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YANSITICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA 
DERSLERİNDEKİ ETKİSİ 

Saliha KOZAN 

ÖZET 

Bu araştırmada, yansıtıcı düşünme becerisine dayalı bir öğretim etkinliği 

uygulanarak öğrencilerin bu uygulama hakkındaki görüşleri ve yansıtma yaptıkları alanlar 

hakkında derinlemesine bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Yine araştırmanın amacı 

kapsamında öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Bu çalışma,  eylem araştırması desenini içeren bir durum çalışmasıdır ve nitel bir 

araştırmadır. Araştırma katılımcıları, 2006- 2007 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programı 1. sınıfta 

okumakta olan 51 öğrencidir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerden elde edilen dokümanlar 

kullanılmıştır. Bunlar, öğrencilerin yansıtıcı günlükleri, öğrencilere uygulanan anketler ve 

öğrencilerin hazırlamış oldukları performans ödevleridir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler bu uygulamayla kalıcı bilgi edinme, 

bildiklerini uygulamaya geçirme, uygulamalarını sürekli olarak analiz ederek geliştirme, 

düşüncelerini organize etme ve yazılı olarak dile getirme, alanlarındaki yayınları daha 

yakından tanıma ve bu alan hakkında fikir yürütme ve araştırma becerilerini geliştirme 

fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca öğrenciler, duygularını ifade etme ve kendilerini 

değerlendirmede gelişim göstermişlerdir. 

Bu çalışmada, öğrenciler arasında işbirliğinin sağlanması ve öğrencilere öğretim 

elemanın rehberliğinin yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde önemli role sahip 

olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin günlüklerde yansıtma yaptıkları alanlar uygulama başından sonuna 

doğru değişim göstermiştir. Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde 

hazırlamış oldukları araştırma önerileri kullanılmıştır. Uygulamada performansa dayalı bir 

değerlendirme yönteminin tercih edilmesi öğrencilerin araştırmalarını aktif olarak 

yürütmelerini sağlamıştır. 
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THE EFFECT OF REFLECTIVE THINKING SKILL ON THE SOURCE 

SEARCHING AND REPORT WRITING COURSE 

Saliha KOZAN 

ABSTRACT 

A teaching activity based on reflective thinking skill was implemented in this 

research. By this implementation, it is aimed to gain in-depth data about students’ views 

about this practice and their areas of reflection.     

This is a case study that was conducted in the form of an action research in 

qualitative research paradigm. The participants of the research are the 51 freshman in the 

Guidance and Psychological Counseling Department at Selcuk University in 2006- 2007 

spring semester.  

Documents of the students were used as data collection tools. These tools were 

students’ reflective journals, questionnaires and performance tasks. 

According to the results of this research, students had opportunity to gain retention 

of the learning, to apply the knowledge, to develop practices by analyzing them, to 

organize and express ideas by words, to have more information about the publications in 

the field of study and to develop searching skiils.   

Supplying the collaboration between the students and the guidance of the instructor 

had an important role in developing  reflective thing skills. 

The areas of reflection changed throughout the implementation. The research 

proposals of the students were used to evaluate their performance. By the evaluation 

method based on performance, students could  conduct their searchs actively. 
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 BÖLÜM I 

 

1. 1. GİRİŞ 

Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı, bireylerin kendileri ve dış dünyalarına dair 

sahip oldukları bilginin katlanarak arttığı günümüz dünyasında bilginin anlamlı hale 

getirilmesi, işlenmesi ve üretilmesi, gelişmeyi ve kalkınmayı hedefleyen ülkeler için son 

derece önemli bir aşamadır. Birçok alanda meydana gelen değişiklikler eğitim bilimlerinde 

de çağdaş yaklaşımların benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Eğitim programları ve öğretim 

açısından ele alındığında; bilginin öğrencinin dışında ve birtakım disiplin alanlarının 

öğretmen tarafından öğrenciye yüklenmesi yoluyla gerçekleşen geleneksel öğretim yerini,  

öğrencilerin öğrenmeyi öğrendikleri, edindikleri bilgileri yapılandırdıkları ve etkileşim 

yoluyla öğrendikleri öğretim yaklaşımlarına bırakmaktadır.  

Çağdaş yaklaşımın benimsendiği eğitim- öğretim anlayışında öğretmen hangi 

konuyu anlatırsa anlatsın öğrencilerin bir takım yeteneklerinin gelişmesine yardımcı 

olacaktır. Bu tür öğretimde öğrencinin bilgiyi ezberlemesi değil, bilgiyi kullanması ve yeni 

bilgi üretmesi, yani düşünmesi amaçlanır (Özden, 2004:3). 

On Beşinci Milli Eğitim Şurası sonuç raporunda da bilgi aktarmak yerine öğretmeyi 

hedefleyen, temel kavramları anlama, yorumlama ve uygulayabilme olanağı vermenin yanı 

sıra bilimsel düşünme alışkanlığı kazandıracak öğretim etkinliklerinin önemine 

değinilmiştir (MEB, 1996). 2005- 2006 öğretim yılında ilköğretim programlarında yapılan 

değişikliklerle de öğrencilere düşünme becerilerinin kazandırılması ön plana çıkmıştır.  

Herhangi bir inanç ya da bilgiyi ve onun ulaşmayı amaçladığı sonuçları destekleyen 

bir bilgi yapısını, etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünme olarak tanımlanan yansıtıcı 

düşünme, geçtiğimiz yüzyılda ilk olarak Dewey (1933) tarafından ele alınmıştır. Bu 

düşünme becerisi daha sonra van Manen (1977), Zeichener ve Liston (1987), Farra (1988) 

ve Schön (1983;1987) gibi birçok bilim adamı tarafından çeşitli açılardan incelenmiştir.  

Ülkemizde, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi düşünme 

becerilerini ele alan çalışmalardan sonra araştırmacılar, son yıllarda yansıtıcı düşünme 

becerisi üzerinde yoğunlaşmış, bu konuda uygulayıcıları aydınlatmışlardır. Özellikle 
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öğretmen yetiştirmede yansıtıcı düşünme becerisi ve bu becerinin geliştirilmesini konu 

alan çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışma, yansıtıcı düşünme becerisine dayalı bir öğretim uygulamasının 

öğretmen yetiştirmedeki niteliği artırmada etkili olacağı düşüncesiyle tasarlanmıştır. 

1.2. AMAÇ 

Bu çalışmanın genel amacı, yüksek öğretimde verilen araştırma eğitiminde yansıtıcı 

düşünme becerisine dayalı bir öğretim etkinliğinin etkisini ortaya koymaktır. Bu genel 

amaç çerçevesinde öğrencilerin derse ve derste uygulanan etkinliğe ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi, öğrencilerin süreç içinde yansıtma yaptıkları konuların derinlemesine analiz 

edilmesi ve değerlendirme yönteminin ölçtüğü kriterler açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1) Öğrencilerin derse ve derste uygulanan etkinliğe ilişkin görüşleri nelerdir? 

2) Öğrenciler uygulama boyunca hangi konular üzerinde yansıtma yapmışlardır? 

3) Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinde hangi ölçütlere 

uyulmuştur? 

1.3. ÖNEM 

Günümüz eğitim sistemleri öğrencileri öğretilen ve ezberleyen değil; öğrenen, 

kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu taşıyan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, problem çözen, 

sosyal hayattaki ilişkilerinde uyumlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Geleneksel öğretimde öğrenci, kendisine sunulan bilgiyi edilgen olarak alan bir role sahip 

iken yansıtıcı öğrenmede öğrenci, etkin, sorgulayıcı ve karar alıcı bir role sahiptir. 

Öğrencilerde yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi onların yaptıkları uygulamalar 

üzerinde sistemli düşünerek sorgulamalar yapmalarını, deneyimlerine ilişkin 

farkındalıklarının artmasını ve böylece daha başarılı faaliyetlerde bulunmalarını 

sağlayacaktır.  

Bu çalışmayla öğrencilerin derse ve yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmeye 

dayalı bir etkinliğe ilişkin görüşlerinin saptanması, yapılan uygulamanın öğrenciler için 

ifade ettiği anlamın öğrenilmesi açısından önemlidir. Öğrencilerin yansıtma yaptıkları 

 2



alanlara dair bilgi edinilmesi ise onların dünyalarına girmeyi kolaylaştıracağından öğrenci 

merkezli öğretime atılan yeni bir adım olacaktır. 

Çalışmada yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinden yansıtıcı günlüklere 

ağırlık verilmiştir. Bu açıdan ele alındığında, yansıtıcı günlük tutmanın öğretim 

sürecindeki etkisinin tespit edilmesi, eğitim programları ve öğretim tasarımı gibi alanlarda 

çalışan kişilere yeni uygulamalarda ışık tutacaktır. Ayrıca araştırmada değerlendirme 

yöntemi olarak kullanılan performans ödevlerinin ayrıntılı olarak ele alınmasının, araştırma 

süreç ve teknikleri üzerinde çalışan uygulayıcılara kılavuzluk etmesi beklenmektedir. 

1.4. TANIMLAR 

Yansıtıcı Düşünme (Reflective Thinking): Herhangi bir inanç ya da bilgiyi ve 

onun ulaşmayı amaçladığı sonuçları destekleyen bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli 

bir biçimde düşünme (Dewey, 1933). 

Yansıtma (Reflection): Deneyimlerin önceki bilgi bağlamında, yeni bilginin 

üretilmesi ve alternatif yolların geliştirilmesine öncülük edecek olan yolları bulmaya 

çalışarak analiz edilmesini içeren bilişsel sorgulama (Dewey, 1933). 
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BÖLÜM II 

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ 

Bu bölümde araştırmanın alt yapısını oluşturan kuramsal bilgiler çerçevesinde, 

eğitim, öğrenme, öğretme, düşünme kavramları, düşünme becerileri, yansıtıcı düşünme 

becerisi ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirme konuları ele alınmıştır. 

2.1. Eğitim, Öğrenme, Öğretim ve Düşünme 

“İnsanın kişiliğini besleme süreci” ve “insan sermayesine yapılan yatırım” olarak 

kabul edilen eğitim, toplumun süzgeçten geçirilmiş değerlerinin, ahlak standartlarının bilgi 

ve beceri birikimlerinin yeni nesillere aktarılması ile ilgilidir. Bu anlamda eğitim, “bireyi, 

istendik nitelikte kültürleme süreci”dir (Senemoğlu, 2002: 7).  Genel anlamda eğitimi, 

bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana 

getirme süreci olarak tanımlarken, bu tanımda dolaylı olarak düşünme sürecinin 

vurgulandığını belirtmek doğru olur.  Çünkü bireyin davranışlarında istendik değişme 

meydana getirme sürecinin planlanması ve yürütülmesinde olduğu gibi süreç içinde de 

düşünme kavramı vardır (Köken, 2004). 

Öğrenme ise yaşantı sonucu gerçekleşen ve az çok kalıcı izli olan davranış 

değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, öğrenmenin iki önemli özelliği 

vardır: 1) Bireyin davranışında bir değişikliğin olması, 2) Bu değişikliğin olgunlaşma, 

büyüme, uyku, ilaç, yorgunluk vb. etkenlerin etkisiyle değil de yaşantı sonucu meydana 

gelmesi, 3) Bu değişikliğin geçici değil, en azından belli bir süre kalıcı olmasıdır (Açıkgöz, 

2003: 8).  

Eğitimle ilişkili olan bir başka kavram olan öğretme, en geniş anlamıyla öğrenmeyi 

sağlama etkinlikleridir (Fidan, 1985: 11). Bilginin doğasına ilişkin yeni kabullenmeler 

öğrenme ve öğretme sürecini de büyük oranda etkilemiştir. Öğrenme hakkında daha 

önceden davranışçı yaklaşımlarca benimsenen yalın betimlemelerin öğrenmenin doğasını 

yeterince açıklayamadığı; öğrenmenin doğrudan gözlenemeyen zihinsel bir süreç olduğu 

görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır. Yeni değerler, öğrenmede anlama, algılama, düşünme, 

duyuş ve yaratma gibi kavramları öne çıkarmaktadır. Öğrenme ve öğretmeye ilişkin 

yeni değerler öğrenmenin öğrenci merkezli olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 

Vurgu öğrencidedir, bilginin aktarılmasında değil, bilgiyi kullanma ve ondan yeni 
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bilgi üretme önemlidir. Bunun için öğretmenin “bilgi aktaran konumundan, 

öğretirken öğrenen bir konuma” geçmesi gerekmektedir. Öğretmenin, takımının bütün 

elemanlarının kapasitelerini en üst düzeyine çıkarmaya uğraşan bir antrenör gibi daha çok 

yetki ve sorumluluk alması öngörülmektedir. Öğretimin daha az kalıpsal, fakat daha çok 

bireyselleştirilmiş olması hedeflenmektedir. Öğretimin kompleks bir süreç olduğu kabul 

edilmekte ve bu durum eğitimin yeniden yapılandırılmasında odak noktası alınmaktadır 

(Özden, 2003:71- 72). 

 Eğitimde verimliliği sağlama amacıyla hazırlanan öğretim programı da belli bir 

öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde okutulacak konuları, bu konuların 

amaçlarını, her dersin sınıflara göre haftada kaç saat okutulacağını ve öğretim metotlarını, 

tekniklerini gösteren kılavuzdur (Büyükkaragöz, 1997:2). Bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, eğitim bilimlerinde öğretme/öğrenme anlayışındaki gelişmeler, bireysel ve 

ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi ihtiyacı gibi etkenler 2005- 2006 

öğretim yılında yeni ilköğretim programlarının faaliyete geçirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi temel düşünme becerilerinin ilköğretim 

programına eklenmesine karar verilirken, farklı düşünme becerilerinin tanımlanması bu 

becerilerin programlara eklenmesini güçleştirmiştir. Ülkemizde bu probleme çözüm 

getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni öğretim programları 

doğrultusunda 2006 öğretim yılından itibaren ilköğretim 6. sınıf düzeyinde “Düşünme 

Eğitimi Dersi” seçmeli ders olarak programa dahil edilmiştir. Düşünme Eğitimi Öğretim 

Programı’nın vizyonu; düşünme sürecinde temel düşünme becerilerini kullanarak kişisel 

bir düşünme geleneği oluşturabilen, bu geleneği dil ve düşünme bağlantısı kurarak bir 

yaşam becerisine dönüştürebilen, farklı düşüncelere saygı duyan bireyler yetiştirmektir 

(MEB, 2006). 

Öğretim programlarındaki bu yeniliklere paralel olarak öğrencilerin düşünme 

becerilerini geliştirebilecek uygulamalar gerçekleştirebilmek için öncelikle “düşünme” ve 

“düşünme becerileri” kavramlarına ışık tutmak gerekmektedir. 
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2.2. Düşünme 

Düşünmenin sözlük anlamına bakıldığında, zihinden geçirmek, göz önüne 

getirmek, bir sonuca varmak gereğiyle inceleme, karşılaştırma ve oradaki ilgilerden 

yararlanma gibi zihin işlemlerinden geçirmek, muhakeme etmek, zihni ile arayıp bulmak, 

bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak, tasarlamak, hatırına getirmek, ayrıntıları iyice 

incelemek kavramlarıyla karşılaşılmaktadır (TDK, 1992: 257). 

Düşünme; gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer kanallarla elde edilen 

malumatı kavramsallaştırma, uygulama, analiz ve değerlendirmenin disipline edilmiş 

şeklidir. Düşünme “Mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve “Eldeki bilgilerin ötesine 

gitme” şeklinde de tanımlanmaktadır (Cole ve Scribner, 1974; akt. Özden, 2004:137). 

Düşünme; insanın doğuşu ile başlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak 

geliştirilebilen insana özgü niteliktir. İşte bu düşünebilme ayrıcalığından dolayı, diğer 

canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlaması ile insan, var oluşunun 

anlamını ve nedenini fark edebilmiş ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi geleceğini 

belirleyebilme hak ve imkânını tanımıştır. İnsanın, çoğu zaman yeterince önem vermeden, 

alışkanlık üzere yerine getirdiği düşünme faaliyeti, çeşitli şekillerde ortaya çıkar. 

Günümüzde en çok kabul gören tarifi ile “düşünme”; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, 

kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler 

üretmek işlemidir. Bu işlemlerin neticesinde ortaya çıkan zihinsel ürüne de “düşünce” 

denir (MEB, 2006). 

Düşünme, insan çabasını belli bir amaca ya da sonuca yöneltir. İnsanı, kötü 

alışkanlıkların tutsağı olmaktan korur. İnsana, yeterince bilgi toplamadan yanlış ve yanlı 

karar verme yerine, eylemlerine düzenli ve sistemli biçimde toplanmış bilgiler yardımıyla 

yön vermesini sağlar. Düşünme insanın karşılaştığı güçlükleri ya da problemleri önceden 

kestirmesinde yardımcı olarak onları karşılamada, onlara karşı hazırlıklı olmada en önemli 

rolü oynar (Kazancı, 1989:3). 

2.3. Düşünme Becerileri 

En çok bilinen düşünme şekilleri arasında eleştirel düşünme, problem çözme, 

bilimsel düşünme, analitik düşünme, hüküm çıkarmaya yönelik (tümevarım, tümdengelim) 

düşünme ve ilişkisel düşünme sayılabilir. Her öğretim düzeyinde ders, içerik ve sunum 
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yöntemleri, öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretecek şekilde düzenlenebilir. Lise 

eğitimini tamamlayan bir insan önyargı, tutarsızlık ve sunulan bilginin güncelliği 

konusunda bir değerlendirme yapabilmelidir. Bu kişiler olguyla görüşü ayırt etme, temelsiz 

varsayımları saptama, önyargı ya da propagandayı fark etme, mantıklı çözümler üretme ve 

olası sonuçları tahmin etme gibi yetenekleri okul yıllarında kazanmış olmalıdırlar (Özden, 

2004: 137). 

Düşünme şekilleri ve becerilerinin neler olduğu konusunda yapılan en son 

çalışmalardan birisi de, Costa’nın (2000) “Zihnin Alışkanlıkları” olarak adlandırdığı 

toplam 16 yetenekten oluşan zihinsel etkinlikleri içerir. Costa’ya göre, “Zihnin 

Alışkanlıkları” zeki insanların karşılaştıkları, çeşitli problemlere, dilemmalara veya 

gizemli olaylara karşı düşünme sonucu sergiledikleri davranışlar, eğilimler veya 

tavırlar olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, “Zihnin Alışkanlıkları”, bir bireyin 

karşılaştığı belli dilemmalara karşı uyguladığı eleştirel, yaratıcı veya stratejik düşünme 

becerilerini temsil eder. Diğer bir deyişle “Zihnin Alışkanlıkları”, bireylerdeki eleştirel ve 

yaratıcı düşünmeyi destekleyen merak etme, esnek davranma, sorgulama, karar verme, 

sorumluluk alma, yaratıcı olma ve risk alma gibi yetenekleri vurgularlar. Bu yetenekler 

şunlardır: 1) Diretmek veya üstelemek, 2) Patavatsızlığı veya tahrikleri kontrol etmek, 3) 

Empati ile dinlemek, 4) Esnek düşünmek, 5) Düşünme hakkında düşünmek, 6) Doğru ve 

kesin için çaba harcamak, 7) Sorgulamak, 8) Eski bilgiyi yeni durumlara uygulamak, 9) 

Açık ve net olarak iletişimde bulunmak, 10) Bütün duyular yoluyla veri toplamak, 11) 

İmgelemek ve keşfetmek, 12) Merak etmek, 13) Sorumlu riskler almak, 14) Mizahı aramak 

ve yakalamak, 15) İlişkili, bağımlı veya bağlantılı düşünmek, 16) Sürekli öğrenmeye açık 

olmak (Saban, 2004: 142). 

Bayer, üç ayrı düzeyde düşünme becerilerinden söz etmektedir. Bu beceriler; 

problem çözme, karar verme ve kavramsallaştırma becerilerinden oluşan birinci, eleştirel 

düşünme becerisinden oluşan ikinci, bilgiyi işleme becerilerinden oluşan üçüncü düzeyden 

oluşmaktadır (Semerci, 1999: 36). 

 Özden (2004) ise, düşünme becerilerinin; eleştirel düşünme, problem çözme, 

okuduğunu anlama, yazma, bilimsel düşünme, yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme 

becerilerinden oluştuğunu belirtmektedir: 

 7



Eleştirel Düşünme: Önyargı ve tutarlıkları değerlendirme, birinci ve ikinci el 

kaynakları ayırt etme, çıkarsamaları ve nedenleri değerlendirme, varsayımları, fikirleri ve 

iddiaları ayırt etme, açıklamaların eksik taraflarını ve belirsizlikleri görme, tanımlamaların 

yeterliğini ve uygunluğunu ölçmedir. 

Problem Çözme: Problemi açıklama ve tanımlama, ilgili bilgiyi seçme, hipotezler 

geliştirme, seçenekleri belirleme ve seçme, sonuç çıkarmadır. 

Okuduğunu Anlama: Ana fikri bulma, yazarın niyetini açıklama, yorumları 

yargılama, mantıksal çıkarımda bulunma, okuduklarını hissetmedir. 

Yazma: Bir fikri ifade etme ve savunma, bilgileri mantıksal sıraya koyma, fikirleri 

açıklama,  neden sonuç ilişkisi kurma, duygu ve düşünceleri ifade etme, açıklamalarda 

mantıksal ve ikna edici olmadır. 

Bilimsel Düşünme: Gerekli bilgiyi tanımlama, bilinenlerden bilinmeyeni kestirme, 

neden-sonuç ilişkilerindeki tutarsızlıkları yakalama, grafik, çizelge ve haritaları okuma, 

verilerden grafik ve çizelge çıkarmadır. 

Yaratıcı Düşünme: Akılcılık, esneklik, özgünlük, açımlama, imgeleme, sezgi, 

tahmin, çözümleme, sentez, değerlendirme, konsantre olma, sıra dışı bağlantılar kurmadır.  

Yaratıcı Problem Çözme: Mantıksal, olgusal, eleştirel ve çözümleyici düşünme, 

görsel, kavramsal ve sezgisel düşünmedir. 

Aşağıdaki tabloda düşünme tarzları ve bu tarzlara ilişkin gözlenilebilir beceriler yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Düşünme Becerileri (Özden, 2004) 
 

Düşünme Tarzları Gözlenebilir Beceriler 
Eleştirel Düşünme Önyargı ve tutarlılığı değerlendirme. 

Birinci el ve ikinci el kaynakları ayırt etme. 
Çıkarsamaları ve nedenlerini değerlendirme. 
Varsayımları, fikirleri ve iddiaları ayırt etme. 
Argümanın eksik taraflarını ve açıklamalardaki belirsizlikleri 
görme 
Tanımlamaların yeterliliğini ve sonuçların uygunluğunu ölçme. 

