şaşan, 2002).
Milli Eğitim Bakanlığı, matematik eğitiminin genel amaçlarını öğrencilerin
matematiksel düşünme, farklı açılardan bakarak problem çözme, ilişki kurma,
modelleme, matematiği doğru ve etkili kullanabilme gibi becerilerini geliştirme
olarak belirlemiştir (MEB, 2018). Bu becerilerin öğretilenlerin tekrar edildiği,
sebeplerin araştırılmadan ezberlendiği geleneksel ortamlarda geliştirilmesi
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mümkün değildir. Yığılmalı bir bilim olan matematik dersinde ezber yapıldığında,
kavramlar oluşmamakta ya da birbiri ile ilişkilendirilememektedir. Bu durum
öğrencilerin ön öğrenmesinin yeterince sağlanamamasına sebep olmaktadır. Ön
öğrenmelerdeki eksiklikler ise yeni kavramların oluşumunu engellemektedir.
Yapılandırmacı öğrenme ortamları ise öğrencileri araştırmaya yönelterek,
problem çözme durumlarıyla karşı karşıya bırakarak öğrencilerin yaratıcı
düşünme, sorgulama, matematiksel düşünebilme, sebep sonuç ilişkilerini kurma,
analiz-sentez yapabilme gibi üst düzey düşünme becerileri ve davranışlarının
gelişmesine yardımcı olmaktadır (Bukova, 2006). Bu nedenle öğrencilerin üst
düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinde yapılandırmacı öğrenme etkili bir
yaklaşım olarak kabul edilmektedir.
Yapılandırmacı anlayışa dayalı olarak hazırlanan ortaöğretim programlarının
matematik eğitiminin amaçlarını geçekleştirmede etkili olduğu bazı araştırmalar
ile ortaya konmaktadır (Bukova, 2007; Özgen ve Alkan, 2012; Ünlü ve Aydıntan,
2011). Programlar ne kadar iyi olursa olsun uygulamada yeterince etkili değilse
programların başarıya ulaşması beklenemez (Güven ve İşcan, 2006). Program
değişikliklerinin hayata geçirilmesini sağlayan öğretmenlerdir ve öğretmenler
öğrenciler ile etkileşimlerinin fazla olmasından dolayı önemli bir rol
üstlenmektedirler (Erişen, 2007). Bu bağlamda öğretmenlerin uygulamadaki
karşılaştıkları sorunlar, engeller ve bu engelleri aşmak için önerilerinin ne olduğu
önem taşıyan bir durumdur.
2.1.1. Ulusal ve uluslararası uygulamalarda matematik değerlendirmeleri
Eğitim sistemlerinde verimlilik ve uygulamaların işlevselliğine yönelik
geribildirimler, yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile sağlanmaktadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile
eğitim sistemlerinin mevcut durumu, öğrenci ve öğretmen yeterlikleri, süreçteki
strateji ve yaklaşımlar hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilir (Demir, 2013). Bu
amaçla ülkemizde uluslararası düzeyde TIMSS, PIRLS, PISA; ulusal düzeyde
ABİDE uygulaması yapılmaktadır.
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Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından yapılan
Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) , Üçüncü Uluslararası
Matematik ve Fen Bilgisi Araştırma Projesi (TIMSS) ve İktisadi İşbirliği ve
Kalkınma

Teşkilatı

Değerlendirme

(OECD)

Projesi

tarafından

(PISA)

yapılan

katılmakta

Uluslararası

olduğumuz

Öğrenci

uluslararası

uygulamalardandır. ABİDE uygulaması ise sekizinci sınıf öğrencilerinin zihinsel
becrilerinin ölçülmesi ve bu becerilerle ilişkili olan öğretmen, okul ve aile
özelliklerinin belirlenmesini amaçlanlayan ulusal bir uygulamadır.
Genel olarak bu uygulamalarda öğrencilerin konu alanlarındaki yeterlikleri,
kendileri hakkında görüşleri, öğretmen nitelikleri, okul ortamları ve aileler ile
ilgili veriler toplanmaktadır. Bu uygulamalarda öğrencileri daha iyi tanımak;
onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme
ortamlarıyla ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde görmek mümkün olmaktadır.
Aynı zamanda bu sınavlardan elde edilen ölçme sonuçları ülkeler bazında
karşılaştırılarak ülkelerdeki eğitim üzerine politika yapıcı ve uygulayıcılarına da
geri bildirimler sağlamaktadır.
Uluslararası

sınavlarda

matematik

okuryazarlığı

kavramının

sıklıkla

kullanılmakta olduğu görülmektedir. Bireylerin günlük yaşamlarında karşılarına
çıkan

ve

problem

çözme

becerilerini

kullanma

ihtiyacı

matematik

okuryazalığının önemini göstermektedir. En geniş anlamıyla matematik bilgisini
içeren matematik okuryazarlığı; akıl yürütme, düşünme ve yorumlama üzerine
daha fazla yoğunlaşmaya önem vermektedir (De Lange, 2003)
Matematik okuryazarlığı matematik problemlerini çözmeye dair inanç,
matematiği günlük hayatta kullanabilme, matematiksel bilgileri analiz ve transfer
edebilme, matematiği anlamaya dair istekli olma ve kendine güvenme olarak
tanımlanabilir (Korkmaz, 2016). Bir başka tanım olarak matematik okuryazarlığı;
Taş vd. (2016) tarafından “öğrencilerin, temel konu alanlarındaki farklı
durumlarda karşılaştıkları problemleri tanımlamaya, yorumlamaya ve çözmeye
çalışırken, bilgi ve becerilerini kullanabilme, analiz edebilme, mantıksal
çıkarımlar yapabilme ve etkili iletişim kurabilme yeterlilikleri” olarak ifade
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edilmektedir. McCrone ve Dossey (2007) matematik okuryazarlığını matematiğin
günlük hayattaki rolünü anlama, günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin
çözümünde matematiği kullanabilme kapasitesi olarak özetlemiştir. Matematik
okuryazarlığı PISA sınavlarında var olan haliyle, gerçek hayatta mevcut olan veya
yapılandırılan bir problemin matematiğe aktarılarak, matematiksel işlemler
yardımıyla çözümler üretilmesidir. Üretilen bu çözümlerin gerçek hayatta
yorumlanması sonucunda probleme çözüm üretebilme durumu olarak ifade
edilebilir (Gürbüz, 2014). OECD’ye göre matematik okuryazarlığı “Bireylerin
bugün ve gelecekte karşılaşacakları problemlerin çözümünde düşünebilen,
üretebilen ve eleştirebilen bir yurttaş olarak matematiksel düşünme ve karar
verme süreçlerini doğru bir şekilde kullanıp çevresindeki dünyada matematiğin
önemini tanıma ve anlama kabiliyetidir.” biçiminde tanımlanmıştır (Taş vd.,
2016).
Matematik okuryazarlığına ilişkin yapılan tanımlar incelendiğinde üst düzey
düşünme becerileri ile örtüştüğü görülmektedir. Okuldaki matematik ile gerçek
hayat arasında bir bağ kurmaya yardımcı olabilecek bir kavram olan matematik
okuryazalığı, özellikle

PISA gibi uluslararası uygulamalarda karşımıza

çıkmaktadır. PISA’da matematik okuryazarlığı “matematiğin önemini tanımlama
ve anlama, sağlam temellere dayanan yargılara varma, yapıcı, ilgili ve duyarlı bir
vatandaş olarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde matematikle ilgilenme
ve

matematiği

kullanma

konularında

bireyin

kapasitesi”

olarak

tanımlanmaktadır (Meyer vd., 2005).
Matematik öğretim programlarının uygulanmasına bakıldığında daha çok
matematiğin bilgi boyutuna önem verildiği ve matematiğin soyutlamalarına
odaklanılan, günlük yaşamla olan bağlantısına önem verilmeyen bir ders olarak
değerlendirildiği görülmektedir (Altun ve Bozkurt, 2017). Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından örgün öğretime kayıtlı 15 yaş grubundaki
öğrencilere uygulanan “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan
PISA'nın en temel hedefi öğrencilerin zorunlu eğitimi bitirdikten sonra gerçek
hayatta ve toplumsallaşma sürecinde kullanabilecekleri gerekli bilgi ve becerileri
hangi düzeyde kazandıklarını ölçmektir (Taş vd, 2016). PISA projesinde
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öğrencilerin bu üç temel konu alanındaki bilgi ve becerilerini değerlendirmenin
yanı sıra, konu alanındaki öğrenme stratejileri, problem çözme becerileri ve
değerlendirilen konu alanına yönelik ilgi ve tutumları da araştırılmaktadır
(EARGED, 2005). Değerlendirme öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek hayat
problemlerine ve durumlarına uygulayabilme kabiliyetleri üzerine odaklanmıştır
(Anderson vd., 2007). PISA çalışmalarında üç temel alan olan okuma becerileri,
matematik, fen bilimleri alanlarında değerlendirmeler yapılmaktadır. Ülkelerin
eğitim sistemlerine yönelik geribildirim sağlanmasında PISA sonuçları etkili
olmaktadır. PISA, açık ve kapalı uçlu soruları ile çoktan seçmeli soruların yer
aldığı, iki saat süren bir sınavdır. Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı sorumlu
olmakla birlikte uygulama Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Uygulamada, öğrencilerin matematiksel
yeterlilikleri, motivasyonları, öğrenme şekilleri, aileleri, okul ortamları, kendileri
hakkındaki görüşleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.
Bireylerin matematik okuryazarı olma hedefi, matematik öğretim programının
genel amaçlarında “Problemlere farklı açılardan bakarak problem çözme
becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme ve uygulama becerileri
kazanmaları, matematiği doğru, etkili ve faydalı bir şekilde kullanmaları,
matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermeleri, matematiğin tarihsel
gelişim sürecini, matematiğin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını ve onların
çalışmalarını tanımaları, hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem
olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları
amaçlanmıştır.” şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 2018). Bireylerin günlük
yaşamda karşılarına çıkan problemler ile başa çıkabilmeleri beklenmektedir. Bu
bağlamda bireylerin basit aritmetik işlemleri bilmelerinden ziyade üst düzey
düşünmeyi içeren matematik okuryazarı olmaları günümüzde istenen bir
sonuçtur. Bu yönde öğretim programlarında yapılan güncellemelerle eğitim
kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında uygulanmaya
başlanan yapılandırmacı eğitim sistemine geçilmiş olması bunun bir
göstergesidir.
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Dünya genelinde karar alıcılar kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri
düzeylerini, uygulamaya katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin düzeyleri ile
karşılaştırarak, ülkelerindeki eğitim sistemini kaliteli hale getirmek amacıyla
standartlar oluşturmak, eğitim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
için PISA sonuçlarından yararlanmaktadırlar (EARGED, 2007).
PISA uygulaması 2000 yılından bu yana OECD tarafından her üç yılda bir
yapılmaktadır. Türkiye bu sınava 2003 yılından itibaren düzenli olarak
katılmaktadır. Uygulamada elde edilen başarılar son yıllarda artma eğilimi
gösterse de hala istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. PISA uygulamasının genel
amacı, uygulamaya katılan ülkelerin eğitim sistemlerinin fen, matematik ve
okuma becerileri yönünden kalitesinin ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca PISA,
matematik okuryazarlığı kavramına odaklanmış ve matematik okuryazarlığı
üzerinden matematik başarısını ölçmeyi amaçlamıştır. PISA çalışmaları ile
ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin zayıf tarafları ortaya çıkmıştır. PISA
çalışmalarındaki

nitelikleri

taşıyan

öğrencilerin

yetişmesi

için

eğitim

sistemimizde de yeniden yapılandırılmaya gidilerek yapılandırmacı anlayış
belimsenmiştir (Çelen vd., 2011).
Bu bağlamda PISA matematik ölçeği, öğrencilerdeki matematik okuryazarlığı ve
üst düzey düşünme becerilerini ölçme konusunda yönlendirici bir işleve sahiptir.
PISA’da matematik okuryazarlığına ait altı düzeyde yeterlilik bulunmaktadır. Bu
düzeylerde bulunan öğrencilerin, kullandıkları matematiksel süreçler/işlemler
ve bu süreç/işlemleri ne ölçüde yapabildikleri tanımlanmaktadır. Ülke genelinde
öğrencilerin yeterlilik düzeylerine ilişkin değerlendirmeleri bu doğrultuda
yapılabilmektedir. PISA Matematikte öğrenci yeterlikleri düzey ve özellikleri
Çizelge 2.1’de belirtilmiştir.
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Çizelge 2.1. PISA matematikte öğrenci yeterlikleri (MEB, 2019a)
Seviye/
Puan
aralığı

Öğrenciler ortalama olarak ne yapabilmektedirler

6.Düzey

6. düzeydeki öğrenciler
 Bu düzeydeki öğrenciler; elde ettikleri bilgileri kavramlaştırabilir,
genelleyebilir ve kullanabilir. Farklı bilgi kaynaklarını ve gösterimlerini
ilişkilendirebilir. Bunları esnek bir şekilde birbirine dönüştürebilir. İleri
düzeyde matematiksel düşünme ve akıl yürütme kapasitesine sahiptir.
Yeni durumlarla başa çıkmaya yönelik yeni yaklaşımlar ve stratejiler
geliştirmede kendi bakış açılarını kullanabilir. Kendi bulgularına,
yorumlarına, argümanlarına ulaşabilir. Eylemlerini ve tepkilerini formüle
edebilir ve bunlar arasındaki iletişimi tam olarak sağlayabilir.

5.Düzey

5. düzeydeki öğrenciler
 Bu düzeydeki öğrenciler; kısıtlamaları ve varsayımları belirleyerek
karmaşık durumlar için modeller geliştirebilir ve bu modellerle
çalışabilir. Bu modellerle ilişkili karmaşık problemlerle uğraşmaya
yönelik uygun problem çözme stratejilerini seçebilir, karşılaştırabilir ve
değerlendirebilir. Geniş ve iyi yapılandırılmış düşünme ve akıl yürütme
becerilerini, ilişkilendirilmiş uygun gösterimleri, sembolik ve formel
tanımlamaları ve bu durumlara yönelik bakış açılarını kullanarak
stratejik bir şekilde çalışabilir. Kendi eylemlerini ve formülleştirmelerini
yansıtabilir. Kendi yorumları ve akıl yürütmelerine bağlı olarak elde ettiği
çıkarımları arasında bağ kurabilir.

4.Düzey

4. düzeydeki öğrenciler
 Bu düzeydeki öğrenciler; varsayımların sağlanmasını gerektiren ya da
sınırlılıklar içeren karmaşık durumlarda etkili bir şekilde çalışabilir.
Gerçek problem durumları ve farklı gösterimler arasındaki ilişkiyi
kurabilir. Kendi becerilerinden ve sezgilerinden yararlanarak basit
bağlamlarda akıl yürütebilir. Kendi yorumlarına, argümanlarına ve
eylemlerini açıklayabilir ve ilişkilendirebilir

3.Düzey

3. düzeydeki öğrenciler
 Bu düzeydeki öğrenciler; aşamalı kararların verilmesini içeren açıkça
tanımlanmış işlemleri yürütebilir. Basit bir model oluşturabilir veya basit
problem stratejilerini seçerek uygulayabilir. Farklı bilgi kaynaklarını
kullanabilir ve bu kaynaklardan doğrudan çıkarımlar yapabilir. Yüzdelik,
kesirler, ondalık sayıları kullanabilir ve oran-orantı ile işlem yapabilir.
Kişisel yorumları, sonuçları ve akıl yürütme sonucu elde ettiği çıkarımları
arasındaki ilişkileri sınırlı şekilde kurabilir

2. düzeydeki öğrenciler
 Bu düzeydeki öğrenciler; ilk bakışta görülenden fazlasını gerektirmeyen
durumları fark edebilir ve yorumlayabilir. Tek bir kaynağa sahip bilgileri
ortaya çıkarabilir ve bu bilgileri tek bir gösterimde kullanabilir. Tam
sayıların yer aldığı problemleri çözmek için temel algoritma, formül,
işlem ve temel kuralları kullanabilir. Sonuçları sınırlı bir şekilde
2.Düzey
yorumlayabilir
1. düzeydeki öğrenciler
 Bu düzeydeki öğrenciler; tüm gerekli bilginin verildiği ve soruların açıkça
tanımlandığı durumları içeren soruları yanıtlayabilir. Açık durumlar için
verilen yönergeleri takip ederek bilgiyi tanıyabilir ve rutin işlemleri
gerçekleştirebilir. Bir materyalden (metin, grafik, tablo gibi) hemen sonra
1. Düzey
açıkça istenen işlemleri yapabilir.
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Çizelge 2.1’deki yeterlik düzeylerine göre alt yeterlikler 1. düzeyi, üst düzey
yeterlikler ise 6. düzeyi oluşturmaktadır. PISA’da kabul edilen asgari yeterlik
düzeyi 2. düzeydir. 1. düzeyde yer alan öğrenciler sorunun açıkça belirtildiği,
çözüm içim gerekli tüm bilgilerin verildiği, rutin işlemlerin yapıldığı, son derece
açık olan doğrudan doğruya verilen uyarıcıyı izlemeyi gerektiren işlemlerin
bulunduğu düzeydeki sorulara cevap verebilmektedir. 6. düzeydeki öğrenciler
ise

karmaşık

problem

modellemelerine

durumlarına

dayalı

olarak,

ilişkin
bilgileri

kendi

araştırmaları

ve

kavramsallaştırabilmekte

genelleyebilmekte ve kullanabilmektedirler. Bu düzeydeki öğrenciler ileri
düzeyde matematiksel düşünme ve muhakeme yeteneğine sahiptir. Bu düzeydeki
öğrenciler kendi bulguları, yorumları, savunmaları ve bunların yeni durumlara
uygunluğu ile ilgili işlemlerini ve düşüncelerini formüle edebilir ve tam olarak
iletebilir durumdadırlar.
Çizelge 2.2’de Türkiye’de gerçekleştirilen PISA uygulamalarının hangi yıllarda
yapıldığı, ağırlık verilen alanlar ve Türkiye’nin matematik okuryazarlık puan
ortalaması ile katılımcı ülkelerin genel ortalaması görülmektedir.
Çizelge 2.2. Türkiye’nin yıllara göre PISA matematik puan ortalaması ve genel
ortalama (Taş vd., 2016)
Alan

PISA 2003

PISA 2006

PISA 2009

PISA 2012

PISA 2015

Okuma
Becerileri

Okuma
Becerileri

Okuma
Becerileri

Okuma
Becerileri

Okuma
Becerileri

Okuma
Becerileri

Matematik
Matematik
Matematik
Okuryazarlığı Okuryazarlığı Okuryazarlığı

Matematik
Okuryazarlığı

Matematik
Okuryazarlığı

Matematik
Okuryazarlığı

Fen
Fen
Fen
Okuryazarlğı Okuryazarlğı Okuryazarlğı

Fen
Okuryazarlğı

Fen
Okuryazarlğı

Fen
Okuryazarlğı

Matematik
okuryazarlık
Puan
ortalaması

423

424

445

448

420

Katılımcı
ülkelerin
(OECD) Genel
Ortalaması

500

498

496

488

490

Çizelge 2.2’ de görüldüğü üzere matematik okuryazarlığı 2003 ve 2012 yıllarında
ağırlıklı alan olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’deki PISA uygulamalarının
matematik okuryazalığı alanındaki sonuçlarının katılımcı ülkelerin genel
ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Çizelge 2.3’de yıllara göre
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Türkiye’deki öğrencilerin PISA yeterlik düzeylerine göre yüzdelik dağılımları
görülmektedir.
Çizelge 2.3. Yıllara göre Türkiye’deki öğrencilerin PISA yeterlik düzeylerine göre
yüzdelik dağılımları
Yıl

Ortalama

PISA 2003
PISA 2006
PISA 2009
PISA 2012
PISA 2015
PISA 2018

423
424
445
448
420
454

1.Düzeyin 1.Düzey 2.Düzey*
altı (%)
(%)
(%)
27,7
24,6
22,1
24,00
28,1
24,3
17,7
24,5
25,2
15,5
26,5
25,5
13,2
26,8
32,56
13,8
22,9
27,3

3.Düzey
(%)
13,5
12,8
17,4
26,5
21,1
20,4

4.Düzey
(%)
6,8
6,7
9,6
10,1
5,7
10,9

5.Düzey
(%)
3,1
3
4,4
4,7
0,6
3,9

6.Düzey
(%)
2,4
1,2
1,3
1,2
0,04
0,9

*Asgari performans düzeyi 2. düzeydir.
Çizelge 2.3’de görüldüğü üzere Türkiye’de uygulamaya katılan çok az sayıda
öğrenci 6. yeterlik düzeyinde yer almaktadır. Asgari performans düzeyi olan 2.
düzeyin altında yer alan öğrencilerin oranı; 2003 yılında %51.8, 2006 yılında
%52.1, 2009 yılında %42.2, 2012 yılında %42, 2015 yılında %40, 2018 yılında
%36,7 şeklindedir. 2003 ve 2006 yıllarında uygulamaya katılan öğrencilerin
yarısından daha azı asgari performans düzeyini geçebilmiştir. Yani, bu düzeydeki
öğrenciler her şeyin apaçık verildiği problemleri çözüp rutin işlemleri
yapabilmektedir. İkinci düzeyin altında kaldıkları için doğrudan verilen açık
ilişkilerde bile akıl yürüteme konusunda sıkıntı çekebilirler. Bunun yanında
yorum gerektiren durumlara çözüm üretme konusunda zorluk yaşamakta hatta
çözüm üretememektedirler. 2009, 2012, 2015, 2018 yıllarında asgari performans
düzeyini geçen öğrenci sayısının 2003 ve 2006 yıllarına göre arttığı
görülmektedir. PISA 2018 uygulamasında ise Türkiye’nin ortalama matematik
puanı 2003’ten bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır. PISA 2018’de Türkiye’de
matematik alanında 1. yeterlik düzeyinin altındaki öğrenci oranının %13,8,
birinci yeterlik düzeyinde %22,9, 2. yeterlik düzeyinde %27,3, 3. yeterlik
düzeyinde %20,4, 4. yeterlik düzeyinde %10,9, 5. yeterlik düzeyinde %3,9 ve 6.
yeterlik düzeyinde %0,9 olduğu belirlenmiştir. 2018 yılında yapılan PISA
sınavında Türkiye’de matematik ve fen alanlarında neredeyse tüm öğrencilerin
performansı yükselmiştir. Ancak ortalamalar incelendiğinde yine Türkiye genel
ortalamanın altında yer almaktadır. PISA’da başarılı olabilmek için öğrencilerin
matematiksel akıl yürütme becerilerini kullanmaları, olayları açıklamak ve

25

tahmin etmek için matematiksel kavramları, işlemleri kullanabilmeleri
gerekmektedir (OECD, 2019). Gösterdiği performans artışı ile Türkiye, PISA
2018’de matematik ortalama puanını PISA 2015’e göre en fazla artıran ülke
olmuştur. PISA’da öğrencilerin okuryazarlık becerileri değerlendirilirken 2.
düzey, öğrencilerin ilgili okuryazarlık açısından temel işlemleri yapabildiği düzey
olarak kabul edilmektedir (MEB, 2019b). Bu öğrenciler, yalnız bir kaynaktan
gerek olan bilgiye erişir ve sadece onları tek bir gösterimde kullanabilirler. İkinci
düzeydeki bu öğrenciler temel algoritmaları, formülleri, işlem yollarını
kullanabilirler (MEB, 2019b). Asgari performans düzeyini geçen öğrencilerin
oranı 5. ve 6. Düzeydeki sayının azlığı sözkonusu uygulamada istenilen başarıya
ulaşılamadığının bir göstergesi olarak ele alınabilir. Çizelge 2.3’deki sonuçlara
göre Türkiye’deki 15 yaş grubunda yer alan öğrencilerin yarısına yakını
modelleme, akıl yürütme, muhakeme ve argümantasyon yapamamaktadır. Kendi
düşüncelerini ve yorumlarını açıklayıp tartışamamakta, ilişkilendirme, çıkarım
ve yorum yapamamaktadır. Üst düzey düşünme becerilerine ve problem çözme
becerilerine sahip olan üst düzeydeki öğrencilerin de oldukça az olduğu tablodaki
sonuçlardan anlaşılmaktadır. Bu nedenle bireylerin okul matematiğini günlük
hayatlarında kullanabilme kapasitesi anlamına gelen matematik okuryazarlığı
başarı düzeylerini artırmak amacıyla üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek
acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu sebeplerden dolayı Türkiye’deki öğrencilerin matematik okuryazarı bireyler
olmalarını sağlayacak üst düzey düşünme becerilerine sahip olmaları için
okullardaki uygulamalar düzeyinde araştırmaların yapılmasının ihtiyaç olduğu
düşünülmüştür.
TIMSS
TIMSS; sadece, 4. ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin fen bilimleri
ve matematik alanlarına dönük kazanımların ölçülüp değerlendirilmesine
yönelik olan ve IEA’nın (Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme
Kuruluşu) dört yıl aralıklarla düzenlediği bir araştırmadır. İlki beşinci sınıf
düzeyinde, 40 ülkenin katılımı ile 1995 yılında yapılmıştır. Katılımcı ülkelerin
eğitim sistemlerindeki başarı durumu, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki
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farklar,

okullardaki

eğitim

ve

öğretime

yönelik

bilgi

edinmek

ve

değerlendirmeler yapmak amacıyla uygulanmaktadır. Ülkelerin fen bilimleri ve
matematik

alanlarındaki

eğitim

öğretim

faaliyetlerinin

geliştirilmesini

hedeflemektedir. Bu nedenle sadece öğrencilerden değil; öğretmen, okul
müdürü, velilerden de veri toplanmaktadır. Bir uygulama döneminde 4. sınıfta
bulunan öğrencilerin bir sonraki dönemde 8. sınıfta olmaları nedeniyle aynı yaş
grubundaki öğrencilerin başarıları hakkında uzun dönemli ve boyutsal bir
karşılaştırma yapmaya imkân sağlamaktadır (MEB, 2020). Türkiye 1999 yılından
bu yana TIMSS uygulamasına katılmaktadır. 1999 ve 2007 yıllarında 8. sınıf
düzeyinde, 2011 yılında ise 4 ve 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. 2003 yılındaki
araştırmaya ise katılmamıştır.
TIMSS uygulamasında öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanındaki
kazanımları ölçmek için açık uçlu sorular ile çoktan seçmeli sorular yer
almaktadır. Matematik başarı testinde sayılar, cebir, geometri ve veri-olasılık
öğrenme alanlarını içermektedir. Bu öğrenme alanlarındaki bilişsel süreçler
bilme (%35), uygulama (%40) ve akıl yürütme (%25) şeklindedir. Bilme bilişsel
sürecinde öğrencilerin bilmesi gereken gerçekler, işlemler ve kavramlar yer
almaktadır. Uygulama bilişsel sürecinde, problemleri çözmek veya soruları
cevaplamak için öğrencilerin bilgilerini kullanma ve kavramsal algılama yeteneği
üzerinde durulmaktadır. Akıl yürütme bilişsel sürecinde, rutin problem
çözümlerinin ötesine geçen sıra dışı durumlar, karmaşık içerikler ve çok aşamalı
problemleri çözebilme durumuna odaklanılmaktadır. 4. Sınıf ve 8. sınıf
öğrencilerine dönük yeterlik düzeyleri ayrı ayrı belirlenmiştir. 8. Sınıflara yönelik
olarak 4 matematik yeterlik düzeyi tanımlanmış olup Çizelge 2.4’te bu düzeyler
ve tanımları gösterilmiştir.
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Çizelge 2.4. TIMSS 8. sınıf uluslararası matematik yeterlik düzeyleri ve tanımı
(Yıldırım vd., 2016)
Düzey
4.Düzey



3.Düzey



2.Düzey



1. Düzey



Öğrenciler ortalama olarak ne yapabilmektedirler
Bu düzeyde öğrenciler; metamatiksel akıl yürütebilmeli, sonuç
çıkarabilmeli, genelleme yapabilmeli ve doğrusal eşitlikleri
çözebilmelidir.
Bu düzeyde öğrenciler; matematiksel bilgilerini farklı değişkenlikteki
karmaşık matematiksel durumlara uygulayabilmelidir.
Bu düzeyde öğrenciler; matematik bilgilerini temel düzeyde farklı
matematiksel durumlara uygulayabilmelidir
Bu düzeyde öğrenciler; tüm sayılar, ondalıklar, işlemler ve temel
grafiklerle ilgili bilgilere sahip olmalıdır.

Çizelge 2.4’teki düzeylerde yer alan öğrencilerin ortalama olarak ne
yapabildikleri incelendiğinde 1. düzeydeki öğrenciler temel matematiksel
işlemleri yapabiliyorken, 4. düzeydeki öğrenciler matematiksel akıl yürütme,
sonuç çıkarabilme, genelleme yapabilme gibi üst düzey düşünme gerektiren
durumları yapabilmektedir. Çizelge 2.5’te 1999-2007-2011 yıllarında TIMSS
uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı puanlarının yıllara
göre verileri ile katılımcı ülke sayıları, Türkiye sıralaması verileri bulunmaktadır.
Çizelge 2.5. 1999-2007-2011 Yıllarında 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS matematik
Başarıları
Yıllar

Türk
Katılan ülke
öğrencilerinin
Türkiye sıralaması
sayısı
matematik
başarı puanı

Katılımcı
ülkelerin
ortalaması

TIMSS
değerlendirme
ölçütü

1999

38

31

429

487

500

2007

59

30

432

450

500

2011

42

24

452

478

500

Çizelge 2.5’de görüldüğü üzere Türkiye’nin katıldığı üç TIMSS uygulamasında da
matematik başarı puanı katılımcı ülkelerin genel ortalamasının altındadır. 1999
yılında Türkiye uygulamaya katılan 38 ülke arasından 31. sırada yer almaktadır.
Bu sıralama 2011 yılında 42 ülke arasından 24. sıra olarak değişmiştir.
2019 yılında Türkiye, 496 ortalama puanı ile 39 katılımcı arasında 20. sırada yer
almıştır. Bu performansı ile Türkiye, TIMSS ölçek orta noktası (500 puan) ile aynı
düzeyde yer almıştır (MEB, 2020).
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Öğrencilerin TIMSS matematik başarı testlerinde yer alan maddelere doğru
cevap verebilmeleri için öğrenme alanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve üst
düzey düşünme becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Türk öğrencilerinin
matematik başarı ortalamasının TIMSS değerlendirme ölçütünün altında olması,
Türk öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerini kullanmada yeterli seviyede
olmadığını göstermektedir. TIMMS sınavlarında ilk beş sırada yer alan
Japonya’da matematik dersleri öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini
geliştirmelerini sağlayacak şekilde farklı çözüm yollarını keşfetmeye imkân
verecek etkinlikler üzerine yapılandırılmaktadır (Xu ve Pedder, 2015).
ABİDE
Ülkemizde 2016 yılından bu yana üç yılda bir uygulanan ABİDE projesi ile
sekizinci sınıf öğrencilerinin zihinsel becerilerinin ölçülmesi ve bu becerilerle
ilişkili olan öğretmen, okul ve aile özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim sisteminin hedeflerine ne ölçüde ulaştığının belirlenmesi ve eğitimin
niteliğinin

değerlendirilmesinde

gösterdikleri

performans

kadar

öğrencilerin
ulusal

uluslararası

boyutta

uygulamalarda

yapılan

ölçme

ve

değerlendirmeler de önem taşımaktadır (Gürbüz, 2016). Ülkeler bu kapsamda
ulusal sınavları ülkelerinde uygulamakta ve sonuçlarını eğitim sistemlerini
değerlendirme ve geliştirmede veri olarak kullanmaktadır.
Türkiye’de ulusal sınavlar 2016 yılına kadar öğrencilerin bir üst basamağa
yerleşebilmeleri

amacıyla

yürütülmüş

olup,

ulusal

eğitim

sistemini

değerlendirme amacı gütmemiştir (Gürbüz, 2016). 2014 yılından itibaren eğitim
sistemimizin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir sistem geliştirilmesi
çalışmalarına başlanmış olup, 2016 yılında Akademik Becerilerin İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi (ABİDE) projesi başlatılmıştır ve ilki gerçekleştirilmiştir. 2018
yılında 8. sınıflar için ikincisi gerçekleştirilerek 2019 yılında raporu
yayımlanmıştır (MEB, 2019a).
ABİDE; Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu raporda “ortaokul 8. sınıfta
öğrenim gören öğrencilerin örgün eğitimde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri
kullanma becerilerinin ölçüldüğü bir durum belirleme çalışması” olarak
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tanımlanmıştır. Bunun yanında raporda; öğretim programlarının hedeflerinin
öğrencilerin öğrendikleri ile neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaştığı, bu
durumun öğrencilerin

öğrendiklerini günlük hayatlarında kullanabilme

durumlarının belirlenmesini ve öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin
ölçülmesini gerektirdiği belirtilmiştir (MEB, 2019a).
ABİDE uygulaması, kazanımların temel alınması yönüyle TIMSS ile, becerilerin
ölçülmesini

hedeflemesi

yönüyle

de

PISA

uygulaması

ile

benzerlik

göstermektedir. ABİDE uygulamasında da TIMSS ve PISA’da olduğu gibi
öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilere sahip olma durumlarının belirlenmesi
yanında, öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerinin
bu beceriler ile ilişkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. Öğrencilerin okul
yaşamında öğrendiklerini günlük yaşama aktarma becerileri ve herhangi bir
problem durumuyla karşılaştıklarında problem çözme becerilerinin ölçülmesi de
hedeflenmiştir (MEB, 2019a). ABİDE projesinde matematik testine ait 5 yeterlik
düzeyi bulunmaktadır. Çizelge 2.6’ da Matematik testine ait yeterlik düzeyleri ve
tanımları görülmektedir.
Çizelge 2.6. Matematik testine ait yeterlik düzeyleri ve tanımları (MEB, 2019a)
DÜZEYLER AÇIKLAMA

1 TEMEL
ALTI
DÜZEY

2 TEMEL
DÜZEY

BECERİLER

BECERİNİN İÇERİĞİ
Tanımları, terimleri, birimleri, geometrik özellikleri, sembolleri,
formülleri, geometrik cisimlerin gösterimlerini, temel
Ele alınan konuda
bilinmesi gereken en Tanıma/ Hatırlama özelliklerini ve temel işlemleri yapmayı gerektiren kuralları
hatırlayabilir.
temel
bilgi
ve
Geometrik cisimleri, açınımları ve gösterimleri tanıyabilir
becerileri
kapsar.
Bunlar her öğrencinin
Temel algoritma, formül, işlem ve alışıldık kurallarla işlem
Rutin işlem yapma
kazanmasını
yapabilir.
beklediğimiz
Verilen Yönergedeki
Açık durumlara yönelik doğrudan verilen yönergelere göre
kavramsal
veya bilgiyi
kullanma/
bilgiyi kullanabilir
işlemsel
bilgi
ve yürütme
becerilerdir.
Temsildeki bilgiyi Bir tablo, grafik, sayı doğrusu v.b. gösterimde yer alan bilgiyi
okuma
okuyabilir
Temel bir özelliğin veya kuralın verilen bir durumda geçerli olup
Doğrudan yani ilk Özellik veya kuralı olmadığını ayırt edebilir ve bu kuralı uygulayabilir.
Verilen matematiksel ifadeleri/ sayıları/nesneleri/şekilleri belli
bakışta
görülebilen anlama
bir kurala göre sınıflayabilir.
muhakeme
Bir dizi aşamalı kararların verilmesini içeren açıkça tanımlanmış
gerektirmeyen belli
dört işlem sorularını çözebilir
bir
içerikteki Matematiksel
durumları
fark İşlemleri Yapma
Olası durumlara yönelik basit hesaplamalar ve basit olasılık
edebilir
ve
hesaplamaları yapabilir.
yorumlayabilir.
Az
Rutin sözel problemleri bilinen bir çözüm yolunu kullanarak
zihinsel
çaba
çözebilir. Standart temsildeki bilgiyi işlemler yaparak
gerektiren
basit Rutin
sözel kullanabilir.
ilişkilere yönelik akıl problemleri çözme Rutin sözel problemleri bilinen bir çözüm yolunu kullanarak
yürütme kapasitesine
çözebilir. Standart temsildeki bilgiyi işlemler yaparak
sahiptir ve sonuçlar
kullanabilir.
hakkında çıkarımlar Standart olmayan
yapabilir
temsildeki
bilgiyi Standart olmayan temsildeki bilgiyi okuyabilir.
okuma
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Bir veriyi tablo veya grafiğe aktarabilir. Tablo, görsel, grafik
veya şekil üzerinde verilen bilgileri kullanarak istenilen sonuca
ulaşmak için gerekli işlemleri ve çıkarımları yapabilir.
Temsiller arasında
Basit eşitsizlikleri ve temel denklemleri kurabilir, bir problem
geçiş yapma
durumunu modelleyecek geometrik şekiller ve diyagramlar
oluşturabilir, matematiksel bir ilişkiyi ifade etmek için denk
temsiller bulabilir.
Verilen sayıları istenen şekilde sıralayabilir. Problemde çözüme
Sıralama yapma
ulaşmak için uygulanacak işleme veya sürece karar verebilir;
İşlemlerle matematiksel kavramlar arasında ilişki kurabilir;
Problemde çözüme ulaşmak için uygulanacak işleme veya
İleri
işlem
ve
sürece karar verebilir;
İlişkilendirme
İşlemlerle matematiksel kavramlar arasında ilişki kurabilir;
İşlemler ile kavramlar Problem çözme
Birden fazla kavram, standart olmayan temsildeki bilgi,
arasında
ilişki
gösterim veya kuralı bir arada kullanmayı gerektiren
kurabilir.
Basit
problemleri çözebilir
durumları
ve
İstenen niceliği bulmak için en uygun ölçme yaklaşımını
problemleri çözmek
kullanarak en yakın değeri tahmin edebilir
için
temel
3 ORTA
matematiksel bilgileri Tahmin etme
Bir problemin içinde verilen farklı durumlardan istenen
DÜZEY
uygulayabilirler.
durumun gerçekleşme olasılığını hesaplayabilir ve tahmin
Öğrenci bu düzeyde
edebilir.
gösterimleri
inşa Model/Basit model/ Matematiksel
bağlama
özgü
basit
geometrik
edebilir.
Çözüme Temsil İnşa etme şekilleri/cisimleri/sayı doğrusunu vs. inşa edebilir
ulaşmak için ileri Cebirsel İfadelerle
Cebirsel ifade içeren basit denklem ve problemleri çözebilir.
düzeyde
olmayan
işlem yapma
ancak zihinsel çaba ve
Birden fazla tablo, görsel, şekil veya grafikle verilen bilgiler
muhakeme gerektiren İlişkilendirme
arasından istenilen verileri bulup sonuca ulaşmak için gerekli
işlemleri yapar
işlemleri ve çıkarımları yapabilir.
İşlemler ile kavramlar
Karmaşık ve birden fazla işlem gerektiren problemleri çözmek
Strateji gerektiren
arasında
için
uygun
stratejiyi
seçebilir,
karşılaştırabilir
ve
problemleri çözme
derinlemesine ilişki
değerlendirebilir
kurabilir.
Yapılacak
Birden fazla durum içeren, çözüm yolu akıl yürütme ve strateji
işlemin ana amacı,
Akıl yürütme
gerektiren geometri veya olasılık problemlerinde gerekli
öğrencinin dikkatini
işlemleri yapabilir.
kavram
hakkında Basit model/ Temsil Karmaşık durumlara yönelik modeller geliştirebilir ve bu
derinlemesine
analiz etme ve modellerle çalışabilir. Üç boyutlu cisimlerle ilgili birden fazla
düşünmeye
sevk
kullanma
işlem basamağı gerektiren matematiksel problemleri çözebilir.
4
etmektir. Öğrenci bu
Kendi eylemlerini (çözüm yolu) ve formülleştirmelerini
ORTAÜSTÜ düzeyde gösterimleri
yansıtabilir, örüntülerin genel terimini bulabilir
DÜZEY
analiz edebilir ve
kullanabilir.
Akıl
yürütme ve strateji
kullanarak
gerekli
Genelleme
işlemleri yapar ve
Kendi yorum ve akıl yürütmelerine bağlı olarak elde ettiği
çözüme
ulaşır.
çıkarımlar arasında ilişki kurabilir.
Karmaşık durumlara
yönelik
modeller
geliştirebilir ve bu
modellerle çalışabilir.
Matematiksel problem
Bir strateji veya çözüme yönelik oluşturulan alternatifler
durumlarında
arasından en uygun/iyi olanına karar verebilir; Verilen
bilgilerin
ve
verilere/bilgilere/hükümlere/ kavramlara dayanarak geçerli bir
becerilerin yeni bir
sonuca varabilir ve bu sonuca dayalı bir çıkarım ortaya koyabilir.
Karar verme
duruma
transfer
Üst düzey düşünme ve akıl yürütme gerektiren, karmaşık
edilmesini, mantıksal
durumlar içeren ve çözümü birkaç adımda gerçekleşen olasılık
ve
sistematik
problemlerinde doğru çözüm yoluna karar vererek gerekli
düşünmeyi gerektirir.
işlemlerin tümünü yapabilir
Farklı
bilgi
Bir çözümün, çıkarımın veya stratejinin doğruluğunu ve
kaynaklarını
ve Neden gösterme/ geçerliliğini savunmak için matematiksel deliller/argümanlar
Doğrulama
gösterimlerini
üretebilir.
5 İLERİ
ilişkilendirebilir.
Genellikle tek cevabı ve tek bir çözüm yolu olmayan, strateji ve
DÜZEY
Bunları esnek bir Özgün problemleri kavramsal bilgilerin ilişkilendirilmesini gerektiren problemleri
çözme
şekilde
birbirine
çözebilir.
dönüştürebilir.
Problem oluşturma/ Verilen sembolik, görsel veya sözel ifadeleri istenen özgün bir
Karmaşık
problem kurma
problem durumuna dönüştürebilir.
durumlarını
modelleyebilir.
Karmaşık durumlar
bir
içeren ve çözümü Orijinal
Verilen bilgilerden uygun olanlarını sentezleyerek özgün ve
ürün/model
birkaç
adımda
geçerli bir ürün veya model ortaya koyabilir.
üretme/
sentezleme
gerçekleşen problem,
olasılık ve geometri
problemlerini çözer.
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Çizelge 2.6 incelendiğinde temel altı seviyede bulunan öğrencilerin tanıma,
hatırlama, rutin işlem yapma, verilen yönergedeki bilgiyi kullanma, temsildeki
bilgiyi okuma gibi temel becerilere sahip olduğu görülmektedir. İleri düzeyde yer
alan öğrenciler ise karar verme, neden gösterme, özgün problem çözme, problem
oluşturma/kurma, orijinal bir ürün üretme/sentezleme gibi üst düzey düşünme
gerektiren becerilere sahip olmaktadır. Çizelge 2.7’de 2018 uygulamasında
matematik testine ait yeterlik düzeylerine göre öğrencilerin dağılımı yer
almaktadır.
Çizelge 2.7. Matematik testine ait yeterlik düzeylerine göre öğrencilerin dağılımı
(MEB, 2019a)
Yeterlik Düzeyi

Öğrenci Yüzdesi

Öğrenci Sayısı

Temelaltı

5497

16,4

Temel

12299

36,6

Orta

11003

32,8

Ortaüstü

3780

11,3

İleri

1015

3,0

Toplam

33594

100,0

Çizelge 2.7 incelendiğinde 2018 yılında uygulamaya katılan öğrencilerin
%16,4’ünün temel altı yeterlik düzeyinde, %3,0’inin ileri düzeyde olduğu
görülmektedir. Temel ve temel altı düzeylerde yer alan öğrencilerin oranının
%52 olduğu görülmektedir. Yani öğrencilerin yarıdan fazlası alt yeterlik düzeyde
bulunmaktadır. Bu durum göstermektedir ki, öğrencilerin yarısından fazlası okul
yaşamında öğrendiklerini günlük yaşama aktarma becerileri ve herhangi bir
problem durumuyla karşılaştıklarında problem çözme becerilerini de içeren üst
düzey düşünme becerilerine sahip değildir.
Türkiye’nin katıldığı uluslararası çapta olan TIMSS ve PISA uygulamaları ile
ulusal çapta düzenlenen ABİDE uygulamasında matematik değerlendirmeleri yer
almaktadır. Değerlendirmelerin sonuçları incelendiğinde Türk öğrencilerin
matematik testlerinde alt yeterlik düzeylerinde yer aldığı görülmektedir. Bu
sebeplerden dolayı Türkiye’deki öğrencilerin matematik okuryazarı bireyler
olmalarını sağlayacak üst düzey düşünme becerilerine sahip olmaları için
okullardaki uygulamalar düzeyinde araştırmaların yapılmasının ihtiyaç olduğu
düşünülmüştür.
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Ulusal ve uluslararası uygulamalarda elde edilen sonuçlara bakıldığında
öğrencilerimiz matematiksel temel işlem bilgisi açısından yeterli görülür iken,
kavramlar ile ilgili nasıl düşüneceklerini ve ne şekilde yorum yapacaklarını
bilemediklerinden dolayı üst yeterlik düzeylerinde başarısız olmaktadırlar. Bu
açıdan düşünüldüğünde matematiksel düşünme ve üst düzey düşünme için
sadece, temel işlem bilgisi ve kurallar yeterli olmamaktadır. Matematik sadece
işlem yapma yeteneğinin yer aldığı bir disiplin değil; kişinin karşısına çıkan
problemlere sebep sonuç ilişkisi kurarak yaklaşmasını ve tarafsız düşünmesine
yardımcı olacak becerilerin bir arada yer aldığı bir disiplindir (Alkan ve Altun,
1998). Bu bağlamda matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi, Türk öğrencilerin uluslararası sınavlarda daha yüksek yeterlik
düzeylerinde sonuç almalarına katkı sağlayabilir.
2.2. Üst Düzey Düşünme Becerileri
2.2.1. Düşünme kavramı ve düşünme becerisi
İnsanlığın en önemli özelliklerinden olan ve diğer canlılardan üstünlüğümüzün
bir göstergesi olarak ifade edilen düşünme kavramı birçok araştırmacının
araştırmasında odak noktası haline gelmiştir. Düşünmeye ilişkin çok sayıda
tanımlama bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu TDK (2018) düşünmeyi, zihnimizin
belli bir konu ile ilgili bilgileri karşılaştırarak, bu karşılaştırma sonucu
aralarındaki bağlantıları kavrama yetisi olarak tanımlamıştır. Literatür
incelendiğinde düşünme üzerine farklı tanımların yer aldığı görülmektedir.