Problem Çözme Problemi açıklama ve tanımlama. 
İlgili bilgileri seçme. 
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Hipotezler geliştirme. 
Alternatifleri belirleme ve seçme. 
Sonuç çıkarma. 

Okuduğunu Anlama Ana fikri bulma, yazarın niyetini açıklama. 
Yorum ve tefsirleri yargılama. 
Mantıksal çıkarımlarda bulunma. 
Okuduklarını hissetme. 

Yazma  Bir fikri ifade etme ve savunma. 
Bilgileri mantıksal sıraya koyma. 
Fikirleri açıklayabilme. 
Neden ve sonuç ilişkileri kurma. 
Duygu ve düşünceleri ifade etme. 
Argümanlarında mantıksal ve ikna edici olma. 

Bilimsel Düşünme Gerekli bilgiyi tanımlama. 
Bilinenlerden bilinmeyeni kestirme. 
Sebep- sonuçtaki tutarsızlıkları yakalama. 
Grafik, çizelge ve haritaları okuma. 
Verilerden grafik ve çizelge çıkarma. 

Yaratıcı Düşünme Akıcılık, Esneklik, Orijinallik, Açımlama 
İmgeleme, Sezgi, Tahmin 
Analiz, Sentez, Değerlendirme. 
Konsantre olma, sıra dışı bağlantılar kurabilme 

Yaratıcı Problem 
Çözme 

Mantıksal, Olgusal, Eleştirel, Analitik düşünme. 
Görsel, Kavramsal, Sezgisel, İmgesel düşünme. 
Yapısal, ardışıkçı, organize, ayrıntıcı olma. 

Aşağıda, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve üst bilişsel (biliş 

ötesi) düşünme becerileri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 

2.3.1. Problem Çözme: 

Pek çok durumda düşünme problem çözmeye yöneliktir. Problem temelde bireyin 

bir hedefe ulaşmada engelleme ile karşılaştığı bir çatışma durumudur. Bu engellenme 

hedefe ulaşmayı güçleştirir. Böyle bir durumda problem, engeli aşmanın en iyi yolunu 

bulmaktır. Bir problemin düşünmeyi sağlaması için, kişinin kendisi tarafından problem 

durumunun algılanması gerekir. Bireyin elde etmek istediği, ulaşmanın yollarını aramak 

için çaba harcayacağı bir hedef olmalıdır. Ancak bundan sonradır ki, bireyin hedefe 

ulaşmada yararlandığı süreçler incelenebilir. Bu inceleme alanı problem çözmedeki başlıca 

adımları, çözümü etkileyen bireysel etkinlikleri ve son olarak da muhakeme ve mantıksal 

süreçleri kapsar (Kazancı, 1989: 27) 
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John Dewey’in “düşünme” kavramını çözümlemesi, araştırmacılara problem çözme 

hakkında fikir vermiştir. Bu konuyu incelemiş bulunan Dewey’in tespit ettiği özelliklere 

bağlı kalınarak geliştirilen üst düzey düşünmenin özellikleri kısaca şöyle ifade edebilir: 

1. Problemin varlığını sezme yeteneği. Bu, zihnin çalışması ve neticeye ulaşma 

için çaba göstermesi bakımından gereklidir. 

2. Problemin ne olduğunun açıkça anlaşılması. İyice anlamadan düşünme 

başlamaz, zihni karışıklıklar meydana gelir. 

3. İnceleme sırasında, problemi, sürekli olarak zihinde tutma yeteneği. 

İnceleme sırasında problemin ne olduğu veya aranan şey hiçbir zaman zihinden 

çıkarılmamalıdır. 

4. Cesaretli bir tahmin veya hipotez kurma yeteneği ve hızlılığı. Hipotez 

kurmak, zihin çalışmasının bir delilidir. Bu yeteneğin herkeste geliştirilmesi gerekir. 

5. Problemle ilgili varsayımları saptama ve çözüm yolunu kesin bir şekilde 

ifade etme yeteneği. Bu, zekâ ve eğitim işidir. Bütün derslerimizde öğrencilerimize bu 

bakımdan araştırma yaptırmalıyız. 

6. Teklif edilen çözüm yollarını etraflı bir incelemeden geçirme yeteneği. 

Düşünme işinin en karakteristik özelliği budur. Birey, konuyu etraflı bir şekilde 

inceleyebilmek için önce onu “çözümlemeli” ki bir sisteme göre “tümevarım” ve 

“tümdengelim” yollarından giderek bir sonuca varabilmeli yani “bireşim” yapabilmelidir. 

Bunu yaptığı zaman “düşünme” meydana geliyor demektir. 

7. Sağlam olmadığına kanaat getirilen hipotezi atma yeteneği ve hızlılığı. 

Sağlam bir temele dayanmadığına hükmedilen bir hipotez üzerinde durmadan bir yenisine 

geçilebilmelidir. 

8. Hükümleri geciktirme veya kararlarda acele etmeme durumu. Bilimsel 

düşünen kimse, acele karar vermekten sakınır. Bütün bilgileri elde ettikten, hepsini ayrı 

ayrı inceledikten sonra karar verir. Bu, zordur; fakat bilimsel düşünen kimse için zorunlu 

bir davranış şeklidir. John Dewey’in dediği gibi, “bekleme devresi acı verici olabilir; fakat 
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iyi zihni alışkanlıkların elde edilmesinde en önemli sebep, kararları geciktirebilme 

yöntemlerinin kazanılmasıdır.” 

9. Sağlamlığını deneme amacıyla, varılan kararları yeniden kontrolden 

geçirme hızlılığı ve yeteneği. Bu, bir “tümdengelim” yoludur. Problem çözme veya 

düşünme eyleminde tümevarım, tümdengelim, çözümleme ve bireşim işlemleri bazen 

beraber, bazen arka arkaya meydana gelir.   

“Problem”, düşüncenin varacağı hedefi ifade eder. Bu hedef de düşünmenin 

yönünü tayin eder. Bu sebepten, düşünme işinin meydana gelebilmesi için ortada bir 

problemin bulunmasına ihtiyaç vardır. Hiçbir şey yok iken insan düşünemez. Bunun içindir 

ki insanı, koşullar, olanaklar ve bu koşul ve olanak içindeki olaylar, bu olaylarla olan 

ilişkiler geliştirir. Problem çözmede kullanılan el ve zihin becerilerinin toplamı bir 

problem çözme sürecini oluşturur (Yılmaz ve Sünbül, 2003). 

Eğitim alan yazını incelendiğinde, problem çözmeyi bilim adamlarının bazen ayrı 

bir düşünme türü ya da düşünmenin zenginleşmesini sağlayan yöntem olarak kabul 

ettikleri görülmektedir. Problem çözme, öğrencilerin bir problemle yüz yüze geldiğinde 

takip edeceği ve başvuracağı yolları gösterir. Bir belirsizlik durumunda başvurulacak temel 

kaynaktır. Yani bilinenden yola çıkarak bilinmeyeni sistematik ve analitik olarak ortaya 

çıkarmak için yapılan düşünsel bir etkinliktir. Bu düşünsel etkinliğe neden olan problem 

çözmenin bir strateji mi yoksa bir yöntem mi olduğu konusunda tartışmalar vardır 

(Semerci, 1999: 33). 

Eğitimin en önemli amaçlarından biri, çocuğun problem çözme düşüncesini 

geliştirmektir. Çocuk günlük hayatında birçok problemle karşı karşıya gelir. Bu 

problemlerle başa çıkabilmesi için problem çözme becerisine sahip olması gerekir. 

Ülkemizde problem çözme becerisi çoğunlukla matematik dersi ile birleştirilmiştir. Oysa 

toplumsal yaşamla ilgili birçok problem vardır. Çocuğun bir arkadaşı ile küsmesi, yaşadığı 

yerde ulaşım araçlarıyla bir yerden bir yere gitme ve haberleşme araçlarından yararlanma 

isteği her an bir probleme dönüşebilir. Bunun yanı sıra kültürel farklılıklardan doğan 

iletişim bozuklukları, toplumdaki kıt kaynakların kullanımı, göçler, toplumsal çatışmalarda 

önemli toplumsal problemlere neden olmaktadır. Özellikle toplumsal gelişmenin hızlı 

olduğu günümüz toplumlarda birey her an yeni problemlerle karşılaşabilmektedir. Bu 

nedenle çocuğu toplumsal yaşama hazırlamak için öğretim etkinlikleri düzenlenirken, 
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problem çözme becerisini geliştirici nitelikte yöntemlere yer verilmelidir (Erden, 2000: 

52).  

2.3.2. Eleştirel Düşünme  

Schafersman (1991)’e göre, eleştirel düşünme, dünya hakkında geçerli ve güvenilir 

bilgi edinme uğraşında doğru düşünme anlamına gelmektedir. Çünkü bir yönüyle eleştirel 

düşünme bilimsel yönteme benzemektedir. Bir soru tanımlanır, hipotez kurulur, ilgili 

veriler araştırılır ve elde edilir, hipotez mantıksal olarak test edilir ve değerlendirilir, 

sonuçlardan güvenilir kararlara varılır. Bu nedenle eleştirel düşünme, özel olarak bilimsel 

konu alanlarından ve çabalarından daha çok günlük hayatta kullanılan bilimsel yöntemdir. 

Eleştirel düşünme, temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, değerlendirme ve 

kullanma yeteneği ve eğilimine dayanır. Eleştirel düşünmenin beş ana kuralı 

bulunmaktadır. Bunlar (Demirel, 2006):  

Tutarlılık: Eleştirel düşünen, düşüncedeki tezatlıkları ortadan kaldırabilmelidir.  

Birleştirme: Eleştirel düşünen, düşüncenin tüm boyutlarına ele alabilmelidir. 

Uygulanabilme: Kişi anlayabildiklerini de ekleyerek anladıklarını bir modelde 

uygulayabilmelidir. 

Yeterlilik: Eleştirel düşünen kişi deneyimlerini ve sonuçlarını sağlam bir şekilde 

oturtabilmelidir. 

İletişim kurabilme: Eleştirel düşünen kişi düşündüklerini birleştirerek 

anladıklarını çevresine anlaşılabilir bir şekilde iletebilmelidir. 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, eleştirel düşünme becerilerinde önermeler ve 

çıkarımlar ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, eleştirel düşünme olarak tanımlanan 

düşünme sürecinin sadece önerme ve sınama sisteminden oluşmayıp farklı becerileri de 

içermesi gerekmektedir (Kökdemir, 2003). Buna göre, eleştirel olarak düşünebilen biri 

aşağıdaki becerilere sahip olmalıdır (Ennis, 1993; akt. Robinson, 2005) : 

1. Kaynakların güvenirliğini yargılamak. 

2. Sonuçları, sebepleri ve varsayımları belirlemek. 
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3. Bir iddianın kalitesini onun sebeplerini, varsayımlarını ve kanıtlarını içerecek 

şekilde yargılamak. 

4. Sonuç üzerinde bir duruş geliştirmek ve korumak. 

5. Uygun açıklayıcı sorular sormak. 

6. Deneyler planlamak ve deneysel planı yargılamak.  

7. Terimleri genel duruma uygun bir yolla tanımlamak. 

8. Açık fikirli olmak. 

9. İyi düzeyde bilgi sahibi olmaya çalışmak. 

10. Yetki sahibi olununca dikkatli kararlar almak. 

Eleştirel düşünme gücünü geliştirmeyi amaç edinen bir eğitim anlayışı şu üç önemli 

gerekçeye dayanmalıdır: Öncelikle öğrencilerin büyük kısmının hayatlarının geri kalan 

kısmında verecekleri kararların isabet derecesi, eleştirel düşünme sürecini kullanmadaki 

becerileri ile paralel olacaktır. İkinci gerekçe, eleştirel düşünme gücünün bireyleri çeşitli 

olumsuz etkilerden (reklâm, propaganda v.b.) koruyacak bir araç olmasıdır. Diğer bir 

gerekçe ise bu gücün erken yaşlarda geliştirilip kullanılmasının etkili olmasıdır (Kazancı, 

1979: 35). Bu nedenlerle öğretmenler uygulamalarında öğrencilerde eleştirel düşünebilme, 

sorgulama ve muhakeme becerilerini geliştirecek etkinliklere yer vermelidirler. 

2.3.3. Yaratıcı Düşünme 

Yaratıcılık, her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir 

yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler 

bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir (San, 1979). Yaratıcılık, yeni, özgün ürünler ortaya 

koyma, yeni çözüm yolları bulma ve bir senteze ulaşma olarak da tanımlanabilir. Bireyin 

yaratıcılığı çocukluk ve gençlik döneminde olaylara, nesnelere ve olgulara ilişkin sorular 

sormaları, dış dünya ile kendi duygu ve düşüncelerini etkileşime sokmaları ile gelişir ve 

ortaya çıkar. Yaratıcı bir zihin yapısına sahip kişiler orta yaşlılık döneminde de bu 

yeteneklerinin en olgun analizini verirler. Yaratıcılık için kesin bir yaş sınırı ortaya 

koymak güçtür. Yaratıcı düşünmeyi okul ortamında geliştirebilmek için öğrenciler 

kendilerini özgür hissedebilecekleri bir öğretme-öğrenme ortamında bulmalıdırlar  

(Demirel, 2006:226).  

Yaratıcılıkla ilgili çalışmaların bir kısmının temelini oluşturan Guilford’a (1950) 

göre yaratıcı düşünme için gerekli sekiz temel yetenek aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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1. Probleme ve problem durumlarına duyarlılık gösterme, 

2. Düşüncelerde akıcılık gösterebilme ya da başka bir deyişle fazla sayıda işe 

yarar fikirler üretebilme, 

3. Bir fikirden diğerine rahatlıkla geçebilme, 

4. Sentez yeteneğine sahip olma, 

5. Karmaşık ilişkileri kontrol altına alabilme, 

6. Değerlendirme yapabilme (Brown, 1984; akt. Sünbül, 2003) . 

Yaratıcılık, hayata ve olaylara karşı geliştirilen bir tutum veya bakış açısı olduğu 

kadar, aynı zamanda bir yetenekler örüntüsü olarak da algılanır. Bu nedenle, yaratıcılık, 

sentez, analitik ve pratik yetenekleri arasında bir denge gerektirir. Çünkü sadece sentez 

yeteneği kuvvetli olan birey, yeni fikirler üretebilir fakat bu fikirlerin farkına varamaz veya 

onları başkasına satamaz. Sadece analitik yeteneğe sahip olan bir birey ise, başkalarının 

fikirlerini eleştirmekte çok iyi olabilir, fakat yaratıcı fikirler ileri süremez. Aynı şekilde, 

sadece pratik yeteneği iyi olan bir birey, çok iyi bir satıcı olabilir, fakat yaratıcı fikirlerden 

çok, değersiz fikirleri veya ürünleri satma eğilimindedir. Dolayısıyla öğretmenler, 

öğrencilere sentezci, analitik ve pratik düşünme arasında bir denge oluşturmayı öğreterek, 

onların yaratıcılıklarını cesaretlendirebilir ve geliştirebilirler (Saban, 2004:138). 

2.3.4. Üst Bilişsel (Metacognitive/ Biliş Ötesi) Düşünme:  

İlk kez Flavell (1985) tarafından kullanılan üst biliş kavramı, insanın algılama, 

hatırlama ve düşünmesinde yer alan zihinsel faaliyetlerin farkında olması ve bunları 

kontrol etmesi olarak tanımlanmaktadır (Hacker ve Dunlosky, 2003). Welton ve Mallan 

(1999), üst bilişsel düşünmeyi, öğrencilerin bağımsız düşünebilmeleri için, kendi düşünme 

süreçlerini bilinçli olarak kontrol etmeleri ve yönlendirmeleri olarak tanımlamaktadırlar. 

Öğrenci düşünürken, “nasıl” düşünüyor olduğunu da düşünmelidir. Örneğin, herhangi bir 

problemi düşünürken öğrencinin, “bütün alternatifleri göz önünde bulundurmalıyım” 

kaygısı içinde olması bir üst biliş etkinliğidir (Akt. Candan, 2005).  King (1990), 

öğrencilerin kendi düşünme yöntemlerini izleme, kompleks karar verme, fikirler arasındaki 

ilişkileri belirtme, ne duyduğu ve ne okuduğunu eleştirel biçimde düşünmeyi düşünmüş 

olmaları gerektiğini belirtmektedir (Akt. Çetinkaya ve Erktin, 2002). 

Üst bilişsel görüşe göre, içsel diyalog kendi öğrenmemizi izlemede önemli bir rol 

oynar ve tecrübeli öğretimin temelini oluşturan ana bilişsel yöntemdir (Moallem, 1997;  
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akt. Yorulmaz, 2006). Sınıf içinde düşüncenin kontrolüne önem vermek, öğrencilerin 

sınıftaki konuları kontrol etmeleri ve başarıları için sorumluluk almaları anlamına gelir. 

Böylece disiplin edici öğretmen kavramı büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Öğrencilerin 

daha iyi akademik gelişme sağlamaları için kendi kontrollerini geliştirme ve canlı tutmayı 

öğrenme gereksinmeleri vardır ( Doğanay ve Kara, 1995). 

Drmrod’a (1990) göre üst bilişsel düşünme becerisine sahip olan bir öğrencinin 

aşağıdaki davranışları göstermesi beklenir: 

1. Kendi öğrenme sürecini, belleğinin ve hangi öğrenme görevlerinin 

tamamlanması gerektiğinin farkında olma, 

2. Hangi öğrenme yöntemlerinin etkili, hangilerinin etkisiz olduğunu bilme, 

3. Karşılaştığı bir görev için başarılı olacağını düşündüğü bir plan hazırlama, 

4. Öğrenme stratejilerini etkili biçimde kullanma, 

5. O anki öğrenme durumunu izleyebilme, bilgiyi başarılı bir şekilde öğrenip 

öğrenmediğini bilme, 

6. Daha önce depolanmış bilginin geri çağrılması için etkili yöntemleri bilme. 

Üst düzey düşünme temel olarak bilişsel işlemlerin yüksek seviyelerinde yer alan 

düşünmeyi amaçlar. Eğitimde bunun hiyerarşik düzenlemesi en geniş biçimde Bloom’un 

taksonomisinde (bilgi, uygulama, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme) yer alır. Biliş 

ötesi düşünme becerisine sahip olan bireyin bilgi düzeyinden başlattığı düşünme sürecini 

değerlendirme düzeyine kadar yükseltmesi beklenmektedir.  

2.3.5. Yansıtıcı Düşünme 

Yansıtma (Reflection) kavramının tarihçesi ele alındığında, bu kavramın ilk olarak 

Platon felsefesinde yer alan Sokratik sorgulama ve diyaloglar olarak tanımlandığı bilgisini 

elde etmekteyiz. Aristo ise, doğru davranışlar yapmak yerine doğruyu tartışan insanları 

eleştirerek,  öğrenmede uygulamanın önemini vurgulamıştır (Haroutunian-Gordon, 1998; 

Özden, 2003). 

Yansıtma kavramının kökenine baktığımızda karşılaşacağımız önemli isimlerden 

biri de John Dewey’dir.  20. yüzyılın başlarında Dewey eğitimde bütün insanların 
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deneyimlerinden öğrenecekleri bir yaklaşım teklif etmiş ve hayatın kendisinin bir eğitim ve 

gelişim olduğunu belirtmiş, eğitimin gerçek amacının gelişimi açık hale getirmek olduğunu 

ifade etmiştir. Toplumun en önemli gereksiniminin, öğrencilerin okulda öğrendiklerini 

yaşama yansıtmayı öğrenmeleri olduğunu belirtmiştir. Dewey, yansıtıcı düşünmeyi, 

herhangi bir inanç ya da bilgiyi ve onun ulaşmayı amaçladığı sonuçları destekleyen bir 

bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünme olarak tanımlamaktadır. Dewey 

eylem üzerinde odaklanmaktadır ve eylemi yansıtmanın tamamlayıcısı olarak görmektedir. 

Yansıtıcı bir uygulayıcı, aktif ve kararlı olduğu gibi, varsayımlarını ve uygulamalarını 

sorgulayan bir birey olarak tanımlanmıştır. Yansıtıcı bir uygulayıcının sahip olduğu 

tutumlar ise açık fikirlilik, samimiyet ve sorumluluk olarak özetlenebilir (Dewey, 1933; 

Ünver, 2003).  

Daha sonraları bu kavram Schön (1983; 1987) tarafından ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Schön, yansıtmanın, uygulamacıların gerçekte ne yaptıklarını yakından 

incelemeye dayanan bir yaklaşım içerdiğini belirtmektedir. Yansıtma, eylemi sorgulamayı 

kapsamaktadır: Uygulamam işe yaradı mı? Neden işe yaradı? Neden işe yaramadı? Başka 

ne yapılabilir? Bu doğrultuda ele alındığında yansıtma, uygulama üzerinde tekrar 

düşünmeyi ve yeniden çerçevelendirmeyi içerir. Schön, Dewey’in düşüncelerini 

geliştirerek, uygulama içinde yansıtma (reflection-in-action)  ve uygulama hakkında 

yansıtma (reflection-on-action) olmak üzere iki tür yansıtma olduğunu ileri sürmektedir. 

Schön’e göre birçok deneyim sahibi uygulayıcı aslında uygulama içinde yansıtma yaparak 

kendi uygulamaları boyunca bilgi sahibi olmaktadırlar. Uygulama hakkında yansıtmada ise 

uygulama yapan kişi edindiği deneyim hakkında daha uzun süre ve daha detaylı yansıtma 

yapma fırsatına sahiptir. Çünkü bu tür yansıtmada kişi, eylem sonrasında uygulamaları 

hakkında yansıtma yaparak bu uygulamaları analiz eder ve sonuçlara ulaşır. Kısacası 

uygulayıcılar her iki yansıtma türünde de kendi uygulamaları üzerinde sorgulamalar 

yaparak gelecekteki uygulamalarına yön verirler. Uygulama içinde yansıtmada 

çalışmalarını şekillendirirken, uygulama hakkında yansıtmada yapılan çalışma sonrasında 

uygulama hakkında bilinenlerin nasıl beklenmedik sonuçlara varabileceği üzerinde durarak 

uygulamalarını değerlendirirler (Schön, 1983). 

Dewey (1933), yansıtıcı düşünmenin anlamını dört boyutta sunmuştur: 

1. Yansıtıcı düşünmede görüşler arasında anlamlı ilişkilere dayanan bir 

ardışıklık vardır. 
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2. Yansıtıcı düşünme, duyguları olumlu duruma getirmeyi amaçlar. 

3. Yansıtıcı düşünme, inancı bazı temellere dayandırır. 

4. Yansıtıcı düşünme, bir inancın doğasına, koşullarına ve temellerine ilişkin 

bilinçli bir araştırma yapmayı gerektirir. 

Ünver ise yansıtıcı düşünmeyi bireyin öğretme ya da öğrenme yöntemi ve düzeyine 

ilişkin olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkartmaya ve sorunları çözmeye yönelik 

düşünme süreci olarak tanımlamıştır. (Ünver, 2003: 5). 

2.4. Yansıtıcı Öğretim 

Henderson (1996), yansıtıcı öğretimi, başkalarının duygularına önem vermeyi ön 

plana çıkaran, öğretimde yapılandırmacılığı önemseyen bir sorgulama yaklaşımı ve yaratıcı 

sorun çözme etkinlikleri olarak tanımlar. Tüm öğretmenler yansıtıcı öğretimden 

faydalanabilirler. Öğretmenler sınıfta neyi başarmak istediklerini uygulamadan önce 

düşünür, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu materyalleri tedarik etmeye 

çalışırlar. Sınıfa gelmeden önce bu hazırlıkları yaptığı için rahattırlar. Artık konu üzerinde 

geçmişte ne olmuş, şimdi ne oluyor ve gelecekte ne olacağını düzenli biçimde 

yansıtabilecektir. Yansıtıcı düşünme uygulamalarında öğrencilerin motivasyon, risk alma 

istekliliği, özsaygı ve bağımsızlıklarının arttığı görülmüştür (Koszalka, Song ve 

Grabowski: 217; akt. Yorulmaz, 2006). 

Yansıtıcı öğretmen yetiştirme modeline göre, öğretmen adayı, kuramsal ve 

öğretmenlik deneyimine yönelik bilgilerini uygulamaya aktarır. Hem kuramsal olarak 

aldığı hem de deneyimden oluşturduğu bilgilerden yararlanarak aday, herhangi bir sınıfta 

uygulama yapar. Uygulamada karşılaştığı herhangi bir sorunu edindiği bilgileri göz önüne 

alarak, sorunun ortadan kaldırılması ya da uygulamayı daha etkili hale dönüştürmek için 

etkin, ısrarlı ve sistematik bir biçimde etraflıca düşünür. Düşünme sonucunda 

yapılandırdığı yeni bilgi ve becerileri tekrar uygulamada kullanır. Aynı şekilde döngü 

devam eder. Yansıtıcı düşünme ve öğretimi gerçekleştirdikten sonra profesyonel yeterliliği 

kazanır ve öğretmen olur (Ekiz, 2003a). 

Öğretmen yetiştirmede yansıtmanın önemli unsurlarından biri de öğretmen 

adaylarının okullarda deneyim ettikleri pratik sorunlarını ortaya çıkarmaya ve onlar 

üzerinde düşünmelerine yardımcı olan yansıtıcı günlüklerdir. Yansıtıcı günlükler 

araştırmalarda, öğretmen adaylarının uygulamalarını kendilerinin anlamaları ve başkaları 
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tarafından bunların anlaşılması amacıyla araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu tür günlükler, 

onların pratik sorunlarını daha sistematik, dikkatli ve ısrarlı bir şekilde görmelerine 

yardımcı olur. Bu sorunlar öğretmen eğitimcilerine öğretimin, öğretmen adayları 

tarafından nasıl deneyim edildiği konusunda daha iyi anlamalar sağlamak için temel teşkil 

eder (Ekiz, 2006). 

2.5. Yansıtıcı Düşünme Modelleri 

Yansıtıcı düşünme işleminde şu iki esas vardır: 1) Bir karışıklık, duraksama ve 

kuşku durumu, 2) İleri sürülen görüşü onaylama ya da reddetmeye yarayan olguları ortaya 

çıkarmaya yönelik bir araştırma ya da inceleme (Dewey, 1933). Farra’nın (1988) yansıtıcı 

düşünmenin işlem basamaklarını özetlediği model de bu iki öğeyi içermektedir (Akt. 

Ünver, 2003): 

2.5.1. Farra’nın Yanıtıcı Düşünme Modeli (1988) 

Yansıtma Öncesi: Bu aşama herhangi bir ikilem, kriz, kargaşa, gerginlik ya da 

sorunu tanımlar. Başka bir deyişle, bir sorunun algılandığı andır. Bazı şeylerin yanlış 

olduğu ve düzeltilmesi gerektiğinin ayırdına varılır.  

Yansıtma: Bu aşama bilişte belirli bir hedefe yönelik sıralı bir düşünme sürecini 

önerir. 

a) Bir sorun ya da ikilemin varlığı duyumsandıktan sonra doğal olarak gözden 

geçirilir ve ayrıntılar incelenir. 

b) Gözlem ve incelemeler yapılırken gerçek sorunun ve olası çözümlerin ne 

olduğuna ilişkin görüşler ve öneriler ortaya çıkar. 

c) Gerçek sorunun ne olduğu olabildiğince somut bir biçimde tanımlanır. 

d) Gerçek soruna karar verince en uygun çözümler de saptanır. 

e) En iyi çözüm yolunu belirledikten sonra onu destekleyen ek materyaller 

düzenlenir ve bu çözüm yolunun varsayımı kurulur. 

f) En iyi çözüm yolunun geçerlik ve güvenirliği denenir. 

g) Bazı nedenlerle bu çözüm yolunun başarısız olduğu düşünülürse C,D,E,F’ye 

geri dönülür ve başka bir olası çözüm yolu bulmaya çalışılır. 

h) Sorunu çözen kişiye (Onu güdülemek için) çözme sürecinin herhangi bir 

yerinde ödül verilmelidir. 
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i) Sorun ve çözümü genellikle büyük bir bağlamın parçasıdır. Çözüm yolunu 

kesin olarak kabul etmeden ve uygulamadan önce durumun tarihsel bağlamı 

gözden geçirilmelidir. Öneriler, her zaman sorunu çözen kişinin yaşantılarına 

dayanır. 

j) Çözümler geçmişte kalsalar da geleceğe de yansıtılmalıdır. Yansıtıcı düşünme 

çözümlerin gelecekte nasıl etkili olabileceğini de düşünmeyi gerektirir. 

III) Yansıtma Sonrası: Sorun çözülünce büyük bir doyum, hoşlanma duygusu 

yaşanır. Bu aşamada bilişsel ve duyuşsal dengeye kavuşulur. 

Bu modelden yansıtıcı düşünmenin bir sorun çözme yaklaşımı olduğu 

anlaşılmaktadır. Çünkü modelde, yansıtıcı düşünme bir sorunun algılanması ile başlamakta 

ve bu sorunun çözülmesi ile sona ermektedir. Dolayısıyla, yansıtıcı düşünme aynı zamanda 

bir araştırma sürecidir (Akt. Ünver, 2003: 4). 

Yansıtıcı düşünme becerisi üzerinde yaygın olarak yapılan çalışmalar arasında bu 

düşünme becerisinin sınıflandırılması dikkat çekmektedir. Yansıtıcı düşünme becerisinin 

sınıflandırılması üzerine geliştirilen modeller aşağıda sunulmuştur: 

2.5.2. Van Manen Modeli (1977) 

Max van Manen, teknik, uygulama ve eleştirel olmak üzere üç yansıtma alanı 

tanımlamıştır. Teknik alanda yansıtmada öğretmen belli bir hedefe ulaşmak için pedagojik 

bilgisi ışığında birtakım uygulamalar yapar. Öğretmen, programın hedeflerini değerleri 

sorgulamadan gerçekleştirmeye çalışır. Burada sadece eğitimsel bilgi ve belirlenen 

amaçlara ulaşmada gerekli olan prensiplere odaklanılır (Van Manen, 1977). 

İkinci aşama olan uygulama alanında yansıtmada, yorumlara dayalı değer 

yargılarına ulaşılır (Van Manen, 1977). Bu alanda, öğretmen, hedeflere ve davranışlara 

ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşıldıysa nasıl ulaşıldığını ya da ulaşılmadıysa neden 

ulaşılmadığını anlamak için öğrenci davranışlarını çözümler. Eğitimciler yalnızca bir 

davranışı tanımlamaz, ölçülebilen davranışları öznel algılamalarına dayanarak yorumlarlar 

(Pultorak, 1993; akt. Ünver, 2003). 

Yansıtmanın en üst seviyesi olarak tanımlanan eleştirel alanda yansıtmada ise 

uygulamanın etik değerlerle ilişkisi kurulur. Uygulayıcı, amaçlara ulaşmada bu amaçların 
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değeri ile ilgilenir (Van Manen, 1977). Eleştirel yansıtma, daha derin öğretim anlayışını 

harekete geçirebilir. Eleştirel yansıtmanın değerlendirme temeli, karar verme ve değişiklik 

kaynağı olarak öğretim deneyimlerini incelemeyi içerir. Aynı zamanda onların nasıl ve 

niçin bu şekilde oldukları hakkında iyi bilgilendirilmiş öğretmenler, profesyonel gelişme 

safhalarını ve öğretimlerinin hangi yönlerinin değişmeye ihtiyacı olduğunu 

değerlendirebilirler. Eleştirel yansıtma, öğretmenlerin kendilerini daha emin hissetmelerini 

sağlar (Arslantaş, 2003). 

2.5.3. Eleştirel Yansıtma Modeli (1987) 

Van Manen’in yansıtma hakkındaki bu fikirleri yansıtma düzeyinin belirlenmesinde 

çeşitli modellerin geliştirilmesine önayak olmuştur. Zeichener ve Liston (1987) tarafından 

geliştirilen “Eleştirel Yansıtma Modeli”, dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan 

“olgusal söylem”, en düşük seviyede yansıtmadır ve öğretme durumunda ne olduğu ve 

olacağı üzerinde yoğunlaşır. “Öngörülü söylem” olan ikinci aşama, deneyimin 

değerlendirmesi ile ilgilidir ve burada ne yapılmak istendiği ya da neyin başarıldığı 

üzerinde durulur. Üçüncü aşama olan “ispatlayıcı söylem”de,  eylemin açıklaması yapılır 

ve gerekçeleri belirtilir. “Eleştirel söylem” aşaması olan yansıtmanın en üst seviyesini 

gösteren aşamada da program ve öğretim etkinliklerinin değerleri ve varsayımları 

sorgulanır. Bu aşamada, eylemlerin doğruluğu ve yerindeliği ölçülür (Akt. Erginel, 2006). 

2.5.4. Yansıtıcı Pedagojik Düşünme Modeli (1990) 

Sparks- Langer, Simmons, Pasch, Colton ve Starko (1990) da Van Manen (1977) 

ve Gagne’nin (1968) görüşlerinden yola çıkarak, yedi basamaktan oluşan, dil ve düşünme 

üzerine odaklanan “Yansıtıcı Pedagojik Düşünme” isminde bir model geliştirmişlerdir. Bu 

model üç varsayıma dayanmaktadır: 1) Araştırmacılar bireyin yansıtıcı düşünme 

kapasitesini, o birey düşüncelerini sözcüklere dökebildiği takdirde ölçebilirler, 2) 

Prensipleri olan bir düşünme tarzı bireylere iki ya da daha fazla sayıda kavram arasındaki 

ilişkiyi görme fırsatı verir ki bu düşünme tek bir kavrama dayanan düşünmeden daha 

karmaşıktır, 3) Eğitim bilimine ait dil, daha açık olması ve karmaşık mesajları iletme 

gücüne sahip olması açısından deneyimsiz bir insanın eğitimsel durumlarını açıklamada 

kullandığı dilden daha üstündür ( Winitsky, 1995; akt. Burgess). Bu model, öğretmen 

adaylarının kavramsal bilgi ile deneyimlerinden elde ettikleri çıkarımları birleştirerek bu 

ilke ve kavramları kendi yansıtmalarında kullanabileceklerini iddia etmektedir. Yansıtıcı 
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Pedagojik Model şu aşamaları kapsamaktadır: 1)Tanımlayıcı olmayan dil, 2) Basit, 

acemice tanımlama, 3) Olayları uygun terimlerle sınıflandırma, 4) Gelenek ya da kişisel 

tercihler doğrultusunda açıklama yaparak gerekçe gösterme, 5) İlke ya da kuramla 

açıklama yaparak gerekçe gösterme, 6) İlke ya da kuramla birlikte çevresel faktörleri de 

göz önünde bulundurarak açıklama, 7) Ahlaki ve politik konulara dayanarak açıklama. 

2.6. Yansıtıcı Düşünme ile Diğer Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 

Yansıtıcı düşünmenin sonunda kimi kez, birey yaratıcı düşünmeye yönelir. Eleştirel 

düşünme becerilerinden örgütleme, neden bulma, varsayım geliştirme ve yordama 

becerileri, yansıtıcı düşünmenin soru sorma ve değerlendirme becerilerinin kapsamında 

bulunur (Wilson ve Jan, 1993; akt. Ünver, 2003). Kısacası bir kişi eleştirel düşünürken 

aynı zamanda yansıtıcı da düşünür.  

Yansıtıcı düşünme ile biliş ötesi düşünme arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliş 

ötesi, bireyin, düşünme davranışını ayırt etmesi ve düşünme sürecini denetlemesidir 

(Fogarty, 1995). Yansıtıcı düşünmede de birey kendi düşünme ve öğrenme biçimleri 

üzerinde düşünür. Ayrıca, yansıtıcı ve biliş ötesi düşünme geçmişteki yaşantılarla bağlantı 

kurmayı, öğrenilen bilgiye ilişkin soru sormayı ve öğrenme sürecinde kendine soru 

sormayı gerektirir. Norton (1994), yaratıcı düşünme ile yansıtıcı düşünme arasında olumlu 

bir ilişki olduğu kanısına varmış, yansıtıcı düşünmede Dewey’in belirlemiş olduğu evreler 

ile yaratıcı düşünmedeki evrelerin benzer olduğunu ifade etmiştir (Akt. Yorulmaz, 2006). 

2.7. Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme 

Düşünmenin ayrı bir ders olarak okutulduğu programlarda “düşünme üzerine 

düşünme” esas alınmıştır. Bu programlar, öğrencilerin düşünme stratejilerini anlamalarını 

ve nerede, niçin, hangi stratejilerin kullanılacağını öğretmeyi hedefler (De Bono, 1976; akt. 

Özden, 2004). Problem çözme sürecini anlamak en sık kullanılan düşünme becerilerini 

geliştirme yöntemidir. Bir problem çözme alıştırmasında öğrenciler mevcut ve ihtiyaç 

duyulan bilgiyi; bir eylem planı hazırlamayı; eylemi gerçekleştirirken kendilerini izlemeyi; 

gerektiğinde geri dönüp eylem planlarını düzeltmeyi ve sonucu değerlendirmeyi öğrenirler. 

Burada amaç, bir problem çözmekten çok, problem çözme sürecini anlamaktır. 

Sokrates’in öğrencilerinin ne bildiğini ortaya çıkarmada kullandığı yöntem, 

düşünmenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilki olarak kabul görmektedir. Bu 
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yöntemde öğrencilere cevaplar yerine sorular verilir. Sorulan her sorunun cevabı başka bir 

soruyla verilir. Yani her bir soru, öncekin cevabı olduğu gibi aynı zamanda cevaplanması 

gereken bir sorudur.  Düşünmenin geliştirilmesi konusuyla ilgilenenlerin çoğunluğu bu 

gelişimin zorlu bir süreç oluşunda birleşmektedirler. Yine de bilinçli bir şekilde 

düşünmenin geliştirilmesi okulların amacı olarak görülmektedir (Perkins, 1986: 41). 

Özellikle 1980’li yıllardan sonra düşünmenin öğrencilere öğretimi daha da önem 

kazanarak günümüzde ilkokul sıralarından başlayarak daha üst düzeylere kadar 

geliştirilebileceği savunulmaktadır. Düşünme hangi düzeyde geliştirilmeye çalışılırsa 

çalışılsın aşağıda sıralanan öğelerin işin içinde olması istenilen sonuca daha kolay 

ulaşılmasını sağlar (Perkins, 1986: 47): 

• Yeni öğrenme modelleri geliştiren ve bunun için yeterli zaman harcayan 

öğretmenler, 

• Eleştirel düşünmenin öğretilmesine karşı daha esnek ve anlayışlı davranan 

yöneticiler, 

• Öğretmenlerin daha iyi öğretimi sağlamada kullanabilecekleri materyaller, 

• Farklı okullarda pilot uygulama programlarının geliştirilmesi, 

• Program değerlendirilmesinin sürekli yapılması ve değerlendirme sonuçlarının 

raporlaştırılması, 

• Başarılı ve başarısız olmuş uygulamalar hakkındaki bilgilerin araştırılması ve 

yeni uygulamaların yapılmasında kullanılması. 

Geleneksel yapıdaki öğrenme- öğretme süreci genellikle, bir dizi bilgi parçalarının 

öğrencilere aktarılması ve bu bilgi parçalarının öğrenciler tarafından daha sonra olduğu 

gibi hatırlanmak üzere ezberlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Söz konusu bu tür bir 

süreçte öğrencilerin düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik 

öğrenme etkinliklerine pek fazla yer verilmemektedir. Sonuçta, düşünme yetenekleri 

gelişmeyen öğrencilerin en büyük zihinsel etkinlikleri de depoladıkları bilgileri 

kendilerinden istendiğinde geri çağırmak olduğundan, bu öğrenciler, dağarcıklarındaki 

bilgileri nerede ve nasıl kullanacaklarını dahi bilememektedirler (Saban, 2004:139). 

Brokfield’e göre (1988), öğrenciler okuldayken birinci el ve ikinci el kaynaktan 

bilgileri ayırt edebilmeyi, yazarın veya konuşmacının çıkarsamalarını ve ileri sürülen 

nedenlerin geçerliliğini değerlendirmeyi öğrenmelidirler. Bu yeteneklerle donatılan 
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bireyler önyargı ve tarafgir yorumların etkisi altında kalmadan kendi doğrularını 

bulabileceklerinden kolayca yönlendirilemeyeceklerdir (Akt. Özden, 2004:137). 

Düşünmeyi bilmek, iyi bir eğitimin öğrencilere kazandırdığı bir beceri olmalıdır. Düşünme 

becerimiz, yeni bilgiyi ne kadar iyi alabildiğimiz ve işleyebildiğimiz üzerinde etkilidir 

(İpşiroğlu, 1997: 30). 

Uzmanlar eğitimin her kademesinde öğrencilere, zeka ve yetenekleri doğrultusunda 

düşünme becerilerinin kazandırılabileceğini belirtmektedirler. Sınıflama ve sıralama gibi 

becerilerin geliştirilmesi için daha anaokulundan itibaren uygulanabilecek alıştırma ve 

öğretim modelleri geliştirilmektedir. Özellikle Bloom’un (1974) düşük seviyedeki 

akademik bilgilerle ileri düzeydeki düşünsel etkinlikler arasındaki farka dikkat 

çekmesinden sonra, bu konudaki çalışmalar daha da yoğunlaşmıştır (Akt. Özden, 2004). 

Düşünme becerilerini kazandırma öğretimin özü olmalıdır. Öğrencilere maksimum 

düzeyde zihinsel gelişme olanağı sağlaması ve demokratik tutum ve davranışların 

kazanılmasındaki etkileri bunu kaçınılmaz kılmaktadır. Kalkınmanın ancak ülkenin bütün 

insanlarının kapasitelerinin değerlendirilmesi ile sağlanabileceği gerçeği, gelişmiş 

ülkelerde eğitimde yeniden yapılanmanın özünü oluşturmaktadır. Diğer yandan, eğitimin 

özü tüm öğretim kademelerinde öğrencinin düşünme yeteneklerini geliştirmeyi merkeze 

alacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Öğretimin analiz, sentez, değerlendirme, 

ilişkilendirme, soyutlama gibi yüksek düzeyde düşünme becerilerini geliştirecek; 

konuların özünü verecek ve öğrenilenleri sınıf dışındaki dünya ile ilişkilendirecek 

şekilde düzenlenmesi, eğitim sistemini 21. yüzyıla taşıyacak yeniden yapılanmanın 

özünü oluşturmaktadır (Newmann, Wehlage, 1995; akt. Özden,2004: 140). 

Ülkemizde özellikle 1980’li yıllardan itibaren öğretmenler ve akademisyenler 

arasında düşünme becerilerinin eğitimi konusunda yoğun bir ilgi ve artan bir çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmaların farklı tür ve düzeylerde yer aldıkları görülmektedir. Çalışmalar 

1 ve 2. sınıf düzeyine kadar inebilmektedir. Yirminci yüzyılın sonuna kadar bu durum 

problem çözme ve karar verme gibi temel becerilerin geliştirilmesinde yerini almış ve bu 

tür becerilerin bazılarının ilköğretim programlarına eklenebileceği fikri de kabul 

görmüştür. Düşünme becerileri çeşitlendikçe bunların öğretim programlarına eklenmesi 

güçleşmiştir. Çünkü belirli konu alanı bilgisi olan bu programların düşünme becerileriyle 

ilişkilendirilmesi ve tamamının gerçekleştirilebilmesi zorlaşmaktadır. Bu güçlükten dolayı, 

belirli bir konu alanı bilgisi olmayıp temele düşünme becerilerini alan bir program amacına 
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daha fazla hizmet eder niteliktedir. Eğitimciler arasında, düşünme becerilerinin özel olarak 

hazırlanmış programlarla geliştirebileceği inancı da hâkimdir. Bu çalışmaların sadece 

öğrenciler üzerinde değil, okul yöneticileri ve personeli üzerinde de etkili olduğu 

görülmüştür (MEB, 2006). 

Yansıtıcı düşünmeyi eğitime aktarabilmek için öncelikle temel düşünme 

becerilerine ve destekleyici bir ortama sahip olmak gerekir. Bu düşünme tarzını 

geliştirebilmek için de otobiyografik yazı yazma, hayal gücünü kullanma, grup tartışmaları 

yapma, öğretim programlarını analiz etme ve geliştirme gibi çalışmalara yer verilmelidir 

(Demirel, 2006). Aşağıda yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmede kullanılabilecek 

yöntemler ele alınmış ardından bu yöntemlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır: 

1- Öğrenme Yazıları Yazma 

2- Yansıtıcı Günlük Tutma 

3- Gelişim Dosyası Hazırlama 

4- Kavram Haritaları Oluşturma 

5- Soru Sorma 

6- Kendine Soru Sorma 

7- Yansıtıcı Tartışmalara Katılma 

8-Anlaşmalı Öğrenme 

9- Kendini değerlendirme  (Wilson ve Jan, 1993;akt. Ünver, 2003: 18). 