Costa (2001) düşünmeyi “Çevreden alınan dışsal uyaranların duyulardan
içsel süreçlere iletilmesidir.” şeklinde tanımlamaktadır.



Fisher (2005) düşünmenin problemi tanımlama, problemi oluşturma ve
çözme, karar verme, seçenek üretme, düşünceleri araştırma gibi zihinsel
etkinlikler olduğunu ifade etmektedir.



Paul (1995) düşünmeyi fikirleri şekillendirmek ve sonuçlara ulaşmak için
zihinsel yetenekleri gözden geçirmek olarak tanımlamaktadır.
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Bochenski (1995)’e göre düşünme tasarımların ve kavramların
devinimidir.



Dewey (1910)’e göre düşünme sorgulama amacıyla yapılan bir eylemdir.
Bu eylem şu andaki durumlardan elde edilen sonuçların bir sonraki
durumlarda faydalı olacak şekilde yapılandırılmasını içerir.



Cüceloğlu (1995) düşünmeyi içinde bulunulan durumu anlayabilmek
amacıyla yapılan aktif, amaca yönelik olarak organize bir zihinsel süreç
olarak tanımlıyor.



De Bono (2007) düşünmenin insanın temel yetisi olduğunu, hayatımızın
her alanında yer aldığını söyler ve düşünmenin öğrenilebilen ve
geliştirilebilen bir beceri olduğunu ifade eder.



Lipman (2003) ise düşünmeyi karmaşık bir süreç olan ayırımları ve
bağlantıları bulma veya oluşturma süreci olarak adlandırırken,
düşünmenin bilinçli bir eylem olduğunu belirtir.



Lewis ve Smith (1993) üst düzey düşünmenin gerçekleşmesini şöyle
tanımlamıştır; “Bireyin kafasını karıştıran durumlara olası çözüm yolları
bulmak ya da bir amacı gerçekleştirmek için hafızasında sakladığı ve yeni
edindiği bilgiler arasında ilişki kurduğu ya da bilgileri yeniden
düzenleyerek genişlettiği zaman üst düzey düşünme gerşekleşir.”

Görüldüğü gibi düşünme farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde
tanımlanmakta, herkesçe kabul edilen ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak
Mayer (1983)’e göre genel tanım itibariyle düşünme üç temel durumdan
oluşmaktadır;
1- Düşünme bilişseldir, ancak davranışlara dayanılarak gözlenebilir.
2-Düşünme

bilişsel

sistemde

yer

alan

bilginin

ve

bilgi

öbeklerinin

yönlendirilmesini içeren bir süreçtir.
3-Düşünme belli bir problemi çözer ya da çözmeye yönelik bir davranışla
sonuçlanır ve bir hedefe yöneliktir.
Düşünme üzerine yapılan tanımlar incelendiğinde, ortak bir tanımlama
olmamasına karşın tanımların düşünmenin zihinsel çok yönlü bir süreç olduğu,
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problem çözmeyi içeren, bilinçli deneyimleri kapsayan özellikleri dikkat
çekmektedir. Günümüzde nörobilim alanında çalışan uzmanlar düşünmenin
beyin tarafından gerçekleştirilen ve nörokimyasal temeli olan bir eylem olduğuna
inanmakla (Zeman, 2006) beraber düşünmenin beyinde bilinçli bir eylem olarak
nasıl gerçekleştiğinin büyük oranda hala gizemi çözülememiş bir durum
olduğunu ifade etmektedirler (Greenfeeld, 2000).
Düşünme becerileri kavramı için bilim insanlarınca yapılmış farklı tanımlar
mevcuttur. Mcguinness (2000) düşünme becerilerini, bilgiyi elde etme, bilgiyi
düzenleme ve analiz etme, bilgiden sonuç çıkarma, problem çözme, neden sonuç
ilişkisi belirleme, karar veme, amaçları oluşturma ve planlama, süreci
gözlemleme, kendi yaşantısına uygulama becerilerinin tümünü kapsayan
beceriler bütünü olarak ifade etmektedir. Fisher (2005)’e göre düşünme
becerileri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi ve bu ikisinin uygulaması olan problem
çözme becerilerini içerir. Sternberg ve Grikorenko (2000) düşünme becerilerini
analitik düşünme, yaratıcı düşünme, uygulamalı düşünme olarak üç şekilde
tanımlar. Burada analitik düşünme bilgiye dayalı problem çözme ve karar
vermeyi, yaratıcı düşünme problemler üstüne sıradışı olasılıklar oluşturmayı,
uygulamalı düşünme ise bu becerilerin günlük problemlere uyarlanmasını içerir.
Lipman (2003) düşünme becerilerinin insanlığın önemli bir zihinsel gücü
olduğunu vurgulamaktadır.
Bireyin sahip olduğu düşüme becerileri en genel anlamda temel düzey düşünme
ve üst düzey düşünme becerileri olarak ele alınabilir. Yenilenmiş Bloom
Taksonomisi’nin ilk üç basamağı hatırla, anla ve uygula basamaklarıdır. Temel
düzey düşünme becerileri bireyin sahip olduğu bilgileri hatırlaması, liste haline
getirmesi, sıralaması gibi daha basit işlemleri içerir. Üst düzey düşünme
becerileri ise Bloom Taksonomisi’nin analiz et, değerlendir ve yarat
basamaklarına denk gelir. Üst düzey düşünme becerisi bireyin sahip olduğu
bilgilerden yola çıkarak bilgiyi yorumlaması, analiz etmesi ve yeni şeyler
üretmesini içerir (Anderson vd., 2001). Hatırlama en basit düşünme biçimi olarak
ele alınırken, örneğin yaratıcı düşünme daha karmaşık bir düşünme biçimi olarak
ifade edilebilir.
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Düşünme becerisi insanın niteliğini artmak için önemli bir faktördür ve eğitim ile
geliştirilmelidir. Düşünme becerisi kazandırmak için bireylere problemlerini
çözmek için fırsatlar tanınmalı ve çözüme nasıl ulaştıkları ile ilgili düşünme
süreçleri üzerinde farkındalık geliştirmeleri sağlanmalıdır (Aybek, 2006). Burada
bahsedilen

düşünmeden

hatırlama

benzeri

basit

bir

düşünme

şekli

anlaşılmamalıdır. Bu düşünme becerileri bilimsel düşünme süreçlerindeki,
araştırmaların temelini teşkil eden üst düzey düşünme becerileri olarak
adlandırılmaktadır. Üst düzey düşünme becerilerini kazanmış bireyler öğrendiği
bilgileri gerçek yaşama aktarabilen ve karşılaştığı sorunları çözmede bu bilgileri
etkili biçimde kullanabilen bireylerdir. İş Güzel vd. (2010) tarafından Cito
Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) yeterlik tanımlarını esas alınarak
hazırlanan üst düzey düşünme becerileri tanımları ve bu tanımların yeterlik
düzeylerine göre dağılımları Çizelge 2.8’de görülmektedir.
Çizelge 2.8. Üst düzey düşünme becerileri tanımlar ve bu tanımların yeterlik
düzeylerine göre dağılımı (İş Güzel vd., 2010)
Üst Düzey Düşünme Becerileri Tanımları

Ayırt etme: Ölçüte uygun özelliği, durumu ortaya çıkarma
Karşılaştırma: Durumlar arasında benzerlik ve farklılıkları ortaya
çıkarma
Transfer etme/Çevirme: Yazı, grafik veya sekil ile verilen bilgi
bütününü istenen forma çevirme
Hesaplama Yapma: Gündelik yaşam durumlarında algoritmik işlem
(dört işlem) yapma
İlişki kurma: Bilgi bütünleri arasındaki ilişkileri ve bu durumların
birbirlerine olan etkisini ortaya çıkarma
Sıralama: Çeşitli nesneleri ve durumları sahip oldukları belirli bir
özelliğe göre belirleme
Tahmin etme: Verilen bilgilerden yola çıkarak olabilecek gelişmeler
konusunda fikir yürütme
Problem çözme: Günlük yaşamda karşılaşılabilecek bir kapsamda,
gelişimsel düzey dikkate alınarak, mümkün olan en somut hal ile
sunulan ve süreçte mutlaka karar vermeyi gerektiren bir durumda
problem çözme düşünme becerilerini uygulama

Yeterlik Düzeyi
1
2
2
2
3
3
3
4

Çizelge 2.8 incelendiğinde ayırt etme 1 yeterlik düzeyine sahip bir beceri iken
problem çözme 4 yeterlik düzeyine sahip bir üst düzey düşünme becerisi olarak
ele alınmaktadır. Esasında her insan doğası gereği temel düzeyde düşünme
düzeyine sahiptir. Ancak temel düzeyde düşünme becerisine sahip olan kişiler
karşılarına

çıkan

problemlere

çözüm
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getirme

konusunda

başarısız

olabilmektedir (Doğanay ve Ünal, 2006). Kişinin üst düzey düşünme becerilerine
sahip olması onu problemlere daha doğru çözümler getirebilen, daha doğru
kararlar alabilen, çevresini daha doğru yorumlayabilen başarılı olarak
adlandırılan bireyler haline gelir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası konular
ve olaylar gitgide daha karmaşık hale geldiğinden bireylerin etkili düşünür
olması oldukça önemli hale gelmiştir (Costa ve Kallick, 2000).
Düşünmenin pek çok farklı tanımı olduğu gibi, düşünme becerilerinin
sınıflandırılmasında da farklı görüşler mevcuttur. Presseisen (1985) düşünme
becerileri üzerine yaptığı sınıflamada düşünme becerilerini temel işlemler,
problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme olarak ele
almaktadır. Beyer’in (1987) düşünme becerileri sınıflaması problem çözme
becerileri, eleştirel düşünme becerileri, bilgiyi işleme becerileri şeklindedir.
Swartz ve Parks (1994) düşünme becerilerini eleştirel düşünme, yaratıcı
düşünme, görüşleri açığa çıkarma ve anlama olarak ifade etmiştir. Lipman (2003)
a göre ise düşünme becerileri bilgi işleme, eleştirel düşünme ve akıl yürütme,
yaratıcı düşünme, problem çözme ve üstbiliş şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Fisher (2005)’e göre düşünme becerileri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi ve bu
ikisinin uygulaması olan problem çözme becerilerini içerir.
Zengin (2018)’e göre üst düzey düşünme becerileri bazı beceriler ile
genellenebilir. Bu beceriler;
* Problem çözme
* Eleştirel düşünme
* Yaratıcı düşünme
* Karar verme
* Analiz
* Sentez
* Değerlendirme
Görüldüğü

gibi

farklı

bilim

insanlarının

yaptıkları

sınıflandırmalar

incelendiğinde üst düzey düşünme becerileri olarak en fazla eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri ile karşılaşılmaktadır.
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Eleştirel Düşünme
Eleştirel düşünme “akılcı ve bilimsel kanıtlara dayanan, somut veya soyut
konular üzerinde düşünerek net yargılara varmaya çalışan bir düşünme süreci”
olarak tanımlanabilir ve tüm duyulardan, yazılı, sözlü anlatımlardan, gözlem,
deney ve akıl yürütmeden elde edilen verileri bir araya getirmeyi gerektirir
(Kutlu vd., 2010).
Gürkaynak vd. (2008) ise eleştirel düşünmeyi şu şekilde tanımlamıştır:
“Eleştirel düşünme, bireylerin amaçlı olarak ve kendi kontrolleri altında
yaptıkları, alışılmış olanın ve kalıpların tekrarının engellendiği,
önyargıların, varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sınandığı,
değerlendirildiği, yargılandığı ve farklı yönlerinin, açılımlarının,
anlamlarının ve sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin çözümlenip
değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve karşılaştırmanın kullanıldığı ve
sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılan düşünme
biçimidir.”
Eleştirel düşünme önceden edinilen becerilerin kolayca hatırlanması değil aktif
bir şekilde içgüdüsel olarak düşünmeyi içeren bir süreci kapsar. Eleştirel
düşünme analitiktir ve planlanmıştır. Özgün düşünmeyi gerektiren eleştirel
düşünme disiplinler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarma ve problemler için
olası yaratıcı çözümleri bulmada bilgiyi derinlemesine işlemeyi kapsar. Eleştirel
düşünme becerisini kazanmış bir birey yansıtıcı olarak karar verir, ortaya çıkan
durumları analiz etmek için problem çözme basamaklarını kullanır, kanıtları
değerlendirir ve uygun çıkarımlar yapar. Eleştirel düşünebilen bireyler, sahip
oldukları inançlar ile ters düşen gerçekler karşısında bile büyük bir istekle bu
gerçeği araştırma eğilimi içerisindedirler (Stobaugh, 2013).

Modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda öğretimde bilgi alışverişi yerine
düşünmeyi öğrenme önem kazanmıştır. Bu durum okullarda düşünen, eleştiren,
üreten, bilgiye ulaşma yollarını bilen bireylerin yetişmesinin önemini ortaya
koymaktadır (Akbıyık, 2002). Eleştirel düşünebilen bir birey karşısına
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çıkabilecek olası tüm durumları göz önüne almakta ve değerlendirebilmektedir
(Ersoy ve Başer, 2011). Eleştirel düşünebilen bireyler


plan yaparak düşünme ve çalışma eğilimi,



esneklik,



sebat,



değişime açıklık



farkındalık

gibi tutum özelliklerine sahip olmalıdır (Halpern, 1998).
Eleştirel düşünme deyince akla tek bir beceri türü gelmemelidir, eleştirel
düşünme birçok altı becerinin ya da alt boyutun bütününden oluşan bir beceri
türüdür. Literatür incelendiğinde eleştirel düşünme becerisinin alt becerilerine
ilişkin birçok sınıflama ile karşılaşılmaktadır. Literatürde karşılaşılan eleştirel
düşünmenin alt boyutları Çizelge 2.9’ da görülebilir.
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Çizelge 2.9. Eleştirel düşünmenin alt boyutlarına ilişkin sınıflandırmalar (Orhan,
2021)
Ennis ve Weir (1985)
Chance (1986)
Paul vd. (1990)
 Konuyu anlama
 Bilgileri, varsayımları ve  İlgili bilgiyi toplama
kanıtları analiz etme
 Gerekçe ve varsayımları
 Mantıklı çıkarımlar yapma
fark etme
 İddialar
üretip Kanıtlanabilirvarsayımlara
düzenleme
İddiaları varma
 Farklı bakış açılarını
savunma
anlama
 Çıkarımları mantıklı bir
şekilde uygulama
 Doğru gerekçe ve kanıtlar  Karşılaştırmalar yapma
sunma
 Çıkarımlar yapma
 Bilginin
tutarlılığını
 Farklı olasılıkları ve
 İddiaları ve varsayımları kontrol etme
alternatifleri görme
değerlendirme
 Uygun yanıtlara varma
 Problem çözme
“Eğer”, “o zaman”
ilişkisini tersine çevirme
Facione (2000)
Kennedy vd. (1991)
Pascarella ve Terenzini
(1991)
 Yorumlama
 Sorunu ve varsayımlarını  Bir yargının temel
tanımlama
noktalarını ve varsayımları
 Analiz
tanımlama
 Soruna odaklanmak ve
 Değerlendirme
net bir şekilde tanımlama  Önemli ilişkileri fark etme
 Sonuç çıkarma
 Çıkarımları analiz etme,  Verilerden hareketle doğru
 Açıklama
anlama ve kullanma
çıkarımlar yapma ve
 Öz düzenleme
sonuçlara varma
 Tümdengelimci ve
tümevarımcı mantık
 Sonuçların uygunluğunu
 Varsayımların, bilginin ve test etme
verinin kaynağının
 Elde edilen kanıtları ve
güvenirliğini ve
otoriteyi sorgulama
geçerliğini sorgulama
Watson ve Glaser (1994) Swartz ve Parks (1994)
Jones vd. (1995)
 Çıkarsama
 Kaynakların güvenirliğini  Yorumlama
değerlendirme
 Varsayımların farkına
 Analiz
varma
 Nedensel açıklama
 Değerlendirme
 Tümdengeli
 Tahmin yürütme
 Çıkarsama
 Yorumlama
 Güvenilir ve tutarlı
 Tartışmaların sunulması
genellemeler yapma
 Karşıt görüşlerin
 Yansıtma
değerlendirilmesi
 Benzerliklerden hareketle
akıl yürütme
 Koşullu akıl yürütme
Johassen (2000)
Halpern (1998)
Ennis vd. (2005)
 Değelendirme
 Sonuç çıkarma
 Tümevarım
 Analiz
 Analiz etme
 Tümdengelim
 İlişki kurma
 Hipotezleri test etme
 Gözlem
 Olasılıkları görme
 Anlamlandırma
 Karar verme
 Varsayımlar kurma
 Sorun çözme
 Kaynakların güvenirliğini
sorgulama
 Yaratıcı düşünme
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Çizelge 2.9’da yer alan eleştirel düşünme becerileri sınıflandırmaları
incelendiğinde araştırmacıların bazı becerilere farklı isimler verilse bile aynı şeyi
işaret ettikleri görülmektedir. Alt becerilerin arasında ortak olarak yorumlama,
analiz,

değerlendirme,

çıkarsama

ve

açıklama

boyutlarının

bütün

sınıflandırmalarda bulunduğu söylenebilir. Çizelge 2.10’ da Facione (1998)
tarafından ortaya konan eleştirel düşünmenin içerdiği beceriler ve alt beceriler
gösterilmektedir.
Çizelge 2.10. Eleştirel düşünmenin içerdiği beceriler ve alt beceriler (Facione,
1998)
Beceri

Alt beceri

Yorumlama

Sınıflara ayırma
Önemini aydınlatma
Manasını açıklama
Fikirleri gözden geçirme
Savları ortaya çıkarma
Savları analiz etme
Hipotezleri değerlendirme
Savları gözden geçirme
Delilden kuĢkulanma
Akıl yürütme
Çıkarımda bulunma
Neticeleri sunma
İşlemleri onaylama
Argümanları sunma
Kendini gözden geçirme
Kendini düzeltme

Analiz
Değerlendirme
Çıkarım Yapma
Açıklama
Öz düzenleme

Bireyin farklı sınıflandırmalarına yer verilen eleştirel düşünme becerilerine
sahip olması, onun bu becerilerini kullanacağını göstermemektedir. Eleştirel
düşünme becerilerini kullanabilmek için bu beceriler ile birlikte bireylerin bazı
eğilimlere de sahip olması gerekmektedir (Trilling ve Fadel, 2009; Siegel, 1999).
Eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri kullanmaya yönelik tutum, bir kişiyi
eleştirel düşünür yapan iki kavramdır. Eleştirel düşünmeye karşı olumlu bir
eğilimi olmayan bir kişinin eleştirel düşünemeyeceği ya da istenilen seviyede
düşünemeyeceği bir gerçektir (Facione, 1990). Sorgulayıcı, araştırmacı, etkili akıl
yürütme becerisine sahip, açık fikirli, tarafsız, karşı görüşlere saygı gösterme gibi
özellikler eleştirel düşünme becerisine sahip bir kişide olması gereken
özelliklerdir (Fisher, 2005). Bireyler gerçek bilgilere ulaşabilmek için farklı
fikirleri tartışabilmeli ve daha objektif yorumlar yapabilmek için bir konuyu
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farklı bakış açıları ile yorumlayabilmelidir (Genç ve Eryaman, 2008). Öğretim
ortamlarında öğrenciler problemin farkına varma, hipotez kurma ve çözüm
önerileri sunma gibi davranışlar yoluyla düşünmeye yönlendirilerek eleştirel
düşünme becerisi kazanabilirler (Ersoy ve Başer, 2011). Eleştirel düşünme
bireyin kendi yaşamında en doğru bilgileri üretebilmesi, en doğru kararları
verebilmesi, bağımsız düşünebilen özgün ve özgür bir birey olması için önemli ve
gerekli bir düşünme biçimidir (Gürkaynak vd., 2008).
Bir üst düzey düşünme becerisi olan eleştirel düşünme becerisi birçok düşünme
becerisi ile doğrudan ilişkilidir. Eleştirel düşünme bünyesinde farklı düşünme
becerilerini içermektedir. Örneğin eleştirel düşünme becerisi karar verme
becerisini kapsamasına rağmen sadece karar verme becerisinden ibaret değildir.
Farklı problem durumlarında farklı düşünme becerilerini barındırmasına
rağmen problem çözme becerisinden ibaret olduğu da söylenemez. Esasında
diğer düşünme becerileri de kendi süreçlerinde belli oranda eleştirel düşünmeyi
bünyesinde barındırmaktadır (Kazancı, 1989). Gök ve Erdoğan (2011), eleştirel
düşünme becerisi ile yaratıcı düşünme becerisinin birbirinden beslendiğini ifade
etmektedir.
Başarılı bir matematik eğitimi için problem çözme ve eleştirel düşünmeyi
geliştirmek gerektiği konusunda görüş bildiren Marcut (2005); matematikte
sadece sorulara cevap vermenin yeterli olmadığını, eleştirel düşünebilen,
fikirlerini sunan, tartışan, karar veren, yansıtan bireylerin yetişmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Marcut öğrencilerde bulunması gereken özellikleri şöyle
sıralamıştır:
 Matematiksel düşünmeyi iletişim ile organize etme
 Kendi matematik düşünmelerini açıkça başkalarına iletme
 Diğerlerinin matematiksel düşünmelerini analiz etme ve değerlendirme
 Matematiksel fikirleri matematik diliyle tam olarak ifade etme.
Öğrencilerin problem çözme yoluyla matematiği geliştirilecekse aynı zamanda
eleştirel düşünme becerilerini de öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için ilk koşul
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öğrencilerin fikirlerini ifade ederken kendilerini özgür hissetmesi ve
etrafındakileri dinleyip onların fikirlerine ilgi göstermesidir (Marcut, 2005).
Eleştirel düşünme becerisi yüksek olan bireyin matematik başarısının yüksek
olacağı gibi matematik başarı düzeyi yüksek olan bireyin eleştirel düşünme
beceri düzeyinin de yüksek olması beklenmektedir (Guay ve McDaniel, 1977).
Matematikte eleştirel düşünme önceden var olan bilgileri birleştirme ve
düzenleme; mantık yürütme, genelleme ve ispat yapabilme, herhangi bir
probleme karşı çözüm üretebilmektir (Glazer, 2001). Matematik okuryazarı
olabilen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek matematiğin temeli ve
matematik öğretiminin amaçları arasında yer almaktadır (Ernest, 1994). Bu
çerçevede bir üst düzey düşünme becerisi olan eleştirel düşünme matematik
öğretiminde önemli bir kavramdır.
Yaratıcı Düşünme:
Yaratıcı düşünme de bir üst düzey düşünme becerisi olarak sıklıkla ele alınan
kavramlardan birisidir. Literatür incelendiğinde yaratıcılık ve yaratıcı düşünme
kavramları üzerine yapılmış birçok tanım ve açıklama bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları;
 Problemlerin veya bilgideki boşlukların hissedilmesi, düşünce veya
hipotezlerin oluşturulması, test edilmesi, geliştirilmesi ve verilerin
iletilmesi (Torrance, 1995).
 Iraksak ve yakınsak düşünceyi, problem bulmayı ve problem çözmeyi,
kendini ifade etmeyi ve içe yönelik motivasyonu içeren çok yönlü bir yapı.
(Runco, 1996).
 Yaratıcılık kavramı ile bir bireyin var olan kalıplardan kurtulması,
sorgulaması, ana yoldan ayrılması veya farklı olmaktan korkmaması
kastedilir (Saban, 2002).
 Yaratıcılık bir süreçtir; yaratıcı kişiler problem ve sorunlara çözüm bulma
yönünde yoğun çalışır ve aşamalı değişiklik ve iyileştirmelerle gelişme
yaratırlar (Duran ve Saraçoğlu, 2009).
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Tekin (2008) yaratıcı bir birey için; ilk etapta meraklı, sabırlı, buluş yapma
kabiliyetine sahip, hayal kurabilen, deney ve araştırmalardan kaçmayan ve
birleşimci yargılara ulaşabilen bir kişi şeklinde ifade ederken Sheffield (2008)
yaratıcı öğrencileri matematik problemlerini düşünürken özgün ya da yenilikçi
yollara odaklanan öğrenciler olarak tarif etmiştir.
Toplumların yaratıcılık gücü yüksek, yaratıcı düşünebilen insanların varlığına
ihtiyaçları bulunmaktadır (Erdoğdu, 2006). Yaratıcı düşünme fikir oluşturma
süreci ya da fikirleri farklı açılardan ele almak, yeni yollar, yeni fikirler veya yeni
işlemler formüle etmek şeklinde ifade edilebilir (Olson, 2000). Bu bağlamda
yaratıcı düşünme Rawlinson (1995) ve Biber (2006) tarafında “daha önce
aralarında ilişki kurulmamış nesneler veya düşünceler arasında bir ilişki kurma”
şeklinde tanımlarken, Bartzer (2001) ise yaratıcı düşünmenin kompleks bir
düşünme süreci olduğunu; bu süreçte bazı teorik ve pratik kavramların,
bilgilerin, becerilerin ve alışkanlıkların belli bir oranda bu sürece dahil olduğunu
belirtmektedir.
Yaratıcı düşünme becerileri ise bir beceri türü olarak ele alındığında bireylere
verileni olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulayıcı bir tutumda bulunma, yeni
düşünceleri ortaya çıkarabilme ve yeni fikirleri öne sürme, yargıda bulunma ve
karar verme, bazı şeylerin kompleks yapısını görebilme adına ayırım yapma,
hipotez kurma ve alternatif yenilikçi sonuçlar aramalarına imkan sağlar (Wegerif,
2007).
Matematik eğitiminde yaratıcılık önemli bir yer tutmaktadır. Yaratıcı bir
matematik eğitiminin gerçekleşebilmesi ve matematik eğitiminin yaratıcı
düşünme becerisini geliştirmeye destek olması için bunu sağlayacak iyi bir
matematik öğretimine ihtiyaç bulunmaktadır. Yaratıcı matematik eğitiminde
olması gereken bazı ilkeler mevcuttur. Philips ve Higginson (1997) matematik
eğitiminin yaratıcılık ilkelerini ikiye ayırmıştır:



Birinci ilke; öğrencilere yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasına imkân
tanıyacak materyalleri sağlamaktır. Materyaller, matematiksel ilkeleri
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kapsayan nesnelerdir. Eğer gerekli materyaller sağlanırsa müfredat ile
sınırlandırılmış olan faaliyetler içinde öğrencilerin yaratıcı matematik
eğitimini alması açısından fayda sağlanabilir.


İkinci ilke; öğrencilerin günlük yaşamdaki matematiksel düşüncelerin
farkına varmalarını sağlamak ve sınıfta öğrendiği bilgileri günlük yaşama
aktarmalarına izin vererek, matematiksel kavramlar ile günlük yaşam
problemleri arasındaki ilişkileri fark etmelerini sağlamaktır. Böylece
öğrenciler

etraflarındaki

dünyada

matematiğin

neden

ve

nasıl

kullanıldığını kavrarlar.
Ediger (2000) yaratıcı düşünmeyi içeren matematik öğretim programının
özelliklerini şöyle listelemiştir:
 Farklı düşünme becerilerini gerektiren alıştırmalar,
 Yaratıcı yazma çalışmaları,
 Dramatik aktiviteler,
 Sanatsal çalışmalar,
 Yorumlama çalışmaları,
 Öğrencilere yazdırılacak şiir ve düz yazılar,
 Müzik besteleme
 Maket yapma gibi faaliyetleri içermelidir.
Matematik

eğitiminde

yaratıcı

düşünmeyi

geliştirecek

uygulamaları

geçekleştirebilmek için buna imkan sağlayacak bir matematik programı ve bu
programları

uygulayacak

öğretmenlerin

varlığı

gereklidir.

Matematik

öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi öğrencilerde yaratıcı
düşünmenin gelişimine katkı sağlayabilecektir.
Problem Çözme
Problem çözme becerisi de üst düzey düşünme becerisi olarak ele alınan beceri
türlerindendir. Problem, kişide çözme isteği uyandıran ve çözüm yöntemi kişi
tarafından bilinmeyen, kişinin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözebileceği
durumlar olarak tanımlanmaktadır (Olkun ve Toluk, 2006). Yıldızlar (2001)
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alanda yapılmış olan tanımları incelemiş ve bir durumun problem olarak
nitelendirilmesi için; durumun yeni olması, çözümün kişi tarafından bilinmiyor
olması, bu durumun insanın zihnini karıştırıyor olması ve kişinin daha önceki
tecrübeleriyle çözülebilir nitelikte olmasını sağlaması gibi özellikleri taşıması
gerektiğini ifade etmektedir.
Problemler önceden karşılaşılmayan bir sorun olduğu için; problem çözme süreci
içinde insanlar üst düzey düşünme becerilerini kullanma ihtiyacı içinde olurlar.
Buna bağlı olarak insanların hayatlarının hangi anında, ne zaman, ne şekilde bir
sorunla karşılaşacağını bilmediğinden; problem çözme insanın yaşamını devam
ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bir beceridir (Arıol, 2009). Problem zihinde
belirsizlik oluşturan durumlar olarak ele alındığında problemin çözümü, bu
belirsizliklerin ortadan kaldırılması olarak düşünülebilir. Problemi çözebilmek
için problem yaratan durumun analiz edilmesi, çözüme ulaştıracak bilgilerin
seçilmesi, seçilen bilgilerin uygun bir şekilde düzenlenilmesi ve problem
durumuna uyarlanması gerekmektedir. Problem çözme, öğrenme yaşantılarını
hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli ve faydalı olan davranışları olası durumlar
içinden arayıp bulma yöntemidir. Bu sebeple problem çözme yöntemi, yaratıcı ve
bilimsel düşünme yeteneğini gerektirir. Problem çözme en temel hali ile ne
yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılması gerekeni bilmek olarak
tanımlanmaktadır (Altun, 2010).
Eğitimin hedeflerinden birinin gelecekte karşılarına çıkabilecek problemleri
farkeden ve problemlerin üstesinden gelebilecek bireylerin yetiştirilmesi olduğu
dikkate alındığında (Karataş ve Güven, 2010) bir üst düzey becerisi olan problem
çözmenin eğitim-öğretim ortamlarında ve süreçlerinde üzerinde önemle
durulması gereken konuların başında gelmesinin gerekliliği daha net ortaya
çıkacaktır.
Problem çözme matematik dersinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir matematiksel
durumun problem olabilmesi için çözüme giden yolun açık olmaması, öğrencinin
mevcut bilgileri ile üst düzey düşünme becerilerini kullanması gerekmektedir.
Polya problem çözmenin yüzme gibi alıştırma yapmakla ilgili bir beceri olduğunu
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ifade eder (Polya, 1997). Polya’ya göre bir problemi çözme, açık olarak
düşünülenin nasıl elde edilebileceğinin araştırılmasıdır. Problem çözme, sadece
bir ürün ortaya koymak değildir. Problem çözme bir süreçtir. Bir problemi
çözmek, yeni ve sıradan (rutin) olmayan yol ile birlikte bilgiyi kullanmanın bir
süreci ve yöntemidir. Polya (1997) matematik problemlerinin çözümünde;
problemin anlaşılması, problemin çözümü için bir plan yapılması, çözüm planının
uygulanması ve sonucun doğruluğunun kontrol edilmesi adımlarından
oluştuğunu

ortaya

koymuştur.

İlköğretim

Matematik

Dersi

Öğretim

Programı’nda öğrencilerin problemi anlamanın, plan yapmanın, kontrol etmenin
ve

farklı

stratejiler

kullanmanın

önemini

anlamalarının

sağlanması

vurgulanmaktadır. Matematiksel problem çözme sürecinde de daha çok Polya’nın
problem çözme adımları kullanılmaktadır. Bu adımlara göre matematik
problemlerini çözmede başvurulan adımlardaki önemli noktalar aşağıda
belirtilmiştir.
 Problemin anlaşılması: Problemde ne istenildiğinin ve isteneni
bulabilmek için nelerin verildiğinin anlaşılması problemi çözüme
ulaştırabilmenin ilk şartıdır. Kişi problemi anladığında bunu kendi
cümleleriyle açıklayabilir ve problemin içeriğini açıklayan bir şema veya
şekil çizebilir. Problemin anlaşılması adımının önemli noktaları;
problemde verilen ve istenilenlerin neler olduğunun yazılması, problemin
öğrencilerin kendi cümleleri ile ifade edilmesi ve açıklanması, problemin
özetlenmesi ve probleme uygun bir şekil şemanın çizilmesi olarak
belirtilebilir.
 Problemin çözümü için bir plan yapılması: Bu adım problemin
anlaşılmasına bağlıdır. Bu adımın önemli noktaları; problemde verilenler
ve istenenlerle ilgili matematik kavramlarına ait bilgilere sahip olunması,
bu bilgilerden problemle ilgili olanların ayrıştırılarak seçilmesi ve seçilen
bu bilgiler vasıtasıyla verilenlerle istenilenler arasında matematiksel
ilişkilerin kurulmasını şeklinde ifade edilebilir. Bu adımın kritik davranışı,
problemin

çözümünde

kullanılacak

cümlelerinin yazılmasıdır.
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matematik

cümlesinin

veya

 Çözüm planının uygulanması: Problemin çözümünde verilenlerle
istenenler arasındaki matematiksel ilişkiler kurulduktan sonra yapılacak
iş, bu planın uygulanmasıdır.
 Sonucun doğruluğunun kontrol edilmesi: Sonucun kontrolü problemin
çözmününün kontrol edilmesidir. Bu kontrol süreci, elde edilen sonucun
mantıksal kontrolünü, işlemlerin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını
ve bulunan sonucun tahmine uygun olup olmadığının kontrolünü içerir.
Problemin çözümünde elde edilen sonucun doğru olup olmadığının
kontrol edilmesinden önce kurulan ilişkilerin, sonra tahmin sonucu ile
bulunan sonucun, en sonda da yapılan işlemlerin kontrolü yapılır. Bu
adımın krtik davranışları; bulunan sonucun tahmin edilen sonuçla
karşılaştırılmasının ardından çözümün kontrol edilmesi ve yanlış varsa
yanlışın sebebi ile birlikte belirtilmesi ve düzeltilmesidir.

Polya’nın matematik problemlerini çözmede takip edilen adımlardaki kritik
davranışlar aşağıdaki gibi özetlenebilir (Baykul, 2009).
1. Problemde verilen ve istenilenlerin neler olduğunu yazılması
2. Problemin öğrencilerin kendi ifadeleriyle söylenmesi ve açıklanması
3. Problemin özetlenmesi
4. Probleme uygun bir şekil veya şemanın çizilmesi
5.Problemin çözümünde kullanılacak matematik cümlesinin veya
cümlelerinin yazılması
6. Problemin sonuçlarının tahmin edilmesi
7. Problemin çözümünde kullanılacak planın uygulanması veya işlemlerin
yapılması
8. Bulunan sonucun tahmin edilen sonuçla karşılaştırılması
9.Çözümün kontrol edilmesi ve varsa yanlışın sebebi ile birlikte
belirtilmesi ve düzeltilmesi
10. Verilen verilere uygun bir problem yazılması
Tarihten günümüze kadar matematiğin gelişimi incelendiğinde, insanların
günlük yaşamda karşılarına çıkan sorunları çözme isteğinin matematiği
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doğurduğu söylenebilir (Olkun ve Toluk, 2006). Problem çözmenin her insanın
bir ihtiyacı olması ve matematiğin merkezinde bulunması, problem çözmeyi
bireylerin hayatlarında önemli bir yere taşımıştır. Dolayısıyla matematik
yapmak; problemi çözmek için yöntem geliştirmek, geliştirilen bu yöntemleri
uygulamak ve uygulamaların sonuca ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmektir (Van
De Walle vd., 2012). Bu bağlamda problem çözme süreci hem üstbilişsel
becerileri

hem

de

matematiksel

muhakeme

becerilerini

kullanmayı

gerektirmektedir. Problem çözme süreci Şekil 2.1’deki modelde görülmektedir.

Problemi Anlama
Problem
Kurma

İşlemi Kontrol
Etme

Üst Bilişsel
Süreçler

Bir Plan
Yapma

Planı Yürütme

Şekil 2.1. Problem çözme faaliyetinin döngüsel yapısını vurgulayan çerçeve (Yong
ve Kiong Lau, 2007)
Matematik eğitiminde öğrenciler için üzerinde durulması ve tartışılması gereken
önemli konulardan biri de, verilen problemleri çözmenin yanında yeni
problemler kurarak çözmeye çalışmadır (Gür ve Korkmaz, 2003). Ancak bu
şekilde öğrencilerin günlük hayatlarında karşılarına çıkan gerçek yaşam
durumları ile matematik arasındaki ilişkiyi görmeleri sağlanabilir. Matematik
dersi; öğrencilere günlük hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri
kazandırmak, onlara problemlerini nasıl çözeceklerini öğretmek, olaylarda
problem çözme yaklaşımı içinde yer alan düşünme biçimlerini kazandırmak ve
geleceğe hazırlamak için gerekli olan araçlardan birisi olarak görülmektedir
(Yıldırım, 2006). Bu bağlamda öğrencilerin matematik eğitiminden sonra günlük
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hayatta karşılaştıkları problemleri çözebiliyor olmaları sonucu beklenmektedir.
Bireylerin matematiği öğrenmesi, matematiği yapması ve matematiksel düşünme
becerisine sahip olması ancak matematikteki çeşitli iletişimlerle (sözel, sayısal,
görsel, sembolik, yazılı) sağlanır. Üst düzey düşünme becerisi içinde yer alan
matematiksel düşünme ancak matematik eğitimindeki söz konusu iletişimler
kullanılarak

elde

edilebilmektedir.