 

2.7.1. Öğrenme Yazıları Yazma 

Öğrenme yazıları, öğrencilerin kişisel tepkilerini, sorularını, duygularını, değişen 

görüşlerini, düşüncelerini, öğrenme süreçleri ve içeriğine ilişkin bilgilerini kaydettikleri 

materyallerdir. Bu yazılarda yalnızca yaşantılar tanımlanamaz, öğrenme üzerindeki 

açıklama, çözümleme ve yansıtmalar da yer alır. Öğrenciler yazarken öğrenme süreci 

üzerinde düşündüklerinden yansıtma becerisi kazanırlar. Bu süreçte öğrenciler öğrenmeye 
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daha etkin olarak katılırlar. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme yazılarından, uyguladığı 

öğretime ilişkin dönütler elde edebilirler. Öğretmenler süreç ile ilgili etkinlikleri daha 

doğru planlayabilirler. Öğrenciler gibi öğretmenler de kendi uygulamalarına ilişkin yazılar 

yazarak çalışmaları hakkında yansıtmalar yapabilir, bu doğrultuda kendilerini 

geliştirebilirler. 

2.7.2. Yansıtıcı Günlük Tutma 

Öğrencilerin uygulama süreçlerine ilişkin yansıtıcı günlük tutmaları onların 

yansıtıcı düşünmelerinde önemli role sahiptir. Yansıtıcı günlükler aracılığıyla öğrenciler 

teori ve uygulama arasında daha üst düzeyde bir ilişki kurarak kendi öğrenme süreçlerine 

ilişkin yansıtma yaparlar.  

Eğitimde yansıtıcı günlükleri kullanmanın temel amacı, öğrencileri ne yaptıkları, 

nasıl yaptıkları, neden yaptıkları hakkında farkındalık kazandırmak, onların faydalı 

problem çözme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Böylece öğrenciler sahip 

oldukları kuramsal bilgi ve uygulama alanındaki güçlü ve zayıf yönlerinin farkına 

varacaklardır (Sparks- Langer, Simmons, Pasch, Colton ve Starko, 1990, akt. Burgess, 

1999). 

Günlük tutmanın öğretmen adaylarında yansıtıcı düşünme üzerindeki etkileri ise 

şöyle sıralanabilir (Hammnod ve Collins, 1991; akt. Bağcıoğlu, 1999): 

• Yeni sorunlar ve soruları düşünmeye başlamada uyarıcı olma, 

• Düşünceleri düzene koymaya yardım etme, 

• Öğrenme materyalini daha sonradan yeniden gözden geçirme olanağı tanıma, 

• Duygu ve davranışlardaki değişiklikleri görme olanağı tanıma, 

• Aynı yanlışları yinelemeyi önleme, 

• Kendini daha iyi gözlemleme. 

Bu becerileri edinen bir öğretmen adayı, tıpkı öğrenciler gibi, kendi öğretim 

uygulaması hakkında yansıtma ve değerlendirme yapabilecek, bu uygulamaları 

geliştirmek, uygulamalardaki eksiklikleri gidermek için planlamalarda bulunabilecektir. 

Öğretmenlerin düzenli olarak yansıtıcı günlük tutmaları onların kendi gelişimlerini takip 

etmelerine de yardımcı olacaktır. 
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2.7.3. Gelişim Dosyası Hazırlama 

Günlük tutmanın olduğu gibi yazmaya dayalı diğer bir etkinlik olan gelişim dosyası 

hazırlama da yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmede kullanılan araçlardan biridir. Bir 

gelişim dosyası öncelikle öğrenci tarafından oluşturulur; öğrenciye çalışmalarını seçme ve 

inceleme, tamamladığı projeler üzerinde yansıtmalar yapma ve eski ürünlerini yeniden 

gözden geçirme olanağı tanır; yalnızca öğrenci için anlamlı olan ve şu andaki ve 

gelecekteki gereksinimlerini planlamaya yardımcı bilgileri içerir; öğrencinin gelişim 

hedeflerine doğru ilerlemesini göstermek için toplanır (Puckett ve Black, 1994; akt. Ünver, 

2003). Gelişim dosyaları ile öğrenciler kendi uygulamalarını değerlendirebilir, 

uygulamalarını sorgulayarak yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirebilirler. 

2.7.4. Kavram Haritaları Oluşturma 

Kavram haritası, olay, olgu ve fikirlerin grafiksel olarak ortaya konması, 

aralarındaki ilişkilerin açıklanmasıyla oluşan görsel tasarımdır. Kavram haritaları 

önermeler şeklinde kavramlar arasında ilişkiler kurmayı amaçlar. Kavram haritaları ile 

kavramlar görsel yollarla öğretilirken, kavramların öğrenilme düzeylerini öğrenme amaçlı 

da kullanılabilir. Öğrencilerin hazırladıkları kavram haritaları değerlendirme sürecinde de 

önemlidir. Öğrencilerin kavram haritası hazırlamak için konu hakkında bilgi sahibi 

olmaları gerekir.  

Kavram haritaları, öğrencilere eğitim sürecinin her aşamasında öğretilmektedir. Bu 

haritalar, düşünceleri dizayn etme ve ifade etme yeteneklerini artırmaktadır. (Wilson ve 

Jan, 1993; akt. Yorulmaz, 2006). Yansıtıcı düşünme açısından bakıldığında, öğrenciler 

kavram haritası hazırlarken öncelikle anahtar kavramları belirler; sonra önemli kavramları 

genelden özele doğru sıralayarak listeler ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösterirler 

(Campbell, Campbell ve Dickinson, 1996; akt. Ünver, 2003). Böylece öğrenciler süreç 

içinde kavramlar arasındaki ilişkiler üzerinde durarak kendi öğrenmeleri hakkında fikir 

edinirler ve bu kavramları nasıl öğreneceklerine dair sorgulamalar yaparlar. 

2.7.5. Soru Sorma 

Düşünme becerilerinin geliştirilmesinde soru sorma oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Öğretim sürecinde öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorular onların 

farkındalıklarını artıracaktır. Öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrencilere ve 

öğrencilerin birbirlerine sordukları üst düzeyde düşünmeye yönlendiren sorular yansıtıcı 
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düşünmeyi geliştirir.  Yansıtıcı düşünmeyi geliştirecek sorular ders öncesi hazırlanmalı, 

farklı amaçlarla birbirinden farklı sorular seçilmeli ve farklı bilişsel basamaklarda 

hazırlanmalıdır. Kısaca, soru sorma etkinliği bilinçli bir biçimde yürütülmelidir.  

Öğretmenler, aşağıdakilere benzer sorular sorarak öğrencilerin yansıtıcı 

düşünmelerini uyarabilirler: 

• Bu görevi nasıl gerçekleştirdin/ yaptın? 

• Bunu yaptığın zaman ne düşünüyordun? 

• Bu yaklaşım/ yöntemi v.b. neden seçtin? 

• Bu görevde izlediğin bütün adımları açıklayabilir misin? 

• Bunu yeniden yapsan ne gibi bir değişiklik yaparsın? Neden? 

2.7.6. Kendine Soru Sorma 

Öğrenciler öğrenme süreçleri boyunca kendilerine sordukları sorular ile süreci 

değerlendirirler. Sorulan sorular ile öğrenciler, neyi, ne zaman, neden ve nasıl 

öğreneceklerine ve öğrendiklerine karar verir ve eksiklerini tamamlarlar. 

Aşağıda, öğrencilerin kendilerine sorabilecekleri soru örneklerine yer verilmiştir 

(Ünver, 2003): 

• Bu konuda ne biliyorum? 

• Neleri öğrenmeye ihtiyacım var? 

• Bunu öğrenmem ne kadar süre alacak? 

• Hangi kaynakları kullanacağım? 

• Bundan sonra ne yapmalıyım? 

• İhtiyacım olan bütün bilgileri edinebildim mi? 

• Ne yaptığımı anlıyor muyum? 

• Hedeflerime ulaşabildim mi? 

• Hangi yöntemleri kullandım? 

• Ne öğrendim? 
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2.7.7. Yansıtıcı Tartışmalara Katılma 

Yansıtıcı tartışmalar öğrencilerin uygulamalarında benzerlik ve farklılıkları 

görmeleri açısından yararlı bir etkinlik olarak görülmektedir (Zichener ve Liston, 1987; 

akt. Erginel, 2006). Sınıf içinde yapılan amaçlı tartışmalarda öğrencilerin birbirlerinin 

uygulamaları hakkında yapıcı eleştirilerde bulunmaları birbirlerinin yanlışlıklarını 

düzeltmelerine, doğru yaptıkları etkinlikleri ise pekiştirmelerine zemin hazırlayacaktır. Bu 

tartışmalarda yansıtmayı geliştirici bir ortamın sağlanması, öğrencilerin uygulamalarından 

ötürü yargılanmadan, rahatça konuşabilecekleri bir hava yaratılması onların daha içten 

davranmalarını, diğer bir dille, daha üst düzeyde yansıtmalarda bulunmalarını 

kolaylaştıracaktır. 

2.7.8. Anlaşmalı Öğrenme 

Anlaşmalı öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecine ilişkin kararlara katılımıdır. Bu 

sürece katılan öğrenciler öğrenme sürecinde daha etkili olurlar. Anlaşmalar tüm sınıf ya da 

kümeler ile yapılabilir. Sözleşme imzalama anlaşmalı öğrenmeye örnek gösterilebilir. 

Öğrenme kontratları öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarında rol 

oynar. 

Anlaşmalı öğrenme, bireysel ve grupla uygulanabilir. Bireysel olarak 

uygulandığında öğrenme kontratı, anlaşmalı öğrenmeyi desteklemede araç olarak 

kullanılabilir. Öğrenme kontratında farklı öğrencilerin çeşitli öğrenme gereksinimleri de 

belirtilebilir. Öğrenciler kontratlarını uygulamaya koyduklarında; farklı hızlarda, 

seviyelerde ve görevlerde çalışırlar, ortak amaçlar üzerinde çalışırlar, bağımsız öğrenme ve 

düşünme becerilerini geliştirirler (Wilson ve Jan, 1993; akt. Yorulmaz, 2006). 

2.7.9. Kendini Değerlendirme 

Yansıtıcı düşünmeyi geliştirmek için öğrencilere süreç içinde ve sonunda 

arkadaşlarını ve kendini değerlendirme imkanı sağlanmalıdır. Bu süreç ile öğrenci kendini 

geliştirir ve güdüler. Kendini değerlendirme becerisini kazanan bir öğrenci kendi öğrenme 

sürecinde aktif rol oynayacaktır. Kendi öğrenmesi hakkında eleştirel bir bakış açısına sahip 

olacak ve gelişimini yönlendirmede sorumluluk kazanacaktır.  
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Öğretmen kendini değerlendirme sürecinde öğrenci ile işbirliği yaparak onlara 

rehberlik etmeli, öğrencilerin kendilerini değerlendirmede kriterler geliştirmelerinde onlara 

yardımcı olmalıdır. Böylece öğrenciler kendi çalışmaları üzerinde yansıtma yaparak daha 

etkili bir uygulama için nerelerde değişiklik yapmaları gerektiği hakkında fikir 

yürütebileceklerdir. Yansıtıcı düşünmenin doğası ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirici 

etkenler dikkate alındığında, yansıtıcı düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan bir programın 

hedefleri öğrencilerle belirlenmeli; içeriği öğrencilerce oluşturulmalı; öğretme- öğrenme 

etkinlikleri öğrencilerin problem çözmesine, tartışmasına ve işbirliği yapmasına olanak 

tanımalı; değerlendirme etkinlikleri öğrencilerin kendilerini ve birbirlerini 

değerlendirmesine yönelik olmalıdır. Öğrencilerin tek düze işlemleri başarması hedeflenen 

eğitim sistemleri yansıtıcı düşünmeyi engeller. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin ders 

yüklerinin çok olması gibi yansıtıcı düşünmeye ayrılan süreyi sınırlandıran nedenler de 

yansıtıcı düşünmenin önünde birer engeldir (Ünver, 2003: 58). 
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BÖLÜM III 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde, araştırmanın konusu olan yansıtıcı düşünme ile ilgili yurt içinde ve 

yurt dışında yapılan bir takım çalışmalara yer verilmiştir. Yansıtıcı düşünme becerisi 

hakkında ülkemizde yapılan araştırmalar, öğretmenler, öğretmen adayları ve öğretim 

elemanları üzerinde yürütülerek yansıtıcı düşünceye ilişkin görüş ve algıları tespit etmeyi 

ve yansıtıcı düşünmeye dayalı uygulamaların etkililiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Yurt dışında yapılan araştırmalar, spor, bilgisayar teknolojileri, yabancı dil öğretimi gibi 

farklı programlardaki öğretim elemanları ve öğrenciler üzerinde yürütülerek yansıtıcı 

düşünme becerisini ölçme, yansıtıcı düşünme modellerini değerlendirme, yansıtıcı 

günlüklerin etkisini ortaya koyma, yansıtmaya dayalı bir program geliştirme gibi konuları 

ele almaktadır. 

3.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Bağcıoğlu (1999), Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve 

Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda “Öğretmenlik Uygulaması” dersini 

alan 11 öğretmen adayı ile bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada, öğretim elemanı ve 

öğretmen adaylarının öğretim planları üzerinde yaptığı eleştirilerin onlara eksikliklerini ya 

da olumlu davranışlarını görme, plana bazı eklemeler yapma,  öğretim etkinliklerini 

geliştirme, değişik öğretme etkinlikleri bulma ve yanlışlarını düzeltme gibi yararlar 

sağladığı ortaya çıkmıştır. 

Altınok (2002), “Yansıtıcı Öğretim: Önemi ve Öğretmen Eğitiminde Yansımaları” 

isimli çalışmasında, yansıtmanın öğretmen eğitimindeki önemini, yansıtıcı öğretim 

kavramına farklı açılardan yaklaşan araştırmacıların görüşlerini ve öğretmen yetiştirmeyi 

amaçlayan programlarda yansıtıcı öğretmen yetiştirme doğrultusunda yapılabilecek 

faaliyetleri ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmada, yansıtıcı öğretimin, öğretmenlerin 

öğretimsel karar ve eylemlerini sorgulaması, bunların temelinde yatan bilgilerini, 

inançlarını, değerlerini, kuramsal ve toplumsal faktörleri analiz ederek karar ve eylemlerini 

yeniden yapılandırması olduğu ileri sürülmüştür. Yansıtıcı öğretime dünyada gösterilen 

ilginin ülkemizde gösterilmediğini vurgulayan araştırmacı, öğretmenlerin eğitim 

bilimlerindeki gelişmeleri izleyebilmeleri, öğrendiklerini hayata geçirebilmeleri, kendi 

gelişimlerini bilimsel bilgi ve deneyimleri doğrultusunda geliştirebilmelerinin yansıtıcı 
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öğretimin öneminin kavramaları ve yansıtıcı öğretim becerisine sahip olmaları ile mümkün 

olacağı görüşünü savunmaktadır. 

Yavuz (2005),  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda görev yapan dokuz öğretim elemanının yansıtma ve yansıtmalı uygulama 

hakkındaki algılarını gösteren durum çalışması deseninde bir araştırma yapmıştır. Bu 

bağlamda, yansıtma ve yansıtmalı uygulamayla ilgili algıların öğrenilebilmesi için fakülte 

öğretim elemanlarıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel 

araştırmanın ilkelerine göre analiz edilmiştir. Veriler, ‘Ne?’ ‘Nasıl?’ ve ‘Uygulama’ olmak 

üzere üç ayrı kategoride ele alınmıştır. Analiz sonunda, ‘pratiği geliştirmeye ihtiyaç’ 

‘araştırmanın önemi’ ve ‘işbirliğinin ve yansıtma için gerekli zamanın olmayışı’ gibi ortak 

konular ortaya çıkmıştır. Bu verilerin analizi sonucunda araştırmacı ‘Yansıtmalı Uygulama 

Modeli’ önerme imkanı bulmuştur. Sonuç olarak çalışmada, yansıtma ve yansıtmalı 

uygulamayı öğretmen yetiştirme programlarında işleyişe geçirebilecek ilkeler, faktörler, 

şartlar ve uygulamalar önerilmiştir.

Erginel (2006), Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği son sınıfta 

okuyan 30 öğrenci üzerinde hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünmeyi 

geliştirme konulu bir araştırma yapmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının yansıtıcı 

düşünmeyi nasıl algıladıkları ve bu süreç boyunca hangi konular üzerinde yansıtıcı 

düşündükleri çalışılmıştır. Bunlarla ilişkili olarak yansıtıcı düşünmeyi geliştiren farklı 

yöntemlerin, öğretmen adaylarında bu düşünce modelinin geliştirilmesi üzerine olan 

etkileri incelenmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen ve 

eylem araştırması desenini içeren bir durum çalışmasıdır.  Uygulama sürecinde, 

yönlendirme eşliğinde tutulan haftalık günlükler, banda kaydedilmiş yansıtıcı etkileşimler 

ve görüşmeler, öğrencilerin kısa derslerinin video kayıtlarının analizi, anketler, ve 

gözlemler bu çalışmanın veri toplama yöntemlerini oluşturmaktadır. Sonuçlara göre, 

uygulama dersi boyunca öğretmen adayları yansıtıcı düşünmede bir gelişme 

kaydetmişlerdir. Günlük tutmanın, bazı kaygılara rağmen, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren 

etkili bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ekiz (2006) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, sınıf öğretmeni 

adaylarının öğretmenlik uygulamaları sırasında yansıtıcı günlükler aracılığıyla kendilerini 

ve başkalarını nasıl gördükleri konusundaki düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
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Veriler, 43 öğretmen adayının ilköğretim okullarında 14 hafta boyunca hazırladıkları ve 

öğretmenlik uygulaması sonucunda tamamladıkları uygulama dosyalarından elde 

edilmiştir. Adayların dosyalarındaki bir bölüm, onların öğretmek durumunda oldukları her 

bir ders üzerine yaptıkları kişisel yansıtmaları, diğer bölüm ise, kendi arkadaşlarının 

dersleri üzerine yaptıkları gözlem ve yansıtmaları içerir. Veriler, doküman analizi 

metoduyla incelenmiş, genel ve ortak konular ortaya çıkarmak için karşıt-özel-durum 

analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda adayların yansıtıcı günlüklerinde birçok 

güçlükle karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu zorluklardan en belirgin olanları; sınıf disiplini, 

zaman yönetimi ve öğretimin pratik kültürüdür. Eğer öğretmen eğitimcileri, onların 

karşılaştıkları güçlük ve endişeleri Sınıf Öğretmenliği Programı’nda dikkate alırlarsa, 

bunların minimum bir seviyeye indirgeneceği tavsiye edilmektedir. 

Yorulmaz (2006) tarafından, ilköğretim birinci kademede görev yapan 

öğretmenlerin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüş ve uygulamalarını değerlendirmeyi 

amaçlayan tarama modelindeki bir araştırma, Diyarbakır il merkezinde yürütülmüş ve 

çalışmada, random yoluyla seçilen 42 ilköğretim okulunda çalışan 450 öğretmene anket 

uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında, sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye 

yönelik herhangi bir hizmet-içi eğitim almadıkları, sınıfların kalabalık olması nedeniyle 

öğrencilerin bireysel gelişimine dönük çalışmaların önemsenmediği, örgencilerin 

düşünmelerini zenginleştirecek stratejilerin sınıfta yeterince uygulanmadığı ve 

öğretmenlerin, öğretmen merkezli eğitimin etkisinden kurtulamadıkları ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin yansıtıcı düşünmeye ilişkin uygulamalarında planlamadan değerlendirmeye 

birçok sıkıntı yaşadıkları, bu sıkıntıları gidermek için, okulun fiziksel durumunun çağdaş 

standartları yakalaması, eğitim programlarının bireyin yansıtıcı düşünmesini geliştirecek 

şekilde hazırlanması, hizmet içi eğitimin etkin ve sürekli bir biçimde gerçekleştirilmesi 

gibi öneriler araştırmacı tarafından önerilmiştir. 

  3.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Purdue Üniversitesi’nden Bryan, Abell ve Anderson (1996) tarafından yapılan bir 

çalışmada Temel Bilimsel Yöntemler dersi için yansıtmaya dayalı bir program 

geliştirilmiştir. Bu program fen yöntemlerinin öğretiminde yeni bir düşünce sunmaktadır. 

Ayrıca program,  kavramsal değişim öğretimi ve yansıtıcı uygulamanın yürütülmesi 

arasındaki benzerlikleri de ortaya koymaktadır. 
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Kilpatrick ve arkadaşları (1997), öğretim üyelerinin birbirlerini 

destekleyebilecekleri bir öğretim uygulamasını ele alan bir araştırmada öğretim üyelerinin 

birbirlerine yardım etmelerini sağlayan bir yansıtıcı öğretim modeli uygulamışlardır. 

Araştırmada sonuç olarak, yansıtıcı öğretim modeli uygulamasının bir kişinin öğretimi 

hakkındaki düşüncelerinin bir tek disiplin içerisinde ya da disiplinler arası paylaşımında ve 

iletişiminde etkili olduğu saptanmıştır (Kilpatrick, Hart, Najee-ullah,&Mitchem,1997). 

Burgess (1999) tarafından yapılan bir araştırmada, Kitchener ve King (1994), Van 

Manen (1977) , Zeichner ve Liston (1987), Ross (1989), Sparks- Langer ve arkadaşları 

(1990) tarafından geliştirilen beş ayrı yansıtıcı düşünme modeli üzerinde çalışılmıştır. 

Çalışmada öğretmen adaylarının yansıtmaları bu modeller açısından incelenmiş ve her bir 

modelin yansıtıcı öğretim uygulamasına olan katkıları, sınırlılıkları ve yeterlilikleri 

saptanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, bütün modellerin önemli sınırlılıkları olduğu ve 

yansıtıcı düşünmeyi ölçmede yetersiz oldukları ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının 

farklı tür ve derecelerde yansıtma becerisinde oldukları da araştırmada ortaya çıkan 

sonuçlar arasında yer almaktadır. 

Hyatt ve Beigy (1999), İngilizce öğretimi dersinde öğrenen-öğreten merkezli 

yaklaşımı sorguladıkları çalışmalarında, yansıtıcı günlüklerin kullanımı, öğrenen-

öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarıyla ilişkili olarak kat ettikleri gelişimin yeterliliği 

hakkındaki algılarının yazılı çalışmalar, gözlem günlükleri, öz değerlendirme ve 

görüşmelerin analizinden elde edilen bilgiler aracılığıyla tartışmışlardır. Bu çalışma, 

yabancı dil eğitimi tecrübesinin değerini göstermekte, sistemli bir dil ve öğrenme 

farkındalığını artırmada bu algıların uygulamaya aktarılmasının zorluğunun altını 

çizmektedir. Çalışma sonunda yansıtıcı öğretmen yetiştirmede amacın açıklığının önemi, 

yansıtmadan uygulamaya geçiş için stratejiler ve yansıtma deneyiminin paylaşımı üzerinde 

durulmuştur. 

Kember ve arkadaşları (2000), öğrencilerde yansıtıcı düşünme becerilerinin ne 

düzeyde kazandırıldığını belirlemek amacıyla bir ölçme aracı geliştirmişlerdir. Ölçme 

aracının geçerliğini sağlamada yansıtıcı düşünmeyle ilgili alan yazından, özellikle de 

Mezirow’un görüşlerinden yararlanmışlardır. Çalışmaları neticesinde 4 boyutlu bir ölçek 

geliştirmişlerdir. Bu ölçeğin boyutları; alışılagelmiş eylem, anlama, yansıtma ve eleştirel 

yansıtmadır. Ölçme aracının orijinal versiyonu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim 

gören 8 farklı sınıftan 303 öğrenci üzerinde test edilmiştir. Çalışma sonucuna göre 

 33



geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı anlamlı bulunmuştur. Sınıfların 

puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucu lisans ve lisansüstü öğrencilerinin dört 

boyuttan aldıkları puanlar anlamlı farklılık göstermiştir. Bu araç öğretim ortamının 

yansıtıcı düşünme becerisi üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen ölçeğin 

diğer bir kullanım alanı ise öğrencilerin içsel ilişkilerini incelemek ve ders öncesinde her 

öğrencinin amaçlarını saptamaktır. 

Langer (2002), Colombia Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri programına devam 

eden öğrenciler üzerinde öğrenme günlüklerin eleştirel yansıtma becerisini geliştirmedeki 

etkiliğini inceleyen bir nitel araştırma yapmıştır. Araştırmada öğrencilerin öğrenme 

günlüklerine ilişkin tepkileri ele alınmıştır. Geleneksel olmayan öğrencilerin geleneksel 

öğrencilerden öğrenme günlüklerini çalışma aracı olarak kullanmaya daha şüpheli 

yaklaştığını ileri süren araştırmada, öğrenci algısının ve şüpheciliğinin yansıtıcı düşünme 

geliştirmenin hedefini etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.  

Giovannelli (2003), ilköğretim bölümünde okuyan 55 öğretmen adayıyla yaptığı 

çalışmada yansıtıcı öğretimin ölçülmesine yönelik  ve etkili öğretim ile yansıtıcı öğretim 

tarzı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Giovanelli yansıtıcı öğretim yaklaşımı ile etkili 

öğretimin özellikle eğitsel davranış, sınıf düzenlemesi ve öğretmen beklentisi gibi alanlar 

açısından ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu hipotezi test etmek elde edilen veriler, 55 

öğretmen adayından elde edilen yansıtıcı eğilim puanları ve bu adayların öğreticileri 

tarafından kendilerine verilen etkili öğretim puanlarından oluşmaktadır. Araştırmada ele 

alınan yansıtıcı eğilim 6 bileşenden oluşmaktadır: Yansıtıcı eğilim ve etkili öğretim, 

öğretmenin bilmesi ve yapabilmesi gerekenler hakkında yansıtma, öğretim üzerinde 

yansıtma, öğrenme üzerinde yansıtma, öğrenme ve öğretme arasındaki ilişki üzerinde 

yansıtma, sınıfta öğretmen olmanın neye benzediğine dair yansıtma. Etkili öğretim beş 

bileşenden oluşmaktadır: Etkili öğretim, sınıf yönetimi, eğitsel davranış, sınıf düzenlemesi 

ve öğretmen beklentileri. Çalışmanın sonunda yansıtıcı öğretim anlayışının etkili 

öğretimde önemli düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir.  

 Kuit, Reay ve Freeman (2001) tarafından yapılan bir araştırmada İngiltere’de 

Sunderland Üniversitesi’nde yürütülen bir yansıtıcı öğretim projesi ele alınmıştır. Bu 

çalışma, projenin amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan bir takım personelin 

gelişimini tanımlamaktadır. Araştırmada verilen yansıtma modelleri; DATA (Tanımlama-

Analiz Etme- Kuramlaştırma- Eylem), eleştirel düşünme, deneyimsel öğrenme, eylem 
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araştırması, kavram haritası ve hikâye anlatımıdır. Araştırmada veri toplama yöntemleri 

olan öğretimin gözlemi, günlükler, öğrenci geribildirimi ve veri analizi özetlenmiştir. 

Çalışmada projede belirtilen bir takım eleştirel konular tartışılmış ve yansıtıcı uygulamayı 

başlatmak için uygun yöntemler önerilmiştir. 

Walker (2006), günlük tutmanın yansıtmayı sağlamadaki etkisi ve atletizm eğitim 

programında günlük yazma stratejilerini ele aldığı makalesinde, günlük yazmanın 

öğrencilerde yansıtma becerisini güçlendirme, eleştirel düşünme becerisi sağlama, 

duyguları ifade etme gibi açılardan yararlı olacağını ifade etmektedir. Walker, günlük 

tutmanın aynı zamanda klinik derslerinde teori ve uygulama arasında köprü olması 

bakımından da etkili bir uygulama olacağını iddia etmektedir. 
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BÖLÜM IV 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma deseni ve araştırmanın uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgiye 

yer verilecektir. Bu kapsamda araştırmanın modeli, araştırma katılımcıları, veri toplama 

araçları, veri toplama süreci ve araştırma verilerinin analizi ele alınacaktır. 

4.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmanın amacı yansıtıcı düşünmeyi geliştirici günlük tutmanın, lisans 

öğrencilerinin eğitimindeki rolü hakkında derinlemesine bilgi toplamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Nitel araştırma,  

“Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 

2005).  Nitel araştırmaların temel özellikleri, problemin tanımlanması -bu tanımlamanın 

çalışmanın başlarında yapılması zorunlu değildir- çevresel faktörlerin katılımcılar 

çerçevesinde çalışılması, verilerin amaçlı seçilmiş küçük bir grup katılımcıdan elde 

edilmesi, katılımcılar ve çevrelerinin betimleyici öykülerine ulaşmak amacıyla sayısal 

olmayan, yorumlayıcı yaklaşımların kullanılmasıdır (Gay, Mills ve Airasian, 2006). 

Çalışmada kullanılan nitel araştırma deseni ise eylem araştırmasını içeren bir  

“durum çalışması”dır. Yin (1984)’e göre durum çalışması (örnek olay) ; 1) Güncel bir 

olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, 2) Olgu ve içinde bulunduğu 

içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve 3) Birden fazla kanıt veya 

veri kaynağının mevcut olmadığı durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir 

(Akt. Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

 Eylem araştırmasının yaratıcısı olarak bilinen sosyal psikolog Kurt Lewin (1946) 

eylem araştırmasını, “Örgütler hakkında, bu örgütleri değiştirmeye çalışarak bilgi edinme 

yolu.” olarak tanımlamıştır (Akt. Erginel, 2006). Eğitimde eylem araştırması, belirli bir 

okulun hangi yollarla işleyeceği, öğretmenlerinin nasıl öğreteceği ve öğrencilerinin nasıl 

öğreneceği hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmacı öğretmenler, okul müdürleri, 

danışmanlar ya da öğrenme-öğretme ortamındaki diğer sorumlular tarafından yürütülen 

sistemli bir sorgulama sürecidir (Gay, Mills ve Airasian, 2006).  Eğitim dünyasında ortaya 

çıkan gerçekleri sistematik olarak anlamak ve onu geliştirmeye çalışmak eylem 

araştırmasının en önemli amaçlarındandır. Eylem araştırmasının bir diğer özelliği de 
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uygulamacıların aktif olarak araştırma sürecine katılımını içermesidir. Aktif katılım, 

araştırmacıların kendi aktivitelerini ya da aksiyonlarını geliştirmek ya da geliştirmek için 

bizzat araştırma sürecine girmeleridir (Ekiz, 2003b).  

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere eylem araştırmasında araştırmacı 

uygulayıcının kendi uygulamaları hakkında yansıtmalarda bulunması, değişikliklere 

giderek daha etkili bir öğretim gerçekleştirmesi vurgulanmaktadır. Bu araştırmada da daha 

etkili bir öğretim uygulaması amacıyla araştırmacı, uygulamayı kendisi yürütmüş, süreç 

hakkında doyurucu bilgi edinmek amacıyla çeşitli veri toplama yöntemlerini bir arada 

kullanmıştır. 

4.2. Ders İçeriği  

Araştırmaya konu olan Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersi, Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programı birinci sınıf bahar dönemi 

programında yer almaktadır. Bu ders, öğrencilerin kütüphane sistemlerini tanıma, 

kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, 

ödev ve rapor yazım kurallarını bilme ve uygulama gibi kazanımları kapsamaktadır. 

Uygulama, “Araştırma Süreç ve Teknikleri” ünitesinde yürütülmüştür. Bu ünite öncesinde 

“Bilimsel Araştırma ve Eğitimine Toplu Bakış” ünitesinin kapsamına giren “Temel 

Kavram, İlke ve Yaklaşımlar” ve “Araştırma Eğitimi” konuları işlenmiştir. Uygulamanın 

kapsadığı “Araştırma Süreç ve Teknikleri” ünitesinde ise “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular ve 

Yorum”, “Özet, Yargı ve Öneriler”  ana başlıkları ele alınmıştır. Tablo 2’de işlenen 

konuların haftalara göre dağılımı sunulmuştur:  

Tablo 2: Öğrenciler Tarafından Yapılan Uygulamaların Haftalara Göre Dağılımı 
 

1. Hafta Problem  

2. Hafta Amaç- Önem  

3. Hafta Varsayımlar- Sınırlılıklar- Tanımlar 

4. Hafta Yöntem 

5. Hafta Evren- Örneklem 

6. Hafta Veri Toplama - Veri Analizi 

7. Hafta Bulgular- Yorum-Sonuç- Öneriler 
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Derste genel olarak takip edilen bilimsel araştırma süreci ise şöyle özetlenebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem 
Cümlesinin 
Belirlenmesi 

ve 
Araştırılması 

Literatürün ve 
Araştırma 

Kaynaklarının 
İncelenmesi ve 

Özetlenmesi 

 
Yöntem 
Seçimi 

Veri 
Toplanması 
ve Analizi 

 
Bulgular ve 

Yorumlanması 

 
Raporlama 

EVET 

Araştırma 
Konusunun 
Bulunması 

 

Araştırma 
Öncesi 

Değerlendirme 

Şekil 1: Bilimsel Araştırma Süreci (Sümer, Demirutku ve Özkan, 2005) 
 

4.3. Uygulama Süreci 

Uygulama 2006- 2007 bahar döneminin beşinci ve on ikinci haftaları arasında 

devam etmiştir. Dersin işlenişinde, konular örnekler eşliğinde kısaca sunulmuş, buna ek 

olarak öğrencilerden her hafta ilgili konuda uygulama yaparak bu çalışmalarını 

raporlaştırmaları ve o hafta geçirdikleri yaşantıları içeren yansıtıcı günlükler tutmaları 

istenmiştir. Bir sonraki hafta öğrencilere tuttukları günlüklere yönelik geribildirimde 
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bulunulmuş, öğrencilerin uygulamaları sınıfta tartışılmış, çalışmalar üzerinde 

sorgulamalara gidilerek öğrencilerde yansıtıcı düşünme becerileri kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Ders konularının somutlaştırılması amacıyla derslerde, yapılmış 

araştırmalardan alıntı cümlelere yer verilerek örneklendirmeler yapılmıştır. Öğrenciler 

derslerde çalışmalarına temel oluşturacak kuramsal bilgiyi edinirken, ders dışında kendi 

araştırmalarını adım adım yürütmüş, kütüphane ve internetin yanı sıra dersin öğretim 

elemanı ve diğer öğretim elemanlarından çalışmalarına ilişkin dönütler almışlardır. 

Öğrencilere uygulama öncesinde yansıtıcı günlüklerinde, kendilerine yöneltebilecekleri 

örnek sorular dağıtılarak rehberlik edilmiştir. Aşağıda ilk hafta, “Problem Cümlesi” kurma 

etkinliğinde öğrencilere sunulan örnek sorulara yer verilmiştir: 

• Problem Cümlesi oluşturmadan önce hangi kaynaklara başvurdum? 

• İlgili kaynaklara ulaşmada ne gibi sorunlarla karşılaştım? Bu sorunları nasıl 

çözdüm? Nasıl çözebilirdim? 

• Daha başka ne gibi kaynaklara başvurabilirdim? 

• Problem cümlesi oluşturma denemelerimde neler hissettim? Bu hisler 

doğrultusunda nasıl bir yol izledim? 

• Benim kurduğum problem cümlesini değerlendirecek olursam neler 

söyleyebilirim? 

• Bu ödevi yaparken karşılaştığım diğer güçlükler nelerdi? 

• Yeni bir problem cümlesi oluştursam nelere dikkat ederim? Nerede değişiklik 

yaparım? Neden? 

• Ödeve ilişkin diğer düşünce ve duygularım: 

Bu sorularla öğrencilerin bu ve bunlara benzer sorulara cevap arayarak 

uygulamaları üzerinde sorgulamalarda bulunmaları, yansıtma yapmaları hedeflenmiştir. 

Öğrenciler yansıtmaya teşvik edilirken süreç içindeki olumlu olumsuz bütün deneyimlerine 

günlüklerinde yer vermelerinin önemine sıkça değinilmiştir. Öğrencilerin günlüklerinde 

belirttikleri görüşlerin ders notlarını etkilemeyeceği kendilerine bildirilmiştir. Ders içinde 

ve ders dışında verilen geribildirimlerle öğrencilerin çalışmaları desteklenirken 

öğrencilerin günlükleri dersin öğretim elemanı için bir dönüt olmuştur. 
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Yansıtıcı öğretim, araştırmaya dayalı elde edilen veriler tarafından şekillenen 

öğretmen kararlarına dayanır (Pollard, 2002; akt. Jayaprakash, 2005). Yansıtıcı düşünme 

becerisine dayalı uygulamanın gerçekleştirilmesinde Pollard (2002) tarafından geliştirilen 

yansıtıcı öğretim modelinden yararlanılmıştır. Uygulama sürecinde araştırmacı kendi 

uygulamasını bu modele göre şekillendirerek planlamış, eyleme geçmiş, topladığı verileri 

çözümleyerek yargıya varmış ve daha sonra uygulama üzerinde yansıtma yaparak 

uygulamada gerekli değişikliklere gitmeyi amaçlamıştır. Öğrencilerden de bu modele göre 

kendi etkinlikleri üzerinde yansıtmalarda bulunmaları ve bu yansıtmalarını günlüklerine 

taşımaları istenmiştir.  

 

  
PLANLA YANSIT 

  
HAZIRLIK VERİLERİ 

YAP DEĞERLEN
DİR 

  
ETKİNLİĞİVERİLERİ 
UYGULA ANALİZ 

ET 

 
VERİ 

TOPLA 

  

 Ş  

 

ekil 2: Yansıtıcı Öğretim Süreci (Pollard, 2002; akt. Jayaprakash, 2005)
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4.4. Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcıları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans 

Programı 1. sınıfta öğrenim gören, 38’i kız, 13’ü erkek toplam 51 öğrencidir. Öğrenciler 

bu programa Öğrenci Seçme Sınavı (2006), Eşit Ağırlık- 2 puan türü ile yerleşmişlerdir. 

Bir öğrenci ara sınavdan sonra programı bırakmıştır. Uygulama boyunca 46 öğrenci 

düzenli olarak günlük tutmuştur. Öğrencilerin tamamı yedi hafta süren uygulamaya katılım 

göstermişlerdir. Böylece öğrenciler uygulamaya haftada üçer saatten toplam 21 saat devam 

etmişlerdir. Uygulamanın yapıldığı Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersi öğrencilerin 

araştırma yöntemine ilişkin aldıkları ilk ders olma özelliğindedir. 

4.5. Araştırmacının Katılımcı Rolü 

Araştırmacı beşinci haftadan itibaren hem araştırmacı olarak hem de öğretici olarak 

süreçte yer almıştır. Eylem araştırmalarının da gereği olarak araştırmacı, öğrencilere 

sürekli rehberlik yapıp geri bildirimde bulunarak onların çalışmalarını teşvik etmeye, 

öğrencilerin farkındalıklarını ve yansıtma becerilerini artırmaya, öğrencilerin sonuca değil 

sürece yoğunlaşmalarına özen göstermiştir. Bu doğrultuda araştırmacı odaklanılacak alanı 

belirlemiş, çok yönlü veri elde etme yoluna gitmiş, verileri analiz edip yorumlamış ve 

eylem planı hazırlamıştır. Araştırmacı uygulamayı kendisi yürüterek katılımcıların 

geçtikleri aşamalar, yaşadıkları problemler ve bu problemleri çözmeye ilişkin 

geliştirdikleri stratejiler hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmuş, katılımcılarla 

daha rahat etkileşim kurabilme fırsatı elde etmiştir. Bu da araştırmacının katılımcıların 

yaşadıkları sürece ilişkin sağlıklı ve güvenilir bilgi edinmesini,  onların yaşantılarına ortak 

olmasını kolaylaştırmıştır. 

4.6. Değerlendirme 

Dersin kazanımlarına ne düzeyde ulaşıldığını saptamak amacıyla öğrencilere ara 

sınav olarak Bloom Taksonomisi’ne göre üst düzey bilişsel becerileri ölçen ve klasik tipte 

sorulardan oluşan bir sınav uygulanmıştır (Ek- 1) Dönem sonu değerlendirmesi için ise 

dersin uygulama boyutu göz önünde tutularak öğrencilerden istedikleri bir konuda 

araştırma önerisi hazırlamaları istenmiştir.  

4.7. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerden elde edilen dokümanlar 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada 
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öğrencilerin derse ve etkinliğe ilişkin görüşlerinin, yansıtma yaptıkları alanların ve 

araştırma önerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerinin belirlenmesi 

amaçlandığından bu boyutlarda veri toplamayı sağlayacak araçlar kullanılmıştır.  

4.7.1. Yansıtıcı Günlükler 

Araştırmada yansıtmaya dayalı olarak elde edilen temel veriler her hafta işlenen 

konu doğrultusunda yapılan uygulamayı içeren yansıtıcı günlük kayıtlarıdır. 7 hafta süren 

uygulama boyunca 46 öğrenciye ait toplam 322 adet günlük kaydı elde edilmiştir. Bu 

günlüklerde öğrencilerden o hafta işlenen araştırma aşaması hakkında kendi 

uygulamalarını yapmaları, örneğin her öğrencinin kendisine ait bir problem cümlesi 

belirleyerek kendi araştırma deneyimini kazanması beklenmiştir. Böylece öğrenciler her 

derste işlenen aşamayı kendi araştırmalarında oluşturmuş ve bu uygulamalarına yönelik 

yansıtmaları günlük şeklinde ifade etmişlerdir. Bir sonraki derste de öğrencilere geri 

bildirim sağlanarak araştırma sürecinde yaşadıkları problemleri çözmelerinde, farklı çözüm 

yolları geliştirmelerinde ve daha üst düzeyde yansıtma yapmalarında kendilerine öğretim 

elemanı tarafından rehberlik edilmiştir.  Uygulama öncesinde yansıtmayı teşvik eden açık 

uçlu sorulardan oluşan örnek bir soru listesi öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrenciler hafta 

içerisinde ilgili etkinlik hakkında öğretici ile etkileşim içerisine girerek kendi 

uygulamalarında gerekli değişikliklere gitmişlerdir. Böylece öğrenciler, dönem sonuna 

kadar 6 adet günlük kaydı oluşturmuşlardır. 

Verilerin analizi öncesinde her bir öğrencinin haftalık raporları gruplandırılmıştır. 

Her öğrencinin tutmuş olduğu günlüğe ayrı bir kod verilmiştir. Örneğin “G1-H3” kodu şu 

şekilde deşifre edilmiştir: “G” öğrencilerin tutmuş oldukları günlükleri, “1” günlüğün ait 

olduğu öğrenciyi, “H” günlüğün tutulduğu hafta ve “3” günlüğün tutulduğu hafta sırasını 

tanımlamaktadır. Bu durumda “G1-H3” kodu, birinci öğrenciye ait günlüğün üçüncü hafta 

kaydını işaret etmektedir. Kodlamada kullanılan harf ve rakamların ifade ettikleri anlamlar 

aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

G: Günlük 

G1: 1 Numaralı Öğrenciye Ait Günlük 

H: Hafta 

H1:1. Hafta 
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4.7.2. Anketler 

Öğrencilerin Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersine ilişkin görüşlerini genel 

hatlarıyla belirlemek amacıyla dönem sonunda araştırmacı tarafından uzman görüşleri 

alınarak geliştirilen 8 soruluk bir anket uygulanmıştır (Ek- 2). Ankette yer alan sorular, 

“Dersin içeriği, dersin işlenişi, derste kullanılan değerlendirme yöntemi, dönem başından 

dönem sonuna kadar olan sürede derse yönelik düşüncelerde meydana gelen değişiklik, 

araştırma konusunun belirlenmesinde etkili olan faktör/faktörler” alanlarında toplanmıştır. 

Bu sorular aşağıda sıralanmıştır: 

1. Geçtiğimiz dönem aldığınız Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersinin etkili ve 

etkisiz tarafları sizce nelerdi? 

2. Bu dersin öğretim elemanı olsaydınız nerelerde değişiklik yapardınız? Neden? 

(Bu ders nasıl daha etkili bir hale getirilebilirdi?) 

3. Derse yönelik görüş ve tutumlarınız dönem başından bu yana herhangi bir 

değişiklik gösterdi mi? 

4. Cevabınız “evet” ise, bu değişiklik ne yöndedir? Sizce bunun sebebi nedir? 

5. Bu dersin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programında 

okutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? (Böyle bir ders sizce ne kadar gerekli?) Neden? 

6. Bu dersteki başarınızın değerlendirmesinde hazırlamış olduğunuz araştırma 

önerileriniz kullanılacaktır. Sizce böyle bir değerlendirme ne kadar sağlıklıdır? 

Cevabınızın gerekçesini açıklayınız. 

7. Uygulayıcıya önereceğiniz başka bir değerlendirme yöntemi var ise lütfen 

belirtiniz. 

8. Hazırlamış olduğunuz araştırma önerisinde sizi, ele aldığınız konuyu seçmeye 

iten sebep neydi? (Seçtiğiniz konuyu nasıl belirlediniz?) 

Günlüklerin kodlanmasında olduğu gibi anketlerin kodlanmasında da harf ve 

rakamlardan yaralanılmıştır. Örneğin; “A1-K5” kodunda “A1”, dönem sonunda bütün 

öğrencilere uygulanan, öğrencileri anketi, “K5” ise beşinci katılımcıyı işaret etmektedir. 

Aşağıda günlüklerin kodlanmasında kullanılan harf ve rakamların ifade ettikleri anlamlar 

kısaca verilmiştir: 

A: Anket 

A1: Öğrencilerin cevaplamış oldukları birinci anket 

K: Katılımcı 
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K1: 1 Numaralı Katılımcı  

Öğrencilerin derse yönelik görüşlerini öğrenmeyi amaçlayan anketin yanı sıra 

yansıtıcı düşünme becerisine dayalı etkinlik hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla da 

kendilerine ikinci bir anket uygulanmıştır (Ek- 3). Anket, duyuşsal tepkiler, bilişsel 

kazanımlar ve öğrenen özellikleri boyutlarında hazırlanmış toplam 9 sorudan oluşmaktadır. 