Dolayısıyla

özellikle

uluslararası

uygulamalarda sıkça karşılaşılan "matematik okuryazarlığı" gibi ifadeler
eğitimde ulaşılması beklenen temel amaçlardandır. Bu amaç her toplumun
üzerinde önemle durması ve geliştirmesi gereken bir alan olmuştur (Ersoy,
2003).
Problem çözme becerisinin temelini oluşturan matematik eğitimi, kişilerde
problem çözme becerisinin geliştirilmesi için önem taşımaktadır. Matematiksel
problem çözme süreci ile bireyler problem çözme becerisini geliştirecek ve bu
beceriyi gerçek yaşam durumlarına uyarlayarak hayatlarında karşılarına
çıkabilecek problem durumlarında kullanabileceklerdir (Kösece Loğoğlu, 2016).
Bu nedenle öğrencilerde bir üst düzey düşünme becerisi olan problem çözme
becerisini geliştirmek matematik eğitiminin en temel amaçlarından biridir
(Reusser ve Stebler, 1997). Matematik dersi; problem çözme süreçleri içindeki
düşünme becerilerini kazandırmak için öğrencileri geleceğe hazırmakla birlikte,
öğrencilerin hem bilimsel problemlerini hem de günlük hayattaki problemlerini
çözmelerine katkı sağlar (Alan, 2009). Eskiden sadece işlem yapma becerisi
olarak ele alınan problem çözme becerisi günümüzde anlama, tahminde
bulunma, varsayımlar yapma, keşfetme becerilerini içeren bir süreç olarak
görülmektedir (Baki, 2008).
Problem çözme becerisine sahip olmak günlük yaşamda başarılı olmak kadar
matematik dersinde de başarılı olabilmek için önemlidir. Yapılan araştırmalar
göstermiştir ki; problem çözmede başarı gösterenler matematik dersinde de
başarı göstermektedir (Özsoy, 2005). Problem çözme matematik öğretim
programının merkezinde yer almaktadır. Matematiğin kuramsal bilgisinin
anlaşılması ve bu kuramsal bilgiler arası ilişkiler kurulması problem çözme
süreci sırasında gerçekleştiği için problem çözme becerisi önemlidir (Karataş ve
Güven, 2010). Problem çözme becerisi matematiğin önemli bir uygulama alanı
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olarak; öğrenilen tanımların, ilkelerin, bilgi ve becerilerin arasındaki ilişkiyi
görmeyi sağlar (Pehkonen, 1991). Problem çözme öğrencilerin bir konu ile ilgili
yeni bir yöntem oluşturmalarına yönelik düşünme süreçlerini geliştirerek;
matematiğin kavram ve işlem boyutunun birlikte kullanılmasına imkan verir
(Soylu ve Soylu, 2006). Problem çözme becerisinin bu denli önemli olması,
okullardaki matematik eğitiminde asıl hedefin öğrencilere iyi birer problem
çözme becerisi kazandırmak olduğunu ortaya koymaktadır (Baki, 2008).
2.2.2. Üst düzey düşünme becerileri ve öğretilmesi
Bilim ve teknoloji alanında çok hızlı değişmelerin görüldüğü, bilginin hızla arttığı
ve bilgiye ulaşmanın da giderek kolaylaştığı bir çağda yaşıyoruz. Çağımızın bu
hızlı değişimleri toplumlardaki sosyal yapıda da aynı hızda değişimi ve gelişimi
de beraberinde getirmektedir. Görülen bu değişim ve gelişimler ile baraber
gerçek hayattaki bireylerin karşılaştığı problemleri daha karmaşık hale
getirmiştir. “Wicked problemler” adı verilen günümüzün karmaşık problemleri
soyut, çözümü zor, belirsiz özelliklere sahiptir. Bu durum günümüzdeki
problemlerin çözümünü belli bir bilgi birikimi ve belirli bir beceri türü ile
çözülmesini mümkün kılmamaktadır (Wang, 2012).
Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle beraber bireylerin iş yaşamlarında, eğitim
hayatlarında ve günlük yaşamlarında yeniliklerden yararlanabilmeleri için yeni
beceriler kazanma ihtiyacı ve yeni konular ortaya çıkmış ve çeşitli sektörlerde
tartışılmaya başlanmıştır (Aksoy, 2012). 21. Yüzyılın gelişim hızına yetişebilen
insanlara şu an her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Yaratıcı ve
yenilikçi, iyi iletişim kurabilen, takım çalışmasına uyumlu, özgüven sahibi, esnek
düşünebilen bireyleri bulmak büyük ölçekte devletler, küçük ölçekte ise şirketler
için oldukça zorlaşmaktadır. Teknoloji çağında bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma,
yeni bilgi ortaya koyma ve üretilen bilginin paylaşılmasında geleneksel
yöntemlerden farklı olarak yeni becerilere ihtiyaç duyulmaktadır (Polat, 2006).
21. Yüzyıl becerileri olarak ifade edilen becerilere sahip olan ve bu becerileri
kullanarak karşılarına çıkan problemleri çözebilen bireylerin yetiştirilmesi
zorunlu bir hale gelmiştir (Gündüz ve Odabaşı, 2004).
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Bu zorunluluğun farkında varan ülkeler çeşitli eylem planları ile girişimlerde
bulunmaya başlamışlardır. Bu girişimlerin başında temel düzeyde düşünme
becerinin yerine üst düzey düşünme becerilerine olan yönelimin artmaya
başladığı eğitim reformları yer almaktadır. Bu eğitim reformları ile öğrencilerin
kişisel, sosyal ve toplumsal yaşantıları ile bilim öğrenmelerini bütünleştirerek üst
düzey düşünmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir (Zoller, 1993). 21. Yüzyıl
becerileri olarak da anılan üst düzey düşünme becerileri günümüzde üzerinde
önemle durulan bir kavram olarak ezbere bilginin ötesinde bir düşünme
yeteneğidir. İş dünyası ve siyasi liderler, okullardan öğrencilerin "21. Yüzyıl
becerileri" olarak anılan problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve
öz-yönetim gibi içinde üst düzey düşünme becerilerinin de bulunduğu
becerilerini geliştirmelerini istemektedir (National Research Council, 2012).
Düşünme becerilerinin bu kadar önemli görülmesinin nedenini Eggen ve
Kauchak (2006) “Düşünme becerileri, dünyanın düzenini keşfetmek ve problemleri
çözmek için bilgiyi kullanma yeteneğidir ve okul programlarının en önemli
parçasıdır” şeklinde belirtmiştir. Eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme,
öğrenmeyi öğrenme, özdüzenleme gibi bilişsel ve üstbilişsel beceriler, empati,
özyeterlilik, iletişim, işbirliği gibi yeni bilgi ve iletişim araçlarını ve teknoloji
araçlarını kullanmak sosyal ve duyuşsal beceriler ve fiziksel beceriler öğrencilere
kazandırılması gereken becerilerdir.
Üst düzey düşünme becerileri eğitim ile geliştirilebilen becerilerdir (Çepni vd,
1996). Bu becerilerin nasıl kazandırıldığını incelemeden önce kavramsal olarak
nasıl tanımlandığının ifade edilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Üst
düzey düşünme becerileri literatürde farklı açılardan ele alınmaktadır. Bazı
araştırmacılar üst düzey düşünme becerilerini Bloom taksonomisinin son 3
basamağı olan analiz, sentez, değerlendirme basamaklarını esas alarak bilişsel
olarak ifade etmektedir (Zoller, 1993).
Güneş (2012) üst düzey düşünmeyi bireyin kendi düşünme sürecinin farkında
olup süreci kontrol etmesi ve süreci değerlendirip iyileştirmesini içeren bir
düşünme türü olarak tanımlamaktadır. Düşünme ve sorgulama, öğrencilerin
zihinsel süreçlerini harekete geçirerek karar verme, problem çözme ve
kavramsallaştırma becerilerini geliştirmektedir. Bu becerilerin gelişmesi
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sayesinde öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı
düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri gelişir (Güneş, 2012). Lewis ve
Smith’e (1993) göre üst düzey düşünme, zihinde depolanan ve günlük yaşamda
öğrenilen bilgileri, karşılaşılan karmaşık bir olay karşısında olası bir çözüm
üretmek ya da bir amaca ulaşmak için birleştirildiğinde ya da yeniden
düzenlendiğinde oluşur (Doğanay, 2007).
“Üst düzey düşünme becerileri” kavramı mevcut bilgilerin hatırlanması ve
anlaşılmasının ötesinde bilgilerin yeniden organize edilmesi ve kullanılması ile
ilgili becerilerin ortak adı olarak kabul edilmektedir (Doğanay, 2007). Düşünme
zihinsel bir süreçtir. Doğanay’a (2007) göre “üst düzey düşünme” bilgilerin
zihinde işlenerek, onların manipüle edilmesiyle yeni anlam ve yapılar oluşturma
süreci olarak ele alınmaktadır ve üst düzey düşünme kavramının temel
özelliklerini şöyle ifade edilmektedir:
Üst düzey düşünme:
 Kurallı değildir.
 Karmaşıktır.
 Genellikle birden fazla çözümlere götürür.
 Bazen birbirleriyle bile çelişen çoklu ölçütlerin uygulanmasını gerektirir.
 Karmaşıklıklardan örüntü bulmayı ve anlam oluşturmayı gerektirir.
 Üst düzey çaba gerektirir.
Okullarda hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunu bilen, ihtiyaç duyduğu bilgiye nasıl
ulaşacağını bilen, ulaştığı bilgileri anlamlandıran, anlamlandırdığı bilgilerden
yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri kullanmasını bilen bireylerin
yetiştirilmesine odaklanmalıdır (Doğanay, 2007). Tüm bu yetiler bireylerde
düşünme becerilerini kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu anlamda üst düzey
düşünme becerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.
Üst düzey düşünme becerileri öğretim programlarının kazanımları arasında
kendine yer bulmuş olmasına rağmen üst düzey düşünme becerilerinin nasıl
öğretileceğine dair tartışmalar devam etmektedir.
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Preus (2012) üst düzey düşünmeyi geliştiren öğrenme ortamlarını şöyle
sıralamıştır;
 Sınıflar ve genel okul ortamı saygı kültürüne hakim ve karşılıklı üst düzey
düşünmeyi destekleme
 Okul dışı yaşamla bağlantı kurma
 Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere daha basit görevler verme
 Sürekli ve düzenli mantık soruları sorma
 Bilişsel farkındalığı önemseme
 Ön öğrenmelerle bağlantı kurma
 Modelleme ve geri bildirime sıklıkla yer verme
 Eleştirel düşünme yolu ile öğrencinin okuduğu ya da duyduğu ifadelere
dayanak sunma
Preus (2012) sınıf içi kullanılan yöntemleri ise;
 Açık uçlu soru sorma
 Kısa yazılar
 Görsel kaynak kullanma
 Öğrenciye görev verme
 Tartışma
 Öğrenci ile öğretmenin birebir diyalogları olarak sıralamıştır.
2.2.3. Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerileri
Teknolojinin sürekli geliştiği günümüzde, öğrencilerin gelecek yıllar içinde hangi
becerilere ihtiyaç duyacağını ve ne tür problemleri çözmek zorunda kalacaklarını
tahmin etmek oldukça güçtür. Bilmeleri gereken şey, yeni bilgileri ve günlük
hayatlarında kullanacakları becerileri nasıl öğrenecekleridir. Öğrencilerin ihtiyaç
duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarında okulun ve eğitimin etkisi oldukça
fazladır. Bu sebeple eğitimin amacı sadece öğrencilerin karşılaştığı tüm

54

problemlere çözüm üreten değil; aynı zamanda problemlerini çözmede yardımcı
olacak üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek olmalıdır (Baltacı vd. 2012).
Okullar toplumun ihtiyacı olan düşünme becerilerine sahip bireylerin
yetişmesinde en büyük sorumluluğu olan kurumlardır. 1739 sayılı Milli Eğitim
Temel Kanununda Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarından biri (Milli Eğitim
Temel Kanunu, 1739);
“Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde
gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer
veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler
olarak yetiştirmek ve bu sayede Türk toplumunun refah seviyesini ve
mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi,
sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve böylece Türk
milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.”
Türk Millli Eğitimi’nin genel amaçlarından olan bu amaç her dersin öğretim
programına önemli sorumluluklar yüklemektedir. Matematik öğretim programı
da bunlardan biridir.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca 2005-2006 öğretim yılında yenilenen
öğretim programlarında davranışçı yaklaşımdan uzaklaşılmış ve bilişsel ve
yapılandırmacı yaklaşım kullanılmaya başlanmıştır (MEB, 2005). Yapılandırmacı
yaklaşım ile hazırlanan öğretim programlarında dersler ezbercilikten uzak
işleniyor olmasına önem verilmekte ve bol etkinlikler ile daha eğlenceli, günlük
hayatla ilişkilendirilerek hayatın içinde ve kullanılabilir olmasına dikkat çekildiği
görülmektedir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, sorgulamayı merkeze alan,
öğrenmenin kalıcı olmasını hedefleyen ve üst düzey düşünme becerilerinin
kazandırılmasına katkı getirmeye çabalayan bir yaklaşımdır (Duban, 2008).
Ülkemizde kavram, formül gibi matematiksel ifadelerin yeterince anlaşılamamış
olması, öğrencilerin neyi neden yaptıklarının farkında olmamaları gibi
sebeplerden dolayı öğrencilerin problemle karşılaşır karşılaşmaz hemen verilen
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sayılarla işlem yapmaya çalıştıkları ve muhakeme yeteneğinden eksik oldukları
gözlenmektedir (Altun, 2002). Kim (2005) öğrencilerin düşünme becerilerini
geliştirmek için geleneksel öğretim yöntemlerini yenilemenin gerekli olduğunu
ifade etmektedir. Kim (2005) öğrencilerin problem çözmelerini, sorgulamalarını,
sorular üretmelerini, farklı bakış açıları üzerine tartışmalarını, yorum
yapmalarını bildiklerini yeniden yapılandırabilmelerini sağlayacak çeşitli üst
düzey düşünme becerilerine odaklanmalarını teşvik eden öğrenme ortamlarının
oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Günümüzde toplumların akıl yürüten,
yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, yansıtıcı düşünme becerisine sahip,
problem çözme becerisi gelişmiş bireylerin yetişmesini istemesinden dolayı;
öğrencilere

düşünme

becerisinin

kazandırılmasının

gerekli

olduğu

araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir (Çakır, 2013; Gedikoğlu, 2015).
Bu becerilerin kazanılmasında ve geliştirilmesinde matematik eğitimi oldukça
büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde birçok eğitimci, öğrencinin öğrenmesi
gereken bir konuyu olduğu gibi almasının yerine, öğrencinin o konuyu
anlamlandırmasına, yapılandırmasına ve kullanmasına yönlendiren üst düzey
düşünme becerilerinin eğitimde ön planda olması gerektiğini savunmaktadır. Üst
düzey düşünme; ezber yerine anlayarak, anlamlandırarak öğrenmeyi, bilgiyi
pratikte kullanmayı ve karşılaşılan problemleri çözebilmeyi, açıklama, sentez ve
genelleme yaparak ve hipotezler oluşturma becerisinin kullanılmasını
gerektirmektedir (Baş ve Beyhan, 2012).
Eğitim ve öğretimin her kademesinde iyi bir matematik öğretiminin
gerçekleşebilmesi için hedeflerin çok iyi tanımlanmış olması gereklidir. Bu
hedeflerin doğru tanımlanabilmesi için ilk önce matematiğin neden öğretildiği
sorusuna cevap verilmelidir. Karaçay (1985) matematik öğretiminin genel
hedeflerini şu şekilde özetlemiştir:
1. Bütün dönemlerde matematik evrensel bir iletişim aracı ve insanlığın ortak
dili haline gelmiştir.
2. Yetişkin her insanın kendi günlük hayatında matematik bilgi ve becerisine
ihtiyaç vardır.
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3. İş ve meslek yaşamında matematik bilgi ve becerisine ihtiyaç vardır.
4. İleri düzeydeki öğrenim için yeterli matematik bilgi ve becerisine ihtiyaç
vardır.
5. Matematiğe özel ilgisi, yeteneği olanları ve matematiği bir sanat ya da bir zevk
aracı olarak gösterecek kişilere gerekli bilgilerin kazandırılması, matematik
eğitiminin hedefleri arasında olmalıdır.
6. Matematik, mantıksal düşünmeyi öğrenmenin; kesinliğe ulaşmanın ve
evrensel doğruları bulmanın bir aracıdır. Bu aracı kullanmayı öğretmek,
gerekli ve yaşam açısından faydalıdır.
2018 yılında güncellenen ortaöğretim matematik öğretim programında
matematiğin kişinin yaratıcılığı geliştirdiğine aynı zamanda problem çözme
etkinliği esnasında öğrencilerin;
 Matematiksel bilgiyi kullanma;
 Hipotez ortaya atma ve test etme;
 Elde edilen sonucun doğruluğunu kontrol/ispat etme;
 Eleştirel düşünme;
 Farklı çözüm yolları üretme;
 Tümevarımsal/tümdengelimsel düşünme;
 Soyutlama;
 İkna etme
Gibi becerilerinin de geliştiğine değinilmiştir.
Bu becerilerden de anlaşılacağı üzere okullarda verilen matematik öğretiminin
amaçları arasında öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırmak ve bu
becerilerin geliştirilmesi de vardır.
Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında matematiksel düşünme
becerileri ve diğer üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilebilmesi için
öğrencilerde bazı alt becerilerin geliştirilmesine değinilmektedir. Talim Terbiye
Kurulu

tarafından

hazırlanan

ortaöğretim

matematik

dersi

müfredat

programının geliştirmeyi hedeflediği bu temel beceriler; problem çözme,
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ilişkilendirme, iletişim kurma, matematiksel model kurabilme ve akıl yürütme
gibi üst düzey düşünme becerileridir (MEB, 2018).
2.3. İlgili Araştırmalar
Wu (1999) “Basic skills verus concepual understanding: A bogusdichotomy.”
İsimli çalışmasında matematik eğitiminde üst düzey düşünme becerilerini ön
plana çıkarmaya çalışan yaklaşımlar üzerinde durmuş, bu yaklaşımların temel
beceriler ve kavramsal anlayış arasında yapılan ayrımı eleştirmiştir. Wu’ya göre
matematik eğitminde bir yanda kavramsal anlama ve problem çözme, diğer
yandan temel beceriler vardır. Her iki durum da iç içe geçmiş birlikte ele alınması
gereken durumlardır. Matematikte üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi
hem temel becerileri hem de kavramsal anlamayı kapsamaktadır. Çarpma, bölme
gibi konuların öğretiminde kullanılan algoritmalar matematik derslerinde etkin
bir şekilde işlenilirse ezberden öte önemli işlevleri olduğu görülecektir. Burada
esas sorun çoğu matematik öğretmenlerindeki mesleki yetersizliktir. Dolayısıyla
matematik öğretmenlerinin üst düzey düşünme becerilerini kazanmış olmaları
kavramsal anlama ve beceri gibi ayrımlarda bulunmaktan daha büyük öneme
sahiptir.
Abdullah vd. (2017) “Mathematics teacher’ level of knowledge and practice on
the implementation of higher order thinking skills” adlı çalışmalarında ortaokul
öğretmenlerinin üst düzey düşünme beceriler üzerine olan bilgi ve
uygulamalarını tanımlamak amacıyla 196 öğretmen ile nitel bir çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Araştırmada öğretmenlerin üst düzey düşünmeye ilişkin
bilgi düzeyleri ile üst düzey düşünme becerisi gerektiren uygulama yapmaları
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuçlara göre pek çok öğretmenin
Bloom Taksonomisinin biliş düzeylerini teorikte biliyor olduklarını ancak alt ve
üst düzeye yönelik her bir düzey arasındaki farkı ve işlevi anlamıyor olduklarını
göstermiştir.
Zohar vd. (2001) “Teachers’ beliefs about low-achieving students and higher
order thinking” adlı araştırmalarında 40 öğretmen ile çalışma yapmışlardır.
Çalışmalarında öğretmenlerin düşük başarıya sahip öğrencilerde üst düzey
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düşünme yapılarına ilişkin görüşlerini incelemişlerdir. Geleneksel öğretim
anlayışına sahip öğretmenler ile daha az geleneksel öğretim anlayışına sahip
öğretmenler arasında görüş farklılıklarının olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin
%45 inin düşük başarıya sahip öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini
öğretmeye uygun bir yaklaşım olmadığına inanmakta iken öğretmenlerin bir
kısmı (%20) düşük ve yüksek başarıya sahip öğrenciler üst düzey düşünmeyi
öğretme amacı açısından herhangi bir fark oluşturmadığı görüşündeler.
Stein ve Smith (1998) “Mathematical task as a framework for reflection” adlı
çalışmalarındaki verileri ulusal bir eğitim reformu projesi olan QUASAR projesi
ile toplamışlardır. QUASAR projesi tasarlanmış öğretim programlarının
uygulanmasını ve geliştirilmesini amaçlayan bir projedir. Projeye katılan
okulların test sonuçları görtermiştir ki; problem çözmede en yüksek performansı
gösteren öğrencilerin çıktığı sınıflarda matematik etkinliklerinin üst düzey
düşünme becerilerini ortaya çıkaracak şekilde kurgulanmıştır.
Mokhtar vd. (2017) “Mathematics teachers' level of knowledge and practice on
the implementation of higher order thinking skills” adlı araştırmada 196 ortaokul
öğretmeni ile nitel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına
göre üst düzey düşünmeye ilişkin bilgi düzeyleri ile üst düzey düşünme becerileri
gerektiren uygulama yapmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Üst düzey
düşünme becerilerinin ne olduğunu bilen öğretmenler, üst düzey düşünme
becerisi gerektiren uygulamalarda daha etkilidir. Araştırma sonuçları matematik
öğretmenlerinin üst düzey düşünme becerilerini değerlendirmeye yönelik olarak
derinlemesine bilgiye sahip olmadıklarını ve bu durumun okullarda matematik
derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin uygulanması sürecine etki ettiğini
göstermiştir.
Ovayolu (2010) “Türkiye'deki öğrencilerin PISA 2006 Matematik Alt Testindeki
Düşünme Süreçlerine İlişkin Puan Dağılımı” isimli tez çalışmasında PISA 2006
matematik alt testine ilişkin düşünme süreçleri açısından Türkiye’deki 15 yaş
grubu

öğrencilerin

puanlarının

dağılımlarını

belirlemeyi

amaçlamıştır.

Örneklemde yer alan öğrencilerin PISA’daki yeniden oluşturma, ilişkilendirme ve
derinlemesine düşünme boyutları açıcından puan dağılımları belirlenmiştir. İlgili
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boyutlara ilişkin puan ortalamaları ile matematik okuryazarlığı puanı, okul türü
ve bölge değişkenleri açısından anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığı tek yönlü
varyans analizi ile, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farkın bulunup
bulunmadığı ise t-testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen
bulgular göstermiştir ki, Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2006 matematik testinde
üst düzey düşünme süreçleri açısından elde ettikleri puanlar oldukça düşüktür.
Bunun yanında matematiksel düşünme süreçlerine ilişkin puan ortalamalarının
okul türü ve bölge değişkenlerine göre farklılaştığı, erkek öğrenciler lehine fark
olduğu bulunmuştur.
Lee (2006) tarafından yapılan “Teacher’s Knowledge of Middle School Students’
Mathematical Thinking in Algebra Word Problem Solving” isimli araştırmada
öğrencilerin cebir problemlerindeki düşüncelerini nasıl yorumladıklarını
belirlemek amacıyla 9 ortaokul matematik öğretmeni ile bir anket yapılmıştır.
Anketten elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda sonucunda dört
öğretmenin dersleri gözlenmiş ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. İki
öğretmenin ayrıntılı sınıf gözlemleri yapılmıştır. Gözlemler sonucunda
öğrencilerin cebir problemlerini çözmede öğretmenlerin anlayışları açıktır.
Araştırmada, öğretmenlerin çoğul yaklaşım ve çözümlere sahip problemleri
seçtikleri, öğrencilerin matematiksel düşünmelerine dayandırdıkları ön
öğrenmelerini kullandıkları, öğretmenlerin derslerini etkili bir şekilde planlamak
için öğrenci stratejilerini dikkate aldıkları, öğrencilerin düşünmelerini ortaya
çıkarmak için soru sormayı kullandıkları ve öğrencileri risk almada desteklemeye
çalıştıkları ortaya çıkmıştır.
Gilligan (2007) tarafından yapılan “Traditional versus alternative assessments;
which type do high school teachers perceive as most effective in the assessment
od higher order thinking skills” isimli araştırmada öğretimde üst düzey düşünme
becerilerini

geliştirmeye

yönelik

takip

edilen

yeniliklerin

ölçme

ve

değerlendirmede ne derece takip edildiği incelenmiştir. Araştırma kapsamında
Bloom’un basamaklarından uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme üst düzey
düşünme becerileri olarak tanımlanmıştır. Araştırmaya katılan 67 öğretmen üst
düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde geleneksel yöntemlerden
ziyade

alternatif

değerlendirme

yöntemlerinin
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daha

etkili

olduğuna

inandıklarını, çalıştıkları kurumların yönetimlerinin de üst düzey düşünme
becerilerinin

geliştirilmesini

ve

değerlendirilmesini

desteklediklerini

belirtmişlerdir. Uygulamada ise sıklıkla geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini
de ifade etmişlerdir. Katılımcılara göre bunun sebebi geleneksel yöntemlerin
daha kolay ve zaman açısından daha uygun olmasıdır.
Miri vd. (2007) yaptıkları “Purposely teaching for the promotion of higherorder
thinking skills: A case of critical thinking” isimli çalışmada planlı bir şekilde üst
düzey düşünme becerileri eğitiminin verilmesinin öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini geliştirip geliştirmediğini incelemişlerdir. Çalışma deneysel bir
çalışma olup, çalışma grubu lise öğrencileridir. Çalışmanın sonucunda deney
grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre hem eleştirel
düşünme becerisinde hem de eleştirel düşünme eğilimlerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde daha iyi oldukları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında eğer
öğretmenler gerçek hayattan alınmış problem durumlarıyla, sınıf tartışmalarıyla,
araştırmaya dayanan deneylerle üst düzey düşünme becerilerini geliştirme
amacıyla çalışmalar yaparlarsa öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirme şanslarının yüksek olacağına dair çıkarım elde edilmiştir.
Vijayaratnam (2012) “Developing higher order thinking skills and team
commitment via group problem solving: A bridge to the real World” isimli
çalışmasıyla gerçek hayattan uyarlanmış problem senaryoları ile grupla problem
çözme etkinliklerinin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine etkisine
üzerine bir çalışma yapmıştır. Nitel bir şekilde yürütülen çalışmada öğrenci ve
öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre gerçek
hayattan uyarlanan problem senaryoları ile yapılan grup çalışmaları üst düzey
düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.
Rogers (2009) “The relationship between teachers’ implicit theories of
intelligence and their beliefs about teaching higher-order thinking skills to lowachieving students.” isimli çalışmasında öğretmenlerin zeka kuramlarına ilişkin
sahip oldukları örtük görüşleri ile öğrencilere üst düzey düşünme becerilerinin
öğretilmesine ilişkin görüşleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma
sonucunda öğretmenlerin bu iki konuya ilişkin görüşleri arasında istatiksel
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olarak anlamlı ancak zayıf bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre,
bireysel özelliklerinin gelişebilir olduğunu savunan zeka kuramlarına inanan
öğretmenler, bireysel özelliklerin sabit olduğunu savunan zeka kuramlarına
inanan öğretmenlere göre başarısız öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini
kazandırmak için daha çok çaba sarfetmektedirler.
Crump vd., (1988) “Teaching HOTS in the Middle and High School: A DistrictLevel

Initiative

in

Developing

Higher

Order

Thinking

Skills”

isimli

araştırmalarında üst düzey düşünme becerilerinin ortaöğretim ve lise
seviyesinde daha etkin kazandırılmasını sağlamak amacıyla öğretmenlerin tutum
ve görüşlerini incelemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin
önerilen tekniklere karşı tutumları olumludur. Ancak öğretmenler önerilen
tekniklerin sınıflarında uygulama konusunda sıkıntı çekmektedirler. Ortaokul ve
lise öğretmenlerinin materyalleri uygulama sıklığı incelendiğinde en çok üretken
düşünme içeriğini kullandıkları, en az ise planlama ve öngörü içerikli
materyalleri kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretim
programına üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin
eklenmesinin öğrencilerin performansına olumlu katkı sağladığı görülmüştür.
Pehlivan (2020) tarafından hazırlanan “Matematik öğretmenlerinin üst düzey
düşünmeyi tetikleyici öğretim uygulamalarının ders imecesi modeli ile
geliştirilmesi” adlı doktora tez çalışmasında matematik öğretmenlerinin
öğrencilerin

üst

düzey

düşünme

becerilerini

destekleyen

öğretim

uygulamalarının ders imece modeli ile geliştirilmesi, ders imecesi boyunca
öğretmenlerin öğrenci sorgulamasını destekleyen eylemlerinin gelişiminin
incelenmesi ve söz konusu gelişimin öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri
üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları
dört matematik öğretmeni, 6. Sınıfta öğrenim gören 53 öğrenci ve bir alan
uzmanından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin üst düzey
düşünme

becerilerinin

geliştirilmesi

için

öğretim

uygulamalarının

tasarlanmasında ders imecesinin önemli bir katkısı olduğunun düşünüldüğü
ifade edilmektedir.
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Yeşilyurt Çetin (2021) “Matematik Felsefesi Ve Matematiksel Düşünmeye Yönelik
Uzman Görüşleri” adlı araştırmasında matematik felsefesi ve matematiksel
düşünmeye yönelik uzman görüşlerinin ortaya çıkarılmasını, matematik
felsefesinin matematik eğitimindeki ve eğitim fakülteleri müfredatındaki yeri ve
öneminin tespit edilmesini amaçlamıştır. Araştırmada on bir öğretim elemanı
katılımcı olarak yer almıştır. Veri toplama aracı olarak beş açık uçlu sorudan
oluşan yazılı görüş alma formu kullanılmıştır. Veri analizi olarak içerik analizi
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları olarak öğretim elemanları matematiksel
düşünmeyi, önceki bilgileri kullanarak ve üst düzey düşünme becerileri ile yeni
bilgiler üretme ve problem çözmeye yönelik soyut ve tutarlı bir düşünme olarak
açıklamışlardır.
İnan ve Özgen (2008), “Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik
Uygulaması Sürecinde Öğrencilere Düşünme Becerilerini Kazandırmadaki
Yeterliliklerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi” isimli bir araştırma
yapmışlardır. Amaç matematik dersinde öğretmen adaylarının öğretmenlik
uygulamasında öğrencilere problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme ve soru sorma becerilerini kazandırma yeterliliklerine yönelik
görüşlerini betimlemek, bölüm ve cinsiyetin bu becerilerin kazandırılmasında
etkililik düzeyini belirlemektir. Araştırma yöntemi olarak betimsel-survey
yönteminin kullanıldığı araştırma 104 öğretmen adayı ile yürütülmüştür.
Araştırmada “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Öğrencilere
Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi” amacıyla
geliştirilmiş olan ölçek uygulanmış ve öğretmen adaylarının matematik dersinde
düşünme becerileri ile ilgili görüşleri alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ttesti ve tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Analizler sonucunda
araştırmaya katılan öğretmen adaylarının matematik dersinde düşünme
becerilerinin kazandırılmasında yüksek düzeyde kendilerini yeterli buldukları
belirlenmiştir. Adaylar eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasında yeterli
bulurken, yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılmasında en düşük düzeyde
yeterli bulmuşlardır. Öğretmen adaylarının bölüm ve cinsiyetlerine göre
düşünme becerilerini kazandırma yeterliliklerine ilişkin görüşleri arasında
anlamlı düzeyde bir fark ortaya çıkmamıştır.
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3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırma desenine, çalışma grubuna, veri toplama araçlarına, pilot
uygulamaya, veri toplama sürecine, veri analizine, geçerlik güvenirlik
süreçlerine, yasal ve etik süreçlere yer verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Deseni
Matematik

öğretiminde

üst

düzey

düşünme

becerilerinin

nasıl

geliştirilebileceğini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma modeli
benimsenmiştir.
Nitel araştırma doğal ortamın mümkün olduğunca az bozularak sosyal olayları
anlamaya ve açıklamaya yardımcı olan çeşitli araştırma türlerini içinde
barındıran bir kavramdır. Nitel araştırma, sosyal yaşamı ve insanlar ile ilgili
problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak, anlamlandırma sürecidir
(Creswell, 2013). Nitel araştırmacılar insanların oluşturduğu anlamı, kendi
dünyalarını ve bu dünyada kazandıkları deneyimleri nasıl anlamlandırdıkları ile
ilgilenirler (Merriam, 1998).
Nitel araştırma Denzin ve Lincoln (1996) tarafından “araştırmacıların
araştırılacak konu ya da konuları doğal ortamda inceledikleri, araştırılan
insanların getirmiş oldukları anlamlar açısından olguyu anlamlaştırma ve
yorumlama çabası içerisinde oldukları” bir araştırma yöntemi olarak da
tanımlanmaktadır (Ekiz, 2003). Nitel araştırmaların aşağıdaki beş temel
özelliklerinden söz edilmektedir (Bogdan ve Biklen, 1998);
 Doğallık
 Betimleyici veri
 Süreçle ilgili olma
 Tümevarım
 Anlam
Yirmibirinci yüzyılın başlarında ortaya çıkan nitel araştırma yaklaşımı ile daha
çok antropoloji ve sosyoloji alanlarında araştırmalar yapılmıştır (Bogdan ve
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Biklen, 1998). Son yıllardaki eğitim bilimleri araştırmaları incelendiğinde nitel
araştırma yaklaşımına dayalı olarak birçok araştırmanın yapıldığı ve yapılıyor
olduğu görülmektedir. Literatürde nitel araştırma ile ilgili çok sayıda farklı
tanıma rastlamak mümkündür. Bunun nedeni nitel araştırma kavramının
şemsiye kavram olmasından ve bu kavram altındaki birçok kavramın farklı
disiplinler ile yakından ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır (Demirbaş, 2014).
Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olarak ele alınan durum çalışması, İngilizce
alanyazında “case study” ye karşılık olarak Türkçe’de “durum çalışması”, “örnek
olay çalışması”, “özel durum çalışması”, “vaka incelemesi” gibi farklı şekillerde
adlandırılmaktadır. Ulusal literatürde daha çok durum çalışması kavramı
kullanıldığı için bu çalışmada “durum çalışması” adının kullanılması tercih
edilmiştir. Durum çalışması farklı bilim insanlarınca değişik şekillerde
tanımlanmıştır. Bazılarına örnek vermek gerekirse;
 Yin (1984) tarafından durum çalışması “Güncel bir olguyu kendi gerçek
yaşam çevresi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik
arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belli olmadığı ve birden fazla kanıt veya
veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma
yöntemi” şeklinde tanımlanmaktadır.
 Robson (2001) ise durum çalışmasını “Çoklu veri kaynağı kullanarak,
incelenecek durumun (olayın ya da olgunun) gerçek yaşam bağlamı içerisinde
incelenmesini kapsayan bir araştırma stratejisi” olarak tanımlamaktadır.
 Merriam (2009) durum çalışmasını sınırlı bir sistemin derinelemesine
betimlenmesi ve incelenmesi şeklinde tanımlamıştır.
 Stake (2000) durumu bütüncül bir sistem olarak tanımlamakta, bir öğretmen,
öğrenci ya da yeni uygulanan bir programın durumu oluşturabileceğini ifade
etmektedir.
 Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre durum çalışması, bir bir duruma ilişkin
etmenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir yaklaşımla
araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl
etkilendikleri üzerine odaklanmaktadır.
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 Creswell (2013) ise durum çalışmasını, gerçek yaşam, güncel, sınırlı bir
durum ya da belli bir zaman içerisindeki çoklu sınırlandırılmış durumlar
hakkında birden çok veri kaynağı aracıyla detaylı ve derinlemesine bilgi
toplandığı nitel bir çalışma şeklinde tanımlamıştır.
Durum çalışmaları “Nasıl?” ve “Niçin?” sorularına cevap bulunmak istenen
durumlar olduğunda tercih edilen, araştırmacıya derinlemesine analizler yapma
imkânı sunan bir yöntemdir (Yin, 1984). Durum çalışmasında sonuçlardan çok
sürece, özel bir değişkenden çok bağlama, kanıtlamadan çok inceleyip bulmaya
yönelik bir ilgi vardır (Merriam, 1998). Glesne (2011)’e göre durum çalışmasında
‘durum’ bir bireyden bir köy halkına ya da bir olaydan, belirli bir programın
uygulanması gibi bir dizi işleme göre değişebilir. Durumlar; bireyler, gruplar,
mahalleler, programlar, kurumlar, kültürler, bölgeler veya ulus devletler
olabileceği (Patton, 2002) gibi aynı zamanda bir kişinin hayatında veya bir
programdaki kritik olaylar veya özel, özgün sınırlandırılmış bir şey de olabilir
(Stake, 2000). Durum olarak neyin seçileceği çoğu zaman tasarım sürecinde
ortaya konur (Patton, 2002).
Durum çalışmasını farklı bilim insanları kendi içinde farklı şekillerde
sınıflandırılmıştır:
 Yin (1984) durum çalışmasını özelliklerine göre keşfedici, betimleyici ve
açıklayıcı olarak üçe ayırmıştır. Ayrıca Yin (2009) durum çalışması
desenlerini bütüncül tekli, bütüncül çoklu, iç içe geçmiş tek durum ve iç içe
geçmiş çoklu durum deseni olarak adlandırılan dört grupta toplamıştır.
 Davey (1991) açıklayıcı, keşfetmeye dayalı, kritik olay, program yürütme,
programın etkilerine dayalı ve birikimli olmak üzere altı şekilde sınıflamıştır
 Merriam (2009) durum çalışmasını disiplin yönelimli, genel amaçlı ve çoklu
durum çalışmaları olmak üzere üç sınıfta incelemiştir.
 Stake (2000) ise içsel, enstrumental ve kollektif şeklinde üç şekilde
sınıflandırmıştır.
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Bu tez çalışmada betimsel durum çalışması esas alınmıştır. Betimsel durum
çalışmaları en yaygın durum çalışmalarından biridir. Betimsel durum çalışmaları
belirli bir durumun sosyal dünyasına zengin bir yaklaşım sunarak olayın iç
yüzünü gösteren bir bakış sağlayabilir (Yin, 1984). Betimsel durum çalışması da
kendi içinde çeşitli desenlere ayrılmaktadır. Bu araştırmada bütüncül tek durum
deseni kullanılmıştır.
Durum çalışmasında konuyu örneklemek için birden fazla durum seçilebilir.
Durumlar amaca hizmet edecek şekilde belirlenmelidir. Durum çalışmalarında
nitel araştırmalarda olduğu gibi veri toplama süreci için mülakat, gözlem, görsel
işitsel belgeler, dökümanlar gibi bilgi kaynakları kullanılmaktadır (Creswell,
2013). Yin’e (1984) göre, farklı veri toplama kaynaklarından elde edilen verilerle
iki veya daha fazlasından gelen verilerin birlikte kullanılması bulguları
güçlendirmektir (Yin, 1984).
Durum çalışmalarında izlenecek yollar literatürde hemen hemen birbirine benzer şekilde yer almaktadır. Örneğin Bassey (1999) durum çalışmalarında
izlenecek yolları şöyle sıralamıştır;
1. Konunun, problemin ya da hipotezin belirlenmesi.
2. Araştırma sorularının belirlenmesi ve incelenecek konunun ana noktalarının
belirlenmesi
3. Verilerin toplanması ve biriktirilmesi
4. Analitik ifadelerin oluşturulması ve test edilmesi
5. Analitik ifadelerin açıklanması ve yorumlanması
6. Sonuçlara karar verilmesi ve durumun rapor edilmesi
7. Bitirme ve yayımlama
Stake (2000) ile Yin (1984) ise durum çalışmasında izlenen aşamaları şu şekilde
belirtmişlerdir:
1. Araştırma problemini belirlemek ve bu problemin durum çalışmasına uygun
olup olmadığını belirlemek,
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2. Araştırmaya konu olacak durum ve durumları belirlemek,
3. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarını seçmek,
4. Verilerin analizini yapmak,
5. Verileri raporlaştırmak.
Yıldırım ve Şimşek (2016) ise bir durum çalışmasında hangi aşamaların
izleneceğini aşağıdaki gibi ifade etmiştir;
1. Araştırma sorularının geliştirilmesi
2. Araştırma alt problemlerinin geliştirilmesi
3. Analiz biriminin saptanması
4. Çalışılacak durumun belirlenmesi
5. Araştırmaya katılacak bireylerin seçimi
6. Verilerin toplanması ve toplanan verilerin önermelerle veya alt problemlerle
ilişkilendirilmesi
7. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması
8. Durum çalışmasının raporlaştırılması
Bu araştırmada Yıldırım ve Şimşek (2016) tarafından belirtilen Şekil 3.1’de
gösterilen adımlar takip edilmiştir.

68

1.Araştırma sorusunun geliştirilmesi

2. Araştırmanın alt sorularının geliştirilmesi

3. Analiz biriminin saptanması

4. Çalışılacak durumun belirlenmesi

5.Araştırmaya katılacak bireylerin seçilmesi

6.Verilerin toplanması ve toplanan verilerin alt problemlerle ilişkilendirilmesi

7. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması

8. Durum çalışmasının raporlaştırılması

Şekil 3.1. Durum çalışmasının aşamaları
Şekil 3.1’de görülen aşamalar bu araştırmada takip edilmiştir. Bu araştırmada
birinci aşama olarak araştırma soruları ve alt soruları geliştirilmiştir. Araştırma
soruları “Problem Durumu” başlığı altında ifade edilmiştir. Araştırma soruları
belirlenirken daha çok “nasıl?” , “ne?” sorularına yer verilmiştir. Araştırmanın ana
problemi “Matematik öğretiminde öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerileri
nasıl geliştirilebilir?” şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın ana problemi genel
bir alana göre, alt problemler ise bu genel alanı içerecek ve derinliğe inecek
şekilde düzenlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda, araştırmada temel
alınan analiz birimi ile çalışılacak durumun belirlenmesi temel alınmıştır. Bu
araştırmada, araştırmanın analiz birimi olarak “ortaöğretim matematik
öğretmenleri” ve seçilen durum olarak “matematik öğretiminde üst düzey
düşünme becerilerinin geliştirilmesi” belirlenmiş ve ayrıntılı bir şekilde ele alınıp
açıklanmaya çalışılmıştır. Beşinci aşama, araştırmaya katılacak bireylerin
seçiminin yapılma aşamasıdır. Bu araştırmaya katılan kişilerin seçiminde izlenen
yollar, katılımcıların özellikleri, hangi ölçütlerin dikkate alındığı ayrıntılı bir
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şekilde açıklanmıştır. Altıncı aşama verilerin toplanması ve toplanan verilerin alt
problemlerle ilişkilendirilmesidir.
Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler, dökümanların incelenmesinden
elde edilen notların yer aldığı araştırmacı günlüğü gibi farklı veri toplama
yöntemleri kullanılmıştır. Yedinci aşama verilerin analizi ve yorumlanması
aşamasıdır. Bu araştırmada, veri toplama araçlarından elde edilen bulgular nitel
veri analizlerinden betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Son ve sekizinci
aşama ise araştırmanın raporlaştırıldığı aşamadır. Araştırmada, katılımcılara ait
görüşler betimlenerek sunulmuş ve bulgular alt problemler dikkate alınarak
ortaya konmuştur. Bu araştırma, durum çalışması yönteminin doğasına uygun bir
şekilde yukarıda belirtilen işlem basamakları izlenerek gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sürecinin nasıl olduğu Şekil 3.2’de özetlenmiştir.
Literatür
taramasının
yapılması

Verilerin
düzenlenmesi
ve analize hazır
hale getirilmesi

Verilerin
analiz
edilmesi

Problem ve
alt
problemlerin
belirlenmesi

Çalışma
durumunun
belirlenmesi

Katılımcılarla
görüşmelerin
yapılması

Pilot
çalışmanın
yapılması

Geçerlik ve
güvenlik
çalışmalarının
yapılması

Etik ilkeler
ve
araştırmacı
rolünün
açıklanması

Araştırmanın
raporlaştırılması

Araştırma
önerilerinin
geliştirilmesi

Şekil 3.2. Araştırma süreci
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Katılımcıların
seçimi

Veri toplama
araçlarının
hazırlanması

Araştırma
bulgularının
ortaya
konması

Sonuçların
açıklanması
ve
yorumlanma
sı

Şekil 3.2’de verilen araştırma süreci incelendiğinde literatür taraması ile
başlayan süreç problem ve alt problemlerin belirlenmesi, çalışma durumunun
belirlenmesi ile devam etmiştir. Katılımcıların seçiminin ardından veri toplama
araçlarının hazırlanması, pilot çalışma, esas çalışmanın yapılması, verilerin
analizi ve sonuçların raporlanması ile araştırma tamamlanmıştır.
3.2. Araştırma Grubu
Durum çalışmalarında araştırmanın amacı, bir evrene istatistiksel genelleme
yapmak

yerine

analitik

genellemeler

yapmaktır.

Bu

nedenle

durum

çalışmalarında temsili bir örneklemden söz edilemez (Yin, 1984). Bu araştırmada
bir evren ve örneklem grubu belirlenmemiş olup araştırma grubunun
belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem
yöntemi katılımcıların seçiminde zengin durum bilgisi elde edilebilmesi için
kullanılmaktadır (Patton, 2002). Amaçlı örneklemede hedef, araştırmacının
incelediği araştırma problemine yönelik en iyi bilgilerin toplanabileceği, kasıtlı
seçilen bir grup insana ulaşılmasıdır (Creswell, 2013).
Araştırma bir durum çalışması olduğu için katılımcı sayısı diğer nicel çalışmalara
göre daha düşük olarak alınmıştır. Bunun sebebi durum çalışmalarının ayrıntılı
ve derinlemesine bir araştırma yöntemi olmasından kaynaklanmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Araştırma grubunun belirlenmesi: Araştırma grubunda yer alan katılımcıları
2020-2021 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa İli Karaköprü ilçesinde resmi
ortaöğretim kurumlarında görev yapan ortaöğretim matematik öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırma grubunun belirlendiği esnada Karaköprü ilçesinde
127

lise

matematik

öğretmeni

görev

yapmaktaydı.

Katılımcıların

belirlenmesinde “gönüllülük” esas alınmıştır. Araştırma grubunu belirlemek için
Patton (1987) tarafından geliştirilmiş sınıflandırmaya göre amaçlı örnekleme
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi ve maksimum çeşitlilik yöntemi
kullanılmıştır. Ölçüt olarak “mesleki kıdem” ele alınmıştır. Katılımcıların özel ve
resmi kurumlarda görev yaptıkları sürenin en az 3 yıl olmasına dikkat edilmiştir.
Bunun nedeni öğretmenlerin öğretim sürecine yönelik görüşlerinin deneyimle
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daha net ortaya çıkarılacağının düşünülmesidir. Aynı zamanda anadolu lisesi,
mesleki ve teknik anadolu lisesi, imam hatip lisesi, fen lisesi gibi farklı okul
türlerinde görev yapan öğretmenler araştırmada çalışma grubuna dahil edilerek
maksimum çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacı
tarafından katılımcıların seçimine yönelik aşağıdaki ölçütler belirlenmiştir:
1. Araştırmaya gönüllü olarak katılma
2. Özel ve resmi kurumlarda yapılan görev süresinin en az üç yıl olması
3. Farklı okul türlerinde çalışma
4. Farklı mesleki kıdeme sahip olma
Aynı zamanda matematik öğretmeni olan araştırmacı Şanlıurfa ili Karaköprü
merkez ilçesinde resmi bir ortaöğretim kurumunda görev yapmaktadır. Katılımcı
öğretmenlerin belirlenmesi için Karaköprü ilçesinde araştırmacının da içinde
bulunduğu ortaöğretim matematik öğretmenleri zümresi aracılığı ile ilçede görev
yapan tüm ortaöğretim matematik öğretmenlerine Google Forms ile hazırlanan
online form iletilmiştir. Online formda araştırmanın konusu, amacı, süreci
anlatılmış, elde edilen verilerin hiçbir şekilde üçüncü kişilerce paylaşılmayacağı
belirtilmiştir.

Formda

araştırmaya

gönüllü

olarak

katılmak

isteyen

katılımcılardan “Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı onaylıyor musunuz”
sorusuna “Evet” veya “Hayır” cevaplarından birinin işaretlemesi istenmiştir.
“Hayır” cevabı veren kişiler için form sonlandırılarak, kişi araştırma kapsamı
dışında bırakılmıştır. Evet cevabı verenler için formun devamında yer alan
“Kişisel Bilgi Formu” nu doldurmaları istenmiştir. Formu tüm bölümleri ile
dolduran öğretmenler, formu doldurma sırasına göre araştırma grubuna dahil
edilmiştir. Formu 49 öğretmen doldurmuştur. Ölçütlere göre 32 öğretmen
belirlenerek form doldurma sırasına göre görüşmeler yapılmaya başlanmıştır. 28
öğretmen ile görüşme yapıldıktan sonra verilerin doyuma ulaşması ile
görüşmeler sonlandırılmıştır. Araştırmalarda ortaya çıkan kavramlar ve süreçler
tekrar etmeye başladığında verilerin yeterli olduğu kanaatine ulaşılabilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Katılımcılardan gelecek görüşler tekrar edilmeye
başlandığında veri toplama süreci sonlandırılmıştır ve 28 öğretmen çalışma
grubunda yer almıştır. Araştırma grubuna ait bilgiler Çizelge 3.1’de verilmiştir.
72

Çizelge 3.1. Araştırma grubunda yer alan katılımcıların bilgileri ve görüşme
süreleri
Cinsiyet
Kişi
Kodları

Mesleki
Kıdem

Çalıştığı Okul
Türü

Mezun Olduğu
Fakülte

1. ve
3.Görüşme
toplam
süresi

2.Görüşme
süresi(dk)
(Kayıt latına
alınan)

5-10

Anadolu Lisesi

Eğitim Fakültesi

18

15

K1

E

K2

E

5-10

Anadolu Lisesi

Eğitim Fakültesi

24

36

K3

E

26-30

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

21

15

K4

K

5-10

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

32

20

K5

E

21-25

İmam Hatip Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

44

49

K6

K

5-10

Meslek lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

19

18

K7

E

21-25

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

29

25

K8

E

6-10

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

21

15

K9

E

11-15

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

18

27

K10

K

0-5

Meslek lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

16

15

K11

E

21-25

Meslek lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

24

25

K12

E

21-25

Fen Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

31

27

K13

E

11-14

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

20

26

K14

E

0-5

Meslek lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

22

47

K15

K

0-5

Meslek lisesi

Fen Fakültesi

25

29

K16

K

6-10

İmam Hatip Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

30

23

K17

K

0-5

Çok Programlı Lise

Fen Edebiyat Fakültesi

24

34

K18

E

11-15

Meslek Lisesi

Eğitim Fakültesi

19

23

K19

E

21-25

Anadolu Lisesi

Eğitim Fakültesi

26

29

K20

K

0-5

Meslek Lisesi

Eğitim Fakültesi

34

40

K21

E

16-20

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

19

22

K22

E

16-20

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

22

18

K23

E

16-20

Anadolu Lisesi

Eğitim Fakültesi

15

20

K24

K

6-10

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

28

30

K25

E

16-20

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

27

21

K26

E

6-10

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

45

41

K27

K

6-10

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

26

25

K28

K

6-10

Meslek Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

22

19

Çizelge 3.1’e göre araştırmada toplam 28 katılımcı ile 3’şer görüşme yapılmıştır.
Katılımcıların seçilmesinde maksimum çeşitlilik göstemesi amaçlanmıştır.
Katılımcılar çeşitli okul türlerinde çalışmakta olup ve çeşitli kıdemlerde mesleki
tecrübeye sahiptir. 10 Katılımcı kadın, 18 katılımcı erkektir. Katılımcıların
mesleki kıdemleri 0-5 yıl aralığı ile 26-30 yıl aralığında değişmektedir.
Görülmektedir ki mesleğin başlarındaki öğretmen de çalışma hayatının
sonlarında yaklamış öğretmen de katılımcı olarak maksimum çeşitlilik
kapsamında araştırmada yer almıştır. Araştırma grubundaki 16 katılımcı anadolu
lisesi, 8 katılımcı meslek lisesi, 2 katılımcı imam hatip lisesi, 1 katılımcı fen lisesi,
1 katılımcı çok programlı lise kurumlarında görev yapmaktadır. 21 katılımcı fen
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edebiyat fakültesi mezunu iken 6 katılımcı eğitim fakültesi, 1 katılımcı da fen
fakültesi mezunudur. 28 katılımcı ile toplam 84 görüşmenin tamamı 1435 dakika
(yaklaşık 24 saat) sürmüş olup kayıt altına alınan süre 734 dakikadan (yaklaşık
12 saat) oluşmaktadır.
3.3. Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Süreci
Araştırmanın veri toplama araçları yarı yapılandırılmış görüşme formları ve
araştırmacı tarafından tutulan araştırmacı günlüğü ve dökümanlardır. Aşağıda
araştırmacı günlüğü ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarının geliştirilmesi
aşamaları, dökümanların incelenme süreci açıklanmıştır.
Araştırmacı Günlüğü:
Araştırmacı günlüğü araştırmanın, katılımcıların belirlenmesi, eylem ve
etkileşimlerin süreci nasıl biçimlendirdiği ve güç dinamiklerinin nerede yattığı
hakkında düşünmesini sağlayan bir araçtır (Glesne, 2015). Araştırmacı günlüğü;
gözlem, analiz, çizim, kısa notlar, gerektiğinde doğrudan alıntılar, öğrenci
görüşleri, araştırmacının kendi izlenim ve görüşleri gibi çeşitli verileri
kapsamaktadır (Johnson, 2005). Araştırmacı araştırma boyunca araştırma
sürecine ilişkin olarak notlar tutmuş, çeşitli gözlemler yapmıştır. Katılımcılar ile
yapılan birinci ve üçüncü görüşmede veri olarak nitelendirilecek bilgiler
araştırmacı günlüğüne kaydedilmiştir. Örneğin yarı yapılandırılmış görüşme
formunda olmayan araştırma konusu ile ilgili katılımıcların hizmet içi eğitim alıp
almadığı, lisans düzeyinde düşünme becerileri ile ilgili bir ders görüp
görmedikleri, konu konu ile alakalı hangi kitapları veya araştırmaları okudukları
gibi soruların cevapları araştırmacı günlüğüne kaydedilmiştir. Elde edilen veriler
araştırmacı günlüğüne kaydedilerek araştırmanın bulgular bölümünde ilgili
yerlere yerleştirilmiştir.
Doküman inceleme süreci:
Araştırma sürecinde araştırma konusuna ilişkin çeşitli dökümanlar incelenmiştir.
Doküman inceleme çoğunlukla diğer araştırma yöntemlerinin tamamlayıcısı
olarak kullanılmaktadır; ancak tek başına da kullanılabilir (Bowen, 2009). Bu tez
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çalışmasında temel veri kaynağına destek olması açısından kuıllanılan doküman
inceleme süreci çerçevesinde ilgili makaleler, ortaöğretim matematik ders
kitapları, ortaöğretim matematik öğretim programı, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi,
PISA 2018 Sonuç Raporu ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelemeler sonucunda
araştırma kapsamında elde edilen veriler araştırmacı günlüğüne kaydedilmiştir.
Araştırmada kullanılan dökümanlar Şekil 3.3’te gösterilmiştir.
DÖKÜMANLAR

Ortaöğretim Matematik
Öğretim Programı

Ortaöğretim Matematik
Ders Kitapları

2023 Eğitim
Vizyon Belgesi

PISA Sonuç Raporları

İlgili Makaleler

Şekil 3.3. Araştırmada incelenen dökümanlar
Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanması:
Görüşme nitel araştırmalarda en yaygın kullanılan veri toplama yöntemlerinden
biridir (Punch, 2005; Merriam, 2009; Glesne, 2011). Görüşme bireyin
gözlemlenemeyen düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını öğrenmek için
kullanılır (Merriam, 2009). Genellikle üç görüşme türünden söz edilir. Bunlar;
“yapılandırılmamış”, “yapılandırılmış” ve “yarı yapılandırılmış” görüşme
teknikleridir. Bu araştırmada görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme
kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede keşfedilmek istenen duruma
yönelik olarak araştırma grubunun görüşleri derinlemesine incelenebilir (Punch,
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2005; Merriam, 2009). Görüşmeci önceden hazırladığı konu veya alanlara bağlı
kalarak görüşme esnasında sorularını yöneltir. Görüşmeyi yapan kişi görüşme
esnasından sorulan sorular ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek
sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Soruların belirli bir öncelik sırasıyla
sorulması zorunlu değildir. Görüşmeci görüşme esnasında soruların cümle
yapısını ve sırasını değiştirebilir, bazı konuların ayrıntısına girebilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2016).
Araştırmanın temel verileri katılımcılar ile yapılan yarı yapılandırılmış
görüşmeler ile toplanmıştır. Görüşmeler esnasında kullanmak üzere “Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu” araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Form
hazırlanmadan önce literatür taranmış, öğretmen görüş, deneyim, inançlarını
inceleyen

çalışmalar

incelenmiştir.

Bu

araştırmaya

benzer

çalışmalar

doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme
soruları hazırlanırken soruların kolay anlaşılması, cevaplayan kişiyi yönlendirici
olmaması, çok boyutlu olması, açık uçlu olması, cevabı evet ya da hayır olabilecek
soru türlerinden kaçınılması, cevaplayanların ayrıntılı açıklama yapmasına
imkân vermesi gibi niteliklere sahip olmasına özen gösterilmiştir. Görüşme
soruları hazırlanırken soruların kolay anlaşılması, cevaplayan kişiyi yönlendirici
olmaması, çok boyutlu olması gibi ilkelere dikkat edilmiştir (Bogdan ve Biklen,
1998). Geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları bir edebiyat
öğretmenine gösterilerek imla ve anlatım bozukluğu açısından kontrol
ettirilmiştir. Sonrasında Prof. Dr. ünvanlı bir akademisyen aynı zamanda tez
danışmanı, sosyal bilimlerde nitel araştırmalar yapan Dr. ünvanlı bir
akademisyen, eğitim yönetimi alanında doktora derecesine sahip bir öğretmen,
matematik eğitiminde doktora derecesine sahip iki akademisyen ve bir
matematik öğretmen olmak üzere 6 uzmana incelemeleri için gönderilmiştir.
Uzmanların geri bildirimlerinin ardından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Örneğin bir uzman sorulara “öğrencilerinizden örnekler verir misiniz” sorusunun
eklenmesini önermiştir. İki uzman iki sorunun birleştirilerek tek bir soruya
dönüştürülmesinin daha etkili olacağını ifade etmiştir. Önerilerin dikkate
alınması ile yapılan düzenlemelerden sonra 3 öğretmen ile pilot görüşmeler
yapılarak form test edilme sürecinden geçirilmiştir. Pilot görüşmelerde
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anlaşılamayan soruların olup olmadığı test edilerek öğretmenlerden formda yer
alan sorulara yönelik görüş ve önerilerinin alınmasının ardından “Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu (EK-4)” na son hali verilerek araştırma için hazır
hale getirilmiştir. Görüşmelerde görüşme formuyla beraber “Gönüllü Katılım
Formu (EK-6)” , “Kişisel Bilgi Formu (EK-5)” kullanılmıştır.
3.4. Pilot Uygulama
Pilot uygulama resmi bir anadolu lisesinde görev yapan üç öğretmen ile
yapılmıştır. Pilot görüşme için 5 kişi ile iletişime geçilmiştir. Gönüllü olarak
çalışmada yer almak isteyen 3 öğretmen ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaya katılan öğretmenlere ilişkin bilgiler Çizelge 3.2’ de görülmektedir.
Çizelge 3.2. Pilot görüşmelere ait katılımcı bilgileri

Kişi
Mesleki
Kodları Cinsiyet Kıdem

Çalıştığı Okul
Türü

Mezun Olduğu
Fakülte

Kayıt altına
alınmayan
Görüşme
süresi

2.Görüşme
süresi(dk)
(Kayıt latına
alınan)

P1

K

11-15

Anadolu Lisesi

Eğitim Fakültesi

14

25

P2

E

5-10

Meslek Lisesi

Eğitim Fakültesi

22

26

P3

E

21-25

Anadolu Lisesi

Fen Edebiyat Fakültesi

28

35

Her bir katılımcı ile toplam 3’er görüşme yapılmıştır. Birinci görüşmede elde
edilen veriler araştırmacı günlüğüne not edilmiştir. İkinci görüşme ses kayıt
cihazı ile kayıt edilmiştir. Üçüncü görüşme teşekkür amaçlı ve eklemek istedikleri
bir şey olup olmadığını sorma şeklinde olup herhangi bir kayıt işlemine tabi
tutulmamıştır. Pilot uygulama çerçevesinde yapılan görüşmeler toplam 150 dk
(2,5 saat) sürmüştür. Görüşmeler sırasında soruların kullanılabilirliğine yönelik
notlar tutulmuştur. Bazı sorularda birleştirme, bazı sorularda kullanılan
kelimelerde değişikliğe gidilmesinin gerekliliği gibi durumlar tespit edilmiştir.
Bazı soruların sonuna aynı zamanda bir uzman önerisi de olan “öğrencilerinizden
örnekler verir misiniz?” sorusunun eklenmesi ile cevapların daha somut hale
gelmesi desteklenmiştir. Görüşmeye katılan katılımcıların önerileri de dikkate
alınarak form nihai haline ulaştırılmıştır.
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Veri Toplama Süreci
Veriler Şekil 3.3’te belirtilen dökümanlar, Çizelge 3.1’de bilgileri sunulan
katılımcılar ile yapılan görüşmeler ve araştırmacı günlüğü ile toplanmıştır.
Araştırmanın temel veri kaynağını katılımcılar ile yapılan görüşmeler
oluşturmaktadır. Araştırmacı günlüğü ve dökümanlar da veri çeşitlemesi olması
açısından veri toplama aracı olarak kullanılmış olup, görüşmeleri destekleyici
unsurlardır. Araştırmacı günlüğü tez çalışması sürecininin tamamını kapsayan
bir

veri

toplama

aracıdır.

Araştırmanın

her

boyutunda

veri

olarak

kullanılabilecek notların yer almasının yanında araştırmacıya hatırlatması
istenen bilgilerin, araştırmacının duygu ve düşüncelerinin de yazılı olduğu
notlardan oluşmaktadır. Araştırmacı günlüğü araştırma boyunca gerek bilgisayar
aracılığı gerekse not defteri şeklinde kullanılmıştır. Veri olarak kullanılabilecek
bilgilerin bazıları verilerin analizi esnasında bilgisayarda veri analiz programına
aktarılmış, bazıları ise araştırmanın bulguları kısmına entegre edilerek
sunulmuştur.
Doküman incelemesi Şekil 3.3’te verilen dökmanlar çerçevesinde katılımcılar ile
yapılan görüşmeler ile eş zamanda yapılmıştır. Dökümanlar kurumların resmi
sitelerinden indirilerek edinilmiştir. Katılımcılar ile görüşmeleri kapsayan veri
toplama süreci yaklaşık 4 ay sürmüştür. Tez çalışmasının planlanması
aşamasında veri toplama aracı olarak katılımcıların derslerinin gözlemlenmesi,
sınıf içerisinde kullandıkları dökümanların incelenmesi de ele alınmştı. Ancak
Covid- 19 salgınından dolayı veri toplama sürecinde okullarda yüzyüze eğitime
ara verilmesi nedeniyle bu çalışma yapılmamış olup des gözlemi veri toplama
sürecinden çıkarılmıştır.
Çizelge 3.1’de bilgileri sunulan katılımcılar ile görüşme yapmak için öncelikle
görüşme listesi oluşturulmuştur. Görüşme listesinin oluşurulması ile ilgili bilgi
katılımcıların seçimi bölümünde açıklanmıştır. Görüşme listesinde yer alan
katılımcılar ile 3’er görüşme yapılmıştır.
İlk görüşmede katılımcı ile tanışma, araştırmaya gönüllü katılması hususunda
teşekkür konulu bir konuşma, araştırma konusu, gizlilik ilkesi hakkında bilgi
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verme, araştırma alanı ile ilgili kişisel konuşmalar yapma, ana görüşme için tarih
ve saat konusunda anlaşma gibi konularda konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Veri
toplama sürecinde içinde bulunulan pandem tedbirlerine uymak amacı ile
katılımcılara görüşmelerin ne şekilde yapılmasını istedikleri de sorulmuştur.
İkinci görüşme yarı yapılandırılmış görüşme formunun uygulandığı ana
görüşmedir. Görüşme için belirlenen yer ve zaman diliminde öğretmenlere yarı
yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Tercihler doğrultusunda 20
öğretmen ile telefon aracılığı ile görüşme, 8 öğretmen ile yüzyüze görüşme
gerçekleştirilmiştir. Öncesinde görüşmelerin kayıt altına alınacağı söylenmiş ve
katılımcıların onayı ile görüşmeler bilgisayarda ses kayıt programı aracılığı ile
kayıt altına alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularının yöneltilmesinin
ardından görüşme sonlandırılmadan önce “Görüşlerinizin bu araştırmada
kullanılmasına izin veriyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve katılımcıların
araştırmada görüşlerinin kullanılmasının onayı da kayıt altına alınmıştır.
Toplamda 734 dk (yaklaşık 12 saat) süresince ses kaydı tutulmuştur.
Üçüncü görüşmede katılımcılara araştırmada gönüllü olarak yer aldıkları için
teşekkür edilmiştir ve eklemek istedikleri noktalar olup olmadığı tekrar
sorulmuştur. Birinci ve üçüncü görüşme kayıt altına alınmamış olup, görüşülen
süreler ve veri olabilecek notlar araştırmacı günlüğüne kaydedilmiştir. Birinci ve
üçüncü görüşmeler toplam 701 dk (yaklaşık 12 saat) sürmüştür.
Her bir görüşmenin ardından araştırmacı tarafından ses kayıtları tekrar
dinlenmiş ve bilgisayar ile Microsoft Word proramında yazı haline
dönüştürülmüştür. Transkript edilen ses kayıtları görüşü alınan katılımcılara
mail aracılığı ile gönderilerek, okuyup onaylaması istenmiştir. İsterlerse
değişiklik yapabilecekleri söylenmiştir. Katılımcılar herhangi bir değişiklik
yapmadan görüşlerinin yazıya dökülmüş halini onayladıklarını belirtmişlerdir. 6
katılımcıya uygulanan bu uygulamada görüşmelerin yazılı hallerinin aynen
onaylandığının tespit edilmesi sonucunda diğer katılıcımcıların onayına
gidilmemiştir.
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Araştırmanın temel veri kaynağını oluşturan ikinci görüşme Audacity ses kayıt
programı aracılığı ile bilgisayara kayıt edilmiştir.
3.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Analizi
Verilerin analiz için hazırlanması:
Araştırma grubunda yer alan 28 öğretmen ile yapılan görüşmeler Audacity ses
kayıt programı ile bilgisayara kayıt edilmiştir. Görüşmeler 15 ile 49 dakika
aralığında sürmüş olup, ortalaması 26.21 dakikadır. Toplam 734 dakikalık ses
kaydı elde edilmiştir. Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonrası araştırmacı
tarafından ses kayıtları tekrar dinlenmiş ve kayıtların yazıya aktarılma işlemi
yapılmıştır. Ses kayıtları Microsoft Word programı üzerinden yazıya
aktarılmıştır. 734 dakikalık ses kaydından toplam yaklaşık 61 saatlik yazım
işlemi ile 328 sayfa yazılı metin elde edilmiştir. Kayıtların yazıya aktarılması
esnasında gözden kaçan herhangi bir veri olmaması için yazım sürecinden sonra
araştırmacı ve tez danışmanı tarafından kayıtlar tekrar dinlenerek kontrolleri
yapılmıştır.
Her bir görüşme metnine “Katılımcı-1”, “Katılımcı -2”, … , “Katılımcı -28” şeklinde
adlar verilerek 28 word belgesi oluşturulmuş ve bilgisayarda görüşme kayıtları
adı ile bir klasöre kaydedilmiştir. Kodların analiz ve raporlama işleminde kolaylık
sağlaması açısından görüşme metinleri “K1", “K2”, … , “K28” şeklinde
kısaltılmıştır.

Bu

tez

çalışmasında

kısaltılmış

şekliyle

kullanılmıştır.

Araştırmacının tüm araştırma süreci boyunca notlarını yazmak için kullandığı
araştırmacı günlüğünde yer alan yazılar da Word programında yazıya
aktarılmıştır.
Verilerin analizi:
Analiz süreci verilerin toplanmasını ve aktarılmasını, verilerin ön tarama yaparak
süzgeçten geçirilmesini, temaları kodlamayı ve gruplandırılmayı, verilerin sunum
şeklini ve bunları anlamlandırarak yorumlamayı kapsar (Simons, 2009).
Görüşme kayıtları klasörü içinde yer alan 28 görüşme metni ve araştırmacı
günlüğü metni MAXQDA 2020 programına aktarılmış ve analiz işlemi
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gerçekleştirilmiştir. Bulgularda yer verilen görselleştirmelerin her biri MAXQDA
2020 programı ile yapılmıştır. Verilerin toplanması ve analizler toplamda yedi
aylık bir süreci kapsamıştır.
Veriler nitel veri analizi ile analiz edilmiştir. Nitel veri analizi keşifsel bir süreçtir.
Nitel veri analizi, verinin anlamını dışa aktarma, insanların ne söylediğini,
araştırmacının ne gördüğünü ve okuduğunu birleştirme, indirgeme ve
yorumlamayı içerir (Merriam, 2009). Nitel veri analizi yaratıcılık, entelektüel
disiplin, analitik özen ve sıkı çalışmayı gerektirir (Patton, 2002). Bu süreç
tecrübeli araştırmacılar için bile zor olabilmektedir. Bu nedenle nitel veri
analizinde öncelikle planlama ile başlamak uygundur (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Bu doğrultuda araştırmacı tarafından verilerin analize hazırlanması, analizin
yapılması ve raporlaştırılmasına yönelik bir plan geliştirilmiş ve bu plan
doğrultusunda analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Miles ve Huberman’a (1994)
göre nitel veri analizi birbirini takip eden üç aşamadan oluşmaktadır. Bu
aşamalar;
 Gözlem, görüşme ve belge incelemesi gibi çeşitli veri toplama araçlarıyla
elde edilen verilerin azaltılması
 Verilerin somutlaştırılması ve görsel hale getirilmesi
 Sonuca ulaşma ve doğrulama aşamasıdır.
Strauss ve Corbin (1990), verilerin düzenlenmesi ve anlamlı bir bütün
oluşturması için nitel veri analiz tekniklerinden olan betimsel analiz ve içerik
analizi olmak üzere iki çeşit veri analiz yöntemi önermektedir. Betimsel analizin
amacı verileri özetlemek ve yorumlamak iken içerik analizinde temel amaç, elde
edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2016). Bu araştırmada Strauss ve Corbin (1990) tarafından önerilen
betimsel ve içerik analizinden yararlanılmıştır.
Betimsel analiz:
Betimsel analiz, içerik analizine göre daha yüzeysel bir analiz şeklidir. Burada
amaç, bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde sunmaktır. Betimsel
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analizde doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Yıldırım ve Şimşek’e (2016) göre betimsel analiz aşağıdaki dört aşamadan oluşur:
1. Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma
2. Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi
3. Bulguların tanımlanması
4. Bulguların yorumlanması
Bu araştırmada Yıldırım ve Şimşek’in (2016) belirttiği aşamalar doğrultusunda
bir dizi işlem yapılmıştır. Araştırmacı her görüşmeden sonra ses dosyalarını
dinleyerek yazıya aktarmış, yazıya aktarım sürecinde dikkati çeken noktalar
araştırmacı günlüğüne not etmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular baz
alınarak ilk kodlama yapılmış ve bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu kodlar bir araya
getirilmiş ve sorulara dayalı olarak temalar oluşturulmuştur. Son olarak
tanımlanan

bulgular

açıklanmış,

anlamlandırılmış

ve

temalarla

ilişkilendirilmiştir. Bulgular, araştırmanın bulgurları bölümüne yerleştirilmiştir
ve doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
İçerik analizi:
İçerik analizi okuyucular tarafından kolayca yakalanabilen, söylemlerin ilk
bakışta algılanan içeriği yerine, mesajda gizli olan, örtülü anlamı bulmayı ve
ortaya çıkarmayı sağlamaktadır. İçerik analizinde temel amaç, elde edilen verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Bu araştırmada verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Veri çözümleme
tekniklerinden “verilerin kodlanması” (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Punch, 2005)
kullanılmıştır. Kodlama orjinali ‘Grounded Theory’ olarak geçen ve Türkçe’ye
‘Temellendirilmiş Kuram, Temel Kuram, Yerleşik Kuram, Olgu-Merkezli
Kuramlaştırma’ gibi farklı ifedelerle uyarlanmış veri çözümleme ve yorumlama
yönteminin bir parçasıdır. Temellendirilmiş kuram çözümlemesinde ‘açık
kodlama, eksen (kuramsal) kodlama ve seçici kodlama’ olarak adlandırılan 3
aşama yer alır (Punch 2005):

82

Açık kodlama: Açık kodlama ile verilerden ilk düzey kavramlar oluşturulur.
Eksen kodlama: Eksen kodlamada kategoriler önermeler kümesi ile birbileriyle
bağlantılandırılır.
Seçici kodlama: Seçici kodlamada ise araştırmacı bir özelliği temel kategori
olarak ele alır ve onun üzerine yoğunlaşır.
Yıldırım ve Şimşek (2016) bu aşamaları ‘verilerin kodlanması, temalaştırılması,
verilerin kodlara ve temalara göre organize edilmesi, bulguların yorumlanması’
olarak dört aşamada açıklamıştır. Verilerin kodlanması aşamasında üç yol
izlenmektedir.
(i) Daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama,
(ii) Verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama,
(iii) Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama.
Araştırmada genel bir çerçeve dahilinde kodlama yapılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinden önce araştırmanın kuramsal çerçevesi içerisinde verileri
inceleme kriterleri belirlenerek genel bir çerçeve çizilmiştir. Sonrasında bu
çerçeve kapsamında, incelenen her bir durumda ortaya çıkan kodlar
belirlenmiştir. Bu kodlar birbirleri ile ilişkileri doğrultusunda temalaştırılmıştır.
Aşağıda bu işlemlere bir örnek verilmiştir:
Öğretmenlerin derslerinde üst düzey düşünmeyi geliştirecek uygulamaları
kullanmaları önceden belirlenmiş bir çerçevedir. İçerik analizi sonucunda
öğretmenlerin bazı görüşlerinden ortaya çıkan kodlar şöyledir:
 Yanlışları sorgulatma
 Cesaretlendirme
 Özgüven aşılama
 Farklı düşünmeyi sağlama
 Kendilerinin çözmelerini sağlama
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Bu kodlar “Öğrenci ile etkileşim” olarak temalaştırılmıştır. Bu şekilde görüşlere
ait birçok kodlar ortaya çıkmış ve temalar oluşturulmuştur. Temaların altında yer
alan alt temalar ve kodlar, kodlama işlemi esnasında ortaya çıkarılmıştır.
Araştırmanın bulguları esnasında yorumlamalarda bulunulurken yapılandırıcı
içerik çözümleme tekniğinin bir aşaması olan “Altın örnek” (Mayring, 2000)
kullanılmıştır. Altın örnek kategorinin açıklanmasında kullanılan örnek
metinlerdir. Bu araştırmada da araştırmacı açıkladığı durumların daha da
aydınlatıcı olması açısından öğretmen görüşlerinden örnekleri alarak hiç
değiştirmeden bu örneklere yer vermiştir.
3.6. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği
Creswell ve Miller’e (2000) göre geçerlik, nitel araştırmanın güçlü yönlerinden
biridir ve bulguların araştırmacı, katılımcı veya çalışmayı okuyanlar açısından
doğru olup olmadığını belirlemeye dayanmaktadır.
Araştırmada ele alınacak geçerlik ve güvenirlik önlemlerinden ilki olarak
araştırmacının çalıştığı “durum”la etkileşim süresini uzatmaktır. İkinci olarak
araştırmacı verisini toplarken çeşitli “veri çeşitlemesi” yöntemlerini kullanabilir.
Üçüncü olarak vardığı temel sonuçları araştırmasına katılan bireylerle
paylaşarak onların görüşlerini alabilir. Son olarak araştırmacı ulaştığı sonuçların
ne kadar isabetli olduğu konusunda aynı alanda çalışan diğer araştırmacıların
görüşlerine başvurabilir (Yıldırım, Şimşek, 2016).
Bu araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için bir takım önlemler
alınmıştır. Araştırmacı durum ile etkileşim süresini artırmak amacıyla birden
fazla katılımcı ile görüşme yapmıştır. Toplanan veriye ilişkin olarak “doyum
noktası” bulunmaya çalışılmıştır. Tutarlılığı sağlamak için ham veriler saklanmış,
veri kaybını önlemek için yapılan görüşmeler kayıt altına alınmış ve incelenen
dökümanlar araştırmacı günlüğüne kayıt edilmiştir. Veri çeşitlemesi olarak
görüşmenin yanında literatüre, ders kitaplarına, öğretim programlarına ilişkin
dökümanlar incelenmiştir. Bu incelemelerin analitik not olarak kayıt edildiği
araştırmacı günlüğü veri toplama aracı olarak kullanılmış olup, veri çeşitlemesi
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sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada varılan sonuçlar araştırma grubunda yer
alan beş öğretmenlere ile paylaşılarak onların görüşleri alınmıştır. Ayrıca ulaşılan
sonuçlar tez danışmanı ile de incelenmiş ve tez danışmanının görüşleri alınmıştır.
Aynı zamanda ulaşılan sonuçlar matematik eğitimi üzerine doktora derecesine
sahip iki alan uzmanına da gönderilerek görüşlerine başvurulmuştur.
Nitel bir araştırmanın kalitesini ortaya koymak için yaygın olan dört kriter
bulunmaktadır; yapı geçerliği, iç geçerlik, dış geçerlik ve güvenirlik (Yin, 2009).
Bu araştırmada birden fazla veri türünün kullanılması, raporun kendisinden veri
toplanan 5 kişi tarafından okunması, tez danışmanı ve alan uzmanlarınca ulaşılan
sonuçlara ilişkin görüşlerinin alınması ile yapı geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlara nasıl varıldığı açık bir şekilde ortaya
konularak çıkarımlarla ilgili kanıtlara diğer kişilerin de ulaşabileceği biçimde
sunulmuştur. Bu yönüyle araştırmanın iç geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Dış geçerlik daha çok araştırmanın sonuçlarının genellenmesi ile ilgilidir. Durum
çalışmalarında örneklem sonuçlarının evrene genellenebilir olduğu “istatistiksel
genelleme” değil, “analitik genelleme” yapılabilir. Analitik genellemede
araştırmacı evrene değil, kurama dayalı olarak genelleme yapmaktadır. Bu
çalışmada ele alınan duruma ve çalışma grubuna dayalı bir genellemeye gidilmiş
olup evrene dair bir genellemede bulunulmamıştır. Araştırmanın tüm aşamaları
hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda verilerin yorum katılmadan
alıntılar yoluyla sunulmuş olması da dış geçerliği artıran önlemlerden biri olarak
söylenebilir.
Güvenirlik: Güvenirlik yapılmış olan bir çalışmanın başka bir araştırmacı
tarafından aynı biçimde tekrar edildiğinde, aynı veya benzer sonuçları vermesi
ile ilgilidir. Güvenirliğin sağlanması için araştırmada süreci, izlenen yolu,
katılımcıların nasıl seçildiği, hangi kriterler arandığı, veri toplama aracının
geliştirilme süreci, veri analizinin nasıl yapıldığı, araştırmacının rolü detaylı
olarak tanımlanmıştır. Böylece farklı bir araştırmacı aynı yolları izleyerek
çalışmayı

tekrar

yapabilecektir.