Aşağıda anket sorularına yer verilmiştir: 

 
1. Bu dersi diğer derslerinizle kıyasladığınızda derste uygulanan etkinlik hakkında 

neler düşünüyorsunuz? 

2. Haftalık olarak yapmış olduğunuz yansıtmaya dayalı rapor tutma etkinliğinin 

yararlı ve yararsız yönleri sizce nelerdi? 

3. Bu etkinlikleri hazırlarken karşılaştığınız temel güçlükler nelerdi? 

4. Bu güçlükleri aşmada hangi yoları kullandınız? 

5. Kullandığınız çözüm yolları sizce ne kadar etkiliydi? Açıklayınız. 

6. Raporlarınızı oluşturmada hangi kaynaklara başvurdunuz? Bu kaynakları seçme 

sebebiniz neydi? Bu kaynakların yeterliliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

7. Rapor tutmaya başladığınız günle bugünü karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 

Cevabınızın gerekçesini açıklayınız. 

8. Bu etkinlikte yer almak konusundaki görüşlerinizi belirtiniz. 

9. Uygulanan etkinliğin diğer derslerdeki uygulanabilirliği hakkındaki görüşleriniz 

nelerdir? Açıklayınız. 

 Öğrencilere uygulanan bu anketlere “A2” kodu, katılımcılara da “K” kodu 

verilmiştir. Örneğin; “A2-K10” kodlu bir anket yansıtıcı günlük tutan gruptaki onuncu 

katılımcıyı işaret etmektedir. Aşağıda anketlerin kodlanışına dair bilgi verilmiştir: 

A: Anket 

A2: Öğrencilerin cevaplamış oldukları ikinci anket 

K: Katılımcı 

K1: 1 Numaralı Katılımcı 

4.8. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada veriler nitel yaklaşıma uygun olarak içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. İçerik analizinde veriler dört aşamada analiz edilir: 1) verilerin 

kodlanması, 2) temaların bulunması, 3) kodların ve temaların düzenlenmesi, 4) bulguların 

 44



tanımlanması ve yorumlanması(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Dokümanların analizinde takip 

edilen aşamalar Şekil 3’te ayrıntılı olarak belirtilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitel verileri 
düzenleme 

Veri setini 
Okuma
 

Anlamlı 
kodları 

belirleme 

Geçici 
temaları 

oluşturma 

Anlamlı kodlarla 
geçici temalar 

arasındaki 
ilişkiyi belirleme 

Temaları 
kesinleştirme 

Belirlenen kod ve 
temalara göre 
verileri analiz 

etme 

Temalar 
arasındaki 

ilişkiyi saptama 

Analiz edilen 
verileri 

belirlenen kod 
ve temalara 

göre açıklama, 
alıntılara yer 

verme, 
yorumlama 

Araştırma 
sonuçlarını 

raporlaştırma 

Temaları 
araştırma 

sorularına göre 
organize etme 

Araştırma 
sorularını 
belirleme 

Şekil 3: Dokümanların Analizinde Takip Edilen Aşamalar 

Alanyazın 
tarama 
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Dokümanlardan elde edilen veriler, araştırmanın amaçları göz önünde tutularak 

öğrencilerin derse ve etkinliğe ilişkin görüşlerini, uygulama boyunca yansıtma yaptıkları 

alanlarını tespit etme boyutlarında analiz edilmiştir.  

Araştırma bulgularının elde edilmesinde, öğrencilere uygulanan her iki anket ve 

öğrencilerin uygulama boyunca tuttukları günlüklerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin 

derse, derste uygulanan yansıtıcı etkinliğe yönelik görüşlerini belirlemek ve günlüklerinde 

yansıtma yaptıkları alanları tespit etmek amacıyla belirtilen veri toplama araçlarının içerik 

analizi yapılmıştır. Bu analiz sırasında öğrencilerden elde edilen kayıtlar birkaç defa 

okunarak anlamlı bütünler halinde bölümlere ayrılmıştır. Oluşturulan kategorilerin 

anketlerde cevap aranan sorular ve öğrencilerin yansıtmalarının içeriğine göre alt başlıklar 

halinde organize edilerek tematik kodlaması yapılmıştır. Analiz sonucunda veriler üç ana 

tema altında toplanmıştır. Bunlar, araştırma sürecine ilişkin bulgular, derse ilişkin 

bulgular ve kendini değerlendirmeye ilişkin bulgulardır. Bu aşamada oluşturulan başlıklar 

Tablo 3’te verilmiştir: 

Tablo 3: Anket ve Günlüklerden Elde Edilen Kategori ve Temalar 

Temalar Kategoriler 

 

Araştırma Sürecine 
İlişkin Bulgular 

 

Esin kaynağı 
Kaynaklara ulaşma  
İşbirliği 
Akademik faaliyetlere katkı 
Araştırma merakı ve becerisi kazanma 
Dış faktörler (zaman, yurt/ev ortamı, diğer ödevler, sınavlar, 
v.b.) 

 

Derse İlişkin Bulgular 

Dersin programdaki yeri 
İçerik 
Öğretim etkinlikleri 
Değerlendirme yöntemi 
Öğretim elemanı ile iletişim 
Derse yönelik tutumlardaki değişiklik 
Kalıcı bilgi elde etme 

Kendini 

Değerlendirmeye İlişkin 

Bulgular 

Aktif/ araştırıcı olma 
Duygusal paylaşım 
Sorumluluk kazanma 
Kaygı ve stresin azalması 
Öz Değerlendirme 
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           4.9. Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini sağlamak amacıyla, veri toplama aracı 

olarak öğrenci günlükleri, dönem sonunda uygulanan anketler kullanılmıştır. Öğrencilerin 

performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan kriterler öğrencilerin araştırma 

önerilerinden verilen örneklerle belirginleştirilmiştir. Ayrıca araştırma süreci, nitel 

araştırma yaklaşımı konusunda bilgi ve deneyime sahip uzmanların görüşleri 

doğrultusunda yönlendirilmiştir. Araştırmacının, eylem araştırmasının gereği olarak, 

uygulamayı kendisinin yürütmesi, ilk elden bilgi edinmesini kolaylaştırmıştır. Toplanan 

verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi de araştırmanın geçerliğini sağlayan faktörler 

arasındadır. 
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BÖLÜM V 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın cevap aradığı sorulara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırma bulguları, araştırma sürecine ilişkin bulgular, derse ilişkin bulgular, kendini 

değerlendirmeye ilişkin bulgular ve araştırma önerilerinin değerlendirilmesi olarak 

sınıflandırılmıştır.  

5.1. Araştırma Sürecine İlişkin Bulgular 

Dönem sonunda öğrencilere uygulanan anketler ve yansıtıcı günlüklerin 

çözümlenmesiyle elde edilen araştırma sürecine ilişkin bulgular, esin kaynağı, kaynaklara 

ulaşma, işbirliği, akademik faaliyetlere katkı, araştırma merakı ve becerisi kazanma, dış 

faktörler (zaman, yurt/ev ortamı, diğer ödevler, sınavlar, v.b.) boyutlarında toplanmıştır. 

Aşağıda bu boyutlarda elde edilen veriler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

5.1.1. Esin Kaynağı 

Öğrenciler uygulamanın ilk haftasından itibaren bir araştırmada yer alması gereken 

aşamaları adım adım uygulayarak bu dönemdeki yaşantılar üzerinde yansıtmalarda 

bulunmuşlardır. Yansıtıcı günlüklerde, ulaştıkları noktaya hangi yollardan geldiklerine dair 

somut ifadelere değinmişlerdir. Öğrenciler ilk hafta tuttukları günlükte, belirgin bir 

biçimde araştırma konularını seçmelerinde rol oynayan etkenleri ve esin kaynaklarını 

paylaşmışlardır. Başarısızlığı hazmedememe ile başarıyı yakalama arasındaki ilişkiyi 

incelemek isteyen bir öğrenci, bulduğu problem cümlesinde arkadaşı ile etkileşiminin payı 

olduğunu vurgulamakta ve sürece ilişkin şöyle bir yansıtmada 

bulunmaktadır:“Arkadaşlarımdan biri kütüphanedeki makaleleri incelemiş ve kendine 

kekemelikle ilgili bir problem cümlesi bulmuş. Aslında beni tetikleyen şey bu oldu. Çünkü 

onun benden önce ve güzel bir problem cümlesi bulmasını kıskandım. Ve kendi 

başarısızlığımı hiçbir alanda olmadığı gibi bu durumda da hazmedemedim. (Aslında bu bir 

başarısızlık değil sadece erken davranamama)Bu durumun benim için problem olduğunu 

düşünüyorum. Ve bu problemimi problem cümlesi yaptım.(Arkadaşıma teşekkür 

etmeliyim)”(G40-H1) 

Öğrenciler çalışmalarında esin kaynağı olarak geçmiş yaşantılarını, sosyal 

ilişkilerini ve çevrelerinde süregelen olayları kullanmışlardır. Özellikle ilk konu olan 

“Problem Cümlesi” konusunda, kendilerine ait bir problem cümlesi oluşturmada kendileri 
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ve çevreleriyle ilgili izlenimleri üzerinde yansıtma yapan öğrenciler bu konuda ayrıntılı 

bilgiler sunmuşlardır. Örneğin bir öğrenci geçirdiği süreci şöyle aktarmaktadır:  “Problem 

cümlesi oluşturmayı çok da kolay bir şekilde halledemedim. Bazı günler bu beni oldukça 

kaygılandırdı. Ya bir problem oluşturamazsam diye. Bunu pek çok kez düşündüm. Bunun 

üzerine daha çok problem cümlesi düşünmeye çalıştım. Düşündüklerim genelde bir 

noktadan sonra hoşuma gitmiyordu. Zaman zaman geçmişimi, geçmişimdeki olayları, 

arkadaşlarımı gözden geçirdim. Onlarla ilgili bir nokta yakalayıp, onu bir probleme 

dönüştürebilirdim diye düşündüm. Ve bunların sonucunda bir arkadaşımla ilgili olayı ve 

onun şu anki halini de göz önünde bulundurarak problem cümlemi oluşturdum. Daha çok 

bir gözlemleme sonucu oluşturdum problem cümlemi.”(G42-H1) 

Araştırmasında geçmiş yaşantılarını ve çevresinden edindiği izlenimleri çıkış 

noktası yapan bir öğrenci de günlüğünde şu cümlelere yer vermiştir: “Bu problem 

cümlesini oluştururken geçen sene ÖSS sınavına hazırlanırken yaşadıklarımı düşündüm. 

Geçen yıl aileme karşı çok serttim. Okuldaki ve dershanedeki arkadaşlarım da öyleydi. 

Fakat şimdi kendime baktığımda öyle bir şey söz konusu değil. Geçen seneye göre çok 

daha sakinim. Şimdi çevremdeki sınava hazırlananlara batlığımda onlar da aynı benim 

durumumdalar. İşte bunun için böyle bir problem cümlesi oluşturmaya karar verdim.” 

(G19-H1) 

Öğrencilerin günlüklerinde olduğu gibi anketlerde de konularını belirlemede kendi 

yaşantılarından, çevrelerinde gerçekleşen hadiselerden yararlandıkları görülmektedir. Bir 

öğrenci araştırma önerisinde ele aldığı konuyu seçmesinde etkili olan nedeni şöyle 

açıklamıştır: “Çocuklarla oyun oynamayı, onları oyun oynarken izlemeyi çok severim. 

Oyunun onların yaşamının önemli bir parçası olduğunu gözleyerek biliyorum. Çocukken 

oyunu ben de çok sever, özellikle de evcilik oynardım. Onların oyun oynarken o doğal hali 

çok hoşuma gider. Bu yüzden oyun konusunu seçtim.” (A1-K5) 

Yine başka bir öğrenci toplumla ilgili bir izlenimini araştırma konusunu seçmeye 

iten sebep olarak işaret etmektedir: “Kadınların TV programlarına gerektiğinden fazla ilgi 

duymaları ve zamanlarını eğitici olmayan programlarla geçirmesi.” (A1-K28) 

Bir öğrenci de konusunu belirlemede etkili olan faktörü şöyle izah etmektedir: 

“Konum, özel ya da devlet lisesinin son sınıfına devam eden son sınıf öğrencilerinin kaygı 

düzeylerinin belirlenmesiydi. Bu konuyu seçme nedenim, özel bir okulla bir devlet okulunu 

kıyasladığınız zaman ortaya iki ayrı dünya çıkıyor. Buralarda eğitim gören öğrencilerin 
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ortak buluşma noktası olan ÖSS’ye yönelik kaygıları neden kaynaklanıyor ve ne düzeyde 

kaygı yaşıyorlar sorusuydu. Tamamen kendi merakımdan bu konuyu araştırma önerisi 

konusu olarak belirledim.” (A1-K7) 

5.1.2. Kaynaklara Ulaşma  

Öğrencilerin araştırma sürecine ilişkin en çok yansıtma yaptıkları alanlardan biri de 

kaynaklardan yararlanma ve kaynaklara ulaşmada karşılaştıkları güçlükler olmuştur. 

Öğrenciler ulaşmaları gereken kaynaklar, ulaşabildikleri kaynaklar ve bunlardan ne derece 

yararlanabildikleri hususunda paylaşımlarda bulunmuşlardır. 

Önemli bir şekilde öğrencilerin yansıtıcı günlüklerinde, kütüphanede bulunan tez, 

süreli yayın ve çevrimiçi yayınlar kaynak olarak gösterilmektedir. Kütüphanede bulunan 

kaynaklardan da tezler üzerinde yoğunlaşan öğrenciler ilk aşamalarda bir takım sıkıntılarla 

karşılaşmışlardır. Bir öğrenci kaynaklara erişimde yaşadığı sıkıntıyı şöyle ifade etmektedir: 

“Bu ödevi yaparken karşılaştığım sorun, kütüphanede tezlerin yerlerinin düzgün ve 

numarasının olmayışıydı. Bu yüzden tezleri biraz zor buldum.” (G17-H1) 

Öğrenciler, kütüphanede olduğu gibi internetten yaralanmada da zaman zaman 

sıkıntı yaşamışlardır. İlk haftalarda kendilerine yardımcı olabilecek kaynakları tespit 

etmede ve bu kaynaklara ulaşmada zorluk çeken öğrenciler son haftalara doğru 

günlüklerinde bu tür problemlerin üzerinde daha az durmuşlardır. Ayrıca öğrencilerin, 

kütüphane ve internetin yanı sıra, fırsat bulabildikleri ölçüde öğretim elemanlarının 

görüşlerine başvurdukları görülmektedir. Örneğin bir öğrenci ilk hafta yaşadığı süreci 

şöyle ifade etmektedir: 

 “İlk olarak kütüphaneden yararlanma kararı aldım. Çünkü kitaplarla içli dışlı 

olmak benim daha hoşnut olduğum bir durumdur. Kütüphanedeki çalışmalarıma beş 

günümü ayırdım. Yaklaşık 50–60 kitaptan yapılmış tez çalışmalarını inceledim. …İkinci 

olarak internetten faydalanabileceğimi düşündüm. Oradaki çalışmalarımda bazı 

zorluklarla karşılaştım. Buradaki çalışmaların sadece isimlerinde yoğunlaşabildim. Çünkü 

çalışmaların içeriğini görebilmem için benden üyelik istediler. Bu yüzden internetteki 

incelemem kütüphanedeki incelemem kadar verimli geçmedi. İncelememde 

başvuracaklarım arasında hocalarım da vardı. Fakat yoğun bir hafta geçirdiğimden 

kendilerine danışacak vaktim olmadı.”(G24-H1) 

Öğrencilerin günlüklerinde yararlandıkları kaynaklara ilişkin yansıtmalar arasında 

başka bir derste (İstatistik- 1) verilen ödevlerin kendilerine yardımcı olduğuna dair 
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yorumlara oldukça sık rastlanmıştır. Öğrenciler özellikle 4. haftadan itibaren geçirdikleri 

araştırma aşamalarında bu ders için yaptıkları taramadan elde ettikleri kaynakları temel 

kaynak olarak kullanmışlardır: 

“Ödevi yapmadan önce kitabımızdaki konuyu okudum. Daha önce istatistik 

dersinde ödev yaptığımız için elimde bulunan tezleri inceledim. Hafta içinde kütüphaneye 

gittim ve tezlerin ilgili bölümünü okudum. Kafamda belirli bir düşünce oluştu.” (G43-H6) 

Öğrenciler, araştırmada aşama kaydettikçe pratikleşmiş ve çalışmalarını daha kısa 

sürede tamamlamışlardır: “Zaman açısından baktığımızda en kısa süren çalışmam 

olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedenleri arasında kaynaklarımın hazır olması ve çalışma 

hakkında artık bilinçli olmamı örnek gösterebilirim.”(G24-H5) 

Bir öğrenci de araştırmasında mesafe kat ettikçe daha çok bilgi edindiğine ve başka 

ödevlerinin de aracılığıyla kaynak sıkıntısı çekmediğine günlüğünde şöyle değinmiştir: 

“Bu hafta sınavlardan dolayı yöntem için fazla araştırma yapamadım. Ama zaten 

Kaynak Tarama ve Rapor dersi sınavına çalıştığım için yöntemin nasıl yazıldığını 

biliyordum. Ayrıca yaptığımız istatistik ödevi bana çok şey kattı. Makale ve tezler hakkında 

birçok bilgi edindim. Ayrıca gidip kütüphane çalışması yapmama gerek kalmadı. Çünkü 

istatistik dersinin vize ödevi olan tez özetlerinden yöntem hakkında bilgi sahibi 

oldum.”(G18-H4) 

Öğrenciler günlüklerde olduğu gibi anketlerde de kaynaklara ulaşmada 

kütüphanede yer alan yayınlardan yardım aldıklarını belirtmektedirler. Bir öğrenci tezlerin 

kendi çalışmalarında birincil kaynak olduğunu şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“Kütüphanedeki tezlerden yaralandım. Bence böyle bir ödev en iyi tezler kaynak alınarak 

oluşturulur. Ödevleri lisans düzeyindeki tezleri kaynak alarak oluştursam da yeterli 

olduğunu düşünüyorum.” (A2-K5) 

 Öğrencilerin çalışmalarında kütüphanenin yanı sıra yoğun olarak interneti de 

kullandıkları tespit edilmiştir. Örneğin aşağıdaki öğrenci internetle kütüphane kıyaslama 

yoluna giderek özellikle internet aracılığıyla daha fazla sayıda kaynağa ulaştığını 

vurgulamaktadır: “Kütüphanedeki araştırma dergilerinden yararlandım. Fakat en çok 

yararlandığım kaynak internetti. YÖK’ün tez tarama merkezinden çok faydalandım. Aklıma 

gelen konuları yazıp bulup inceledim. Bence internet çok yeterli. Çünkü kütüphanedeki 

dergilerde her konuyu bulamıyoruz.” (A2-K1) 
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Öğrenciler yararlandıkları kaynakları seçme sebepleri ve bu kaynakların yeterliliği 

hakkında görüşlerine yönelik soruya cevap olarak bu kaynakların kolay ulaşılabilir 

olmasını vermişlerdir. Öğrencilerin kaynaklarının yeterliliğine ilişkin soruya verdikleri 

cevaplardan da bu kaynakların sayısını ve niteliğini bulundukları aşama için yeterli 

gördükleri anlaşılmaktadır. Ödevlerini hazırlamada internet ve eğitim fakültesi 

kütüphanesinden faydalanan bir öğrenci ulaştığı kaynaklara ve bu kaynakların yeterliliğine 

ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirmektedir: “İnternetten yararlandım. Çünkü evimizde 

var ve istediğim zaman kullanabiliyorum. Süreli yayınlardan yaralandım (Eğitim 

Kütüphanesi). Kampüse 2 kere falan gitme şansım oldu ama eğitimden oldukça 

yararlandım. Bence tam yeterli değil ama çok kötü de değil. Diğer dersler de olmasaydı 

daha fazla araştırma şansımız olurdu.” (A2-K23) 

Başka bir öğrenci ise bu konudaki düşüncelerini şöyle belirtmektedir: 

“Kütüphanede bulunan kaynaklara başvurdum. Kolay ulaşılabilir olması kaynakları seçme 

sebebimin başında geliyordu. Başlangıç için yeterli olduğu kanaatindeyim” (A2-K16) 

5.1.3. İşbirliği 

Öğrenciler araştırmaları boyunca birbirlerinin görüşlerini önemsemiş, 

araştırmalarını birlikte yürütmeyi tercih etmişlerdir. Arkadaşlarıyla fikir alışverişinde 

bulunarak kendi araştırmalarındaki eksik ve belirsiz noktaları gidermeye çalışmışlardır. 

Öğrencilerin günlüklerinden, süreç içerisinde arkadaşlarının önerilerini önemsediklerine 

dair cümleler dikkat çekmektedir. Örneğin bir öğrenci yapmış olduğu araştırmanın 

“Tanımlar” kısmını oluştururken arkadaşlarıyla yaptığı fikir alış-verişini şöyle 

paylaşmaktadır:  

“Bu bölümde de problem cümlemde geçen “önyargı”nın tanımını yapmak için 

harekete geçtim. Bence en eğlenceli bölümdü. Neydi önyargı? Bunun için odamdaki 

arkadaşlarımın da düşüncelerini alma fırsatı yakaladım ve hepsine önyargının ne 

olduğunu sordum. Arkadaşlarımdan biri genellemedir dedi... Arkadaşlarımla yaptığım 

sohbet sonucunda önyargının (yı) yeni karşılaşılan kişileri, durumları tanımlamakta 

kullanılan, genelleme, olumsuz yaşantılar ve çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimiz 

sonucunda zihinde oluşan kalıp düşüncelerdir. Diye tanımlamaya karar verdik.”(G27-H3) 

Araştırmasının veri analizine dair yansıtmada bulunan başka bir öğrenci de 

çalışmalarını arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğüne dair ifadelere yer vermiştir: “Bir önceki 

ödevimden daha zor olsa da ilk başlardaki ödevlerim kadar zorlanmadım. Ödevi 
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araştırmam ve hazırlamam kısa sürdü. Arkadaşlarım da aynı ödev için benimle beraber 

çalıştılar. Bu sayede onların da fikrini alma şansım oldu.” (G31-H6) 

Öğrenciler araştırmaları boyunca bir araya gelerek bilgi paylaşımı ihtiyacında 

bulunmuşlardır. Kendi çalışmalarını da arkadaşlarının görüşlerini ve geribildirimlerini 

dikkate alarak sürdürmüşlerdir. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte çalışmakta zaman zaman 

problem yaşamışlardır. Arkadaşlarıyla çalışmak için yeterli vaktinin olmadığından yakınan 

bir öğrenci durumu şöyle dile getirmektedir : “Varsayımlar kısmını şu an için boş 

bıraktım. Çünkü varsayımlarla ilgili tam olarak ne yazacağımı bilmiyorum. Bunun için 

yurtta kalan birkaç arkadaşımla görüştüm. Fakat tam olarak ne yapacağımız konusunda 

onlar da tam bir düşünceye sahip değillerdi. Yurtta bir arada kalan arkadaşlarımın 

birbirleriyle daha çok fikir alışverişinde bulunmaları oldukça iyi. Fakat ben evde kaldığım 

için bu fikir alışverişinden yararlanma fırsatım olmuyor. Genelde telefonla ya da okulda 

takıldığım (zamanlar), anlamadığım yerleri soruyorum.”(G42-H2) 

Kimi zaman da öğrenciler birincil kaynak olarak arkadaşlarının çalışmalarını 

kullanma yoluna gitmişlerdir: “Yöntemimi belirlemeden önce arkadaşlarımın 

problemlerine ve yöntemlerine baktım. Onlardan hangi yolu izlemem gerektiğine ilişkin 

fikirler aldım ve ona göre bir yol izledim”(G15-H4).  