Verilerin
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analizinde

MAXQDA

2020

programından yararlanılmasından dolayı, başkaları tarafından incelenmeye
imkân verecek şekilde araştırmanın ham verileri bilgisayar ortamında
saklanmaktadır.
3.7. Yasal ve Etik Süreçler
Bu araştırma etik ilkeler çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın yapılmasına
ihtiyaç duyulan yasal belgeler de ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmıştır. Bu
kapsamda:
 Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Araştırma İzni Onayı” (Ek- 1)
 Şanlıurfa Valiliği Araştırma İzni (Ek-2)
 Süleyman Demirel Üniversite Etik Kurulu tarafından verilen “Etik Kurul İzni”
(Ek-3).
Nitel

araştırmacılar

araştırmalarında

katılımcılarını

tam

olarak

bilgilendirmelidir (Mertens, 2012). Ayrıca dikkat edilecek hususlar; görüşmelere
katılımcıların görüşmelere katılımında ne kadar gönüllü oldukları, katılımcıların
bilgilerin gizlenmesi ve bu gizliliğin korunacağının katılımcılara taahhüt
edilmesidir (Hoph, 2004). Bu kapsamda,
* “Görüşme Yönergesi” doğrultusunda gerekli tüm açıklamalar araştırmacı
tarafından katılımcılara açıklanmıştır.
* “Gönüllü Katılım Formu” katılımcılara görüşme öncesinden sunulmuştur. Tüm
katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Bu bölümünde araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen verilerin analiz
edilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular rapor edilmiştir. Araştırmanın
problem durumu “Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerileri nasıl
geliştirilir?” sorusu ile oluşturulmuştur. Bu soruya bağlı olarak araştırmanın alt
problemlerine cevaplar aranmıştır. Verilerin analiz edilmesi ile elde edilen
bulgular kategori ve temalar altında sınıflandırılmıştır. Her bir tema ayrı ayrı ele
alınmış ve öğretmenlerin görüşlerinden örneklere yer verilmiştir. Öğretmenlerin
farklı ifadelerde benzer görüşlere değindikleri durumda her öğretmenin
ifadelerine yer vermek yerine, o ifadedeki kategori ve temayı en iyi temsil
edebilecek öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgular dört temel tema altında ele alınmıştır. Bu başlıklar şu şekildedir:
 Sizce Nedir: Bu temada öğretmenlerin üst düzey düşünmeyi nasıl
tanımladıkları ele alınmıştır.
 Mevcut Durum: Bu temada öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin
hangi seviyede olduğu, öğretmenlerin matematik derslerinde üst düzey
düşünme becerilerini kazandırabilme durumları ve öğretmenlerin
derslerinde üst düzey düşünme becerilerini kazandırabilmek için hagi
uygulamaları yaptıkları ele alınmıştır.
 Sebepler: Bu tema altında “Mevcut Durum” temasındaki sonuçlara yönelik
olarak sebeplerin neler olduğu ele alınmıştır.
 Nasıl Geliştirilir: Bu tema altında Matematik öğretiminde üst düzey
düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceği ele alınmıştır.
Kelime bulutu en çok kullanılan kelimelerin merkezde ve daha büyük olarak
verildiği görsellerdir. Bu tez çalışmasında kodlardan elde edilen kelime bulutuna
kod bulutu adı verilmiştir Kod bulutları MAXQDA 2020 programı ile
oluşturulmuştur. Kod bulutları ile analizde ulaşılan kodların görselleştirilmesi
sağlanmıştır. Verilerden elde edilen tüm kodlar kullanılarak Şekil 4.1’deki kod
bulutu oluşturulmuştur..
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Şekil 4.1. Verilerden elde edilen kodlar ile oluşturulan kod bulutu
Şekil 4.1 incelendiğinde verilerden elde edilen kodlardan oluşturulan kod
bulutunda aşağıdaki kodların diğerlerine göre daha büyük olduğu dikkat
çekmektedir;
-

Alt seviyede

-

Temel bilgi eksikliği

-

Matematiği somutlaştırmak

-

Küçük yaşlarda eğitmek

-

Sınav sistemi

-

Oyun/etknlik/proje

-

Çok yoğun/sadeleşmeli

4.1. Sizce Nedir
Araştırma kapsamında yanıtı aranan ilk soru katılımcıların üst düzey düşünme
becerilerini nasıl tanımladıklarına ilişkindir. Bu kapsamda katılımcılara “Üst
düzey düşünme becerileri sizce nedir? Üst düzey düşünme becerilerini nasıl
tanımlarsınız? Öğrencileriniz üzerinden bu becerilere örnekler verir misiniz?”
soruları yöneltilmiştir. Sizce nedir temasındaki verilerin kodlanması sonucunda
elde edilen kodların oluşturduğu kod bulutu Şekil 4.2’ de verilmiştir.
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Şekil 4.2. Sizce nedir temasındaki kodlardan oluşan kod bulutu
Şekil 4.2’ de verilen kelime bulutu incelendiğinde aşağıdaki kodların ön plana
çıktığı görünmektedir;
 Farklı çözüm yolları
 Sorgulama
 Olaya farklı bakma
 Sorunun üstesinden gelme
 Olduğu gibi kabul etmeme
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini
amaçlayan bu araştırmada matematik dersinin öğreticileri konumunda olan
öğretmenlerin, üst düzey düşünmeye ve üst düzey düşünme becerilerine yönelik
bakış

açıları,

bu

kavramları

nasıl

tanımladıkları

ve

öğrencilerindeki

yansımalarını nasıl ifade ettikleri araştırmanın amaçları bağlamında önem
arzetmektedir. Şekil 4.3’ de sizce nedir teması altında elde edilen kodlar ve
kategoriler görülmektedir.
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Şekil 4.3. Sizce nedir temasına ait kategoriler ve kodlar
Şekil 4.3’de görselleştirildiği üzere “Sizce Nedir” teması üç kategori altında
toplanmıştır. Bu kategoriler;
 Eleştirel yaklaşım,
 Çözme
 Yeni/farklı şeklindedir.
Bu tema incelendiğinde “Eleştirel yaklaşım” kategorisinde; fikirleri aktarma,
olduğu gibi kabul etmeme, sorgulama, veriler arası ilişki kurabilme, yorum
yapma, soru sorma, kanıt isteme kodları yer almaktadır. “Çözme” kategorisinde;
parçaları birleştirme, en iyi şekilde yapma, yapabilme, problem çözme, sorunun
üstesinden gelme kodları yer alırken; “Yeni/farklı” kategorisinde ise yaratıcı
düşünme, yeni bir şey ortaya koyma, farklı şeyler, hayal kurma, sıradışı düşünme,
yeni fikir, olaya farklı bakma, farklı çözüm yolları kodlarına ulaşılmıştır. Herbir
kategori ayrı başlıklar halinde açıklanmış, katımcıların ifadelerinden alıntılara
yer verilmiştir.
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4.1.1. Eleştirel yaklaşım
Araştırma grubunda yer alan katılımcıların üst düzey düşünme becerilerini nasıl
tanımladıklarına ilişkin elde edilen elde edilen verilerin analiz edilmesiyle
ulaşılan sonuçlara göre eleştirel yaklaşım kategorisi fikirleri aktarma, olduğu gibi
kabul etmeme, sorgulama, veriler arası ilişki kurabilme, yorum yapma, soru
sorma, kanıt isteme kodları ortaya çıkmıştır.
Bu

kategoride

katılımcıların

çoğunluğun

sorgulama

durumuna

vurgu

yapmışlardır. Katılımcıların üst düzey düşünme becerilerini tanımlama ve
öğrencileri üzerinden örneklendirme yaparken sorgulama kavramını sıklıkla
kullandıkları dikkat çekmektedir. Örneğin K2 düşünme üzerine görüş belirterek,
fikirlerin doğruluk yanlışlıkları ile ilgili olarak; “Düşünme dediğimiz şey
karşımızda bir fikir olduğu zaman bunu sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine acaba
burada doğruluk, yanlışlık olabilir mi, diye bakmaktır aslında.” şeklinde bir
söylemde bulunmuştur. K16 ise “Tahtaya yazdığımız bir bilgiyi direkt olarak kabul
etmeyip o bilgi doğru mu yanlış mı gibi kendisini sorgulamasını gerçekten doğrumu
nereden geldi gibi sorular sormasını ya da bir olayın altında yatan gerçeklerin neler
olabileceğini sorgulamalı… yani bir öğrenci sorgulamalı yorum yapabilmeli
karşılaştırma yapabilmeli bunların hepsini kapsıyor gibi düşünüyorum.” diyerek
düşünmeyi doğruluk yanlışlık arasındaki bir sorgulama olarak ele almıştır. K14
“Bunu da nasıl yaparız diye eleştirel bakış açısı yakalamamız lazım mesela bir
arabayı nasıl yaparız demek yerine bu arabayı şu sebepten dolayı şu şekilde yapsak
daha iyi olmaz mı tarzında sorgulayıcı düşünmemiz lazım” şeklinde belirttiği
görüşü ile sebep sonuç ilişkisini kurarak yapılan sorgulamaya dikkat çekmiştir.
K3 ifadesi ile üst düzey düşünme becerisini nasıl tanımladığı hususunda
aktarabilme ile paylaşabilme kavramlarını birlikte kullanarak öğrencilerin
birbirleri arasındaki iletişimini de ön plana çıkarmaktadır; “Güzel düşünebilme
fikirlere açık olma fikirlerde net olabilme karşıdakine aktarabilme onları başka
öğrencilerle paylaşabilmedir.” K19’un ifadesine göre üst düzey düşünme becerisi
“Söyleneni olduğu gibi kabul etmemek.” tir. K4 ise üst düzey düşünme becerisi için
“Üst düzey düşünme becerisi benim için anlam olarak elimize verilen verileri analiz
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etmek bir tane tez oluşturmak ve ortaya bir ürün bıkarmak diyebilirim.” şeklinde
görüş belirtmiştir.
4.1.2. Çözme
Sizce Nedir temasında ortaya çıkan bir diğer kategori “çözme” dir. Katılımcıların
görüşleri parçaları birleştirme, en iyi şekilde yapma, yapabilme, problem çözme,
sorunun üstesinden gelme kodları etrafında toplanmıştır.
Bu kategori altında en fazla problem çözme üzerinde odaklanıldığı
görülmektedir. K26; üst düzey düşünmeyi birkaç adım sonrasını tahmin
edebilme, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerden elde ettikleri sonuçları
farklı problemlere uyarlayabilme, tasarlayabilme olduğunu belirtmiştir. K26’ya
göre,
“Üst düzey düşünme dediğimiz zaman iki üç adım sonrasını tahmin
edebilme veya karşılaştıkları bir problemin daha farklı problemle
bağlantı kurarak o problemden elde ettiği sonuçlar karşısında duran
problemlere uyarlayabilmek tasarlayabilmektir.”
Problem çözme becerisinin üst bilişsel süreçler ile geliştiği göz önüne alındığında
katılımcıların üst düzey düşünmeyi tanımlama biçimi olarak çözme kategorisi
altında sorun çözme, problem çözme kavramlarına daha çok odaklandıkları ifade
edilebilir. K23 eski ile yeni bilgiler arasında bir bağ kurmayı gücelleme yapmak
olarak ifade etmiştir ve üst düzey düşünme becerisini bir sorun çözme yetisi
olarak tanımlamıştır. K23’ün ifadesine göre,
“Üst düzey düşünme becerileri denilince çocuklara verilen bilgilerle

yeni karşılaştıkları zaman da güncelleme yaparak sorunların
çözümünde kullanabilme yetisi olarak düşünüyorum. Çocukların bu
eğitimde aldıkları bazı bilgilerle güncel hayatta karşılarına çıkacak
sorunlarla baş etmeleridir.”
K15 ifadesinde “depolama” kavramını kullanmıştır. Bu kavramı ezberleme olarak
ele alan K15, öğrencinin ezberden öte düşünme konusunda aktif olmasını dile
getirmiştir. K15’e göre;
“Depolama olarak değil de aktif olması gerekir öğrencinin ortada bir
problem olduğu zaman çözüm üretebilmesi, yorum yapabilmesi,
92

geçmişten

ders

çıkartabilmesi,

geleceğe

yönelik

yorumlar

yapabilmesi, yaratıcı düşünce hani olağanın dışında farklı çözümler
üretebilmesi.” (K15)
Farklı çözümlere giden yola işaret eden K15 öğrencilerin ezberden öte problem
karşısında atacakları adımları belirtmiştir. K13; “Diğer düşünen insanlara göre bir
problemi daha kısa sürede daha doğru şekilde çözme. Farklı insanların yaptığını
kısa ve doğru yapma” şeklinde ortaya koyduğu görüşü ile çözmeyi problemlerin
kısa ve doğru olarak çözülmesi ile ifade etmiştir.
Çözme kategorisinde katılımcılar problem çözme basamaklarını da kapsayacak
şekilde üstesinden gelme, parçaları birleştirme, yapabilme, en iyi şekilde yapma
konularına da dikkat çekecek ifadelerde bulunmuşlardır. Tüm bu kavramları
kapsayacak şekilde çözme adı altında ele alınan görüşlerden anlaşılacağı üzere
katılımcılar üst düzey düşünme becerilerini nasıl tanımladıklarını belirtirken
problem çözme becerisi üzerince sıkça durulduğu görülmektedir.
4.1.3. Yeni/farklı
Sizce nedir temasında ortaya çıkan bir diğer kategori “yeni/farklı” kategorisidir.
Katılımcılar üst düzey düşünme becerilerini tanımlarken ve öğrencilerinden
örnekler verirken “yeni” ve “farklı” kavramlarına yönelmişlerdir. Verilerin analizi
ile elde edilen sonuçlara göre görüşler yaratıcı düşünme, yeni bir şey ortaya
koyma, farklı şeyler, hayal kurma, sıradışı düşünme, yeni fikir, olaya farklı bakma,
farklı çözüm yolları etrafında şekillenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu üst düzey
düşünmeyi öğrencilerin karşılarına çıkan sorunlarda farklı çözüm yolları
üretebilmeleri olarak ifade etmişlerdir. Bazı katılımcı görüşleri şöyledir,
K22;

“Probleme

farklı

açılardan

farklı

çözümler

üretilebilmesidir.”

ve

K25;“Öğrencinin farklı düşünmesi yani bir öğrencinin bir soruyu klasik yolla değil
de daha farklı yollardan yapabilmesi” diyerek farklı çözüm yollarına vurgu
yapmışlardır. Problem çözme ile birlikte verilen ifadelerde çözme kategorisi ile
yeni/farklı kategorisi arasında keskin bir sınır çizmek mümkün değildir.
Katılımcılar problem çözmeyi bir üst düzey düşünme olarak tanımlarken,
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problemlerin farklı çözüm yolları ile çözülmesini de bir üst düzey düşünme
göstergesi olarak ele almaktadırlar.
Bu konuda K17, bir öğrencisi üzerinden şöyle örnek vermiştir; “Öğrencim
üzerinden örnek verecek olursam birkaç çözüm yolunu çocuğa sunduğumuz zaman
başka çözüm yollarını kendisi arayışa girip yaratmaya başlayabiliyor. Ya da şöyle
söyleyeyim ezber gitmiyor kendisi bir şeyler katıyor soru soruyor kendsi bir şey
katıyor ekleme yapıyor yani tek düzey düşünce yapısına sahip değil.” şeklindeki
ifadesiyle problem çözümünde öğrencinin probleme kendisinden yeni bir şeyler
kattığını belirtmiştir. K20 ise öğrenciye verilen bilgilerden yeni bilgiler
üretmesini oyun hamuruna benzetmiştir. K20 görüşünü şu şekilde ifade etmiştir;
“Hani çocuğa hamur verirsiniz o hamuru farklı amaçlarla kullanırlar
veya siz hamuru verirsiniz ama şekilleri öğrencilerin yapmasını
istersiniz ya. Öğrenci kendisi o verdiğiniz bilgiden yola çıkarak da
yeni bilgiler üretmeye çalışır ya da içinde onun olduğu mesela sizin
verdiğiniz bilgiden yola çıkaraktan yeni bir bilgi üretebilir ya da
öğrenmiş olduğu bilgiyi diğer branşlarla ya da yaşamında bu bilgiyi
farklı alanlarla ilişkilendirebilme becerisi diye düşünüyorum.” (K20)
K19, farklı ve yeni kavramları ile “Bir şeyin farklı boyutlarını da düşünebilme” ve
“Farklı, yeni bir bakış açısı ortaya koyma yeni bir çözüm yolu ortaya koymak”
olduğunu düşündüğünü belirtmiştir.
Üst düzey düşünme becerilerinin katılımcılar tarafından nasıl tanımlandığının
incelendiği bu soruya K5 ile K9 benzer cevaplar vererek “farklı düşünme” ye
dikkat çekmişlerdir. Bu konuda K5 ile K9 un görüşleri aşağıda verilmiştir:
“Üst düzey düşünen kişi yeni bir şey oluşturuyor, herkesten farklı
düşünüyor, sıra dışı düşünüyor.” (K5)
“Toplumsal olarak düşündüğümüzde üst düzey düşünme becerisi
diğer kişilerden farklı düşünme becerisi olarak düşünüyorum.” (K9)
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Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebilir
sorusuna cevap aranan bu araştırmada, katılımcılar üst düzey düşünme
becerilerini öğrencilerin verileni olduğu gibi kabul etmeyip sorgulamaları,
karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri, problemleri çözerken yeni/ farklı
çözüm yollarını üretebilmeleri olarak tanımladıkları görülmüştür.
Sizce nedir teması incelendiğinde görülmektedir ki katılımcıların ifadelerinden
elde edilen kodlar eleştirel yaklaşım, çözme ve yeni/farklı kategorileri etrafında
toplanmaktadır. Katılımcıların ifadelerine göre üst düzey düşünme becerileri bir
bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyip, doğru ya da yanlışlığını sorgulamalarını içeren
eleştirel yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Bunun yanında üst düzey düşünme
becerileri katılımcılar tarafından öğrencilerin problem çözme adımlarını
uygulayabilmeleri, problemlerini çözerken ise yeni/farklı çözüm yollarını
üretebilmeleri olarak tanımlanmaktadır.
4.2. Mevcut Durum
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin
amaçlandığı bu araştırmada mevcut durum tespiti önem taşımaktadır. Üst düzey
düşünme becerilerine dair mevcut durum analizi, geliştirilmesinin amaçlandığı
bu kavramın mevcut durumunu ortaya koymaktadır. Mevcut durumun tespitinin
sonucunda bu durumun sebeplerine yönelik inceleme yapılmıştır. Bir sonraki
bölümde “Sebepler” teması altında ele alınan incelemelerin, üst düzey düşünme
becerilerinin

matematik

öğretiminde

nasıl

geliştirilebileceğinin

ortaya

konmasında bir temel teşkil edeceği düşünülmektedir
“Mevcut Durum” teması Şekil 4.4 de görselleştirildiği üzere “Öğrencilerdeki
mevcut durum”, “Derslerde kazandırılabilme durumu”, “Ders uygulamaları”
olmak üzere üç alt tema altında incelenmiştir.
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Mevcut Durum

Öğrencilerdeki
Mevcut Durum

Ders Uygulamaları

Derslerde
Kazandırılabilme
Durumu

Şekil 4.4. Mevcut durum teması altındaki alt temalar

“Mevcut Durum” teması öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin seviyesi,
üst

düzey

düşünme

becerilerinin

matematik

derslerinde

öğrencilere

kazandırılabilme durumu, öğretmenlerin derslerinde üst düzey düşünmeyi
kazandırabilmek için hangi uygulamaları yaptıkları olmak üzere 3 alt tema
halinde sunulmuştur. Bu alt temalar;



Öğrencilerdeki mevcut durum: Bu alt temada katılımcıların öğrencilerdeki
üst düzey düşünme becerilerinin seviyesine ilişkin görüşleri ele alınmıştır.



Derslerde kazandırılabilme durumu: Bu alt temada katılımcıların
derslerinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilme durumuna
yönelik inançları incelenmiştir.



Ders uygulamaları: Bu alt temada katılımcıların derslerinde üst düzey
düşünmeyi geliştirecek hangi uygulamalara yer verdikleri incelenmiştir.

Her bir alt tema ve alt temalara ait kategoriler ayrı ayrı ele alınarak sunulmuştur.
4.2.1. Öğrencilerdeki mevcut durum
Katılımcılara öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin hangi seviyede
olduğunu belirlemek için “Öğrencilerinizde üst düzey düşünme becerileri hangi
seviyededir?”

ve

“Öğrencilerinizden

yöneltilmiştir.
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örnekler

verir

misiniz?”

soruları

Verilerin analizi sonucunda elde edilen sonuçlara göre öğrencilerdeki mevcut
durum alt teması okullar arası fark ve alt seviyede ifadeleri etrafında
şekillenmiştir.
Katılımcıların bir kısmı okul türlerine göre öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerileri seviyelerinin değiştiğini, fen lisesindeki öğrencilerde bu düzeyin
yüksek olduğunu ancak meslek lisesindeki öğrencilerin çoğunda yetersiz
olduğunu ifade etmiştir. K12; “Fen lisesinde çalıştığım için üst düzey düşünme
bizde yaygındır” diyerek çalıştığı fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin
durumunu, K18 ise “Meslek lisesinde olduğum için çok fazla öğrencilerin düşünme
seviyesi iyi değil” diyerek çalıştığı meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin
durumunu belirtmiştir. Katılımcılar anadolu liselerindeki öğrencileri de meslek
liselerindeki öğrenciler ile benzer ifadelerle değerlendirmişlerdir. Bir Anadolu
lisesinde görev yapan K22 temel bilgilerindeki eksiklerin sonucu olarak bu
durumu şöyle ifade etmiştir;
“Son beş yıldır Şanlıurfa Lisesi’ndeyim daha çok dört işlem temel
kavramlar denklem çözme gibi problemler var dolayısıyla bu çocuk
farklı düşünme yeteneğinden biraz mahrum kalıyor.” (K22)
Onbeş yıl boyunca fen lisesinde görev yaptığını ifade eden K7 üst düzey düşünme
becerisi ile hazırbulunuşluğu ilişkilendirerek, fen lisesindeki öğrencilerde
hazırbulunuşluğun çok fazla olduğunu dile getirmektedir. K7’ye göre,
“Okul bazında baktığımız zaman çok fark ediyor mesela fen
lisesinden örnek vereyim 15 yıl fen lisesinde görev yaptığım için
oradaki öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerileri çok farklı yani
hazır bulunuşluk doğrusu oradaki öğrencide çok çok fazla.” (K7)
Halen fen lisesinde çalışan ya da daha önce fen liselerinde çalışmış olan
katılımcılar öğrencilerin bulundukları okullardaki üst düzey düşünme beceri
seviyelerinde oluşan farklılaşma durumunu, zaten üst düzey düşünme becerisi
yüksek olan öğrencilerin fen liselerine yerleştikleri şeklinde açıklamışlardır.
Benzer seviyedeki öğrencilerin aynı okullarda bulunmasının üst düşey düşünme
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becerilerinin gelişiminde olumsuz faktör olabileceğini ifade eden katılımcılar
bulunmaktadır. Öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin seviyesi için
öğrencinin ihtiyaç durumunu ortaya koyan katılımcılar da bulunmaktadır. K22
bu durumu söyle dile getiriyor;
“Örneğin bizim köydeki öğrenciler sudan elektrik üretmenin ollarını
düşünmeye çalışıyorlar çünkü niye? Onların elektirik problemi var.
Kendilerine ait olan problemi çözmek için farklı düşüncelere sahip
olan öğrencilerimiz oluyor, olmuyor değil ama matematiksel olarak
değil de günlük hayattan kendi kendine farklı çözümler üretebiliyor
ama nerde problem varsa oraya yöneltiyor kendini. Bazı
öğrencilerde bu beceriler yok.” (K22)
K19 öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerileri seviyesini öğrencinin ihtiyacı
olup olmamasına göre değerlendiren katılımcılardan bir tanesidir. K19
ifadesinde öğrencinin ihtiyacı, zeka seviyesi ve kapasitesinin üst düzey düşünme
becerisi seviyesinde etkili olduğunu düşündüğünü söylemiştir. Aynı zamanda
okullar arasındaki farkı da dile getirmiştir. K19’a göre;
“Kazandırdığımız öğrenciler de var, kazandıramadıklarmız da var
yani öğrencinin müşteri olup olmamasına, ihtiyacı olup olmamasına,
zeka seviyesine, kapasitesine göre bu da farklılık gösteriyor diye
düşünüyorum. Yani yüzde kaç diye sorarsanız bu da muhatap
olduğunuz öğrenci seviyesine göre değişiyor. Bir fen lisesi
öğrencileriyle muhatap olunca bu oran %80-90 a ulaşırken meslek
lisesi grubuna gelince %10-15 gibi bir orana düşüyor.” (K19)
Verilerin analizi ile elde edilen sonuçlara göre öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerinin istenilen seviyede olmadığı, alt seviyede olduğu bulgusu elde
edilmiştir. Katılımcıların liselerde görev yapan öğretmenler olmalarından dolayı
bahsi geçen öğrenciler lise öğrencileridir. Katılımcıların görüşlerinden elde
edilen verilere göre lise öğrencilerindeki üst düzey düşünme becerileri alt
seviyede görülmektedir. K11 bu durumu “Öğrencilerimizde bu beceriler yetersiz
düzeydedir”, K6 ise “Benim öğrencilerimde çok düşük düzeyde. Öğrenciler yeterince
düşünemiyorlar” diyerek net bir şekilde ifade etmişlerdir. Bu konuda K6; “Benim
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öğrencilerimde çok düşük bir düzeyde. Öğrenciler yeterince düşünemiyorlar”
şeklide ifade ederken, K13 de “Bir sınıfta gözlemlersek yüzde onluk bir öğrenci
vardır diyebiliriz ama genel anlamda vasat tabi.” söyleminde bulunmuştur.
Birçok katılımcının ortak görüşü sınıflarda az sayıda öğrencide üst düzey
düşünme becerisinin istenen seviyeye yakın olabildiği ancak çok fazla öğrencinin
ise istenen seviyede bulunmadığı yönündedir. K22 üst düzey düşünme
becerisinin öğrencilerden hangi seviyede olduğuna işaret etmek için, “Örneğin bir
çocuk gördüğüm konu işime yarar günlük hayatta bunu şurada kullanabilirim
tarzında bir şey tek tük öğrencide geliyor mesela hocam şurada şunu şöyle yapabilir
miyiz burada şöyle yapsak gibi fikirler o da 25-30 kişilik sınıfta 1-2 kişidir yani o
yüzden öğrencilerimde çok fazla yok.” söyleminde bulunmuştur.
Öğretmenler öğrecilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin seviyeleri hakkında
görüşlerini belirtirken aynı zamanda da bu becerilerin neden alt seviyede olduğu
ile ilgili bilgileri de beraberinde vermektedirler. Katılımcılar mevcut durumun
tespiti ile birlikte durumun bu noktada olmasına bağlı olarak sepepleri de
irdelemektedirler.

Sebepler

araştırmanın

bulguları

kapsamında

ayrıca

incelenecektir. Burada sepepleri ile birlikte öğrencilerdeki seviye hakkında görüş
bildiren katılımcıların görüşlerinden bazılarına yer verilmiştir;
“Şu anda girdiğim okul için konuşacak olursam çok da üst düzeyde
değil maalesef. Çünkü her şeyden önce ön öğrenmeler çok eksik.
Mesela biz 9. Sınıfa gelmiş bir öğrenci için üzülerek konuşuyorum
hala dört işlem yetersizliği görebiliyoruz.” (K27)
“Çocuklarda direkt ezberci yöntem olduğu için düzey kötü diyebilirz.”
(K28)
“Bizim öğrencilerimizde bence bu beceriler alt düzeyde çünkü daha
çok ezberci bir mantık hani şöyle bir şey var ben size balık
vermeyeyim balık tutmayı öğreteyim hesabında bizim öğrencilerimiz
genellikle hazır balık istiyorlar sistem de bunu gerektiriyor olabilir
çünkü sınav üzerine kurulu bir sistem.” (K8)
“Öğrencilermizde bu beceriler yeterli düzeyde değil. Öğrencilerde
önce sorumluluk çok yüksek olmalı sonra öğrencinin özgüveninin iyi
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olması lazım. Bence benim şuan çalıştığım okullarda üdt düzey
düşünme becersi alt düzeydedir.” (K5)
Yukarıdaki katılımcı görüşleri incelendiğinde öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerileri düzeyinin istenen seviyede olmadığı ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar
bu durumu, alt düzeyde, kötü, yetersiz kavramları ile ifade etmektedirler.
Seviyenin bu durumda olmasına bağlı olarak katılımcılar öğrencilerdeki
ezberleme, özgüven eksikliği, hazırcılık, dört işlem yetersizliği gibi faktörlere
bağlamaktadırlar. Bazı katılımcılar öğrencilerin içinde bulunduğu toplum ve
ailenin de büyük önem taşıdığını belirtirken, bazı katılımcılar öğrencinin geçmiş
bilgi birikiminin bu sonuçları ortaya çıkarabileceğini ifade etmektedirler.
4.2.2. Derslerde geliştirilebilme durumu
Üst düzey düşünme becerilerinin matematik derslerinde ne ölçüde öğrencilere
kazandırılabildiği, mevcut durum analizi içinde önemli bir noktayı işaret
etmektedir. Bu konunun derinlemesine incelenebilmesi için araştırma
kapsamında katılımcılara “Öğrencilerinize derslerinizde üst düzey düşünme
becerilerini kazandırabildiğinizi/geliştirebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yeterli
midir? Açıklar mısınız?” soruları yöneltilmiştir.
Katılımcıların bazıları derslerinde üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya
çalıştığını ancak yeterli olduğunu düşünmediklerini ifade ederlerken bazı
katılımcılar

direk

olarak

söz

konusu

becerileri

kazandıramadıklarını

belirtmişlerdir. K26 gayret ettiğini ancak başarılı olamadığını şöyle ifade etmiştir;
“Çalıştığım okulda elimden geldiği kadarıyla bunu yapmaya gayret ediyorum ama
başarılı olabiliyor muyum, olamıyorum.”
K13 üst düzey düşünme becerilerini kazandıramadığını söylerken aynı zamanda
üniversite sınavında üst düzey düşünme gerektirecek soru çıkmadığı durumunu
da dile getirmiştir. K13’ göre;
“Tam anlamıyla hayır. Biz öğrencileri üniversite sınavına
hazırlıyoruz.

Üniversite

sınavlarında

üst

düzey

düşünme

gerektirecek sorular sorulmuyor özellikle son birkaç yıla kadar. “
(K13)
100

K13 “son birkaç yıla kadar” ifadesi ile zamansal olarak da durum tespiti
yapmaktadır. Bu söylemle son birkaç yılda üniversite sınavında sorulan
sorularda üst düzey düşünme gerektirecek soru bulunduğu anlamını
taşımaktadır. K8 öğrencilerinde üst düzey düşünme becerilerini kazandırmak
için bazı uygulamalar yaptığını, ancak yeterli bulmadığını, bunu da kendisine
sorduğu bir soruya cevap vererek ifade etmektedir. K8’in ifadesine göre;
“Evet bunun için soruları klasik yöntemin dışında günlük hayattan
örnekler vererek çocukların karşılaşabilecekleri problemleri sorarak
ya da farklı anlatım yöntemleri ile bunu kazandırdığımı
düşünüyorum. Yeterli mi dersek hayır daha da geliştirilebilir.” (K8)
Üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik olarak katılımcı görüşleri
incelendiğinde

katılımcıların

kendilerine

göre

bir

çaba

sarfettikleri

anlaşılmaktadır. Ancak bu çabalarının yeterli olmadığı düşüncesi de
görüşlerinden belirttikleri bir diğer durumdur. K17; “Evet kazandırabildiğimi
düşünüyorum ama bu yeterli midir dersek yeterli olmuyor.” şeklinde görüş
bildirirken, K4 ise “Mevcut günümüz koşullarında matematik derslerinde ders
işleyişimizi düşünecek olursak maalesef tamamen bu becerileri kazandırabiliyoruz
diyemiyorum kısmen belki o da elimizden geldiğince.” ifadesini kullanmıştır.
Katılımcıların kendilerine sorulan “Öğrencilerinize derslerinizde üst düzey
düşünme becerini kazandırabildiğinizi/geliştirebildiğinizi düşünüyor musunuz?
Yeterli midir? Açıklar mısınız?” sorularına verdikleri cevaplar analiz edildiğinde
derslerde üst düzey düşünme becerilerini kazandırılabilme/geliştirebilme
durumuna yönelik olarak katılımcıların aynı zamanda bir özeleştiri yaptıkları da
görülmektedir. Matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerini
kazandırmaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını ifade eden katılımcılar bu
duruma yönelik bazı sebepleri de beraberinde dile getirmişlerdir. Sebepler
teması altında bu durumlar ayrıca sunulmuştur.
4.2.3. Derslerdeki uygulamalar
“Mevcut Durum” teması altında incelenen bir diğer alt tema “Derslerdeki
Uygulamalar” alt temasıdır. Katılımcıların matematik öğretiminde öğrencilerdeki
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üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için derslerinde hangi uygulamalara
yer verdikleri, bu konudaki mevcut durumu gözler önüne sermesi açısından ve
üst

düzey

düşünme

becerilerilerinin

matematik

öğretiminde

nasıl

gerliştirilebileceğine karar verilmesi açısından önem taşımaktadır. Katılımcıların
görüşlerinin analiz edilmesi ile elde edilen alt temalardan biri de öğretmenlerin
matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik
uygulamalarının neler olduğudur. Katılımcılara “Derslerinizde üst düzey
düşünme becerilerini geliştirmek için neler yapıyorsunuz?, Hangi uygulamalara
yer veriyorsunuz?” soruları yöneltilmiştir. Bu bağlamda mevcut durum teması
altında derslerdeki uygulamalar alt temasında öğretmenlerin derslerinde üst
düzey düşünmeyi geliştirecek hangi uygulamalara yer verdikleri incelenmiştir.
Şekil 4.5’de ders uygulamaları alt temasında yer alan kategoriler ve kodlar
görülmektedir.

Şekil 4.5. Ders uygulamaları alt temasında yer alan kategoriler ve kodlar
Şekil 4.5’da görüldüğü gibi katılımcıların görüşlerinden elde edilen verilerin
analiz edilmesi sonucunda üç kategori oluşmuştur. Bu kategoriler;


Sınıf İçi Uygulama



Günlük Yaşama Entegre Etme



Öğrenci İle Etkileşim
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şeklindedir. Her bir kategori ayrı ayrı incelenerek katılımcıların görüşlerine yer
verilmiştir.
Öğrenci ile etkileşim
Katılımcıların derslerinde üst düzey düşünmeyi geliştirmeye yönelik neler
yaptıkları ve hangi uygulamalara yer verdikleri konusundaki görüşleri öğrenci ile
etkileşim kategorisi altında; öğrencileri cesaretlendirme, farklı düşünmelerini
sağlama, yönlendirme, söyleme, özgür fikir, özgüven aşılama, yanlışları
sorgulatma, yanlış yapmaktan korkmamayı aşılama, kendilerinin çözmelerini
sağlama kodları ile ortaya çıkmıştır. Öğrenci ile etkileşim kategorisi olarak ele
alınan bu durumlar incelendiğinde katılımcıların daha çok öğrencilerin duyuşsal
özelliklerine hitap ettikleri görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu öğrencileri
cesaretlendirmeye ve farklı düşünmelerini sağlatmaya çalıştıklarını ifade
etmişlerdir.
K5’ e göre,
“En başta çocukları cesaretlendirmek gerekiyor. Ben öğrenmenin
önce düşünmeyle olduğunu sorgulayarak olduğunu düşünüyorum,
çocuklara da bunu kazandırıyorum. Çocuklarıma hep şunu
söylüyorum siz kedinizi işin içine katmadığınız sürece testi
sorgulamadığınız müddetçe siz kendiniz kalem alıp işlemler
yapmadığınız müddetçe isterse yanlış olsun yani yanlış yapa yapa
doğruyu bulursunuz diye onları yönlendiriyorum.”
K5 öğrencilere yönelik bazı söylemlerde bulunduğunu ve öğrencilerin
cesaretlendirilmesi

gerektiğini

ifade

etmektedir.

K13

de

öğrencilerini

cesaretlendirici konuşmalar yaparak onların kendilerini de düşünme sürecine
kattığını şöyle ifade etmiştir;
“Sınıflarda aslından ben yapıyorum mesela. Ben herşeyi iyi
bilmiyorum, bu soruyu siz benden daha iyi çözebilirsiniz diyorum. Bir
fikriniz var mı, kızmayacağım diye ikna ediyorum çocukları. Bunu
sene başında söylüyorum. Bu yıl matematik dersini beraber
yürüteceğiz diyorum ama ben bir soruyu çözdükten sonra o soruyla
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ilgili eleştirilerinizi mutlaka yapın diyorum. Genelde soru çözmede
farklı yöntemlerle soru çözmeye açık olduğumu bildiriyorum.” (K13)
K27, öğrencilerini yönlendirici sorular ile doğruya yönlendirdiğini belirtmiştir.
K27’ye göre;
“Şuraya kadar güzel gelmişsin ama tekrar mı baksan acaba buradan
sonrası sence doğru ilerliyor mu ya da buradan sonra farklı mı
gitmeliydi gibi daha yönlendirici sorularla öğrenciyi doğruya
yönlendiriyorum.” (K27)
K26; “Bunun için ben daha çok çocuklara bir soruyu değişik yollardan çözmeyi
tetiklettirmeye çalışıyorum.” Şeklinde görüş belirtirken K21; “Öğrenciyle
konuşarak ya da nasihat vererek.” , K1 ise “Yani kimsenin soruya verdiği cevaba
hemen yanlış demeden fikirlerini rahatlıkla özgür bir şekil de söylemelerine imkân
veriyorum.” söylemlerinde bulunmuşlardır. Katılımcıların çoğu öğrenci ile
etkileşimi ders uygulamaları içine entegre ettiklerini ifade etmişlerdir.
Öğrenci ile etkileşim kategorisi altında verilen katılımcı görüşlerinde de
görülebileceği üzere katılımcılar derslerinde öğrencilerin üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmek amacı ile söyleme, yönlendirme, cesaretlendirme,
yanlışlarını sorgulatma, yanlış yapmaktan korkmamayı sağlama gibi soyut ve
öğrencilerin duyuşsal özelliklerine hitap edecek şekilde öğrenciler ile etkileşim
içerisinde bulunmaktadırlar.
Sınıf içi uygulamalar
“Mevcut Durum” teması altında bulunan “Derslerdeki Uygulamalar” alt teması
altındaki bir diğer kategori sınıf içi uygulamalardır. Verilerin analiz edilmesi ile
elde edilen sonuçlara göre katılımcılar öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmek için derslerinde beyin fırtınası, tartışma ortamı, dersi
sevdirme, buluş yolu, iyi iletişim, ödev/proje verme, oyun/etkinlik durumlarına
yer vermektedirler. Sınıf içi uygulamalar adı altında incelenen bu uygulamalar
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daha çok ders esnasında katılımcıların uyguladıkları faaliyetler olarak ele
alınmıştır.
Katılımcılar öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla
sınıfta beyin fırtınası yaptırdıklarını, öğrenciler arasında tartışma ortamı
oluşturduklarını, dersi sevdirmeye yönelik etkinlikler yaptıklarını, öğrencilerle
iyi iletişim kurduklarını, öğrencilere ödev/projeler verdiklerini ve buluş yolu ile
ders işlediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen
veriler bu kodlar altında incelenmiştir. Bu kategori altında daha çok beyin
fırtınası ile oyun/etkinlik görüşleri ön plana çıkmıştır. K7’ye göre,
“Ben dersleri biraz farklı işliyorum örneğin bir soru yazıyorum sınıfta
tartışılmasını istiyorum yanlış veya doğru söyleyenler oluyor böyle
durum olunca da zaten ister istemez bir öğrenci yanlış söylediği
zaman doğru yapan öğrenci bu böyle olacak diğeri oradan bu şekilde
olmalı diyor yani sınıfta çok büyük bir beyin fırtınası oluyor.”
K7 sınıf içinde yaptığı uygulamaları ifade ederken sınıfta öğrenciler arası tartışma
oluşturacak şekilde sorular sorduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin birbiri arasında
tartışma ortamı oluşması ile doğal bir beyin fırtınası oluğunu ifade etmiştir. M20
günlük hayattan örnekleri dersine entegre ettiğini, öğrencilere sorular
sorduğunu ve bu şekilde yapılması gerekeni öğrencilerin kendilerinin beyin
fırtınası ile çıkardığını ifade etmiştir. K20 bu konuda şöyle söylemiştir:
“Öğrencilere diyorum ki sizin sabahleyin kalktığınızda gidip bir çayı
demlemenizi çay demleme probleminde düşünelim diyorum. Siz
diyorum mesela musluktan suyu demliğe koyduğunuz da o soğuk
suya demi attığınız da çay elde etmiş olabilir misiniz? Sınıftan
öğrenciler diyor ki yok işte önce tüpe koymamız gerekiyor sonra o
suyun kaynaması gerekiyor vesaire… Burada belirli bir adım
öncesinde yapmamız gerekenlerden sonrasında yapmamız gerekeni
öğrenciler kendileri zaten en basitinden bir beyin fırtınasıyla
kendileri çıkarıyorlar.” (K20)

105

K12 ders uygulamaları olarak öğrencilere proje ödevleri şekliden etkinlikler
yaptırdığını, derslerinde matematiksel oyunlara yer verdiğini ifade etmiştir. K12’
ye göre,
“Proje ödevlerinin geneli bu şekilde matematiksel oyunlar veriyorum
mesela çocuklara birlikte dergi hazırlama, işlediğim konularla ilgili
matematiksel oyunlar falan oluşturmasını istiyorum çocuklardan,
anketler düzenlettiriyorum.” (K12)
K20 derslerinde öğrencinin o soruyu anlayıp anlamadığını ortaya çıkarmak için
etkinlik çalışmalarına yer verdiğini söylemiştir. Sadece test usulü sorular değil
aynı zamanda etkinlik çalışmalarını da yaptığını söyleyen K20; “Bunun yanında
sadece test usulü sorular değil de etkinlik üstünden mesela soruyu verdiğiniz de
sorunun çözümü değil de, öğrencinin o soruyla ilgili neler anlayıp anlamadığını
ortaya çıkarmak için daha çok etkinlik çalışmalarına yer veriyorum.” şeklinde
görüş belirtmiştir.
Günlük yaşama entegre
“Ders Uygulamaları” alt teması altındaki bir diğer kategori “günlük yaşama
entegre” kategorisidir. Bu kategori altında ortaya çıkan kodlar “günlük hayat
örnekleri” ve “yeni nesil sorular” şeklindedir. Katılımcıların çoğu derslerinde
öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini kazandırabilmek için matematiği
günlük yaşam örnekleri ile açıkladıklarını ifade etmektediler. K12 bu konuda
“Anlattığım konuların günlük hayattaki kullanım alanlarıyla ilgili çocuklara
ödevler veriyorum proje ödevleri veriyorum.” şeklinde görüş belirtirken K8; “Klasik
yöntemin dışında günlük hayattan örnekler vererek çocukların karşılaşabilecekleri
problemleri sorarak ya da farklı anlatım yöntemleriyle bunu kazandırdığımı
düşünüyorum.” ifadesini kullanmıştır.
Son dönemlerde günlük yaşam problemlerini içeren sorular yeni nesil sorular adı
ile anılmaktadır. Katılımcılardan bazıları derslerinde yeni nesil soruları
kullandıklarını belirtmişlerdir. K20; “Derslerde bilgiyi kavrama düzeyinden sonra
bilgiyi verdikten konuyu anlattıktan sonra daha çok yeni nesil sorulara ağırlık
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vermeye çalışıyorum.” derken K22; “Yeni nesil sorular sayesinden problem
çözümünde çocuklar günlük hayata biraz daha uyum sağlayabildi özellikle bu son
dört beş yıldır sorulan yeni nesil sorularda ezber dışı ezbere dayalı olmayan
çocuğun kendinden bir şey katması gereken sorularda çocuğun görsel ve duygusal
olarak gelişiminin sağlandığını düşünüyorum. Derslerde bu tarz sorulara yer
veriyorum.” diyerek yeni nesil sorularının önemini kendi bakış açısıyla ifade
etmiştir.
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin
ortaöğretim matematik öğretmenlerinin perspektifinden inceleyen bu tez
çalışmasında elde edilen bulgularda ikinci tema olan “Mevcut Durum” teması üç
alt tema halinde incelenmiştir. (i) Öğrencilerdeki mevcut durum:(ii) Derslerde
kazandırılabilme durumu:(iii) Ders uygulamaları alt temaları incelenen “Mevcut
Durum” temasında öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin düzeylerinin
alt seviyelerde olduğu, matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin
yeterince geliştirilemediği, öğretmenlerin matematik derslerinde sınıf içinde
çeşitli uygulamalar yaptıkları, öğrenciler ile etkileşim içinde bulundukları,
matematiği günlük yaşama entegre etmeye çalıştıkları görülmüştür. Ancak
öğretmenler matematik derslerinde öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmede yetersiz kaldıklarını ifade etmektedirler.
4.3. Sebepler
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerileri nasıl geliştirilebilir
sorusuna cevap aranan bu araştırmada araştırma grubundan elde edilen verilerin
analizi ile oluşturulan üçüncü tema “Sebepler” temasıdır. Katılımcılara
öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin mevcut durumlarına yönelik
olarak, öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin durumunun söz konusu
açıklamalarındaki gibi olmasının sebeplerinin ne olduğuna yönelik sorular
yöneltilmiştir. Verilerden elde edilen kodlar oluşturulduğunda, bu kodlarda elde
edilen kelime bulutu ortaya çıkmıştır. Sebepler kategorisinde elde edilen kelime
bulutu Şekil 4.6’da verilmiştir.
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Şekil 4.6. Sebepler temasında elde edilen kodların oluşturduğu kod bulutu
Şekil 4.6’da verilen kelime bulutu incelendiğinde,


Temel bilgi eksikliği

 Sınav sistemi
 Yetersiz süre
 Sınav/gelecek kaygısı
 Matematiğe önyargı
 Sosyo ekonomik sebepler
 Müfredata bağlı kalma
 Kitap okumama
 Ezberci eğitim
kelimelerinin daha büyük puntoda ön plana çıktığı görülmektedir.
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerileri nasıl geliştirilebilir
sorusuna cevap aranan bu araştırmada araştırma grubundan elde edilen verilerin
analizi ile oluşturulan üçüncü tema olan “Sebepler” teması, bir önceki tema olan
mevcut durum temasında elde edilen veriler üzerine inşa edilmiştir. Katılımcılar
öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerini okullar arası fark söylemleri
dahilinde fen liselerindeki öğrencilerde daha iyi olduğunu belirtmişler ancak
genel olarak alt seviyede olarak tanımlamışlardır. Sebepler temasında
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öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin neden alt seviyede olduğuna
dair elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Şekil 4.7’de sebepler teması altında oluşan
kategoriler ve kodlar gösterilmiştir.

Şekil 4.7. Sebepler teması altında oluşan kategoriler ve kodlar
Şekil 4.7’de görselleştirildiği üzere “Sebepler” alt temasında üst düzey düşünme
becerileri düzeylerinin alt seviyede olmasının sebepleri ve matematik
derslerinde istenilen düzeyde gelişim sağlanamamasına yönelik sebepler 4
kategori altında incelenmiştir. Bu kategoriler;
 Öğrenci,
 Öğretmen,
 Toplumsal/aile
 Sistemsel
Her bir kategori ayrı ayrı sunulmuştur.
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4.3.1. Öğrenci
Katılımcılar öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin alt seviyede
olmasının

ve

matematik

derslerinde

yeterince

geliştirilememesindeki

sebeplerden biri olarak öğrenciler ile ilgili durumları işaret etmişlerdir.
Katılımcıların görüşlerinden elde dilen verilerin analizi sonucunda öğrenciye
yönelik sebepler kategorisi akademik ve kişisel sebepler olarak iki alt kategoriye
ayrılmıştır.
Akademik sebepler alt kategorisinde katılımcılar öğrencinin akademik başarısına
yönelik sebeplerden söz etmişlerdir. Bu sebepler temel bilgi eksikliği,
matematiğe önyargı, sınav/gelecek kaygısı, ezberleme şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Öğrenci kategorisinde yer alan akademik sebepler alt kategorisinde
“temel bilgi eksikliği” öne çıkmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu öğrencilerin
temel bilgi eksikliğinin üst düzey düşünme becerilerinin alt seviyede olmasının
ve yeterince geliştirilememesinin sebeplerinden olduğunu ifade etmiştir.
Öğrencilerin ilk ve ortaokuldan alması gereken eğitimi alamadıklarında temel
bilgilerinde oluşan eksiklik lise öğreniminde kendini daha net ortaya
koymaktadır. Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda verilmiştir. K20 bu konuyu
şöyle dile getirmiştir;
“Şunu söylemek istiyorum öğrenci önceki kazanımı iyi bir şekilde
almadığında bir sonraki kazanım gelmeden zaten sorunlar baş
gösteriyor bunun için kritik dönemlerde verilmesi gereken kritik
kazanımlar olduğunu düşünüyorum ve bunlar o dönemlerde
verilmediği zaman lisede de bu sefer öğrenci birçok kazanımı
almadığı için üst düzey düşünme becerilerini de yapamadığını
düşünüyorum.” (K20)
K20 ifadesinde öğrencinin alması gereken kazanmımlar ile üst düzey becerileri
arasında bir ilişki kurmuştur. Öğrencinin bir önceki kazanımı iyi bir şekilde
almadığında bu durum bir sonraki kazanımı etkilediğini söylemekte ve temel
bilgi eksikliğini işaret etmektedir. K26’ya göre;
“Çünkü gelen öğrenciler alt yapısı düşük öğrenciler. Alt sınıflarda
alması gereken bilgileri o yıllarda belli birikime sahip olmadıkları
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için onları da alamıyorlar. Üst basmaklara benim karşıma
geldiklerinde ise alt sınıflarda almaları gereken düşünme
becerilerine sahip olamadıkları için biz çok bir şey yapamıyoruz.”
(K26)
K26 öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilememesine yönelik
sebepler olarak alt sınıflarda alması gereken becerilere sahip olamadıklarına
dikkat çekmiştir. K5 ise öğrencilerin ilkokuldan düşünme becerileri açısından
hazır olarak gelmelerini işaret etmektedir;
“İkincisi çocuklar hazır değil bu iş ta ilkokuldan gelmiyor çocuklar
ilkokuldan ortaokuldan hazır olarak donanımlı olarak gelseler bizler
çocuklarımızı daha iyi yönlendiririz.” (K5)
Öğretmenler öğrencilerin lise eğitimine kadar öğrenmeleri gereken temel
bilgilerin ve dolayısıyla derse yönelik hazırbulunuşluklarının eksik olmasının
öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin alt seviyede olmasının bir sebebi
olarak görmektedirler ve derslerde önceliklerinin temel bilgi eksiklerini
gidermek olduğunu belirtmektedirler. K27’ düşüncesini“Karşınızda dört işlem
bilmeyen bir çocuk olduğu zaman ona onu öğretmekle vakit harcıyorsunuz hocam.”
şeklinde ifade etmektedir. K23 öğrencinin temel matematiksel bilgileri
kazanması açısından temelinin iyi atılmasının yanında matematik dersinin
sevdirilmesinin de etkili olacağını ifade etmektedir. K3’ün ifadesine göre,
“Çocuk toplama çıkarma işlemi bilmiyor ben ona polinom anlatmaya
çalışıyorum. İlk başta bu çocukların temellerinin iyi atılması bu
dersin sevdirilmesi lazım diye düşünüyorum.” (K23)
Üst düzey düşünme becerilerinin alt seviyede olmasına ve yeterince
geliştirilememesine yönelik olarak katılımcılar öğrencilerin sınav/gelecek
kaygısına daha sık olmak üzere matematiğe olan önyargıları, ezberlemeye olan
yatkınlıkları durumlarına da vurgu yapmışlardır. K23’e göre
“Çocukların geçmiş bilgilerini tam olarak oturtmadan sınıf
atlamaları sınıf geçmelenin çok kolay olması ve çocukların derste
kazanımları almadan üst sınıfa geldikçe artık matematik bir fobi
haline geliyor.” (K23)
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K23 ifadesinde geçmiş bilgilerin tam oturtulmadan sınıf geçmelerinin onlarda
matematik fobisine sebep olduğunu belirtmektedir. K24 görüşünde ezberleme
durumuna dikkat çekmektedir. K24’e göre bu durum “Çoğu öğrencimiz maalesef
buna sahip değiller. İşte matematiğin biraz zor olduğunu düşünüyorlar ondan
kaçıyorlar ya da sadece ezberleme kısımlarına kaçıyorlar.” söylemiyle kendisini
göstemektedir.
K5 ise öğrencideki sınav kaygısını şöyle dile getirmiştir;
“Sınav sisteminden dolayı biz bunu kazandıramıyoruz. Öğrenciler bu
konu sınavda çıkmıyor bizim işimize yaramıyor diyorlar. Çocuk
pragmatik davranıyor bu sınavda çıkmıyor sizin anlattığınız şey
diyor.” (K5)
Öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin seviyelerinin alt seviyede
olmasının öğrenci kaynaklı bir diğer sebebi de öğrencilerin kişisel sebeplerden
kaynaklı durumlar olarak ortaya çıkmıştır. Kişisel sebepler alt kategorisinde ele
alınan bu durumlar; kitap okumama, özgüven eksikliği, isteksizlik, hazırcılık,
sorgulamama, hayat bakış açıları, sonuç odaklı, sorumluluk olmaması, yetiştikleri
ortam kodları ile ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu kişisel sebepler
olarak kitap okumama ve özgüven eksikliğine daha çok vurgu yapmışlardır.
Özgüven eksikliği konusunda K5; “Öğrencilerimizde bu beceriler yeterli düzeyde
değil. Öğrencilerde önce sorumluluk duygusu çok yüksek olmalı sonra öğrencinin
özgüveninin iyi olması lazım” diyerek önce sorumluluk duygusunun yüksek, sonra
özgüveninin iyi olması gerektiğini ifade etmiştir. K22 ise öğrenci profili ile ilgili
olarak şöyle söylemiştir;
“Bizim buradaki öğrenci profilinin çoğu kendine özgüveni olmayan
sadece tahtadaki verileni yazan bir şekilde olduğu için kendini ifade
etmekte de zorluk çeken bir öğrenci profilimiz var.” (K22)
Katılımcılar öğrencilerin kitap okuma durumlarındaki yetersizliğin onların
düşünme becerilerini de olumsuz yönde etkilediklerini ifade etmişlerdir. K7;“Bir
de en çok okuma yeteneği çok yok. Çocuklarda okuma yeteneği olmadığı için
düşünme yeteneği de yok oluyor yani daha ezberci bir eğitime çocuk kendini itmiş.”
şeklinde görüş belirtirken kitap okumayı bir yetenek olarak tanımlamış ve okuma
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yeteneği ile düşünme yeteneğini bağdaştırmıştır. K14 ise kitap okumamayı bir
problem olarak tanımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştır.
“Bu öğrencilerde de bir okuma problemi var. Bir problem
gördüğünde bu problemi tanımlayabilme problemde verilen verileri
yazma eksik olan şeyler. Bunları bilmek lazım ama öğrenci bunları
bilmediği için hiçbir şeyde ilerleyemiyor.” (K14)
K22 en büyük eksikliğin kitap okuma olduğunu belirtirken “Çocuklar yeteri kadar
kitap okuma özelliğine sahip değil. Kitap okumak bizim gençlerimizde çok eksik artı
en büyük eksik” söyleminde bulunmuş, K1 ise; “Daha az kitaplarla haşır neşir
olduklarından geniş fikirlere sahip olamıyorlar.” ifaderi ile kitap okumanın
önemine odaklanmışlardır.
Katılımcılar öğrenciye yönelik sebeplerde isteksizlik, hazırcılık, sorgulamama,
hayata bakış açıları, sonuç odaklı, sorumluluk olmaması, yetiştikleri ortam ile
ilgili de görüş ortaya koymuşlardır. İsteksizlik konusunda K14; “Bilim talep edilen
bir şey talep etmeyen öğrenmek istemeyen birine hiçbir şey öğretemezsin.” derken,
K17, gönüllü olmanın önemine değinerek; “Çocuk istekliyse gönüllüyse tabiî ki de
teşvik ede ede o anlatılabilir hatta bazen kalemi onların eline versek biz sadece
yönlendirici olsak. Ama tabi gönüllülük esas olmalı ama şimdi gönüllü çocuk
bulmak da çok zor.” ifadesini kulanmıştır.
K5 görüşünde hazırcılık koduyla ortaya çıkan durumu dile getirmiştir. K5’e göre;
“Mesela ben şunu gördüm öğrencilerimde bazısı var soruyu
sorduğunda çocuk diyor ki bu soru zor ben çözemiyorum artık siz
çözün. Niye böyle bir şey söylüyor kendine güveni de yok sorumluluk
duygusu da yok hep başkası yapsın istiyor.” (K5)
K5’e göre öğrencinin kendine güveni olmaması ve sorumluluk duygusunun
bulunmaması, öğrenciyi hazırcı bir şekilde başkasından bekleme durumuna
itmektedir.
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4.3.2. Öğretmen
Katılımcıların görüşlerinin analiz edilmesi sonucuna elde edilen bulgulara göre
öğrencilerdeki üst düzey düşünme beceri düzeylerinin alt seviyede olmasının ve
matematik derslerinde yeterince geliştirilememesinin sepepleri olarak ele alınan
kategorilerden bir diğeri öğretmenlere yönelik kategorisidir. Bu kategorideki
sonuçlar öğretmenlerin müfredata bağlı kalması, sınav odaklı ders işleme,
öğrenci merkezli ders işlememe, üst düzey düşünme becerilerinin öğretimine
hazır olmama kodları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu kendilerinin
müfredata bağlı kalma zorunluluğunun öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerinin alt seviyede olmasının ve matematik derslerinde yeterince
geliştirilememesinin sebebi olarak belirtmişlerdir. Müfredata bağlı kalma
durumunda aynı zamanda matematik derslerindeki süre ile müfredat arasındaki
dengesizlik konusuna da dikkat çekilmiştir. Bu konuda K12; “Önümüzde bir
müfredat var onu bitirmek zorundayız çok fazla düşünmelerini geliştirecek zamana
sahip olmadığımızı düşünüyorum” diyerek müfredatı bitirmek zorunda olduğu
konusunda endişesini dile getirmiştir. K9’a göre;
“Bizim var olan müfredatla ilgili bir ekleme çıkarma gibi bir şansımız
yok. Mesela bir şeyi anlatırken onun bir süre kısıtlaması var bundan
dolayı da istediğin gibi anlatamazsın müfredat dahilinde gitmek
zorundasın.”
K9 müfredata bağlı olarak süre kısıtlamasını ifade etmiştir. Katılımcıların çoğu
süre durumunu görüşlerinde sıkça kullanmışlardır. Müfredat ile ilgili bu durum
nasıl geliştirilir bölümünde daha geniş incelenmiş olup, süre yetersizliğinden
kaynaklanan müfredatı yetiştirememe sorunu için katılımcılar müfredatın
sadeleşmesi yönündeki önerileri dile getirmişlerdir.
Katılımcılar sınav odaklı ders işlemeyi de üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilememesinde öğretmenlerden kaynaklı bir sebep olarak göstermişlerdir.
K5 bu konuda
“Bizim ülkemizde bu üst beceriler ta ilkokuldan olmadığı için, sınava
yönelik olduğu için çocuklar bu şeyle yetişmedikleri için biraz zor
oluyor.” (K5)
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K5 ifadesinde sınav durumunu dile getirmiştir. K7 de sınav odaklı sistem
sebebiyle öğrencileri becerilere yönlendiremediklerini belirtmektedir. K7’ye
göre;
“Başarı odaklı, sınav odaklı, merkezi odaklı sistemlerde maalesef
öğrenciyi matematik becerilerine karşı çok fazla yönlendiremiyoruz.
Çocuğa mesela sadece matematikte bir üslü sayıları anlatıyoruz ama
onun ne işe yaradığı ile çok fazla ilgilenmiyoruz” (K7)
K4 özeleştiri yaparak “Üst düzey düşünmeyi geliştirmeyi engelleyen faktörler,
sınava yönelik ders işlememiz olabilir.” şeklindeki görüşünü ifade ederken sınava
yönelik ders işleme durumunu öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerini
engelleyen faktörler olarak ele almıştır.
Katılımcılar, öğretmenlerin üst düzey düşünme becerilerinin öğretimine hazır
olmama durumunu da belirtmişlerdir. K19 üst düzey düşünme becerilerin
öğretiminin yapılandırılmacı yaklaşım ile ön plana çıkmasından yola çıkarak
görüşünü şöyle ifade etmiştir;
“Yapılandırmacı yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya
kondu ama şu anda mesela 15 sene geçmiş şu an öğrencilerin tamamı
aslında bu yaklaşımla yetişmiş olması lazım ama öğretmenlerimiz bu
yaklaşıma sahip değil diye düşünüyorum.” (K19)
K28 öğretmenlerin kendilerini adapte edememelerini temel bir sıkıntı olarak
“Temel sıkıntı öğretmenlerde teknoloji ve yeni nesil sorulara kendilerini adapte
edememeleri” sözcükleri ile ifade etmiştir.
“Sebepler” teması altındaki öğretmenler kategorisinde katılımcıların matematik
derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilememesinin sebeplerinin
öğretmenler açısından ele aldıkları sebepleri incelenmiştir.
4.3.3. Sistemsel
Katılımcıların görüşlerine göre öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin
alt seviyede olmasının ve bu becerilerin istenilen düzeyde kazandırılamamasının
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sebeplerinden biri sistemsel durumlardır. Sistemsel kategorisinde yer alan
kodlar sınav sistemi, yetersiz süre, kalabalık sınıflar, akranlarını görememe,
ezberci eğitim şeklinde ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda katılımcılar ezberci eğitim
anlayışı, öğrencilerin aynı seviyedeki öğrencilerin bir arada bulunduğu okullarda
öğrenim görmeleri ile farklı yeteneklerdeki ve seviyelerdeki akranlarını
görememeleri, sınıfların kalabalık olması, söz konusu becerilerin ilkokuldan
itibaren geliştirilmediği için lise düzeyinde geliştirilemiyor olması konularına
vurgu

yapmışlardır.

Sistemsel

kategorisi

altında

incelenen

öğretmen

görüşlerinde en sık ifade edilen sebep sınav sistemi olmuştur. K9’a göre;
“İlk başta matematik bilmeyle alakalı yani şu şekilde matematik
temelde tanımlarla başlar sonra teorem ve bunları ispatlamaya
yöneliktir ama bizim eğitim sistemi daha çok sınavlara yönelik
olduğu için bunlar es geçiliyor.” (K9)
K9 eğitim sisteminin sınavlara yönelik olmasının, matematik bilimine yönelik
olarak tanım, teorem, ispat şeklinde bir eğitim veremediklerini ifade etmektedir.
K13, sadece sınav odaklı çalışılıyor olunması ile öğrencilerdeki üst düzey
düşünme becerilerini geliştirmek konusunda yaşanılan zorluğu ifade etmektedir.
K13’ e göre;
“Bu becerileri bizim okullarda geliştirmek biraz zor. Niye
diyeceksiniz, çünkü şu an ki bize verilen sistemde öğrencileri sınava
hazırladığımız için genelde değerler eğitimi gibi bir eğitim üzerinde
durmuyoruz. Yani sosyal anlamda öğrencilerin karşılaştıkları
sorunlarla başa çıkma yetilerini maalesef geliştiremiyoruz. Sadece
sınav odaklı çalışıyoruz.” (K13)
K22 sınav sistemini aynı zamanda ezbercilik sistemi olarak ifade etmektedir.
Sınav sisteminin bir getirisi olarak öğrenciye çok soru çözmeleri, dolayısıyla
soruları ezberlemeleri yönünde telkinde bulunduklarını belirtmektedir. K22’ye
göre;
“Sistem ezberclik sistemi, bizim üniversite sınav sistemi maalesef.
Çocukların üst düzey düşünmesini istiyoruz ama sınav sisteminden
dolayı çocuklara çok soru çöz ki soru tipini ezberle sınavda bu tarz
soru tipi gelirse hemen çözersin zaman kazanırsın diyoruz. Çocuğun
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farklı düşünmesi için zaman vermiyoruz sınava hazırlıyoruz her
şeyimiz bizim sınav endeksli olduğu için.” (K22)
K12 de süreye dikkat çekerek sınav sisteminin öğrencinin üst düzey düşünme
becerilerinin gelişmesinde bir engel olduğunu ifade etmektedir. K12’nin görüşü
şöyledir;
“Sınav sistemi değişmedikçe ne kadar kaynak da verseler boştur yani
öğrenci açıkçası o probleme bakar o problemi kaç saniyede
çözebileceğine bakar çünkü onun için önemli olan süredir o süreyi
minimuma indiriyorsa ve zamanında çözebiliyorsa onun için yeter
çünkü sınav sistemi onun için bir engeldir.” (K12)
Öğrencilere üst düzey becerilerini kazandırabilmek için sürenin yetersiz olduğu
da verilerin analizinden elde edilen bulgularda ortaya çıkan bir durumdur. K11
bu konuda görüşünü şöyle ifade etmektedir;
“Ben bu işi 20 yıldan fazladır yapıyorum ve şunu gözlemledim en
azından 9. ve 10. sınıf düzeyinde hiçbir zaman kazandırmamız
gereken davranışları kazandırmaya zaman yetmiyor asla. Yani sene
sonu geldiğinde o programı bitirebilmek bizim için bir zulüm ve
eziyet oluyor. Biz hep yetiştirmek derdiyle birşeyler yapıyoruz o
zaman da çocuğa öğretme konusunda eksik kalıyoruz ve bu da bizi
üzüyor açıkçası.” (K11)
Sınıfların kalabalık olması sistemsel kategorisinde ortaya çıkan bir diğer
durumdur. K20 öğrencileri çocukluk yaşlarına kadar değerlendirip onlarla
ilgilenebilmek için kalabalık sınıflar nedeniyle daha fazla zamana ihtiyacı
olduğunu dile getirmiştir.
Öğrencilerin aynı seviyedeki öğrenciler ile bir arada bulunduğu okullarda
öğrenim görmeleri öğrencilerdeki düşünme becerilerinin gelişememesinin bir
sebebi olması da ortaya çıkan bir durumdur. K7 bu durumu şöyle ifade etmiştir;
“Biz şimdi ne yapmışız anadolu lisesine bir topluluk getirmişiz fen
lisesine bir topluluk getirmşiz hep aynı düşüncedeki öğrencileri aynı
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yere koymuşuz bunlar karma yapıldığı zaman başarı yönünden çok
daha farklı şeyler olur yani o öğrenci ister istemez akranını gördüğü
zaman yaratıcı düşünce oluşur.” (K7)
Sistemsel kategorisinde ele alınan sebepler eğitim sistemindeki uygulamaların
bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların ifadelerine göre,
öğretmenlerin bu durumlarda yapabileceklerinin sınırlı olması öğrencilerdeki
düşünme becerilerinin gelişiminin istenilen seviyede olmamasının sebepleri
arasında görülmektedir.
4.3.4. Toplumsal/aile
Öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin alt seviyede olmasının ve
istenilen düzeyde olmamasının sebepleri olarak katılımcılar toplumsal/aile ile
ilgili görüşlerde bulunmuşlardır. Toplumsal/aile kategorisi altında incelenen bu
görüşlerde sebep olarak ailelerin sosyo ekonomik durumları, ailenin ve toplumun
öğrenci üzerindeki baskısı, ailelerin bilinçsiz olması, toplumun bu eğitim
anlayışına hazır olmaması kodları ile ortaya çıkmıştır. Bu kategori altında ele
alınan sebeplerde ailenin ve toplumun öğrenci üzerindeki baskısı üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Baskı altında yetişen çocukları istenilen düzeyde düşünme
becerilerine sahip olamayacakları ifade edilmektedir.
K2’nin ifadesine göre;
“Örneğin baba çocuğunu konuşarak değil kızarak ya da anne
çocuğuna konuşarak değil kızarak eğitiyor yani baskı ile eğitmeye
çalışıyor bu durum toplumun yapısından dolayı okullara da
yansıyor.” (K2)
K2’ye göre toplumun çocukları baskı ile eğitmeye çalışmasının okullara da
yansıması durumuna dikkat çekerek öğrencilerde baskı oluştuğu, bu sebeple ile
üst düzey düşünme becerilerinde yeterli gelişmenin sağlanamayacağına işaret
etmektedir. K13 bu durumu yaşadığı bölgede çocukları itaat kültürü ile
büyümesine bağlamakta ve oluşan korkunun çocukta düşünmeyi törpülediğini
ifade etmektedir. K13’e göre;
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“Bizim bölgemizde gençlerimiz çocukluktan bebeklikte itibaren itaat
kültürü ile büyüyorlar. İtaat kültürü ile büyüyen öğrenci de maalesef
korkuyor diyelim. Büyükler daha iyi bilir, öğretmen daha iyi bilir
düşüncesiyle düşünmeyi törpülüyor. Toplum baskısı çocukluktan
itibaren yüksek. Toplum baskısı yüksek olunca bireyler de var olan
düzeni sürdürmekle yetiniyorlar.” (K13)
K15 kendi hayatından verdiği örnek ile düşünmenin özgür ortamlarda
oluşacağını söyleyerek toplumda çocuğa uygulanan baskının sonucuna işaret
etmektedir;
“Yani ben kendi eğitim hayatım boyunca çok ağır bir baskıya
uğramadım. Bu beni doğal olarak sorumluluklarıma ve derslerime
daha çok yöneltti sevdim baskı olmayan yerde insan daha özgürdür.
Baskı olan bir yerde insan tabi ki de hem fikirlerini hem düşüncelerini
söylemekte geri planda kalır pasifleşir ailelerle görüşülebilir.” (K15)
Aileler sosyo ekonomik durumu bu kategori altında ortaya çıkan bir diğer
sonuçtur. Düşük ekonomik düzeye sahip ailelerde önceliğin para kazanmaya
yönelme olması ile öğrencilerde para kazanma amaçlı bir işte çalışma durumunu
da beraberinde getirmektedir. Ailelerin bilgisiz olması ve ilgisizliği de öğrencileri
üst düzey düşünme becerileri konusunda etkileyen sebeplerdendir. K22 bu
konuda; “Ekonomik problemlerle boğuşan bir ailenin çocukları oldukları için o tür
şeylere pek yaklaşım yapamıyor. Şanlıurfa’daki öğrenci profili çoğu okuldan çıkıp
işe gidiyor işte çalışıyor eve geliyor ailesine yardım ediyor.” ifadesini kullanırken
K21; “Bölge şartlarına göre bakarsak ailenin kalabalık olması evde çalışma
ortamının olmaması, kişinin yeteri kadar maddi imkânının olmaması” söylemi ile
ekonomik koşullara dikkat çekmektedir. K18 ise sebepler kategorisinde ortaya
çıkan bir diğer durum olan ailelerin ilgisiz ve bilinçsiz olmasını şu şekilde ifade
etmektedir;
“Kimi aileler hiç ilgilenmiyorlar, hiç umursamıyorlar veya bilgi sahibi
olmadıkları için bir şey yapamıyorlar ellerinden bir şey gelmiyor yani
bunun tabi ki büyük oranda etkisi var.” (K18)
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Toplumun bu eğitim anlayışına hazır olmaması da veri analizi sonucunda
bulgular olarak karşımıza çıkan durumlardan biridir. K9’un bu konudaki ifadesi
şöyledir;
“Aslında bu aile hayatıyla da ilgili yaşadığınız toplumla da alakalı biz
var olanı kabul eden bir toplumuz. Tabi bu aile dediğim gibi toplumsal
bir olay yani biz neden akademik düzeyde çok iyi insanlar
yetiştiremememizin nedenlerinden biri toplumsal olarak böyle bir şeye
hazır olmadığımızdan dolayı” (K9)
“Sebepler” temasında incelenen öğrenci, öğretmen, sistemsel, toplumsal/aile
kategorileri veri analizinden katılımcı görüşlerine göre elde edilmiştir. Mevcut
durumda incelenen öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin hangi
düzeyde olduğu ve matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin
kazandırılabilme durumundaki sonuçlara göre ortaya çıkan sebepler, “Sebepler”
teması altında ayrıntıyla incelenmiş, katılımcı görüşleri ile de desteklenmiştir.
Sebeplerin ortaya konmasının ardından bir sonraki bölümde araştırmanın ana
amacı olan matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin nasıl
geliştirilebileceği sorusuna odaklanılmıştır.
4.4. Nasıl Geliştirilir
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceğinin
araştırılması bu araştırmanın ana amacıdır. İlk üç tema olan; “Sizce nedir”,
“Mevcut Durum”, “Sebepler” temalarının üzerine inşa edilerek, katılımcı
görüşlerinin analiz edilmesi ve doküman incelemesi ile desteklenen bu bölümde
matematik

öğretiminde

üst

düzey

düşünme

becerilerinin

nasıl

geliştirilebileceğine dair katılımcı önerileri doğrultusunda inceleme yapılmıştır.
Şekil 4.8 de “Nasıl Geliştirilir” teması altında ortya çıkan kodlardan oluşan kod
bulutu verilmiştir.
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Şekil 4.8. Nasıl geliştirilir temasındaki kodlardan oluşan kod bulutu
Kod bulutu, “Nasıl Geliştirilir” teması üzerinden herhangi bir kategori ayrımı
olmadan tüm kodların alınmasıyla oluşturulmuştur. Şekil 4.8’ deki kod bulutu
incelendiğinde

en

büyük

kelimelerin

“matematiği

somutlaştırmak”,

“oyun/etkinlik/proje”, “soru çeşidi ve sayısı artmalı”, “daha fazla günlük yaşam”,
“çok yoğun/sadeleşmeli” şeklinde olduğu görülmektedir. Şekil 4.9’ da “Nasıl
Geliştirilir” teması altında oluşan kategoriler ve kodlar sunulmuştur.

Şekil 4.9. Nasıl geliştirilir teması altında ortaya çıkan kategoriler ve kodlar
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Şekil 4.9’te görselleştirildiği üzere nasıl gelişir temasında 7 kategori ortaya
çıkmıştır. Katılımcılara “Öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerini
geliştirmek için öğrenci açısından, öğretmenler açısından, aile/toplum açısından
ve matematik öğretim süreci açısından neler yapılabilir?” soruları sorularak
onlardan

öneriler

alınmıştır.

Öneriler

doğrultusunda

kategoriler

oluşturulmuştur. Bu kategoriler;
 Öğrencilere yönelik neler yapılabilir?
 Öğretmenlere yönelik neler yapılabilir?
 Aile/topluma yönelik neler yapılabilir?
 Derslerde neler yapılabilir?
 Müfradat için neler yapılabilir?
 Ders kitaplarına yönelik olarak neler yapılabilir?
 Eğitim politikasına yönelik neler yapılabilir?
Her bir kategori ayrı ayrı incelenerek, ortaya çıkan kodlar açıklanmış ve katılımcı
görüşleri ile birlikte sunulmuştur. Tüm bu öneriler ile birlikte matematik
öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir
ışık tutulmaya çalışılmıştır.
4.4.1. Öğrencilere yönelik neler yapılabilir
Katılımcılar

matematik

öğretiminde

üst

düzey

düşünme

becerilerinin

geliştirilebilmesi için öğrencilere yönelik olarak neler yapılabileğine dair
önerilerini ifade etmişlerdir. Öğrencilere yönelik neler yapılabilir kategorisi
altında bireysellik, özgüven/motivasyon, kitap okuma alışkanlığı, yakın ilgi,
iletişim/dinleme, öğretmene sevgi, sorumluluk kazandırma, kültür seviyesini
yükseltme, fırsat verme, sorabilmeli kodları ortaya çıkmıştır. Görüşler
incelendiğinde bireysellik ve özgüven/motivasyon kazandırma kodları sıkça yer
almaktadır. Katılımcılar tarafından “bireysellik” ve “özgüven/motivasyon”
öğrencilere yönelik olarak yapılabilecekler kategorisinde öne çıkan kodlardır.
Katılımcılar öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almanın ve öğrencilere
özgüven/motivasyon

kazandırmanın

üst

düzey

geliştirmeye destek olacağını düşünmektedirler.
122

düşünme

becerilerini

K9 bireysellik konusunda “toptancı bir yaklaşım” ifadesini kullanmıştır. K9’a
göre; “Toptancı bir yaklaşımla bu işi halledemeyiz daha çok bireyselleşmeye
gitmemiz lazım yani toptancı olmuyor bu işler.” derken, K12 bireyselliği
öğrencinin seçeceği mesleğe yönelik olarak ihtiyacı olan dersleri görmesi olarak
ele almaktadır. K9’un bu konudaki görüşü şu şekildedir;
“Çocuk mesela hukuğa gidecek fen bilimleri lazım değil kendisine
fakat fizik kimya biyoloji dersleri görüyor. Doğal olarak çocuk bunu
sadece bir engeli aşana kadar öğreniyor yani geçici hafızasına alıyor.
Dolayısıyla onu bitirdikten sonra onunla bir alakası kalmıyor
çocuğun yani çocuk diyelim ki mühendisliğe gidecek yani kime ne
lazımsa o anlamda bir eğitim verilmiş olması daha iyi olurdu.” (K12)
Bu konuda K13’ ün bireysellik üzerine görüşleri de K12 ile aynı minvaldedir;
“Yani bir eşit ağırlık öğrencisi düşünürsek, mesela bir hukukçu evet
analitik düşünmeli ileri matematik bilmeli ama çok üst düzey
bilgilerin limit türev integral gibi bilgilerin bilmesine gerek yok diye
düşünüyorum. Her öğrenciye aynı müfredat vermek zorunda değiliz.”
(K13)
Görüldüğü gibi öğrencilerin seçeceği mesleğe yönelik olarak ders ve/veya konu
bazında bireysel özellikler baz alınarak bazı değişikliklerin yapılmasının
gerekliliği katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır. K15 bireysellik kavramını
her öğrencinin tek, özel olması ile ifade ederek öğrencinin gelişimsel özellikleri
şeklinde belirtmiştir. K15’e göre;
“Her öğrenci birey olarak farklıdır tektir özeldir hepsinde anında
aynı şeyleri beklemek mümkün değildir. Bazılarında daha erken
çıkabilen özellikler diğerlerinde daha sonra çıkabiliyor ve benim
gördüğüm öğrencilerden aynı anda aynı şeyin bekleniyor olması ve
ben buna karşıyım.” (K15)
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K19 da çocuğun bulunduğu seviyeye dikkat çekmiştir. Öğrencinin bilişsel
durumunun hangi seviyede olduğunun önemine vurgu yapan K19’un bu
konudaki görüşleri şöyledir;
“Çocuğun seviyesine göre bir eğitim verilse yani biz belki o çocuğun
seviyesi lise değil de ilkokul beş seviyesinde ama biz ne yapıyoruz
herkesi aynı kalıba sokuyoruz, herkesi aynı tarzda eğitiyoruz. Bu
sefer de herkesin zeka seviyesi hafıza kavrayışı aynı seviyede
olmadığı için bence netice almamamızın en büyük engellerinden biri
de bu.” (K19)
Katılımcıları görüşlerinin incelenmesi ile bireysellik kavramını özetlemek
gerekirse her öğrenci ayrı bir bireydir ve farklı bireysel öğrenme özelliklerine
sahiptir. Öğrencilerin bireysel özelliklerine dikkat etmeyerek verilen eğitim
onlara üst düzey düşünme becerilerini kazandıramamadaki engellerden biridir.
Katılımcılara göre öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almak onlara üst
düzey düşünmeyi geliştirmeye katkı sağlayacak bir faktördür.
“Nasıl Geliştirilir” teması altında yer alan öğrenciye yönelik neler yapılabilir
kategorisinde öğrencilerin özgüvenlerini ve motivasyonlarını geliştirmek öne
çıkan bir diğer durumdur. Özgüven eksikliği “Sebepler” teması altında da
incelenmişti. Katılımcılar öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin alt
seviyede olmasının sebeplerinden birinin de özgüven eksikliği olduğunu
vurgulamışlardır. “Nasıl Gelişir” teması altında özgüven ve motivasyon artırma
öğrencilere yönelik olarak katılımcılar tarafından üzerinde durulan bir konu
olmuştur. K22 özgüveni olan öğrencinin farklı düşünebildiğini ve küçük yaşlarda
çocuklara güven vermek gerektiğini ifade ederek şöyle söylemiştir;
“Kendine güveni olan öğrenci farklı düşüncelere sahip olabiliyor.
Öğrencinin özgüveni varsa öğrenci hayata farklı bakabiliyor farklı
düşünceye sahip olabiliyor. Üst düzeyde düşünmeleri için önce onlara
kendilerine güven aşılamamız lazım. Çocuğun üst düzey düşünmesini
istiyorsak beş altı yaşından itibaren hem çocuğa güven vermeliyiz
hem de çocuğun eğitimiyle ilgilenmeliyiz.” (K22)
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Katılımcıları görüşlerine göre öğrencilere özgüven kazandırmanın yanında
motivasyon ve sorumluluk kazandırma kavramlarının da beraber kullanılması
gösteriyor ki motivasyon ve sorumluluk bilinci de öğrencilerdeki üst düzey
düşünmenin geliştirilebilmesi için önemli bir noktalardandır. Bu konuda bazı
katılımcı görüşleri aşağıda verilmiştir;
“Öğrenciye özgüveni aşıladığımızda ve hata yapsa bile bunun birlikte
düzeltilebileceği ifade edildiği zaman öğrenci bu defa daha rahat
yorumlar yapıyor.” (K15)
“Aileden ilgi görmemiş, kendisini yıllarca salak rolüne sokmuş gerek
çevresi gerek arkadaşları gerek ailesinden senden bir şey olmaz
muamelesi görmüş birisine azıcık motivasyon verdiğiniz zaman yani
içinden bir dahi çıkmaz belki ama en azından işlem yapabilecek bir
çocuk haline gelebilir ve yaptıkça da daha çok motive olup daha
güzel şeyler başarabilir.” (K17)
“Bu bireysel özgüven bireysel sorumluluk bunlar öğrencilere
kazandırılırsa daha kendi sorunlarını çözebilen daha özgüvenli
çocuklarla problemlerini daha iyi çözebileceklerini düşünüyorum.”
(K6)
Kitap okuma, “Nasıl Geliştirilir” teması altındaki öğrenciler için neler yapılabilir
kategorisinde ortaya çıkan bir diğer durumdur. K3’e göre,
“Çocuklarımıza ilkokulda ortaokulda kitap okutmalı, kitap okuma
alışkanlığını kazandırmalıyız. Matematikte okuduğunu anlamıyorsa
bunun

sorumlusu

okumamasından

öğretmenler
kaynaklanıyor.

değil

de

Okuduğunu

çocuğun

kitap

anlayabilmesi,

mahkeme etmesi, grafikleri kurabilmesi için ise kitap okumaya teşvik
etmemiz gerekir.” (K3)
K3 kitap okuma alışkanlığını öğrencilere ilkokul düzeyinde kazandırmanın
etkisini ifade etmektedir. K12 de okuma ile anlama arasında kurduğu bağ ile
problem çözümünde okumayı farklı şeyler okuma boyutu ile ele almaktadır. K12
görüşünü şöyle ifade etmiştir:
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“Burada okumak önemli bir şeydir bir insan ne kadar çok okursa
problemin ne demek istediğini anlar. Zaten problemi anladığın
zaman da genellikle bir problemin çözümü dört işlemden ibarettir.
Yani insanlar hangi sayılar olursa olsun onun toplamasını
çıkarmasını zaten biliyorlar, sadece soruyu anlamıyorlar. Soruyu
anlamak içinde bana göre çok okumak lazım ki ne anlatılmak
istediğini net olarak anlar. Bir de farklı şeyler okuyacak sürekli aynı
şeyler tek bir şeyden ziyade farklı şeyler okuyacak yani her türden
şeyi okuduğu zaman beyin de o anlam da gelişir soruya da farklı
bakabilmeyi öğrenir.” K(12)
“Yakın ilgi/iyi iletişim” öğrencilere yönelik neler yapılabilir kategorisinde öne
çıkmıştır. K8; “Desteklemeliyiz bence öğrencilerin fikirlerini dinlemeliyiz onları bir
şey anlattığı zaman ya da bir şey sorguladığı zaman onu dinlemeliyiz” diyerek
öğrenciyi dinlemenin önemine vurgu yapmıştır. K25 ise öğretmenin öğrenciye
karşı yakın ilgi göstermesinin öğretmenini sevmesini dolayısıyla matematik
dersini sevmesini sağlayacağına işaret etmektedir. K25’ e göre;
“Öncelikle matematiği sevmesi gerekiyor onun için de öğretmenini
sevmesi gerekiyor. Öğretmen biraz daha esprili olmalı, öğretmen
biraz daha girişken olmalı, öğrencilere yakın ilgi göstermeli.” (K25)
Öğrencinin kültür seviyesinin yükseltilmesi de öne çıkmıştır. K6 araştırmacı,
sorgulamacı bir öğrenci modeline ihtiyaç olduğunu belirtirken şu ifadeleri
kullanmıştır;
“Öğretmenlerimiz bunları yapabilecek seviyedeler. Öğrencilere bu
ispatları anlatabilecek seviyedeler. Ama karşı taraf bunu ne kadar
alabilirse öğretmen de bir yerde ona göre hareket ediyor o yüzden
daha çok öğretmenden çok öğrenciye yoğunlaşılmalı, öğrencinin
kültür seviyesi yükseltilmeli, araştırmacı sorgulamacı bir öğrenci
modeline ihtiyacımız var bunu yapabilmek için.” K(6)
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4.4.2. Öğretmenlere yönelik neler yapılabilir
Katılımcılar

matematik

öğretiminde

üst

düzey

düşünme

becerilerini

geliştirebilmek için öğretmenlere yönelik olarak önerilerini dile getirmişlerdir.
Bu kategori altında öğretmetmenlerin kendilerini geliştirmeleri, eğitim/seminer
verilmesi, zümre işbirliği ve öğretmenler üzerindeki sınav baskısının azaltılması
kodları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların sıklıkla “kendimizi geliştirmeliyiz”
ifadesini kullandıkları dikkat çekmektedir. Bunun yanında katılımcılar daha önce
üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik herhangi bir eğitim
almadıklarını ifade etmiş, bu konuda kendilerine eğitim ve seminerler verilmesi
gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. Matematik öğretmenleri zümresi olarak
işbirliği içince olmanın, mesleki/kişisel paylaşımlar yapmanın kendilerini
geliştirmeye dolayısıyla öğrencilerdeki beceri gelişimine katkısı olacağını da
belirtmişlerdir. Katılımcılar, lise öğretimi sonrası üniversite sınavlarının yer
alması nedeniyle öğrencileri sınava hazırlıyor olmanın kendileri üzerinde bir
baskı oluşturduğuna ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine önem
verebilmeleri için bu sınav baskısının azaltılması gerektiğine dikkat çekmişlerdir.
Katılımcıların sıklıkla dile getirdiği “kendimizi geliştirmeliyiz” görüşü içinde K9
sadece matematik için değil farklı alanlarda da öğretmenlerin kendilerini
geliştirmelerinin ve donanımlı olmalarının önemini konu le ilgili bir örnek
vererek açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştır;
“Öğretmenler açısından bence ilk olarak öğretmenin kişisel olarak
baya donanımlı olması lazım. Yani bu sadece matematik açısından
değil edebiyat, müzik ve resim olabilir yani kültürel açıdan donanımlı
olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sadece matematik ile ilgili
konuşursanız bu belli bir süre sonra bir monoloğa dönecek yani hep
aynı şeyler tekrar edecek ama bunu resimle müzikle mesela geçen
sinüs fonksiyonunu anlatıyorum grafiğini çizdim; öğrenci dedi ne
işimize yarıyor, dedim ki insan sesi de böyle yayılıyor öğrenci şaşırdı
şimdi tamam hayatla da ilişkilendirdi.” (K9)

127

K14 bu konuda, “Öğretmenler kendilerini güncellemeli tek düze olmamalı yani
sürekli yeni şeyler öğrenmeli ve uygulamalı” derken K15 de “Öğretmenlerimizin
araştırmaya ve devam etmeye açık olmasını istiyorum hani özellikle kendim de aynı
fikirdeyim hiçbir zaman ben yeterli bilgiye sahibim tamamımım hiçbir zaman
demem çünkü öğreneceğimiz daha çok şey var.” diyerek yeni şeyler öğrenmenin
üzerine vurgu yapmaktadırlar.
“Kendimizi geliştirmeliyiz” koduyla ortay çıkan görüşlerden de görüleceği üzere
katılımcıların öğretmen olmaları sebebiyle, katılımcılar aynı zamanda bir
özeleştiri

de

yapmaktadır.