5.1.4. Akademik Faaliyetlere Katkı 

Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplardan, bu dersteki uygulamaların 

diğer derslerdeki başarılarına olumlu yönde etki ettiği ve sonraki yıllarda 

geçekleştirecekleri akademik faaliyetlere katkı sağlayacağı inancında oldukları 

anlaşılmaktadır. Aşağıda öğrencilerin cevaplarından kesitler yer almaktadır: 

“Bence araştırma etkinliğinin verilmesi diğer derslerdeki başarımızı artırmıştır. 

Diğer derslerdeki bilimsel konu ve kavramların anlaşılmasında olumlu yönde etki yaptığını 

düşünüyorum.”(A2-K18) 

“Bence çok büyük yararı oldu. İlerde yapacağımız bilimsel çalışmalarda daha iyi 

yapabilmemize olanak sağladı. Bir araştırma önerisinin nasıl hazırlandığını öğrendim. 

Makaleleri inceleyerek bir araştırmanın nasıl oluşturulacağını öğrendim.”(A2-K2) 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi başka bir öğrenci de dersten edindiği bilgi ve 

becerilerin gelecekte karşılaşacağı problem alanlarında kendisine yeterlilik kazandıracağı 

görüşündedir: “Bu dersin gerekli olduğunu düşünüyorum çünkü ileride bizim de uğraş 
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alanımıza girecek olan problemlerin çözülüş aşamalarını öğrenmemiz bize zaman ve 

beceri kazandıracaktır.”(A1-K21)  

Aynı öğrenci bu konudaki görüşlerini derse yönelik tutumunda meydana gelen 

değişikliğin nedenini açıklarken de yinelemektedir: “İlk önce bu dersin 1. sınıfta 

gösterilmesinin gereksiz olduğunu düşünmüştüm. Daha sonradan araştırmalarımın 

karşılığını almaya başlayınca ve bişeyler (bir şeyler) öğrendiğimi gördükçe gelecek yıllar 

için bu dersin bana temel oluşturduğunu düşündüm.”(A1-K21) 

Öğrenciler günlüklerinde de zaman zaman yaptıkları çalışmaların akademik 

gelişimlerini desteklediğini ve gelecekteki çalışmalarını kolaylaştıracağını 

vurgulamışlardır:    “..Yeni şeyler öğrenmek güzeldi. Üstelik bu öğrendiklerimiz çok yararlı 

oluyor bizim için. 4 yıl boyunca faydalı olacağını düşünüyorum öğrendiklerimizin.”(G45-

H1) 

Başka bir öğrenci ise düşüncelerini şöyle aktarmaktadır:“Yaptığımız araştırmalar 

sayesinde dört yıl boyunca göreceğimiz derslerde hangi konuyu hangi kaynaktan 

arayacağımız konusunda birçok bilgi edindik. Bu yüzden bu ödev bizi bu dönem zorlasa da 

önümüzdeki yıllarda işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Özellikle de yüksek lisans 

yapmayı düşünen arkadaşların çok işine yarayacak bu bilgiler.” (G46-H6)  

Öğrenciler anket sorularına verdikleri cevaplarda haftalık çalışmaları ve dönem 

sonunda hazırladıkları araştırma önerisi ile alanlarına dair birçok yayın hakkında fikir 

sahibi olduklarını, alanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını bildirmektedirler. 

Aşağıda öğrencilerin görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir: 

“Birinci sınıfta olmamız nedeniyle birçok konuda hiçbir bilgimiz yok. Bu dersle 

ileriki sınıflarda hazırlayacağımız birçok ödev, bunları nasıl hazırlayacağımız konusunda 

ön bilgimiz oldu. Bu bakımdan bu etkinlik diğer derslere kıyasla daha faydalı.”(A2-K25) 

“Bu derste yaptığımız araştırmalarda kütüphanedeki alanımızla ilgili birçok 

kaynağa göz gezdirme şansımız oldu. Bazı kavramları ilk defa bu araştırmalarda okudum, 

içlerinden bazıları çok ilgi çekiciydi. Bu önbilgilerin ileriki yıllarda işime yarayacağını 

düşünüyorum.”(A2-K32) 

Öğrenciler bu bulguları, diğer anketteki dersi ne kadar gerekli gördüklerine dair 

soruya dersin, alanları hakkında bilgi edinme açısından gerekli olduğu cevabını vererek 

desteklemişlerdir: Aşağıda, bir öğrencinin bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir: “Bu 
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ders alanımız için gerçekten gerekli. Hem akademik süreçte hem de alanla ilgili kaynakları 

tanımamız açısından gerçekten gerekli.” (A1-K5) 

Bir diğer öğrenci, dersin etkili yönünün uygulamalar aracılığıyla alanı hakkında 

daha çok bilgi edinmesini sağladığının altını çizmiştir:“Yaptığımız uygulamalar; 

öğrenilenlerin kalıcılığını sağlarken, bu uygulamaları hazırlamak için incelediğim 

araştırmaların alana daha çok yakınlaşmamı sağladığını düşünüyorum. Ayrıca 

kütüphanede daha fazla zaman geçirmemi de sağladığını söyleyebilirim.” (A1-K15) 

5.1.5. Araştırma Merakı ve Becerisi Kazanma 

Öğrencilerin anketlerinden uygulama ile araştırmaya olan ilgilerinin arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bir öğrenci edindiği deneyim hakkında şunları söylemiştir: “Her 

hafta bir şeyler araştırdığımız için daha ilk haftalardan kütüphanede araştırma yapmaya 

başladık. En baştan kendi problemimizi bulduğumuz için onun üzerinde çalışmak bana 

zevkli geliyordu.”(A2-K31) 

Öğrenciler uygulama boyunca araştırma sürecine dâhil oldukları yönünde yanıtlar 

vermişlerdir: “Başlangıçta iyi bir ödev yapamazsam diye endişelenmiştim. Ama sonradan 

kendi problemi oluşturmak, kendi yöntemimi, evrenimi oluşturmak hoşuma gitti. Her hafta 

ne yapabilirim diye kafa yordum araştırmamda. Merak ediyorum acaba bizim okuldaki 

öğrencilere uygulansa nasıl bir sonuç çıkardı sonunda.” (A2-K36) 

Öğrenciler yapılan uygulamanın kendilerini araştırma süreci ile daha erken 

yüzleştirdiğini düşünmektedirler. Bir öğrenci yer aldığı gruba ilişkin görüşlerini şöyle 

anlatmaktadır: “Biz dersin yanı sıra uygulama yaptık. Ve bu uygulamalar için 

araştırmalarla haşır neşir olduk..”(A2-K23) 

Başka bir öğrenci, süreci ilk zamanlara kıyasla daha kolay geçirdiğini günlüğünde 

şöyle paylaşmaktadır: “Günlük tutmaya başladığım gün ilk olarak problem yazacaktık. Bir 

problem bulup yazmak zor gibi geliyordu. Ama şimdi yaptığım ödevler sayesinde daha 

kolay geliyor. Ayrıca ilk gündeki kaygı da kalmadı.” (A2-K10) 

Diğer bir öğrenci de haftalık raporlarla dönem sonunda hazırlamış olduğu araştırma 

önerisinin araştırma konusunda kendine olan güvenini artırdığı kansındadır:“İlk zamanlar 

araştırma yapmak bana hayal gibi geliyordu. Ama şimdi nasıl yapılacağını en azından ana 

hatlarıyla öğrendim ve araştırma önerisiyle de kendime güvenim arttı.”(A2-K21) 
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5.1.6. Dış Faktörler 

Öğrenciler günlüklerinde, ev/yurt ortamlarını çalışmaların etkileyen faktörler 

arasında saymaktadırlar. Öğrencilerin bir kısmı evde yaşadıkları problemleri 

araştırmalarını aksatan sebepler arasında gösterirken, bir kısmı da yurt ortamını gerekçe 

göstermektedir. Örneğin bir öğrenci ders saatlerini ve evdeki sorumluluklarını 

derinlemesine araştırma yapamamasındaki etken olarak görmektedir:“Bana verilen zamanı 

güzel değerlendirebilirdim. İkinci öğretim olunca gün bir anda bitiyor. Ben Konyalı 

olduğum için ailemle kalıyorum bir de evdeki işler zaman bırakmadı. ÖSS sınavına 

hazırlanan dayımın oğluna konu anlattım. O biraz zamanımı aldı. Bir de çok uyuduğumu 

itiraf etmeliyim. Bunlar hep beni zor durumda bıraktı ve ödevi 1 güne sığdırmama sebep 

oldular.”(G26-H1) 

Ev ya da yurt ortamının dışında öğrenciler, baharla birlikte havaların ısınmasını 

çalışmaya odaklanmalarındaki engel olarak görmektedirler. Bir öğrenci günlüğünde bu 

sıkıntısından şöyle söz etmektedir: “Bu haftaki ödevi yapmak hiç içimden gelmedi. Sebebi 

de ısınan havalar. Bu havalarda artık insanın ödev yapası, ders çalışası gelmiyo(r). Bu 

yüzden ödevin başına oturmakta zorlandım.”(G18-H6) 

Öğrenciler ara sınavların olduğu dönemlerde yeterli araştırma yapamadıklarına 

ilişkin cümlelere yer vermişler, zaman sıkıntısı çektiklerini ifade etmişlerdir. “Bu hafta 

yöntemi yazabilmek için çok fazla araştırma yapamadım. Vize haftası olduğu için yoğun 

geçti. Yöntemi yazmadan önce birkaç tane teze, ders kitabımıza ve derste yazdığımız 

araştırma modellerine baktım.”(G43-H4) 

5.2. Derse İlişkin Bulgular 

Dönem sonunda öğrencilere uygulanan anketlerden ve yansıtıcı günlüklerden elde 

edilen verilerin analizi sonucunda derse ilişkin bulgular, dersin programdaki yeri, içerik, 

öğretim etkinliği, değerlendirme, öğretim elemanı ile iletişim, tutum değişikliği ve kalıcı 

bilgi elde etme boyutlarında ele alınmıştır. Aşağıda bu boyutlar hakkında ayrıntılı bilgi 

sunulmuştur. 

5.2.1. Dersin Programdaki Yeri 

Uygulanan anketlerden elde edilen verilere göre öğrenciler genel olarak dersin 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Lisans Programı’nda yer almasının gerekli 
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olduğu, dersin daha üst sınıflarda verilmesi ve teori ve pratik olmak üzere iki ayrı dönemde 

okutulması gerektiği kanısındadırlar. 

 Öğrenciler, araştırma sürecine yönelik bir dersin alanları gereği karşılarına çıkacak 

olan sorunları çözmelerinde yardımcı olacağını belirtmektedirler. Bir öğrenci dersin 

gerekliliği hakkındaki görüşlerini şöyle aktarmaktadır: 

 “Bu dersin PDR bölümünde okutulması çok doğrudur. Çünkü bu bölümde birçok 

araştırma yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmaların neye göre, nasıl bir şekilde yapılacağı 

bilinmeden araştırmalar yapılamaz ve sağlıklı olmazdı.”(A1-K44) 

Çalışmaya katılan öğrenciler dersin gerekliliğine ilişkin görüşlerini, bu ders 

aracılığıyla alanlarını tanıma fırsatı bulduklarını, alanlarındaki güncel konu ve kaynakları 

tanıma imkânı bulduklarını belirterek desteklemişlerdir. Örneğin bir öğrenci başlangıçtaki 

önyargısının kaybolduğunu aşağıdaki cümlelerle ifade etmektedir: 

“Başlarda saçma olduğunu düşünsem de dersin içeriğini görünce okutulmasını 

doğru buldum. Çünkü bu ders sayesinde bölümümüzle ilgili her şeyden haberdar olduk ve 

tez hazırlamaya temel oluşturduk.”(A1-K23) 

Öğrenciler bu dersin uygulamada karşılaşılan sorunların dışında, akademik kariyer 

açısından da faydalı olduğunu belirtmektedirler. Aşağıda bir öğrencinin bu konudaki 

ifadelerine yer verilmiştir: 

“Bu dersin lisans programında okutulması bence çok isabetli çünkü arkadaşlarımın 

arasında yüksek lisans yapmak isteyenler var. Onlar için büyük bir avantaj.”(A1-K36) 

Öğrencilerin küçük bir kısmı da dersin gerekliliğini ifade etmekle birlikte bu dersin 

1. sınıfta değil de ilerleyen yıllarda verilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Örneğin bir 

öğrenci, “Bence bir PDR öğrencisi araştırma süreçlerine ve tekniklerine dair bir ders 

kesinlikle almalı. Alanımızla ilgili yapacağımız çalışmalarda bize çok faydası olacak bir 

ders ancak bu dersin 1. sınıf için erken olduğu kanaatindeyim.”(A1-K15) diyerek bu dersi 

almak için 1. sınıfın yanlış bir zamanlama olduğunu dile getirmektedir. 

Yine bazı öğrenciler dersin uygulaması için çok az zaman kaldığını gerekçe 

göstererek bu dersin teori ve pratik olarak iki dönemde verilmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Aşağıda öğrencilerin görüşlerinden kesitler sunulmuştur: 
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“Yapılan araştırmaları incelemek araştırmalara nasıl ulaşacağımız açısından etkili 

olmuştur. Uygulamaların kısa bir zamana sıkıştırılması açısından yetersiz olmuştur.” (A1-

K32) 

“Bence bu ders ilk dönem konuların anlatılması, öbür dönemde de araştırma 

uygulama örneklerinin gösterilmesi şeklinde işlenebilirdi. O zaman ödev için de bu kadar 

sıkışmamış olurduk. Hem de bilgiler daha kolay somutlaşırdı.” (A1-K19) 

5.2.2. İçerik 

Öğrencilerin dersin içeriğine yönelik görüşleri, dersin araştırma yazmada ilerlenen 

basamakları kapsaması açısından gerekli olduğu yönündedir. Öğrenciler aynı zamanda 

dersin içeriğinde bulunan konular ile kendi alanları arasında bağlantı kurarak dersin 

uygulamada da işlerine yarayacağını bildirmişlerdir. Aşağıda öğrencilerin konuya ilişkin 

görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir: 

“… PDR öğrencilerinin araştırmalara istediğinde nasıl ulaşacağını bilmesi 

gerekir. Araştırmalara dayanarak bir şeyi yönlendirmesi çok güzel bir şeydir... 

Öğretmenlik hayatımızda veya diğer çalışma alanlarında kendimizi geliştirmek için tez 

hazırlama olsun, rapor hazırlama olsun işimize yarayacak.”(A2-K32) 

“ Dersin etkili tarafı ileriki zamanlarda yapacağımız tez işlemlerinde neler 

yapmamız gerektiğini şimdiden öğrenmemizdir. Dersin bu sene verilmesi ise bizi biraz 

zorladı.”(A1-K26) 

“Bu ders bize etkili oldu, dersi ilk sene almamıza rağmen bize araştırma 

yöntemlerini ve nasıl araştırma yapmamızı “yapacağımızı” öğretti.” (A1-K34) 

5.2.3. Öğretim Etkinliği 

Öğrencilerin derste uygulanan yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliğe ilişkin görüşleri 

uygulamanın ilk haftalarından son haftalarına doğru değişim sergilemiştir. Öğrenciler 

günlüklerinde başlangıçta haftalık araştırma yapmanın kendilerini korkuttuğunu, tedirgin 

ettiğini fakat haftalar ilerledikçe bu endişelerinin kaybolduğunu ve araştırma becerilerinin 

geliştiğini dile getirmişlerdir. Bir öğrenci sürecin başından itibaren kendisinde gördüğü 

ilerlemeyi şöyle aktarmıştır:“İlk haftaki ödevleri yaparken bir hafta öncesinden kara kara 

düşünmeye başlayıp, nasıl yapacağım endişesine kapılmıştım. Ama şimdi durum öyle değil. 

Bu ödevleri yaparken farkında olmadan git gide geliştiğimi, daha çok fikir sahibi 

olduğumu anladım. Dönem başında bu ödevler ne işimize yarayacak diye düşünceye 
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kapıldığım olmuştu. Fakat şimdi tezler hakkında bilgi sahibi olmamda çok büyük katkısı 

oldu. Bu şekilde araştırma önerisini yaparken büyük kolaylık sağlıyor.”(G14-H6) 

Bir öğrenci de araştırma yapıp günlük tutmanın sınava hazırlanma ve özgüven 

kazanmadaki rolünü vurgulamıştır: “Araştırma önerisi ödevinden ilk zamanlar çok 

korkmuştum. Sonra siz anlattınız o ödevi nasıl yapacağımızı.  Ben dedim ki kesin bu 

dersten kaldım bu yıl. Bu ödevi yapmam imkânsız. Fakat her hafta yaptığımız bu yansıtma 

ödevlerinin bize çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sayede korkumu yendim. 

Kendime güvenim geldi. Bu ödevlerin faydasını sınavda da gördüm. Belki bu şekilde ödev 

yapmasaydık sınavdaki sorulardan başarılı olamazdım.”(G19-H7) 

Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları başlangıçta zorunluluk olarak yaptıklarını süreç 

ilerledikçe kendi araştırma konularına olan ilgilerinin arttığı görülmüştür:  “Vize 

haftasından yeni çıktığımız için ödevi hazırlarken zorlandım. Ama kitapları, dergileri 

incelemeye başlayınca biraz sonra ödevime ısındım. Aslında git gide bu ödev beni sarmaya 

başladı. Kütüphanede kitapları dergileri karıştırmak çok zevkli hale geldi. Başlangıçta 

zorunluluktan dolayı ödevimi yapıyordum. Şimdi ise eğlenceli geliyor.”(G15-H4) 

Bu görüşlere paralel olarak başka bir öğrenci kendini şu cümlelerle açmaktadır:“Bu 

ödevimi daha kolay ve daha gerçekçi yaptığıma inanıyorum. Son ödev olduğundan oldukça 

rahatım. Kendim mini bir anket hazırlayarak uygulamam, ödevi sadece ödev olarak değil, 

kendimden bir parça olarak nitelendirmeme sebep oldu. Daha içten hazırladığımı 

söyleyebilir ve bundan önceki –özellikle ilk üç ödevleri- sadece yapmak için yaptığımı 

itiraf edebilirim. Herhalde en çok bu ödeve özen gösterdim☺”(G25-H7) 

Öğrencilerin bir kısmı da dersin araştırmacı sorumluluğu kazandırmasının yanında 

günlükler aracılığıyla duygularını ifade ettiklerini, yazma becerilerini kullandıklarına 

ilişkin düşüncelerini aktarmaktadırlar: “İlk zamanlar bu derse önyargılı bakmıştım. Zaman 

geçmez diye düşünürken sonuna geldiğimizi gördüm. Zamanı durduramadığımız bir kez 

daha ortaya çıktı. Dersimiz bölümümüz adına çok şey kazandırdı. Birçok terime artık 

yabancı değilim. Aslında bilginin yanında duygularını, yaşadıklarını kâğıda dökmeyi de 

öğretti. Yani bir yandan ortaya edebiyatçı ruhumuz çıktı.”(G43-H7) 

Yine başka bir öğrenci bu konudaki düşüncelerini şöyle paylaşmaktadır: “Ödevin 

bizim etrafımıza daha araştıran, eleştiren, inceleyen, ayırt eden, gözlemci bir gözle 

bakmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kâğıtta yaptığımız gibi, ödevi nasıl 

hazırladığımız konusunda günlük benzeri bir yazı yazmamız, bizim kendimizi 
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sorgulamamızı ve küçük de olsa kendimizi ifade etmemizde bize yardımcı olduğunu 

düşünüyorum.(G5-H1) 

Öğrenciler haftalık uygulama yapmanın kendileri için faydalı olduğunu düşünmekle 

birlikte yaşadıkları zorluklar hakkında yorumlarda bulunmuşlardır. Örneğin bir öğrenci 

araştırmalar hakkında şöyle bir çıkarımda bulunarak görüşlerini aktarıyor: “Bu hafta 

yaptığımız bölümlerin problem cümlesi kurmaktan daha zor olduğunu anladım. Eğer iyi 

bir problem cümlesine sahip değilsek bunları yazmak daha da zorlaşıyor… Belki her hafta 

ödevi nasıl yapacağımız konusunda zorlansak da bu konuları öğrenmek çok faydalı 

oluyor.”(G32-H2) 

Öğrenciler günlüklerinde, araştırma yaparak yansıtma yapmamanın kendilerini 

geliştirmesinin yanı sıra her hafta ödev yapmayı sıkıcı bulduklarına dair cümlelere de yer 

vermişlerdir: “Ödevleri hazırlamak bize biraz sıkıcı gelse de yararlı olacağını umuyorum. 