Özeleştiri

ifadesini

söyleminde

kullanarak

üniversitede görülen eğitim dışında farklı eğitim almanın gerekliliğini de ifade
eden K11, öğrenciye farklı şekilde aktarım yapılabilmesi için öğretmenin
kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştır;
“Biz de kendimize özeleştiri yapalım; birçok konuda yetersiz
kalıyoruz. Çünkü üniversitede gördüğümüz kendi alanımızla ilgili
eğitim dışında daha sonra kendimizi geliştirmek adına fazla bir ek
şey alamıyoruz yani hizmet içi eğitimlerin daha aktif ve daha seri
olması gerektiğini düşünüyorum hani mesela ben kendimi
geliştireceğim ki öğrenciye de bildiklerimi daha farklı şekilde
aktarabileyim.” (K11)
Bu konudaki bazı katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir;
“Öğretmen konuya açık olmalı, konusuna hakim olmalı, öğretmen
kendisi derslerini takip etmeli, çocuğa bir şey kazandırabilmek için o
işin bu anlamda erbabı olman lazım ki o çocuğa kazandırabilesin.
Yani açıkçası öğretmenin donanımlı olması gerekir ve okuması
güncel olması gerekir bu anlamda.” (K12)
“Öğretmenlerimizin araştırmaya ve devam etmeye açık olmasını
istiyorum. Hani özellikle kendim de aynı fikirdeyim hiçbir zaman ben
yeterli bilgiye sahibim tamamımım hiçbir zaman demem çünkü
öğreneceğimiz daha çok şey var.” (K15)

128

“Sadece Türkiye olarak değil dünyada, matematik eğitiminde ne gibi
değişiklikler var bununla ilgili alan yapımını takip etmemiz
gerektiğine inanıyorum öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini
kazandırmak için.” (K20)
Öğretmenlere yönelik neler yapılabilir kategorisinde “eğitim/seminer verilmeli”
kodu öne çıkmaktadır. K11’e göre
“Benim 20 yıl önce öğrendiğim şey belki de tamam bizim matematik
alanında pek geçerliliğini kaybetmiyor ama birçok alanda bilgiler
güncelleniyor 20 yıl önceki bilgiler artık çok eskimiş oluyor yani
günümüzde o konu da özeleştiri yaparsam yani bizim daha iddialı
eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” (K11)
K24 bu konuda “Hepimiz lisans eğitimi aldık ama bu eğitim yeterli değil
geliştirmemiz lazım” derken, K13 “Önce bizim gelişmemiz için neler gerekiyor.
Öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesini gerektiğini düşünüyorum.” diyerek
öğretmenlere verilecek hizmetiçi eğitimlerin önemine işaret etmiştlerdi.
Bazı katılımcılar konuyu farklı bir perspektifle ele alarak öğretmenlerin
kendilerini geliştirmeye teşvik edilmediğini, kendilerini geliştiriyor olmanın bir
karşılığı olmadığını ifade etmişlerdir. K26 bu konudaki görüşünü şu şekilde
belirtmiştir;
“Öğretmenler kendilerini geliştirmiyorlar. Çünkü devlet geliştirmeye
teşvik edecek bakanlığın bu konuda hiçbir zaman bir çalışması
olduğunu ben görmedim. Yani çok başarılı bir öğretmen çok bilgili
sürekli kendisini geliştiriyor araştırıyor yeni şeyler öğreniyor yeni
şeyler öğretiyor yazıyor çiziyor devlet bunu ödüllendiriyor mu?
Ödüllendirmiyor. Maaşında bir artış oluyor mu? Hayır olmuyor.
Sosyal statüsü artıyor mu? Bakanlıkta veya çalıştığı okulda bir değer
kıymet biliniyor mu? Hayır.” (K26)
K13, öğretmenlerin içinde bulunduğu çalıştığı kurum türü ile değerlendirme
algısının yıkılması gerektiğini ifade etmektedir. K13’e göre;
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“Bir öğretmen de aslında tecrübeli bir öğrencidir. Biz de maalesef
biraz önce eleştirdiğimiz tüm maddeleri birebir yaşayan öğrencileriz
aslında. Önce bizim gelişmemiz için neler gerekiyor. Öğretmenlere
hizmetiçi eğitim verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlere
üniversiteye

gönderdikleri

öğrenci

sayısı

üzerinden

değer

biçilmemesi gerekiyor sistem tarafından. Bir fen lisesi öğretmeni
daha çok tutuluyor, çünkü fen lisesinden daha çok öğrenci
üniversiteye yerleşiyor. Öğretmenin kafasından bu algıyı yıkması
gerekiyor. Üniversiteye öğrenci gönderen bir mekanizmanın dışında
hissetmeliyim kendimi. Öğretmen, öğrenciye nasıl düşünme
becerisini kazandırabilirim diye düşünebilmeli.” (K13)
Katılımcılar üniversite eğitimine aldıkları eğitimin yeterli olmadığını ve
öğretmenlerin kenilerini geliştirerek her alanda donanımlı olmalarının önemine
vurgu yapmışlardır. Bireysel olarak kendilerini geliştirebilecek, bilimsel yayın ve
çağın gelişmelerini takip etmenin yanında hizmet içi eğitimler ve seminerlerle de
kendilerinin

desteklenmesi

gerektiğini

düşünmektedirler.

Öğretmenlerin

kendilerini geliştirmeleri ve donanımlı olmaları, güncel yayınları takip etmeleri
ile öğrencilere üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi anlamında daha fazla
katkı sağlayabilecekleri ifade etmişlerdir.
4.4.3. Aile/topluma yönelik neler yapılabilir
Katılımcıların matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerini
geliştirebilmek için aile ve toplum açısından neler yapılabileceği konusunda
belirttikleri görüşler bu kategori altında sunulmuştur. Bu kategoride ailelerin
ilgilenmesi, ailenin eğitim/kültür seviyesinin artırılması kodları ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların görüşlerinden elde edilen veriler analiz edildiğinde katılımcılar
ailelerin çocukları ile ilgilenmelerinin gerekliliğini sıklıkla ifade etmişlerdir. Bazı
katılımcı görüşleri şu şekildedir;
“Matematik anlamında üst düzey düşünme becerisi çocukluktan
itibaren geliyor o yüzden de aslında velilere de çok fazla görev
düşüyor” K(16)
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“Kendi çocuklarımız da var şu an çocuklarımızla birebir ilgileniyoruz
yani mesela farklı etkinlikler yapmalarını sağlıyoruz, bu konuda
farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaları için yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Ailenin büyük etkisi var tabi ki bu yadsınamaz kimi
aileler hiç ilgilenmiyorlar hiç umursamıyorlar.” (K18)
“Ben 20 yıldır öğretmenim, gördüğüm en temel şey ailedir. Çocuk
ailesiyle büyürken beş altı yaşındayken ailenin çocukla olan
ilgisinden dolayı çocuk daha zeki oluyor.” (K22)
Ailenin eğitim ve kültür seviyesinin artırılması da katılımcılar tarafından sık
kullanılan bir öneri olarak dikkat çekmektedir. Öğrencilerin üst düzey
düşünmelerinin geliştirilmesinin ilk adımının ailede atıldığını ve ailenin ne kadar
eğitimli olursa öğrenciye de o denli etkili olacağı görüşleri ön plana çıkmaktadır.
K6 bu durumu aşağıdaki şekilde ifade etmiştir;
“Önce ailelerin kültür düzeyini arttırmalıyız ailenin yansıması zaten
çocuğa oluyor. Çocuk okul döngüsüne katılmadan önce aile
döngüsün de belli bir kültürle yetişmeli. Okul döngüsüne de başladığı
andan itibaren aile, öğretmen ve çocuk iş birliğiyle çocuğun kültür
seviyesinin yükseltilmesi gerekir. Ailede çocuğun sorunlarının göz
ardı edilmesi yerine çocuğun sorunlarının anında çözümlenmesi ve
çocuğun da kendine güvenen problem çözebilecek seviyeye
getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.” (K6)
K13 görüşünü belirtirken aynı zamanda çözüm önerisi de sunmuştur. Yerel
yönetimlerin toplumdaki insanlara ulaşmasını dile getirmektedir;
“Kaymakam muhtar gibi yöneticilerin toplumdaki insanları
toplayarak eğitimin sorunlarını anlatarak velilerimize ulaşması
daha iyi diye düşünüyorum.” (K13)
Düşünebilme kabiliyetinin küçük yaşlarda ailede başlayacağını ifade eden K17,
ailelere eğitim vermenin önemine vurgu yapmaktadır. K7’ ye göre;
“Gerekli eğitim keşke ailelere verilse. Aileler çocukları sadece
beslemek işte günlük ihtiyaçlarını kaşılayabilcek şekilde hayatlarını
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idame etsinler istiyorlar ama aslında eğitim iki üç yaşlarında başlar.
Çok boyutlu düşünebilme kabiliyeti bence o yaşlarda başlar.” (K17)
4.4.4. Derslerde neler yapılabilir
Katılımcıların matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerini
geliştirebilmek için derslerde neler yapılabileceği konusunda belirttikleri
görüşler incelenerek derslerde neler yapılabilir kategorisi altında sunulmuştur.
Veriler analiz edildiğinde katılımcılar matematik derslerinde matematiğin
somutlaştırılması,

derslerde

oyun/etkinlik/proje

gibi uygulamalara

yer

verilmesi, konulara yönelik materyal/görsel kullanılması, öğrenciyle etkileşim
içinde olunması, dersin sevdirilmesi, öğrencinin araştırmaya sevkedilmesi,
öğrencilerin temel bilgilerinin geliştirilmesi, ispata önem verilmesi, öğrencilerde
merak uyandırılması kodlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Görüldüğü üzere
derslerde neler yapılabilir kategorisinde katılımcılar geniş bir perspektifte görüş
belirtmişlerdir.

Araştırmaya

yapılabileceğine

yönelik

katılan

olarak

en

öğretmenlerin
sık

ifade

derslerde

edilen

neler

“matematiğin

somutlaştırılması” dır. Katılımcılar soyut bir ders olan matematik derslerinde
konuların günlük yaşam ile bağdaştırılarak verilmesi sonucunda matematik
derslerinin daha somut hale getirilmesinin öğrencilerin üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmektedirler.
Öğrenciler tarafından sıkça dile getirilen “bu konu bizim ne işimize yarayacak”
söylemlerine dikkat çeken K4 matematiğin ve işlenen konuların günlük hayatta
nerede kullanılacağı bilgisine derslerde yer vermek gerektiğini söylemiştir ve
öğrencilerin tepkilerini şu şekilde ifade etmiştir;
“Öğrencilerimize matematiği nerede kullanacağını anlatmalıyız.
Örneğin biz öğrenciye fonksiyonları anlatıyoruz ama fonksiyon
günlük hayatta nerede işime yarayacak diyor. Ben hep bu sorularla
karşılaşıyorum okul bittikten sonra hiçbir yerde kullanmıyorum
tepkilerini alıyoruz öğrencilerden.” (K4)
Matematiği somutlaştırmayı öğrencilerin karşılarına çıkacak günlük yaşam
problemlerini matematik derslerine entegre etme şeklinde açıklayan katılımcılar
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da bulunmaktadır. K9 sınıf içinde anlatılan dersleri steril ortamlar şeklinde
betimlemiş ve problem çözme becerisini kazandırmada yetersiz olabileceği
görüşünü ortaya koymuştur. K9 bu görüşünü şöyle ifade etmiştir;
“Bence çocuk aileden başlamak üzere problem çözme becerisini
kazanmak istiyorsa hayatla yüz yüze gelmesi lazım. Yani steril
ortamlarda problem çözme becerisi kazanılamaz bu şekilde
düşünüyorum. (K9)
Matematik derslerinin amaçlarından birinin öğrencilere hayatta karşılaşacakları
problemleri çözme becerisi olmasından dolayı problem çözmenin matematik
derslerindeki önemi büyüktür. Katılımcıların bir kısmı çoğunlukla öğrencilere
günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri türden problemlerin sınıf ortamlarında
oluşturulması

ile

matematiği

somuştlaştırabileceklerini

ve

öğrencileri

düşünmeye itecek sürecin başlayabileceğini ifade etmektedirler. K4 bu konudaki
görüşünü şöyle ifade etmiştir;
“İlk önce problem oluşturdum, yani bir problem var mesela diyelim
ki bir binanın tepesine eşya götürülecek, yük götürülecek. Bu yükü
vinçle götürebiliriz üçgen biçiminde de götürebiliriz bunu hangi
şekilde nasıl götürebiliriz en iyisi nasıl olur bu şekilde düşünmemiz
lazım.” (K4)
Bazı katılımcılar öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almanın öğrenme
süreçleri üzerinde değişkenlikleri üzerinde durmuşlardır. Bireysel farklılıkları
dikkate almanın öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye etkisi
olacağı katılımcılar tarafından sıkça ifade edilen bir durumdur. K20 nin bu
konudaki görüşünü şöyle ifade etmiştir;
“Meslek lisesine giden öğrencilerin bir çoğunun bedensel kinetik
zekası ön plana çıkan çocuklardır ve bu öğrencilerde bu becerileri
geliştirmek için konulardaki kazanımları somutlaştırma yoluyla
vermemiz gerekir. (K20)
Matematiği

somutlaştırmanın

yanında

derslerde

oyun/etkinlik/proje

kullanımının öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine katkı
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sağlayabileceği katılımcılar tarafından sıklıkla ifade edilen ve öne çıkan bir
durumdur. Bu konudaki K4 derslerin sınıf dışında yapılabilecek etkinliklerle
harmanlanarak işlenmesinin öğrencilerin düşünme süreçlerine etkisinin
olacağını ifade etiği görüşü şu şekildedir;
“Sınıf içersin de değil de bunu dışarıya da yansıtarak çocuklarla
yaşam içerisin de dersler işlersek dersleri nasıl işleyebiliriz sadece
sınıf ortamında değil de laboratuvar da bahçe de işte bir orman da
ağaçların yanında derslerimizi işlememiş çocukları hem bu tarz
düşünmelere teşvik edecek sürece dahil olmalarını sağlayacaktır.”
(K4)
K25 de kendi çocukluğundan örnek vermiştir. K25’e göre;
“Benim çocukluğumda bizi ağaçların arasında gezdirirlerdi
yapraklarla solucanlarla bak bu budur şu şudur yani kağıt
üzerindeki eğitimden ziyade hep böyle eğitimler vardı mesela. Böyle
eğitimler verilirse anca öğrenci farklı farklı düşünebilir.” (K25)
K25 derslerin kağıt üzerinden ziyade doğal ortamlarda işlenmesinin öğrencinin
farklı düşünebileceğini ortaya koymaktadır.
Ders dışı etkinliklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştiri etkisi olabileceğini
ifade eden katılımcılardan bazıları ayrı bir ders halinde ya da matematik kulübü,
matematik

laboratuvarı

gibi

oluşumların

da

öğrencilerde

gelişme

sağlayabilceğini düşünmektedirler. K24’e göre;
“Kulüp de kurulabilir mesela matematik kulübü kurulursa bence
yaratıcılık artacaktır. Çünkü bir konunun içinde değilseniz bir
konuyla ilgilenmiyorsanız o konuyla ilgili ne yorum yapabilirsiniz ne
de başka bir şey yapabilirsiniz. Matematikle alakalı bir kulüp
kurulabilir

bu

kulüpte

matematiksel

çalışmalar

yapılabilir,

araştırmalar yapılabilir. Bilim insanlarının çalışmaları araştırılabilir
ya da bunun üzerine sorular sorulabilir. Normal ders dışına başka
etkinliklerle

bunların

yapılması

gerektiğini

düşünüyorum

matematiksel etkinlikler adı altında keşke bir saat olsa etkili olur
diye düşünüyorum.”
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K24 etkinliklerin yapılabileceği ek bir ders saatinin olmasının öğrencilere üst
düzey düşünme becerilerini kazandırmada etkili olacağını düşündüğünü ifade
etmiştir.
Derslerde materyal ve görsel kullanımının da öğrencilerde üst düzey düşünme
becerilerini geliştirebileceği öne çıkmaktadır. K4’e göre;
“Bunu geliştirmek bu kötüye gidişin önüne geçmek için matematiği
hayatla güncel yaşamla nasıl kullanacağımızı öğreterek eğitimde
materyaller geliştirerek, kamplarla yapabiliriz. Sadece sınıf içersinde
değil de bunu dışarıya da yansıtarak çocuklarla yaşam içerisinde
dersler

işlersek

eleştirel

düşünmeye

teşvik

edebileceğimizi

düşünüyorum. Çocukları da sürece dahil ederek matematik projeleri,
materyaller yaparak.” (K4)
K4 matematiği sadece sınıf içerisine bağlı değil, günlük yaşamla da
ilişkilendirecek etkinlikler yapmanın ve materyal geliştirmenin önemine
değinmiştir.
Derslerde görsel kullanmanın öğrencilerin bakış açısını değiştirebileceğini,
öğrencilerin ilgilerini çekeceğini ifade eden katılımcılar bulunmaktadır. İlgi
çekmenin bir öğrenme süreci olduğu düşünülürse, öğrenciye düşünme becerisi
kazandırmada etkili olabileceği ifade edilebilir. Bu konuda K21; “Öğrenci bu
şekilde görsel olan şeyleri görünce bakış açısı değişiyor, ezberlemekten de
kurtuluyor kafasında daha canlandırabiliyor.” şeklinde görüş belirtirken K24 ise
“Üç boyutlu şekiller işte dijital ortam dediğim bundan kaynaklıydı.
Biraz daha teknolojiyi kullanarak dersimizi işlesek bence daha
dikkat çekici olur. Öğrencinin dikkatini çeker ve öğrenci ilgilenir ve
görsellik işin içerisine girdiği için biraz daha dijital ortamlarla üç
boyutlu cisimlerle bunları ele alsa daha faydalı olur diye
düşünüyorum. Bence teknolojiyi biraz daha matematiğe karıştırsak
iyi olur gibi geliyor.” (K24)
K24, teknolojiden yararlanarak görsel kullanmanın etkisinden bahsetmiştir. K18,
derslerde video gösterimi yapılmasının öğrencilerdeki yaratıcı düşünmenin
geliştirilebileceğine etkisi olabileceğini ifade etmiştir. K18’e göre;
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“Öğrencilerin ufkunu açacak şu an videolar var değişik alanlarda
mühendislik alanında yani çocuklara hedef göstermek olabilir bence
onların

ufkunu

açacak

bu

şekilde

yaratıcı

düşünmelerini

geliştirebiliriz diye düşünüyorum zaten öğrencilerde yeni bir şey
düşünme fikrini oluşturmak için onların ufkunu açmak lazım yeni
ilginç videolar var bunlar izletilerek yapılabilir. Çünkü bazen ben
açarım izlerim teknoloji ile alakalı olsun geleceğin meslekleriyle
alakalı olsun, dersler bu şekilde videolarla desteklenebilir.” (K18)
Bu kategori altında dersin sevdirilmesi de öne çıkan bir durumdur. K8’e göre; “En
başta en çok etkileyen bence öğrencinin hazır olmasını, öğrencinin matematikten
korkmamasını sağlamalıyız.” derken K25 bu konudaki görüşünü şu şekilde dile
getirmiştir;
“Öncelikle matematiği sevmesi gerekiyor onun için de öğretmenini
sevmesi gerekiyor. Öğretmen biraz daha esprili olmalı, öğretmen
biraz daha girişken olmalı öğrencilere farklı davranmalı, asla
öğrenciye bir sorunun cevabını bulamadı diye kızmamalı, devamlı
öğrenciyi yönlendirmeli tabi caizse gaz vermeli ki bu öğrenci
öğretmeni sevsin ardından dersini sevsin ardından ilgisi artsın
bundan sonra devamı gelir.” (K25)
Öğrencilerdeki temel bilgilerin geliştirilmesi de matematik öğretiminde üst
düzey düşünme becerilerinin geliştirilebilmesi için derslerde yapılabilecekler
içinde ortaya çıkmıştır. K6 bu konuda “Ön bilgisi olmayan öğrenciye yeni bir şey
kazandıramıyoruz öncelikle bu eksiği tamamlamalı ve ona göre verilmeli diye
düşünüyorum.” derken K26 ise düşüncesini şöyle ifade etmiştir.
“Onlar matematiksel alt yapıyı anlamadan gelmişlerse onların
anlama seviyelerine uygun problemler çözmeli, tahtaya kaldırarak
öğrencileri teşvik ederek eğitim verirlerse bence diğer öğrencilerin
de matematik dersine katılımını arttırabilir.” (K26)
Katılımcıların öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine
yönelik olarak derslerde ne yapılabiliceğine ilişkin görüşlerinin analizi
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sonucunda matematik derslerinde konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ve
öğrencilerin gerçek hayat problemleriyle karşılaşmaları ile matematiğin
somutlaştırılması üzerinde sıklıkla durulmuştur. Öğrencilerin “bu benim nerede
işime yarayacak?” söylemlerine çokça rastlanan bir ders olan matematiğin
içerisindeki konuların kullanım alanlarına derslerde yer verilmesi de katılımcılar
tarafından

matematiğin

somutlaştırılması

olarak

değerlendirildiği

görülmektedir. Aynı zamanda derslerde etkinlik ve proje çalışmalarına yer
vermenin de öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişimine katkısı olacağını
düşünen katılımcı sayısı azımsanmayacak ölçüdedir. Bunun yanında katılımcı
görüşlerine göre dersleri materyal ve görsel kullanarak zenginleştirmek
öğrencilerin derse ilgilerini çekmenin yanında üst düzey düşünme becerilerinin
gelişimine de etkisi olacağı görülmektedir.
4.4.5. Müfredat için neler yapılabilir
Öğretim programları yani müfredatları matematik derslerinde öğrencilerin
edinmeleri hedeflenen kazanımları barındırması bakımından matematik öğretim
süreci açısından önemli bir faktördür. Katılımcıların matematik öğretiminde
öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye ilişkin olarak
müfredatlarla ilgili görüşleri de alınmıştır. Katılımcılara “Matematik öğretiminde
öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi açısından müfredatı
nasıl değerlendiriyorsunuz,? Sizce yeterli midir? Siz olsaydınız nasıl bir müfredat
tasarlardınız” soruları yöneltilmiştir. Verilerin analizinde kazanım-sınav
dengesizliği giderilmeli, materyal etkinlik içermeli, okul seviyesine uygun olmalı
kodları ortaya çıkmış olsa da katılımcıların tamamına yakını müfredatların çok
yoğun olduğu ve sadeleşmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bazı katılımcıların bu
konudaki görüşlerine yer verilmiştir;
K12 üst düzey düşünme becerilerinin öğretilmesi için uygun konuları “kilit
konular” şeklinde betimlemiş ve şu ifadeleri kullanmıştır;
“Bana göre müfredat sadeleştirilmeli. Yani açıkçası müfredatta da
belirli konulara daha çok yönelinmeli; permütasyon, kombinasyon,
istatistik, mantık konuları gibi. Açıkçası mantık konuları özellikle bu
düşünme becerileri için çok kilit konulardır yani çok vazgeçilmez
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konulardır. Ben tahtaya bir soru yazdığım zaman o soru üzerinden
ders bitmeli yani hani ben bir derste on beş yirmi soru çözeyimden
ziyade bir soru tahtaya yazılır o soru üzerinden sorular üretilerek
bence derste bu tarz beceriler kazandırılabilir.” (K12)
K8 müfredatın sadeleşmesi gerektiğini ve okul türlerine göre anlatılan konuların
öğrencinin ihtiyacını karşılayacak şekilde olması gerektiğini söylemiştir. K8’
göre;
“Müfredat

kesinlikle

sadeleştirilmeli.

Bence

temel

düzeyde

anlatılmalı. Matematik TYT dediğimiz. AYT kısımları da öğrencinin
seçeceği üniversitedeki bölüme göre verilmeli. Lise düzeylerine de
meslek liselerine, sağlık meslek liselerinde ya da endüstri meslek
liselerinde yani öğrencinin ihtiyacını karşılayacak şekilde olmalı.
Çünkü öğrenci öyle olduğu zaman daha çok istekli olacak daha fazla
düşünecek hazır bulunuşluğu artacak ve daha faydalı olacak diye
düşünüyorum.” (K8)
Müfredat için belirtilen görüşlerde sıklıkla süreden de bahsedilmiştir. Matematik
derslerine ayrılan sürenin öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerini
geliştirmeye yönelik faaliyet yapmanın önünde bir engel olarak algılanması
durumu dikkat çekmektedir. Müfredatın sadeleşmesine yönelik söylemler,
esasında üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi için sürenin yetersiz
olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu
müfredattaki kazanımların üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik
olduğunu ifade etmektedirler. K13’e göre;
“Kazanım boyutunda düşünürsek üst düzey düşünmeyi kazandıracak
kazanımlar kesinlikle var. Ama o kazanımı verebileceğimiz bu
becerileri aşılayacağımız vakit yok önümüzde. Mesela 9. Sınıfın tüm
kazanımlarını 4 yılda vermeye çalışsak hiç sorun değil. Sorun
kazanım değil, zaten matematiğin tümü demek. Bizim öğretmeye
çalıştığımız zaten matematiğin tamamıdır. Bunu yapacak süre yok
ve ortam; sınıfların kalabalık olması. Daha az bir öğrenci kitlesi ve
geniş bir süre ile bu beceriler aktarılabilir.” (K13)
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K13 ifadesinde 9. sınıf düzeyini örnek vererek, becerilerin geliştirilebileceği
vaktin olmadığına ve kalabalık sınıflara değinmiştir. K4 müfredatın yeterli
olduğunu düşündüğünü ancak zaman sıkıntısının yanında farklı etkinlik ve
faaliyetlerin de kazanımlara eklenmesinin daha iyi olacağını ifade etmiştir;
“Müfredatın yeterli olduğunu düşünüyorum hocam ama onunla ilgili
de şöyle bir sıkıntımız var. Zaman sıkıntımız olacağını görüyorum
biraz daha müfredatta hem zamana yayarak ve müfredat içi
kazanımlarda da bunların buluş yöntemiyle öğrenme örneğin
konuların içersinde, laboratuvarda işlenecek ya da bir dış gezi
yapılacak, işte okul bahçesinde bu konu yaparak yaşayarak
öğrenilecek, çocuklardan işte materyaller istenecek, biraz daha yani
kazanımların da çocuğun zamana ve sürece dahil edilerek
yazılmaları daha iyi olacağını düşünüyorum.” (K4)
K11 bu konuda mesleki kıdemini de ortaya koyarak görüşünü ifade etmiştir;
“Programlarla ilgili sıkıntılarımız da oluyor siz sormuşken bunu da
dile getireyim. Ders süreleri diğer dersler için yeterli mi bilmiyorum
ama bizim dersimiz için ben bu işi 20 yıldan fazladır yapıyorum ve
şunu gözlemledim: En azından 9. ve 10.sınıf düzeyinde hiçbir zaman
gerçekten kazandırmamız gereken davranışları kazandırmaya
zaman yetmiyor asla. Yani sene sonu geldiğinde o programı
bitirebilmek bizim için büyük bir zulüm ve eziyet oluyor onu
söyleyebilirim yani süre kesinlikle yetmiyor bunun sebebi tabi sadece
bizden veya şeyden kaynaklanmıyor. Ağır bir müfredat oluyor süre de
çocukların seviyesi yetersiz kaldığı için çoğu zaman programın
gerisinde kalıyoruz. Biz hep yetiştirmek derdiyle şey yapıyoruz o
zaman da çocuklara bir şeyler öğretme konusunda eksik kalıyoruz bu
da bizi üzüyor açıkçası.” (K11)
K21 hem müfredat ağırlığından hem de ders sayısının fazla olmasından dolayı
öğrencilerin bireysel çalışmalarını yapamadığını belirtmiştir. K21’e göre;
“Üst düzey düşünme becerileri şu anki lise şartlarında pek
kazandırılabildiğini düşünmüyorum. Çünkü lise zaten müfredatı çok
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ağır ve konular her ne kadar seyreltilmiş olsa da sınıf bazında
özellikle 9. ve 10. sınıflarda hatta 11. sınıflarda olmak üzere çok fazla
konu var. Öğrencinin çoğu zaman konu yetiştirmekten ya da
öğretmenin konuyu bitirmekten başka yapabileceği fazla bir şey
kalmıyor. Öğrenci de kendine bu şekilde pek zaman ayıramıyor diye
düşünüyorum. Ders saatleri fazla konu içerikleri çok fazla öğrenci o
yüzden kendi bireysel çalışması olmadığı sürece okul müfredatıyla
çok fazla geliştirebileceğini düşünmüyorum.” (K21)
K26 matematik dersinin tabiatı gereği bazı özelliklerinden bahsetmiştir.
Öğrencilerin temel bilgilerinin yetersiz olmasından dolayı onlara düşünme
becerilerini kazandırmakta zorlandığını ifadet etmektedir. Matematik ders
süresinin düşünme beceri eğitiminin istenildiği gibi yapılamamasına sebep
olduğunu düşünmektedir. K26’ya göre;
“Matematik dersi tabiat gereğince diğer derslerden farklı bir sistemi
vardır. Matematiği mesela bir tarih dersi gibi düşünemeyiz coğrafya
dersi gibi düşünemeyiz örneğin inkılap tarihini dinlerseniz inkılap
tarihinden anlayabilirsiniz. Yani tarih dersinde A konuyu bilmeseniz
dahi B konusunda başarılı olabilirsiniz yani bir bağlantı yok.
Matematik öyle değil matematikte temel de bir eksiklik olduğu
zaman bir üst katı inşa edemiyorsunuz bir üst katı inşa ettiğinizi
zannediyorsunuz çocuğu bir üst sınıfa geçiriyorsunuz ama alt bozuk
olduğu için çocuktaki o bozukluk devam edip gidiyor. Çocuk da
durumun farkına varmıyor ya da öğretmenler tarafından farkına
vardırılmıyorsa bu bozukluk üste doğru artarak birikimli bir şekilde
gidiyor. Benim karşıma geldiğinde ben buna matematiksel düşünme
becerilerini kazandırmakta çok zorluk yaşıyorum. Yani mantık
diliyle konuşmak gerekirse mantık nedir ve, veya, ancak ve ancak gibi
bağlaçlarla konuşmak gerekir. Bu bağlaçlarla konuşup bunlarla
yazıp bunlarla anlatmak gerekir ama çocuk mantık dersinde alması
gereken nasibi almadığı için ispat nedir teorem nedir düşünme
biçimleri nedir bunlara sahip olmadığı için bunları önemsemediği

140

için çoğu öğretmende bunları önemsemiyor bu böyle zincirleme bir
bozukluk halinde çıkıyor.” (K26)
4.4.6. Ders kitaplarına yönelik neler yapılabilir
Ders kitapları, öğretim programlarının uygulanması ve matematik derslerinin
işlenmesinde

her

öğrenci

tarafındna

ulaşılabilir

olması

adına

etkili

faktörlerdendir. Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi için katılımcılardan elde edilen verilerden ders kitaplarındaki
içeriklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirme durumu incelenmiştir.
Katılımcılara “Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme açısından matematik
ders kitaplarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz olsaydınız nasıl bir ders kitabı
tasarlardınız” gibi sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu ders
kitaplarındaki içeriklerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede yetersiz
kaldığını düşünmektedir. K16 ders kitaplarının içeriğinde, konu başlarında konu
ile günlük hayat bağlantısından bahsettiğini ancak bu bahsetmelerin öğrencilerin
ilgilerini çekmediğini ifade etmiştir;
“Ders kitapları eskiye göre daha iyi ama yine de yeterli olduğunu
düşünmüyorum. Yani ders kitaplarına baktığımızda bir konunun
başında tamam güncel hayatla bağlantısından falan bahsediyor, bir
sayfa boyunca ama çok böyle öğrencileri çekecek bir şekilde
yansıtılmamış onlar yani hatta çoğu öğrencinin o güncel hayatla
ilgili kısımlarını okuduğunu düşünmüyorum.” (K16)
K5 de kitapların içeriğinin alıncı olmamasından dolayı öğrencinin ilgisini
çekmediğini belirtmektedir; Bir de söylediğim gibi kitabın içeriği de çok alıcı değil
çocuklar genel de o kitapları eve götürüyor evde bırakıyorlar sonra bizlere gelip
öğretmenim bana ne kitap önerirsiniz.” (K5)
Üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik içerikler için K6
yüzeysel geçmiş ifadesini kullanmakta ve yeterli bulmadığını ifade etmektedir.
K6, bu konudaki görüşünü; “Ders kitapları daha çok yüzeysel geçmiş aslında
öğrencinin araştırmasını, öğrencinin eleştirmesini ve bulmasını istiyor sanki ama
daha iyi kurgulanmış olabilir. Bu anlamda ders kitaplarını çok yeterli bulmuyorum
kitaplar biraz zayıf kalıyor.” şeklinde ifade etmiştir. K12 ise “Kaynak olarak ders
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kitaplarının içeriği güzel fakat yeterli değil.” diyerek üst düzey becerilerini
geliştirme açısından ders kitaplarının yeterli olmadığını söylemiştir.
Matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi için her
öğrencinin elinde bulunması ve kolay ulaşılabilir olması açısından ders kitapları
oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda ders kitaplarındaki içeriklere yönelik
neler yapılabilir sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Katılımcılar önerilerini dile
getirmiştir. Ayrıca katılımcılara “Siz kitap yazarı olsaydınız, nasıl içerikler
tasarlardınız” sorusu da sorulmuştur. Katılımcılar üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmek için ders kitaplarından nasıl içeriklerin yer alması
gerektiğine ilişkin düşüncelerini dile getirmiş ve “ben olsaydım… “ şeklinde
cevaplarını da vermişlerdir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ders
kitaplarına yönelik olarak; soru çeşidi ve sayısı artmalı, daha fazla günlük yaşam
örneklerine yer verilmeli, ilgi çekici oyun/etkinlik bulunmalı, ayrı etkinlik kitabı,
kolaydan zora kodlarının katılımcı görüşlerinde çoğunlukla yer aldığı
görülmektedir. En fazla öne çıkan durum “soru çeşidi ve sayısı artırılmalı” ve
“daha fazla günlük yaşam” şeklinde olmuştur.
Katılımcılar, ders kitaplarındaki üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye
yönelik

olarak

soru

çeşidi

ve

soru

sayısının

artırılması

gerektiğini

düşünmektedir. K5 üst düzey beceri sorularının artırılması gerektiğini ifade
ederek “Daha çok üst düzey beceri soruları olabilir son dönemlerde var evet, tabi
bunu zenginleştirmesi çeşitlendirmesi lazım.” söyleminde bulunmuştur. Aynı
zamanda K5; “Ben olsaydım birbiri ile aynı olmadan birbirinden farklı sıra dışı
sorular eklerim… Öğrencilerimiz de bunları çözebilmek için araştırsın, baksın,
sorgulasın, öğretmenlerinden yardım istesin, arkadaşlarıyla soru üzerine tartışsın,
yani çocuklarımız kendi kalıplarını bilgi dağarcıklarını zorlasın.” diyerek sıradışı
sorular eklemenin öğrenciler üzerinde bırakacağı etkiden de söz etmiştir. K15’e
göre;
“Ezbere yönelik ya da sürekli birbirinin aynısı soruları tercih etmezdim.
Farklı farklı sorulardan örnek verirdim ama bunlar öğrencinin yorum
yapabileceği tarzda sorular olmasına dikkat ederdim.” (K15)
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K15 farklı sorular olmasını ve öğrencinin yorum yapabileceği tarzda sorular
olmasına dikkat çekmiştir.
K14 kitaplarda ne şekilde problemlerin bulunabileceğine örnek de vermiştir.
K14’e göre;
“Mesela diyelim ki iki tramvay durağı arasında bir kişi bulunsun bu tramvay
durağı ile alakalı problem çözülebilir veya kodlama çıkmış, yapay zeka
çıkmış, yapay zeka alakalı problemler sorulabilir. Kodlamayla alakalı yaş
problemleri falan da olabilir. Ben olsaydım; problemi tanımlama problemin
eksik verilerini tanımlama sonra çözüm yöntemleri elde etme bu şekilde
yapmaya çalışırdım. Ama bizim kitaplar problemi direkt olarak veriyor,
direkt olarak sonuç istiyor, farklı bakış açısı geliştirme yok.” (K14)
K14 problemlerin teknoloji ile bütünleştirilebileceğini ifade etmektedir. Aynı
zamandan problemin direk sonucunu isteyen problemler yerine problemin
çözüm adımlarını içerecek şekilde problemlere yer verilmesi gerektiğini
belirtmektedir. K13 bu konuda şöyle söylemektedir;
“Daha

çok

problem

çözme

soruları

eklenmesi

gerektiğini

düşünüyorum. Sonuç odaklı değil problem çözme ile ilgili eleştirel
sorular olması gerekiyor. Test kitapları gibi x kaçtı y kaçtı değil de
öğrenciye bir soruyu çözme becerisini artıracak şekilde yorum
gerektiren sorular ile donaltılması gerek.” (K13)
K13 problem çözme sorularının daha çok olması gerektiğini ve problemlerin
sonuç odaklı değil, eleştirel olması gerektiğini ifade etmektedir. Katılımcı
görüşlerinde

problemlerin

direk

sonuç

odaklı

olmaması,

öğrenciyi

düşündürtmeye yönelik ve yorum yapmaya imkân tanıyacak problemlerin yer
almasının gerekliliği sıkça belirtilmiştir.
K4 son yıllarda eskiye oranla öğrencilere düşündürtücü soruların yer aldığını
ancak bu tarz zoruların az olduğunu, çoğaltılması gerektiğini söylemektedir. K4
ayrıca öğrencilerin grup çalışmaları yapabilecekleri etkinliklerin de ders
kitaplarında olması gerektiğini ifade etmiştir. K4’e göre;
“Ders kitaplarımızda ünite başlarında zaten önce bir konuyu
çocuklara düşündürmek amaçlı bir soru yazılıyor artık özellikle bu 4-

143

5 yıldır. Kitaplarımızda eskiye nazaran yer veriliyor ama şöyle bir
sıkıntımız var. Kitaplarımızda da soru sayılarının ve bu tarz
etkinliklerin daha az olduğunu düşünüyorum biraz daha üst düzey
düşünmeye yönelik ünite sonunda bizlerin ve öğrencilerin aynı
şekilde dahil edilebileceği grup çalışmalarının olduğu yani hepimizin
oyunlar içerisinde matematiği öğretebileceğimiz etkinlikler olmalı.
Bunları uygulayabilmeliyiz ve soruların da daha çok çoğaltılması
gerektiğini düşünüyorum.” (K4)
K6 ders kitaplarındaki sorular ile sınavda karşılarına çıkan sorular arasındaki
dengesizlikten söz ederek, üst düzey düşünmeyi geliştirecek sorular hakkında
betimlemelerde bulunmuştur. K6’ya göre ders kitaplarındaki soruların yüzeysel
olmaması, bol örnekli, kolaydan zora, öğrenciye sevdirecek şekilde olması
gerektiğini şöyle ifade etmiştir;
“Ders kitapları açısından öğrenciye ön bilgileri hatırlatmalı daha
sonra formülü paket şeklinde öğrenciye vermeyip de o konunun
anlatımını öğrenciye daha analiz ederek konuları daha yüzeysel
geçmeyip bol örnekli kolaydan zora doğru öğrenciye sevdirerek
yapılması gerektiğini düşünüyorum. (K6)
K1 de K6 ile benzer şekilde ders kitabındaki soruların sınavlardaki gibi
olmadığını ve aradaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini belirtmektedir. K1’e
göre;
“Matematik müfredatı yani kitaplarımız da dediğim gibi biraz daha
böyle basitten ve yalından gidiyor ama karşımıza sınavlar o kadar
yalın ve basit çıkmıyor. Yani o aradaki dengesizliğin giderilmesini
isterim. Çocuklarımıza öğrettiklerimizle istediklerimiz paralel değil
onların biraz daha birbirine yakın olması gerekiyor yani makasın
ucunun o kadar açık olmaması lazım. Yani eğer biz seçme sınavında
o kadar ileri düzeyde problem çözme yaratıcı düşünme istiyorsak
çocuklarımızı

da

ona

göre

yetiştirmemiz

düşünüyorum.” (K1)
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gerekiyor

diye

Matematik öğretiminde üst düzey düşünmenin geliştirilmesi için ders
kitaplarında daha fazla günlük yaşam örneklerine yer verilmeli durumu da
sıklıkla öne çıkmaktadır. K18’e göre;
“Bir örnek üzerinden günlük hayat örneği üzerinden ilerleyip ondan
sonra konu anlatımı ondan sonra genel düzeyde sorular yeni nesil
sorular olabilir bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum ama
kitaplarda muhakkak yeni nesil soruların daha fazla yer alması
gerektiğine inanıyorum.” (K18)
K21 bu konuyu ve bir örnek vererek bu durumu şu şekilde ifade etmiştir;
“Öğrencinin üst düzey düşünebilmesi için soru biraz daha çocuğun
günlük hayatına uyarlayabileceğimiz şekilde olmalıdır. Tabi bir
matematik problemini örneğin bir trigonometri sorusu ne işimize
yarayacak dediğinde direkt olarak soruyu yazdığımızda öğrenciye
belki bir şey ifade etmeyebilir. Ama onun yerine bir binanın üzerine
merdiven dayamışız o merdivenin uzunluğunu vermiş karşıdakini
vermiş ya da bu şekilde günlük hayatla bir şekilde ilişki kurabilecek
şekilde sorular olursa öğrenci bunu daha iyi kavrayabilir.” (K21)
K23; “Siz olsaydınız, ders kitaplarındaki içerikleri nasıl tasarlardınız?” sorusunu;
“Hem biraz görselliğini arttırmak hem de günlük hayata güncelleyerek soruları
günlük hayat üzerinden anekdotlar anlatarak bunun içerisine yerleştirirdim.”
şeklinde cevaplayarak görsellik üzerinde de durmuştur. Matematiğin günlük
hayatta nerede kullanıldığının kitaplarda anlatılması gerektiği katılımcılar
tarafından sıklıkla ifade edilen bir durumdur. K27 matematik konularının nerede
kullanıldığının ders kitaplarında anlatılmasının önemini “belki öğrencinin meslek
seçimini bile etkileyecek bir şey olabilir” ifadesi ile ortaya koymuştur. K27’ye göre;
“Belki her konu için biz bunu günlük hayatımız da şurada
kullanıyoruz işte ne bileyim uçakların rotası çizilirken bilmem ne
kullanılır belki bu tarz günlük hayatta nerede kullandığımıza dair
belki öğrencinin meslek seçimini bile etkileyecek bir şey olabilir bu
kitapta bu tarz bilgilerin verilmesi olabilir.” (K27)
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K16 konuların nerede kullanılacağının ders kitaplarında yer almasının fonksiyon
konusu üzerinden örnek vererek ifade etmiştir. Görseller ile desteklenerek
işlenen konuların günlük hayat örnekleriyle de desteklenmesi ile öğrencilerdeki
düşünme becerilerinin geliştirilmesinin daha etkili olacağını belirtmiştir. K16’ya
göre;
“Konular üzerinden örnek verecek olursak fonksiyon konusu ele
alalım güncel hayatla konu arasındaki bağlantıyı fonksiyonların
nerelerde kullanıldığını anlatarak ya da görsellerle bu konuların
nerelerde kullanıldığını anlatılarak yapılırsa çok daha iyi olur diye
düşünüyorum hatta bu akıllı tahtaların da çok avantaj olduğunu
düşünüyorum. Yani biraz daha zenginleştirerek görsel anlamda
çünkü öğrencilerde de aynı şey geçerli gördüklerini daha çok akılda
tutuyorlar o yüzden görsel olarak daha çok öğrencilere örnekler
vererek güncel hayatla bağlantı kurarak hangi konu olursa olsun
bunlar üzerinde durarak...” (K16)
K2 ders kitaplarında günlük hayat örneklerine yer verirken kullanılan örneklerin
gerçekliğe yakın, gerçek bilimsel düşüncelere yakın içeriklerle birlikte
geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünü şöyle ifade etmiştir;
“Evet biz öğreniyoruz ama biz bunu neden öğrenmiş oluyoruz bunları
çok iyi bir şekil de görmek için daha böyle çocuksu sorular değil
gerçek akademik boyutlar da öğrencinin görmesi gerekiyor biz biraz
daha günlük hayat deyince işte ne bileyim su dolduruyor yolcu
biniyor gibisinden şeyler algılıyoruz bu da tabi ki bir öğrenciye çok
abes gelebilir yani ben olsam belki bana da abes gelirdi bu yüzden
biraz daha gerçekliğe yakın gerçek bilimsel düşüncelere yakın
içeriklerle birlikte geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” (K2)
Matematik ders kitabının yanında üst düzey düşünme becerilerini geliştirici
yardımcı bir kitap verilmesi, ayrı bir etkinlik kitabının bulunması da
katılımcıların görüşlerinde öne çıkmaktadır. K12 bu konuda görüşünü şu şekilde
ifade etmiştir;
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“Öğrenciye bir ders kitabı değil de onun yanında beceriler geliştirici
bir yardımcı ders kitabı tarzında başka bir kitap da verilebilir.
Örneğin matematik konuları içermenin dışında bir de ekstradan
herhangi bir kitap konuların nasıl ne işe yaradığını bu tarz öğrenciyi
geliştirecek şeyler içeren yardımcı kaynak da verilebilir.” (K12)
4.4.7. Eğitim politikasına yönelik neler yapılabilir
Araştırmaya katılan ortaöğretim matematik öğretmenlerinin öğrencilerdeki üst
düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin görüşlerinin analiz
edilmesi ile elde edilen “Nasıl Geliştirilir” temasında yer alan bir son kategori
“Eğitim politikasına yönelik neler yapılabilir” kategorisidir. Bazı katılımcılar
düşünme becerilerini ayrı bir ders olarak verilmesine yönelik görüş belirtirken,
bazı katılımcılar sorgulayan bir eğitim anlayışının eğitim politikasında yer alması
gerektiğini

belirtmişlerdir.

Katılımcıların

neredeyse

tamamına

yakını

öğrencilerin düşünme becerileri konusunda küçük yaşlarda eğitilmeye
başlanması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Bazı katılımcılar özellike ilkokulda
başlanacak düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim anlayışı ile
öğrenci liseye geldiğinde bu becerilerin daha kolay geliştirilebileceği ifade
etmektedirler. Bu konudaki bazı katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir;
K9 ilkokul düzeyinden itibaren öğrenci matematik korkusuyla gelmişse, bu
durumun değiştirilmesinin zaman alacağını ifade etmektedir. K9’a göre;
“İlköğretimde matematik öğretilirken hassas olunmalı yani 1.sınıf bir
çocuğa matematik öğretirken bence çok hassas davranmak lazım
çünkü eğer bir öğrenci ilkokulda o korkuyla gelişmişse bunun
değiştirilmesi biraz zaman alır. İlk başta ilköğretimin düzeltilmesi
lazım ilköğretimde düzeltildikten sonra öğrenciye biz o bahsettiğiniz
düşünebilme becerilerini kattığımız zaman gerisi kendiliğinden
gelecektir. Lise en son aşamadır. Bence ilköğretim başlangıç
noktamız olması lazım.” (K9)
K11 de ilkokul düzeyine vurgu yapmıştır. İlkokul düzeyinde düşünme
becerilerinin öğretilmesi gerektiğini, ilköğretimde de matematik dersinin
matematik eğitimi almış kişilerce verilmesi gerektiğini şöyle ifade etmiştir;
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“Bu temelden çocuğa verilmeli yani daha ilkokul düzeyinde birçok
şeyi kendimiz de eğitim öğretim hayatımızı düşününce birçok şeyi
işte sorgulamamamız gerektiği verildiği şekli ile kabul etmemiz
gerektiği öğretildi bence bunu değiştirmemiz lazım… Ülkemizdeki
matematik eğitimindeki en büyük sıkıntı daha ilkokul düzeyindeyken
çocuğa matematiği gerçekten matematik alanında öğrenim görmüş
insanların öğretmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum.” (K11)
K15 öğrencilerin lise seviyesine geldiğinde belli bir düşünme tarzına ulaşmış
olduklarını bu yüzden ilköğretimin oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. K15’ e
göre;
“Ben temel eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle
ilkokuldaki öğretimin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü
öğrenci o yaşlarda daha aktif beyninin işlevselliği daha yüksek. Lise
bazına geçtiğimizde öğrenciler artık belirli bir düşünme şeysine
ulaşmış oluyorlar söylediğim gibi ön yargılar oluşmuş oluyor o
yüzden

özellikle

ilköğretim kısmında

daha

fazla

bunların

geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” (K15)
Bazı katılımcılar küçük yaşlarda eğitilmesi görüşünde öğrencilere okul
öncesinden başlanarak eğitim verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Örnek
olarak K20 bu konudaki görüşünü “Okul öncesinden itibaren sadece şey olarak
değil de yok işte toplama çıkarma ya da sayı sayma değil de matematikle gündelik
hayatı ilişkilendirilebilecek şekilde bu tarz eğitimlere ağırlık verebilirsek” şeklinde
ifade etmiştir.
K6 ise sorgulayan bir eğitim anlayışının okulun her kademesinde var olmasının
gerekliliğine vurgu yapmıştır; Küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğrendiğini
sorgulayan bir eğitim sistemi olması gerektiğini düşünüyor. Her şeyi sorgulayan bir
eğitim verilirse çocuk zaten yaratıcı düşünmeyi kendiliğinden kazanır. Okulun her
kademesinde olması gerektiğini düşünüyorum.”
Küçük yaşlarda eğitmenin bir adımının da aileden başlayan eğitimler ile olması
gerektiğini öne çıkan bir noktadır. Bu konuda K16: “Aslında velilere de çok fazla
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görev düşüyor bu anlamda aileden itibaren öğrencilerde ya da çocuklarda hayal
kurmalarını farklı düşünebilmeyi meraklı olmayı öğrencilerde bu gibi çocukluktan
itibaren bu yetileri kazandırabilmek gerekiyor.” derken K21 ise “Öğrenciler de
bence sonradan kazanılmasından ziyade biraz daha küçük yaşlarda aileden
başlaması gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde görüşünü ifade etmiştir.
K26 problem çözme sürecindeki mantıksal bağlantıların ve düşünme adımlarının
alt sınıflarda yapılmamasının şu an öğrencilerin bu becerilerde zorluk
çekmelerinin bir sebebi olarak ifade etmektedir. K26 bu konuda;
“Bir problemde ne veriliyor ne isteniyor önce buna bakmak gerekir
yani verilenler nedir istenilenler nedir ve verilenler ile istenilenler
arasında mantıksal matematiksel köprüyü nasıl kurabiliriz en kısa
yolu. Bir matematik problemine böyle yaklaşması gerektiğinin
farkında değiller verilmemiş ya da merak edip sormamışlar. Bilenler
var yok değil ama bilmeyenlerin sayısı daha çok o yüzden bu
matematiksel problemleri çözme becerileri genel anlamda zayıf
olduğunu düşünüyorum bunu da alt sınıflarda yapılması gereken
çalışmaların yapılmamasına bağlıyorum.” (K26)
Araştırmanın problem durumu “Matematik öğretiminde üst düzey düşünme
becerileri nasıl geliştirilir?“ sorusu ile oluşturulmuştur. Bu soruya bağlı olarak
araştırmanın alt problemlerine cevaplar aranmıştır. Verilerin analiz edilmesi ile
elde edilen bulgular kategori ve temalar altında sınıflandırılarak sunulmuştur ve
görselleştirmelere yer verilmiştir. Aynı zamanda her bir tema ayrı ayrı ele alınmış
ve katılımcı görüşlerinin bire bir yer aldığı örneklere yer verilmiştir. Bu
kapsamda araştırmadan elde edilen bulgular şu dört temel başlıkta ele alınmıştır;
Sizce Nedir, Mevcut Durum, Sebepler, Nasıl geliştirilir. Matematik öğretiminde üt
düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceğine dair bulgular ayrıntılı olarak
incelenmiştir.
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5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu bölüm kapsamında araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde ortaya
çıkan sonuçlara yer verilmiş ve bu alanda yapılan diğer bazı çalışmalar ile
ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Ek olarak araştırma ve sonuçlarından hareket
ederek ulaşılan boşlukların araştırılması için öneriler de bu bölümün içeriğinde
yer almaktadır.
Karşımıza çıkan problemlerin hızla karmaşıklaştığı günümüz dünyasında
problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sorgulama
gibi üst düzey düşünme becerilerinin eğitim ortamlarında kazandırılması ve
geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Matematik üst düzey düşünme
becerilerinin öğretileceği en uygun derslerden biridir. Göker (1997)’e göre
matematik öğretiminin çok amacı olmasına rağmen temel amacının insanın
doğuştan gelen düşünebilme becerisini geliştirmektir. Matematik derslerinin
öğrencilerin

düşünmesine,

araştırmasına,

öğrendiklerini

günlük

hayata

uyarlamasına imkân veren yaklaşımlarla işlenmesi gerekmektedir. Teknolojik
gelişmelerin hızla artması ile toplumların bireylerden beklentiler de
değişmektedir.

Toplumlar

bireylerden

üst

düzey

becerileri

gelişmiş,

karşılaştıkları problemleri çözen kişiler haline gelmesini istemektedir. Bu
bağlamda okulların ve eğitim sisteminin işlevi oldukça önemlidir. Problem çözme
ve öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmada etkili bir ders olan
matematik, toplumun istediği bireylerin yetişmesinde onlara verilecek eğitimde
istenilen niteliklerin edinilmesinde en etkili derslerden biridir. Okulda verilen
matematik eğitimi ile öğrenciler öğrendikleri matematiksel bilgileri günlük
yaşamlarında karşılarına çıkan problemleri çözme adımlarına uyarlayabilecek
üst düzey düşünme becerilerini kazanabilmelidir. Ancak ülkelerin eğitim
sistemlerini değerlendiren ulusal ve uluslararası uygulamalar göstermektedir ki,
Türkiye’deki öğrenciler her şeyin apaçık verildiği problemleri çözüp rutin
işlemleri içeren alt düzey düşünmeyi gerektirecek soruları daha iyi yapabiliyor
iken,

karmaşık

problem

modellemelerine

dayalı

genelleyebilmekte

ve

durumlarına
olarak,

bilgileri

kullanabilmelerini
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ilişkin
içeren

kendi

araştırmaları

ve

kavramsallaştırabilmekte
üst

düzey

düşünmeyi

gerektirecek

soruları

yapamamaktadır.

Örneğin

PISA

uygulamasındaki

matematik alanında Türk öğrencilerin çoğunluğu altı yeterlilik düzeyi içerisinde
ikinci ve alt yeterlilik düzeyine ait soruları yapabilmektedir.
Bu kapsamda matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Üst düzey düşünme becerilerinin matematik
derslerinde nasıl geliştirilebileceği araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada bu
amaca ulaşmak için konuya matematik öğretmenlerinin perspektifinden
bakılmıştır. Çünkü matematik öğretmenleri matematik öğretiminde hedeflere
ulaşmada kilit bir role sahiptir. Bu bağlamda araştırmada matematik
öğretmenlerinin

üst

düzey

düşünme

becerilerini

nasıl

tanımladıkları,

öğrencilerdeki mevcut durumun analizi, matematik derslerinde üst düzey
düşünme

becerilerinin

kazandırılabilme

durumu,

öğrencilerin

mevcut

durumunun analizine yönelik olarak öğrencilerdeki üst düzey düşünme
becerilerinin alt seviyelerde olmasının ve matematik derslerinde söz konusu
becerilerin

geliştirilmesine

yer

verilememesinin

sebepleri,

matematik

derslerinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için yapılan uygulamalar
ve matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirileceğine
ilişkin öneriler yer almaktadır.
Bu bağlamda matematik öğretmenlerinin perspektifinden konuyu irdelemek
öğretmenlerin

düşünceleri,

görüşleri

sınıf

içerisindeki

uygulamaları,

karşılaştıkları zorluklar ve önerilerinin belirlenmesi matematik derslerinde üst
düzey düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine ışık tutacaktır. Aynı
zamanda bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için de temel
sağlayacaktır.
Araştırmada temel olarak ortaöğretim matematik öğretmenlerinin üst düzey
düşünmeyi nasıl tanımladıkları, lise öğrencilerinde üst düzey düşünme
becerilerinin hangi seviyede olduğu, bu seviyenin sebepleri, öğretmenlerin
derslerindeki

uygulamaları,

becerilerin

nasıl

geliştirilebileceğine

dair

önerilerinin tespit edilmesi ve sunulması amacıyla araştırma grubunda yer alan
öğretmenlerin görüşleri betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmiştir.
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Araştırmada ilk olarak matematik öğretmenlerinin üst düzey düşünme
becerilerini nasıl anlamlandırdıkları incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan
ulaşılan sonuçlara göre matematik öğretmenleri üst düzey düşünme becerilerini
olayları ve problemleri olduğu gibi kabul etmeyerek eleştirel bir yaklaşımla ele
alma, yeni bir şey ortaya koyma ve farklı açılardan düşünme, farklı çözüm yolları
üretme, karşılaşılan sorunların üstesinden gelme, problem çözebilme şeklinde
tanımlamaktadırlar. Araştırma grubunda yer alan öğretmenler düşünme
becerilerinin derslerde nasıl geliştirileceğine yönelik olarak ne lisans düzeyinde
ne de hizmetiçi eğitimler ile herhangi bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin

hizmetiçi

eğitim

ihtiyaçlarını

araştırmaların

yapılması

araştırmacılar

için

belirlemeye

yönelik

yeni

önerilebilir.

Öğretmenlerin

öğrencilerdeki düşünme becerilerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duydukları
alanlarda ve konularda öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilmesi önerilebilir.
Araştırmada ikinci olarak öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerinin
seviyesi,

matematik

derslerinde

üst

düzey

düşünme

becerilerinin

kazandırılabilme durumu ve matematik öğretmenlerinin derslerinde söz konusu
becerilerin geliştirebilmesi için hangi uygulamalara yer verdikleri incelenmiştir.
Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre lise öğrencilerinde üst düzey düşünme
becerilerinin alt seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu sonuç PISA, TIMSS, ABİDE
uygulamalarının sonuçları (MEB, 2019a; MEB, 2019b; MEB, 2020) ve
Ovayolu’nun (2010) yaptığı yüksek lisans çalışması ile benzer sonuçlar
göstermektedir.
Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre matematik öğretmenleri üst düzey
düşünme becerilerini geliştirebilmek için derslerinde tartışma ortamı oluşturma,
öğrencilerle iyi iletişim kurma, ödev/proje verme gibi sınıf içi uygulamalar
yaptıkları, günlük hayat örnekleri vererek matematiği günlük yaşama entegre
etmeye çalıştıkları, öğrencilerin duyuşsal özelliklerine hitap ederek öğrencilerle
etkileşim kurmaya çalıştıkları görülmektedir. Matematik öğretmenlerinin
derslerinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirilmeye çalıştıkları ancak
yeterince geliştiremediklerini düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki
öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmakta başarısız olduğu ve
düşünme becerilerinin kazandırılmasında/geliştirilmesinde sorunların olduğu
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literatürde karşılaşılan bir durumdur (Önal ve Erişen, 2019; Bilgin ve
Eldeleklioğlu, 2007).
Üçüncü olarak matematik öğretmenleri üst düzey düşünme becerilerinin alt
seviyelerde olmasının ve derslerde yeterince geliştirilememesinin sebeplerini
öğrenci, öğretmen, sistemsel ve toplum/aile açısından ortaya koymaktadırlar.
Öğretmenler öğrencilere yönelik sebepleri akademik ve kişisel sebepler olmak
üzere ikiye ayırmaktadırlar. Akademik sebeplerde en fazla öğrencilerdeki temel
bilgi eksikliği, kişisel sebeplerde ise kitap okumama ve özgüven eksikliği ön plana
çıkmaktadır. Yani öğrencilerdeki temel bilgi eksikliği, kitap okuma alışkanlığının
olmaması ve özgüven eksikliği matematik derslerinde üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilememesinin sebeplerinden olduğu söylenebilir. Aydın vd.
(2018) araştırmalarında bu bulgulara benzer olarak öğretmenlerin öğrencilerin
bilgi eksikliği, yetersiz hazırbulunuşluk ve matematik dersine karşı olumsuz
tutumundan dolayı güçlükler yaşadığı sonucuna ulaşmışlardır. (Mumcu vd.,
2012) ın yaptıkları çalışmada öğrencilerin başarısızlıklarının sebeplerinden biri
olarak kendine güvenmemeye, özgüven eksikliğine bağlamışlardır. Öğrencilerin
kendilerine güven duyma ve özgüvenlerinin nasıl geliştirileceği konularının
incelenmesi ve bu alanlarda araştırmalar yapılması araştırmacılar için
önerilebilir.
Öğretmenlerin sınav odaklı ders işlemesi, sınava bağlı bir sistemin var olması
öğretmenlere yönelik olarak ele alınan sonuçlardan biridir. Ailelerin bu konudaki
bilinçsizliği de öğrencilerdeki üst düzey düşünme becerilerindeki seviyenin
düşük olmasının sebeplerinden olduğu ortaya çıkmaktadır. Keskin (2019) da
araştırmasında öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecinde veli kaynaklı
güçlüklere

yönelik

görüşleri

velilerin

ilgisizliği,

öğrenci

ihtiyaçlarını

karşılamaktan uzak olma, velilerin eğitimsizliği ve velilerin bilgisizliği
durumlarını saydığını belirtmektedir. Berkant ve Gençoğlu (2015) tarafından
yapılan araştırmada matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde ailelerin
etkisine yönelik görüşlerinin velilerin ilgisizliği üzerinde yoğunlaşması araştırma
bulgusuyla

benzerlik

göstermektedir.

Dağdelen

ve

Ünal

(2017)

da

araştırmalarında benzer sorunlara işaret ederek matematik eğitiminde velilerin
öğrencileri desteklemede eksik oldukları sonucuna varmışlardır. Ailelere küçük
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yaşlarda çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarına sorumluluk vermeleri, düşünme
konusunda kendilerini geliştirmeleri önerilebilir.
Dördüncü olarak matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde üst düzey
düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceğine dair görüşleri incelenmiştir.
Matematik öğretmenleri söz konusu becerilerin matematik derslerinde
geliştirilebilmesi için öğrencilere, öğretmenlere, topluma/ailelere, matematik
öğretim sürecine yönelik görüşlerini ifade etmişlerdir.
Öğrencilere

yönelik

görüşlerde

öğrencilere

bireysel

eğitim

verilmesi,

öğrencilerin özgüvenlerinin ve motivasyonlarının artırılması ile öğrencilere kitap
okuma alışkanlığı kazandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Motivasyon
öğrencilerin enerjisidir ve öğrenmesi, sıkı çalışması ve okulda başarıya ulaşma
çabasıdır (Martin, 2001). İş Güzel vd. (2010) matematiğin kendine güven duyan
öğrenci gruplarında öğretilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yapılan farklı
araştırmalar da motivasyonun öğrenci başarısında önemli bir faktör olduğunu
ortaya koymuştur (Bahar, 2002; Keskin, 2019; Bozkurt ve Bircan, 2015; Üredi ve
Üredi, 2005).
Öğretmenlere yönelik görüşlerde öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi,
öğretmenlere konu ile ilgili seminer/ eğitim verilmesi gibi imkânlar tanınması
görüşleri ön plana çıkmaktadır. Yılmaz ve Gökçek (2016) hizmet içi eğitimlerin
öğretmenlerin bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunduğunu belirlemiştir.
Hizmet içi eğitimler birçok nedenden dolayı eğitim ve öğretim alanında zorunlu
bir faaliyet olarak görülmektedir (Aydın, 2011). Akbıyık ve Kalkan Ay (2014) de
okul öncesi dönemde çocukların düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik
olarak okul öncesi öğretmen ve yöneticilerin kendilerini yenilemeleri açısından
hizmetiçi eğitimlerin önemine vurgu yapmışlardır. Araştırmanın sonuçlarına
yönelik olarak matematik öğretmenlerine üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi konusu ile alakalı hizmet içi eğitimler verilebilir.
Araştırmada aile/topluma yönelik olarak ailelerin çocukları ile ilgilenmelerinin
önemli olduğu, düşünme becerilerinin geliştirilmesinde ailelerin çocukları ile
ilgilenmesinin yanında, eğitimlere küçük yaşlarda başlanması gerektiği ortaya
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çıkmıştır. Benzer bir sonuç Akbıyık ve Kalkan Ay (2014)’ün çalışmasında da
görülmektedir. Eğitimde toplum ve ailenin önemli olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Yerel yönetimlerin de işbirliği ile ailelerin bu konudaki eğitim ve kültür
seviyesi artırılmalısına yönelik programların yapılması önerilebilir. Okullarda
uygulanan ve uygulanacak olan düşünme becerileri eğitiminin öğrencilerin
içinde bulundukları çevrenin özellikleri de dikkate alınarak tasarlanması,
yapılacak çalışmalardan daha fazla verim alınması açısından önerilebilir.
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi
matematik öğretim süreci içinde incelenmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara
göre matematik derslerinde neler yapılabileceği, öğretim programı ve ders
kitapları açısından değerlendirmeler ile eğitim politikasına yönelik olarak neler
yapılabileceği matematik öğretmenleri tarafından ortaya konmuştur. Sonuçlara
göre, matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi için
derslerde matematiğin somutlaştırılması ve materyal/görsel kullanılmasının
gerekliliğinin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Öğretmenler matematiğin
somutlaştırılması ile matematiğin günlük yaşamdan uyarlanmış problem
durumlarını içermesi durumunu ifade etmektedirler. Matematik derslerinde
öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılarına çıkabilecek problemlerin yer
almasının öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinde gelişme sağlayacağı
söylenebilir. Dursun ve Dede (2004) çalışmalarında doğası gereği matematiğin
soyut olmasından dolayı anlaşılmasının zor olduğunu bu yüzden de matematik
programının öğrencinin yaş, düzey ve çevre koşulları gibi etkenler dikkate
alınarak somutlaştırılması ve yaşayarak öğrenmeye imkan vererek hazırlanması
gerektiğini belirtmektedirler. Miri vd. (2007) çalışmalarında öğretmenler gerçek
hayattan alınmış problem durumlarıyla, sınıf tartışmalarıyla, araştırmaya
dayanan deneylerle üst düzey düşünme becerilerini geliştirme amacıyla
çalışmalar yaparlarsa öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirme
şanslarının yüksek olacağına dair çıkarım elde edilmiştir. Vijayaratnam (2012)
gerçek hayattan uyarlanan problem senaryoları ile yapılan grup çalışmaları üst
düzey düşünme becerilerinin gelişmesini sağladığını ifade etmiştir. Bunun
yanında matematik eğitiminde somut materyallerin kullanımı öğrencilerin
öğrenmelerine olumlu katkı sağlamaktadır (Manches vd., 2010). İş Güzel vd.
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(2010) çalışmalarında matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi için matemağin somut materyaller ile öğretilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Matematik öğretmenlerine göre üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi
açısından matematik öğretim programında yer alan kazanımlar yeterlidir. Ancak
kazanımların öğretilme süresi ile ders süreleri arasında bir dengesizlik
bulunmaktadırlar. Öğretmenler derslerde üst düzey düşünme becerilerini
geliştirmek için gerekli etkinlik ve uygulamaları yapmada süre sıkıntısı
çektiklerini ifade etmektedirler. Buna bağlı olarak matematik öğretmenleri
müfredatın sadeleşmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu sonuç üst düzey
düşünme becerilerinin geliştirilmesi açısından matematik öğretim programının
okullarda uygulanmasında yetersizlik olduğunu göstermektedir. Kazanımların
sadeleşmesi gerekliliği literatürde farklı konularda da olsa bazı araştırmalarda
yer almaktadır (Çiftci ve Tatar; 2015; Keskin, 2019; Özdemir vd., 2016). Sırmacı
(2003) tarafından yapılan araştırmada da ortaöğretim matematik dersi öğretim
programının hedeflerine ulaşılamadığı görülmüştür. Önal ve Erişen (2019)
tarafından yapılan araştırmada üst düzey düşünme becerilerinin öğretim
programlarının

kazanımlarıyla

ilişkilendirildiği

görülmektedir.

Öğretim

programlarının tamamında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karar verme ve
problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerine ilişkin hedeflerin öğretim
programlarına açık veya örtük bir şekilde yerleştirildiğini söylemek mümkündür
(MEB, 2018). Araştırmada matematik öğretmenlerinin müfredata yönelik
sadeleşme önerisinin altında yatan sebep; öğrencilere üst düzey düşünme
becerilerini kazandırmak için sürenin yetersiz olduğunu düşünmeleridir.
Literatür incelendiğinde öğretmenler genel olarak matematik dersi için ayrılan
süreyi yetersiz bulmaktadırlar (Duru ve Korkmaz, 2010; Güneş ve Baki, 2011;
Cansız Aktaş ve Aktaş, 2012; Cansız Aktaş, 2013; Çiftçi vd., 2013).
Araştırma grubunda yer alan matematik öğretmenleri ders kitaplarındaki
içeriklerin üst düzey düşünmeyi geliştirici nitelikte olmadığını belirtmektedir. Bu
sonuç Karataş’ın (2009) matematik eğitiminde üst düzey düşünmeyi
geliştirebilmek için ders kitaplarının içeriklerinin gözden geçirilmesini öneren
yüksek lisans çalışması ile benzer sonuçlar göstermektedir. Aynı zamanda
156

araştırmadan çıkan bir diğer sonuç, ders kitaplarına yönelik olarak üst düzey
düşünme becerilerini geliştirici soru sayısı ve çeşidinin artması ve ders
kitaplarında daha fazla günlük yaşama dair problemlerin yer alması gerektiğidir.
Bu sonuç Özcan ve Erduran’ın (2018) in yaptıkları çalışmadaki sonuç ile
benzerlik göstermektedir. Ders kitapları için içerik geliştiricilere öğrencilerin
düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik içerikler hazırlamaları, içeriklerin
görselliğini artırmaları, daha fazla günlük yaşam sorularına daha fazla yer
vermeleri önerilebilir.
Eğitim politikasına yönelik olarak elde edilen bulgulara göre üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilmesine küçük yaşlarda başlanmalıdır ve her sınıf
düzeyinde düşünme becerilerinin geliştirilmesine önem gösterilmelidir.
Literatürde düşünmenin erken yaşlarda öğretilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar
yer almaktadır. Lipman (1980) bunu savunan ilk kişilerdendir. Okur (2008), beş–
altı yaş grubu çocuklarla yaptığı düşünme eğitimine yönelik çalışmanın sonunda
çocuklarda bireysel hareket etme ve özgün cümleler kurabilme yeteneklerinde
farklılaşmalar tespit etmiştir. Akbıyık ve Kalkan Ay (2014) yaptıkları çalışmaya
göre okul öncesi yönetici ve öğretmenleri düşünme becerilerinin okul öncesi
dönemde geliştirilebileceğini düşündüklerini ifade etmektedirler. Bu kapsamda
okul öncesi dönemden başlayarak, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile üst düzey
düşünme becerilerinin küçük yaşlarda nasıl geliştirilebileceği üzerine bir
araştırma yapılması önerilebilir.
Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilebilmesini
ortaöğretim matematik öğretmenlerinin perspektifinden inceleyen bu tez
çalışması, 2020-2021 öğretim yılının birinci döneminde Şanlıurfa İli, Karaköprü
ilçesinde görev yapan 28 ortaöğretim matematik öğretmeninin araştırma
grubunda yer alması ve temel veri kaynağı olarak yarı yapılandırılmış görüşme
sorularının kullanılması ile sınırlıdır.
Araştırma sonuçlarına göre matematik öğretiminde üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilebilmesini için matematik derslerinde öğrencilerin üst
düzey düşünme becerilerinin öğrencilerin bireysel özelliklerine dikkat edilmesi,
öğrencilerin özgüvenlerinin ve motivasyonlarının artırılması, öğrencilere kitap
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okuma alışkanlığının kazandırılması, öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilmesi,
ailelerin çocukları yakından ilgileneceği bilinç seviyesine ulaştırılması, ailelerin
konu hakkındaki eğitim ve kültür seviyesinin artırılması gerektiği söylenebilir.
Bunun yanında matematik dersinin somutlaştırılması, derslerde materyal/görsel
kullanımının artırılması, öğretim programının sadeleştirilmesi, ders kitaplarına
yönelik olarak üst düzey düşünme becerilerini geliştirici soru sayısı ve çeşidinin
artması ve ders kitaplarında daha fazla günlük yaşama dair problemlerin yer
alması

matematik

öğretiminde

üst

düzey

düşünme

becerilerinin

geliştirilmesinde etkili olabileceği söylenebilir. Ayrıca üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin daha küçük yaşlarda
başlanması ve her sınıf düzeyinde bu becerilerin geliştirilmesi için özen
gösterilmesinin gerekliliği araştırma sonuçlarında yer almaktadır.
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EK-1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Araştırma izin Onayı”

178
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EK-4. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Görüşme Formu Görüşmenin Amacı: Bu araştırmanın amacı, Matematik
Öğretmenlerinin perspektifinden matematik öğretiminde üst düzey düşünme
becerilerini geliştirilmesini incelemektir.
Tarih ve saat:
Görüşülen Kişi:
Merhaba,
Ben Z.Gökçen KARADEM. Ortaöğretim matematik öğretmeniyim. Süleyman
Demirel Üniversitesi’nde doktora eğitimime devam ediyorum. Sizinle matematik
öğretiminde üst düzey düşünme nasıl geliştirilir konusu üzerine konuşmak
istiyorum. Bana vereceğiniz bilgiler ışığında matematik derslerinde üst düzey
düşünme becerilerinin nasıl geliştirilebileceği konusuna katkıda bulunmuş
olacaksınız. Görüşme sürecinde söyleyeceklerinizin tümü gizlidir. Bu bilgiler
araştırma dışında herhangi bir yerde kullanılmayacaktır. Araştırmamda isminizi
ve kişisel bilgilerinizi kesinlikle rapora yansıtmayacağım.
*Başlamadan önce, belirtmek istediğiniz bir düşünce veya sormak istediğiniz
soru var mı?
*İzin verirseniz görüşmeyi kaydetmek istiyorum. Bunun sizce bir sakıncası var
mı?
*Bu görüşmenin 25-45 dakika süreceğini tahmin ediyorum. İzninizle sorulara
başlamak istiyorum.
Görüşme Soruları
1- Merhaba, kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
2- Üst düzey düşünme becerileri sizin için ne anlama gelmektedir?
*Üst düzey düşünmeyi ve üst düzey düşünme becerilerini nasıl tanımlarsınız?
3-Öğrencileriniz de bu beceriler hangi düzeydedir?
*Öğrencilerinizden örnekler verebilir misiniz?
*Öğrencilerinizdeki bu beceriler sizce yeterli seviyede midir? Neden?
4-Üst düzey düşünme becerilerinin matematik derslerinde kazandırılabilme
durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
*Siz kendi dersleriniz de üst düzey düşünme becerilerini kazandırabildiğinizi
düşünüyor musunuz? Neden? Açıklar mısınız?
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*Derslerinizde üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmek için neler
yapıyorsunuz?
*Hangi uygulamalara yer veriyorsunuz?
*Yeterli buluyor musunuz? Neden?
6-Sizce matematik öğretiminde üzt düzey düşünme becerilerin nasıl
geliştirilebilir? Açıklar mısınız?
7- Matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerini nasıl geliştirilebilir?
* Öğrenciler açısından neler yapılabilir?
* Öğretmenler açısından neler yapılabilir?
* Müfredat açısından neler yapılabilir?
* Ders kitapları açısından neler yapılabilir?
* Toplum/ aile açısından neler yapılabilir?
* Eğitim politikasına yönelik neler yapılabilir?
8- Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
9- Görüşlerinizin araştırmada kullanılmasına izin veriyor musunuz?
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EK-5. Kişisel Bilgi Formu
KİŞİSEL BİLGİ FORMU
Aşağıda istenilen bilgiler “Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin
Perspektifinden, Matematik Öğretiminde Üst Düzey Düşünme Becerilerinin
Geliştirilmesi” başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Z.Gökçen KARADEM
tarafından yürütülen tez araştırmasının bilgilerini oluşturmaktadır. Aşağıda
vereceğiniz bilgiler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında
toplanan veriler, sadece bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılacak,
araştırmanın amacı dışında ya da bir başka araştırmada kullanılmayacak ve
gerekmesi halinde, sizin (yazılı) izniniz olmadan başkalarıyla paylaşılmayacaktır.
Sizden toplanan veriler korunacak ve araştırma bitiminde arşivlenecek veya
imha edilecektir.
KİŞİSEL BİLGİLER
1. Cinsiyetiniz:
Kadın ( )

Erkek ( )

2. Mesleki kıdeminiz:
1-5 yıl ( )

6-10 yıl ( )

11-15 yıl ( )

16-20 yıl ( )

21-25 yıl ( )

26+ yıl ( )

3. Mezun olduğunuz fakülte:
Eğitim Fakültesi ( )

Fen Edebiyat Fakültesi ( )

Fen Fakültesi ( )

4. Mezun olduğunuz eğitim düzeyi:
Önlisans ( )

Lisans ( )

Yüksek Lisans ( )

Doktora ( )

5. Şuan çalıştığınız okul türü:
Anadolu Lisesi ( )

Fen Lisesi ( ) Meslek Lisesi ( )
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İmam Hatip Lisesi ( )

EK-6. Gönüllü Katılım Formu
Bu çalışma, Z.Gökçen KARADEM tarafından hazırlanan “Ortaöğretim Matematik
Öğretmenlerinin Perspektifinden, Matematik Öğretiminde Üst Düzey Düşünme
Becerilerinin Geliştirilmesi” adlı doktora tezi için araştırmaya gönüllü katılım
formu için hazırlanmıştır.
Araştırmanın, matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin
geliştirilmesi için ışık tutulacağı düşünülmektedir.
 Bu çalışmaya katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 Çalışmanın amacı doğrultusunda, Nitel Araştırma Yöntemlerinden Durum
Çalışması kapsamında görüşme, araştırmacı günlüğü, kişisel bilgi formu
üzerinden sizden veriler toplanacaktır.
 İsminizi yazmak ya da kimliğinizi açığa çıkaracak bir bilgi vermek zorunda
değilsiniz/araştırmada katılımcıların isimleri gizli tutulacaktır.
 Araştırma kapsamında toplanan veriler, sadece bilimsel amaçlar
doğrultusunda kullanılacak, araştırmanın amacı dışında ya da bir başka
araştırmada kullanılmayacak ve gerekmesi halinde, sizin (yazılı) izniniz olmadan
başkalarıyla paylaşılmayacaktır.
 İstemeniz halinde sizden toplanan verileri inceleme hakkınız bulunmaktadır.
 Sizden toplanan veriler korunarak araştırma bitiminde arşivlenecek ve hiç
kimseyle paylaşılmayacaktır.
 Veri toplama sürecinde/süreçlerinde size rahatsızlık verebilecek herhangi bir
soru/talep olmayacaktır. Yine de katılımınız sırasında herhangi bir sebepten
rahatsızlık hissederseniz çalışmadan istediğiniz zamanda ayrılabileceksiniz.
Gönüllü katılım formunu okumak ve değerlendirmek üzere ayırdığınız zaman için
teşekkür ederim.
Çalışma hakkındaki sorularınızı araştırmacı Zarife Gökçen KARADEM’e
(zgokcenkaradem@gmail.com) yöneltebilirsiniz.
Bu çalışmaya tamamen kendi rızamla, istediğim takdirde çalışmadan
ayrılabileceğimi bilerek verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını
kabul ediyorum.
Katılımcı Ad ve Soyadı:
İmza:
Tarih
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EK-7. Tez Savunma Sinav Tutanak Formu
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