Bize biraz da sorumluluk duygusu kattığı kanaatindeyim. Çünkü her hafta zorunlu olarak 

ödev hazırlamak belli bir süre sonra zorunlu olmaktan çıkıp sorumluluk duygusuna 

dönüşüyor.”(G45-H3) 

Anketlerdeki derste kullanılan öğretim etkinliklerine yönelik öğrenci görüşlerine 

bakıldığında, öğrencilerin dersin anlaşılmasında örnek araştırmalara daha fazla yer 

verilmesi ve dönem başından itibaren kendilerine makale örneklerinin dağıtılması 

gerektiğini düşündükleri görülmüştür. Bir öğrenci öğretim elemanın yerinde olduğu 

takdirde izleyeceği yolu şu cümlelerle aktarmaktadır : “Eğer bu dersin öğretmeni olsaydım 

dönem başından itibaren dersle ilgili daha fazla sayıda örneği öğrencilere getirir ve 

incelemelerini isterdim. Çünkü ödevimi yaparken biraz zorlandım.” (A1-K21) 

 Başka bir öğrenci, öğreticinin sınıfta örnek uygulama yapmasının kendileri için 

yararlı olacağını bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir: “Bence her hafta 

yapacağımız bir ödeve örnek teşkil edecek bir şeyler gösterebilirdim. Mesela öğrencilerle 

birlikte sınıfça ortak bir problem seçip her hafta onu işleyebilirdim. Daha sonra 

öğrencilerden kendi ödevlerini yapmasını isterdim.”(A1-K36) 

Yine diğer bir öğrenci anket sorusuna bu görüşleri destekler nitelikte bir cevap 

vermiştir: “Öğrencilerime daha çok araştırma önerisi ve tez önerisi getirirdim. İçindeki 

kısımları tek tek okuyarak kullanılan cümlelere dikkat çekerdim.” (A1-K6) 
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5.2.4. Değerlendirme Yöntemi 

Derste kullanılan değerlendirme yöntemine ilişkin bulgular daha çok anketlerden 

edilen bilgilerden yararlanılarak elde edilmiştir. Dersin değerlendirme boyutunda 

öğrenciler değerlendirme aracı olarak hazırladıkları araştırma önerisinin kullanılmasını, 

bilgilerini uygulamaya aktarmaları, hazırlanan ödevin dönem boyunca işlenen konuları 

büyük oranda kapsaması (kapsam geçerliği) ve ezberciliğe yönlendirmemesi açısından 

olumlu görmektedirler. Öğrenciler bunların yanında, derse verdikleri önemin ve 

gösterdikleri çabanın performans ödeviyle daha iyi anlaşılacağı kanısındadırlar. Bir öğrenci 

ödev hazırlamanın sınav stersinden kaynaklanan hataları engellemesi açısından faydalı 

olduğunu şöyle anlatmaktadır: “Bence iyi bir uygulama. Ben çalışmam için emek saffettim. 

Bunun ödevimde görüleceğini düşünüyorum. Sınav yapılsaydı, o an heyecandan bazı 

şeyleri yapamayabilirdim.” (A1-K33) 

Başka bir öğrenci ise araştırma önerisinin uygulama düzeyinde bir ödev olmasının 

ve teoride verilen konuları büyük ölçüde kapsamasının değerlendirme açısından daha 

sağlıklı olduğu üzerinde durmaktadır: “Hazırladığımız ödevler bir dönem boyunca derste 

öğrendiklerimizin hemen hemen hepsini kapsamaktadır. Bu nedenle derste 

öğrendiklerimizi uygulayıp uygulayamadığımızın görülmesi bakımından sağlıklıdır.”(A1-

K3) 

Araştırmaya katılan öğrenciler yukarıda belirtilen faktörlerin yanında, araştırma 

önerisi hazırlamanın bilgilerin kalıcılığını sağladığının ve bilgileri ezberlemekten 

kurtardığının üzerinde durmuşlardır. Bir öğrenci teori ağırlıklı değerlendirmelere ilişkin 

olumsuz duygularının üzerinde durmuştur: “Bence test veya yazılı olarak 

değerlendirilmesinden daha sağlıklıdır. Çünkü böyle bir uygulama ödevi olmasaydı 

(konular) teorik olarak ezberlenecekti. İki gün sonra unutacaktık. Zaten ezber yapmayı 

sevmiyorum. Benim için daha iyi oldu.” (A1-K45) 

Katılımcı öğrenciler, uygulama becerisini ölçen bir değerlendirme aracına olumlu 

yaklaşırken süre açısından sıkıntı yaşadıklarını da ifade etmişlerdir. Örneğin bir öğrenci 

araştırma önerisi hazırlamanın kendilerini araştırma sürecine dâhil ettiğini belirtirken 

yeterli bir ödev hazırlamak için kendilerine kısa bir zaman dilimi tanındığını şöyle 

anlatmaktadır: “Bu kadar kısa bir sürede sağlıklı bir araştırma önerisi 

hazırlayabileceğimizi düşünmüyorum. Durumumuzu değerlendirmek için, bizi araştırma 

olayına daha fazla katmak için araştırma önerisi iyi oldu bence.”(A1-K24) 
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Ödevi hazırlamada zaman sıkıntısı yaşayan bir öğrenci ise ödevinin 

değerlendirilmesine ilişkin kaygısını şöyle dile getirmektedir: “Araştırma önerisi için çok 

kısıtlı zaman oluşuyor. Öğrenciler dönem başından itibaren hazırlamaya başlasa herhangi 

bir bilgileri yok. Daha sonraları ise ödevler, vizeler ve finaller art arda gelerek zaman 

daralıyor. Araştırma önerileri okunurken toleranslı davranılsa iyi olur.”(A1-K42) 

5.2.5. Öğretim Elemanı ile İletişim 

Dikkat çekici bir biçimde günlüklerde, öğrencilerin günlüklerini öğretim elemanı 

ile iletişim aracı olarak kullandıkları görülmüştür. Örneğin bir öğrenci, cümlelerini öğretim 

elemanı karşısındaymışçasına kurmuştur: “Son zamanlarda fark ettiğim bir şey var. Artık 

ödevlerimi yaparken zorlanmıyorum. İlk haftalardaki stres artık yok. Bunun nedenini 

istatistik ödevini yaparken okuduğum tezlere bağlıyorum. Hem kütüphaneden hem de 

internetten o kadar çok tez okudum ki… Tabi bu da benim stresimi azalttı. Diğer bir neden 

de size alışmam. İlk zamanlar sizden çekinmiştim. Fakat derslerinize girdikçe ve sizi 

tanıdıkça bu çekingenliğim yavaş yavaş kayboldu. Ödevlerimi yaparken her şeyi 

yazıyorum. İçimden gelen ne varsa yazıyorum. ”(G19-H7) 

Ayrıca öğrenciler günlüklerinde, öğretim elemanı ile ders dışında da iletişime, 

öğretim elamanından alacakları geribildirime ihtiyaç duyduklarını birçok yerde dile 

getirmişlerdir: “..Yeniden hazırlayacak olsam sizinle bir görüşürdüm. Deneysel model mi 

daha uygun olur yoksa tarama modeli mi bunu sizden öğrenirdim.”(G19-H4) 

“..Bu konuları anlamamda bu ödevlerin etkisi büyük. Tabii sizin ödevi okuyup bize 

yaptığınız geri bildirimin de. Bu hafta ödevimin yeterli veya doğru olup olmadığından 

emin değilim umarım doğrudur.” (G16-H7) 

5.2.6. Tutum Değişikliği 

Öğrenciler uygulama sonunda dönem boyunca yaptıkları çalışmanın araştırmalara 

ilişkin tutumlarını değiştirdiğini, kendilerine faydalı olduğunu düşündükleri konular 

üzerinde uğraşma ve zaman geçirme davranışı kazandırdığını dile getirmişlerdir. Genel 

olarak günlüklerinde olabildiğince paylaşımcı olan bir öğrenci kendisinde algıladığı 

değişimi şu cümlelerle örneklendiriyor: “İlk günlüğe başladığımız günden bu yana eminim 

ki bizde çok ilerleme oldu. Tez nedir? Makale nedir? Bilmiyordum. Makale deyince sıkıcı 

uzun yazılar olarak algılardım. Şu an o kadar sıkıcı gelmiyor. Araştırma makaleleri ilgimi 

çekmeye başladı. Hatta merak etmeye başladım, problemi şu, bakalım hangi testleri 

uygulamış, sonuç ne çıkmış diye. Kütüphane gitmek bize uzak gelmiyor artık. İnternete 
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eğlence amaçlı girdim bu zamana kadar. İnternet kurdu oldum diyebilirim. Ama ilk defa 

araştırma önerim için yani faydalı, lüzumlu bir şey için bilgisayar başına oturdum. …bunu 

yazarken bile şunu düşünmeye başladım. Mesela verilen ödevlerin ya da araştırmaların 

boş zamanı değerlendirmeye ya da olumsuz değil de lüzumsuz zamanı değerlendirmeye 

etkisi☺ Belki saçmalıyorum ama artık her şeyden bir problem bulmaya başladım. Buna 

sizin etkiniz çok büyük. İlerisi için çok faydalı oldu. Son günlüğümüz olduğu için son kez 

içimi döküyorum...” (G41-H7)  

Başka bir öğrenci ise haftalık ödevlerin ilk başlarda çok zaman alırken zamanla 

uygulamalarının kolaylaşmasının bu tarz ödevlere ilişkin tutumlarını değiştirdiğini şu 

cümlelerle aktarmaktadır:  “İlk (günlük) tutmaya başladığımda çok zaman harcıyordum. 

Şimdi ise yapmak istediğim şeyi hemen anlıyor ve kısa bir sürede yapıyorum. Artık böyle 

bir ödev beni korkutmuyor.”(A2-K19) 

Öğrenciler başlangıçta günlük tutmaya dayalı bir dersin kendilerinde kaygı 

yarattığını, zamanla güven kazandıkları düşüncesini paylaşmışlardır. Aşağıda bir 

öğrencinin kendisi hakkındaki yorumlarına yer verilmiştir: 

“İlk raporumda kendimi biraz sıkmıştım. Strese girmiştim. Acaba kötü yazarsam 

hoca ne der diye. Ancak gittikçe son raporlara doğru bu düşüncem kayboldu. Kendime 

güvenim geldi ve hatalarımın gerekçelerini açıklayabileceğime inandım.” (A2-K18) 

Bir öğrenci de kendisinde meydana gelen tutum değişikliğini şöyle açıklamaktadır: 

“Dönem başında bu dersin bana ne katkı sağlayacağını bilmiyordum. Açıkçası bir katkı 

sağlayacağını da düşünmüyordum. Ama şimdi iyi ki de bu dersi almışız diyorum ve bize 

birçok konuda katkı sağladığını düşünüyorum.”(A1-K44)  

5.2.7. Kalıcı Bilgi Elde Etme 

Öğrencilerin derste yürütülen etkinliğe ilişkin görüşlerini yoklayan anket sorusuna 

verdikleri cevaplarda, haftalık etkinlikleri aracılığıyla derste edindikleri bilgileri tekrar 

ederek pekiştirdiklerini bunun bilgilerinin kalıcılığını artırdığını belirtmişlerdir. Bir öğrenci 

etkinlikler sayesinde bilgileri ezberlemek yerine uygulayarak öğrendiğini şu cümlelerle 

aktarmıştır: “Kesinlikle bu grupta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü 

yaptığımız uygulamalar beni kitaptaki bilgileri ezberlemekten kurtarıyordu. Kitaptaki 

teorik bilgilerle çalışsaydım eminim ki şimdiye unutmuş olacaktım. Ama her hafta aktif 

olarak bir şeyler yapmanın unutmaya neden olacağını sanmıyorum.”(A2-K20) 
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Başka bir öğrenci de konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktarmaktadır:“Diğer 

derslerde ödev yapmıyoruz. Sadece sınav haftalarında çalışıyoruz. Ama bu derste her hafta 

işlediğimiz konuyla ilgili ödev hazırladığımı için aklımızda daha çok kalıyor, dersi daha iyi 

anlıyoruz. Ben böyle düşünüyorum.(A2-K21) 

Öğrenciler yapılan etkinliğin ders kitabına bağımlılığı ortadan kaldırması açısından 

da etkili olduğu düşüncesini taşımaktadırlar: “Bu etkinlik diğer derslere de uygulanabilir. 

Öğrencinin sadece ders kitabına bağımlı kalması öğrenmenin tam olarak gerçekleşmesini 

engeller diye düşünüyorum.”(A2-K10) 

5.3. Kendini Değerlendirmeye İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin günlüklerinden ve anketlere verdikleri cevaplardan kendileri 

hakkındaki değerlendirmeleri, aktif/araştırıcı olma, duygusal paylaşım, sorumluluk 

kazanma, kaygı ve stresin azalması, öz değerlendirme boyutlarında toplanmıştır. Aşağıda 

bu boyutlarla ilgili bulgular yer almaktadır. 

5.3.1. Aktif /Araştırıcı Olma 

Öğrenciler içinde bulundukları uygulama hakkında kendilerini aktifleştirmesi, 

araştırma konusunda güdülemesi açısından olumlu yorumlarda bulunmuşlardır. Örneğin 

bir öğrenci, bu dersle diğer dersler arasındaki farkı nasıl algıladıklarını irdeleyen soruya, 

haftalık araştırmaların çalışma davranışının devamlılığını sağladığı ve öğrenciyi 

aktifleştirdiği cevabını vermiştir: “Daha aktiftik. Konunun hemen arkasından ödev 

verilmesi dersi anlamada ve öğrenmede çok olumlu etki yaptı. Öbür türlü dönem sonuna 

kadar çalışmadan, sınav haftası çalışarak bir şeyler hazırlayacaktık.”(A2-K26). 

 Başka bir öğrenci de yapılan uygulamanın kendisini araştırarak öğrenmeye sevk 

ettiği yargısındadır:  “Çok farklı bir dersti benim için. Diğer derslerde pasif durumdayken 

bu derste hiç olmadığım kadar kendimi aktif hissettim. Bu etkinliğin araştırma yönümü 

kuvvetlendirdiğini düşünüyorum.” (A2-K1) 

Öğrenciler günlüklerinde yazdıklarıyla tutarlı olarak anketlerde de başlangıçta 

yaşadıkları zorluğun daha fazla araştırma etkinliği ile azaldığını ve bunun sonucunda da 

araştırma becerilerinin arttığını belirtmişlerdir.“İlk aşamada ne yapacağım konusunda 

bilgimin olmaması benim kaygılanmama sebep oldu. Aynı zamanda hangi kaynaktan ne 

araştıracağımı bilmemem yaşadığım güçlükler arasında yer alabilir. Daha sonra 
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kütüphanede daha fazla vakit geçirmeye başladım ve çok sayıda araştırma yaptım. 

Bunların sonucunda ödevleri hazırlamadaki beceri gün geçtikçe arttı.”(A2-K1) 

5.3.2. Duygusal Paylaşım  

Birçok günlükte öğrenciler, duygularına ilişkin yansıtmalarda bulunmuşlardır. 

Başlangıçta uygulamaya yabancı olan öğrenciler bu durumun doğal sonucu olarak kaygıya 

kapılmışlardır. Bir öğrenci, ilk günlüğünde duygularını şöyle paylaşmaktadır:“Bu problem 

ilk ödevim olduğu için nasıl yapacağımı ne yapmam gerektiğini ilk başta kestiremedim. 

Biraz heyecanlandım. Çünkü bu yaşa kadar derinlemesine bir araştırma ödevi 

yapmadım.”(G16-H1) 

 Öğrenciler haftalık araştırma ödevlerinin başlangıçta kendilerine yoğun bir stres 

yaşattığını, sonradan araştırma süreci hakkında bilgi ve beceri edindikçe olumsuz hislerinin 

kaybolduğunu belirtmişlerdir: 

 “Artık ilk ödevim kadar zorluk çekmiyorum. Hem onları hazırlarken hem de diğer 

ödevlerimi hazırlarken yaptığım araştırmalar benim sonraki ödevlerim için temel 

oluşturdular. Çok fazla stres çekmiyorum artık. Ayrıca çok fazla zamanımı da almıyor artık 

ödevlerim. Özellikle bu ödevim hiç zamanımı almadı.  Umarım diğer ödevlerim de öyle 

olur. Kaynak konusunda da artık sıkıntı çekmiyorum. Çünkü elimde ödevimi hazırlamamda 

yeterli olacak kadar kaynak bulunuyor.”(G3-H5)  

 “Sadece derste sizin anlattıklarınızdan yararlanarak yazdım. Ama yazarken fark 

ettim bu konuyu kavramışım. Sanırım her geçen hafta böyle şeyler yazmada kendime olan 

güvenim artıyor.”(G12-H4)  

5.3.3. Sorumluluk Kazanma 

Öğrencilere uygulanan anketler incelendiğinde yansıtıcı düşünme becerisine dayalı 

günlük tutmanın sorumluluk bilincini geliştirdiğini destekleyen yanıtlara rastlanmıştır. 

Haftalık olarak uygulama yapmak ve bunu raporlaştırmak konusunda öğrenciler, bu 

etkinliğin kendilerinin sorumluluk almalarını sağladığını, bu sayede de kendilerine katkısı 

olduğunu düşünmektedirler. Bir öğrenci şöyle bir yorumda bulunmuştur. “Yapılan 

uygulamalar bizi biraz daha sorumluluk sahibi haline getirdi. Her hafta için ödev 

hazırlama başlı başına bir sorumluluktu ve o bir hafta içinde yaşanan kaygılar daha iyi 

ödev hazırlamama yardımcı oluyordu. Bu etkinliklerin çok faydası olduğuna inanıyorum.” 

(A2-K30)  
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Başka bir öğrenci de yapılan etkinliğin sorumluluk kazanmalarındaki etkisini 

belirtirken ödev hazırlama kaygısının kendisini daha çok güdülediğini ve görevi 

üstlenmesini kolaylaştırdığını şöyle dile getirmektedir:“Yansıtmaya dayalı rapor yazmada 

ilk hafta tereddüt içindeydim. Yapabilecek miyim diye içimde hep bir kaygı vardı. Ama 

kaygı beni derse daha çok bağladı. Bu etkinlik sorumluluk alma bilincini de bir nevi 

etkiledi.”(A2-K10) 

5.3.4. Kaygı ve Stresin Azalması 

Öğrenciler anketlerde, deneyimlerini raporlaştırmanın, yansıtıcı günlüklerinde de 

değindikleri gibi, başlangıçta kendileri için zorlayıcı bir etkinlik olduğunu, kaygı ve stres 

kaynağı olduğunu zaman geçtikçe olumsuz duygularının azaldığını dile getirmişlerdir. 

Öğrencilerden biri aşağıdaki cümlelerle hangi kaynaklardan yararlanacağını öğrendiği için 

başlangıçta yaşadığı zorluğun ortadan kalktığını ifade etmektedir: “İlk hafta ölüm gibi 

geldi, ne yapsam, ne etsem derken yazdım bir şeyler. Daha sonraki haftalarda nelerden 

yararlanacağımı bildiğim için bu kadar sorun olmadı.” (A2-K25) 

Bunun yanı sıra anketlerden yansıtıcı günlüklerin duyguların ifade edilmesini 

sağlaması açısından etkili olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler günlük tutmanın duygularını 

paylaşma aracı olarak işe yaradığını ve yaşadıkları kaygı azaltmada rolü olduğunu ifade 

etmişlerdir:“Her hafta tutulan raporlar yaptığımız ödevle ilgili her şeyi anlatmamıza fırsat 

veriyordu. Ödev yaparken karşılaştığımız sorunlar ya da ödevi yapamamamızın 

nedenlerini anlatmak ödeve ilişkin kaygılarımızı büyük ölçüde azaltıyordu.”(A2-K20) 

Bir öğrenci, günlüğünde ilk haftalardaki kaygılarının son haftalara doğru azaldığını 

şu cümlelerle ifade etmiştir: “Son haftalardayız ve kendimi ilk aşamadan son aşamaya 

kadar değerlendirdiğimde ilk haftadaki kaygım ve ne yapacağımı bilmez hallerim yerini 

rahat bir ruh haline bıraktı. Açıkçası bu aşamayı olumlu yönde kat etmek beni mutlu 

ediyor.”(G24-H5) 

5.3.5. Öz Değerlendirme 

Öğrenciler başlangıçta başarılı olacaklarına ilişkin kaygılarının olduğunu fakat uzun 

süren araştırmalar sonunda ortaya yeterli bir çalışma çıkardıklarını düşünmektedirler. 

Araştırma önerisi hazırlayarak dersin içeriğini daha iyi kavradığını vurgulayan bir öğrenci 

süreç içindeki performansını şöyle değerlendirmektedir: “İlk başlarda yapamayacağımı 

düşünüyordum. Başlarda yapamıyordum da çünkü okuduğunuzda eleştiriyordunuz. Ama 

 66



her hafta yaptım ve sonunda iyi bir şeyler yaptım galiba. Bende araştırma önerisinden 

sonra konular iyice yerleşti bu da çok araştırdığım için oldu.”(A2-K13) 

Başka bir öğrenci de dönem başından bu yana bilimsel araştırmalarla içli dışlı 

olmasının bu alandaki yatkınlığını artırdığını ifade etmektedir:   “Olumlu değişiklikler var. 

Bilimsel dile ve konulara olan yatkınlığım ve araştırma kabiliyetim arttı. En azından eskiye 

göre daha pratiğim.”(A2-K8) 

Günlüklerde, özellikle son haftalara doğru, öğrenciler kendi performanslarına 

ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu değerlendirmeler başlangıçta belirli bir 

kanıta dayandırılmazken son safhalarda gerekçelendirilmiştir. Aşağıda uygulamanın birinci 

ve altıncı haftasında yazılmış iki ayrı öğrencinin günlüğünden kesitler sunulmuştur:  

“Ödev hakkında başta biraz tedirgindim. Nerelerden kaynak bulacağımı, 

oluşturduğum cümlenin bir problem cümlesi olup olmayacağını bilmiyordum. Ama 

gördüğüm kadarıyla kitaplarda da çok farklı şeyler yok. Sonunda ben de bir cümle 

oluşturdum. Fena olmadığını düşünüyorum…” (G45-H1) 

 “Bu ödevimi yaparken hangi analiz tekniğini nasıl, niçin ve nerde kullanacağımı 

tam anlamıyla öğrenmediğimi anladım. Yani bu bölümde kafamda birçok soru işareti 

oluştu. Bunların giderilmesi için bu bölüme tekrar dönmem gerektiğini fark ettim. Aynı 

zamanda her ödev yapışımda problemimle ilgili bir eksikliği yakalıyorum. Bugün de 

problemimin tam anlamıyla açıklayıcı olmadığını gördüm. Öğrencilerde önyargı dedim 

ama hangi derse ilişkin olduğunu bildirmedim. (Daha doğrusu bunu daha önceden fark 

etmemiştim)” (G27-H6) 

Ayrıca öğrenciler dersin ilk haftalarında günlük yazmadaki sıkıntılarını paylaşmış 

ve kendilerini değerlendirmişlerdir. Bir öğrenci süreci şöyle paylaşmıştır:  “Ödevi 

hazırlarken sorun olarak nitelendirebileceğim pek bir şey olmadı. Yalnız ifade yeteneğimin 

çok zayıfladığını gördüm. Bunun için üzgünüm biraz. Her şeye rağmen bunları yazarken 

kendimi iyi hissettim. Uzun süredir yazılı ifade kullanmamıştım. Biraz da zorlandım 

açıkçası. Müsvedde kâğıdı üzerinde çalışırken o kadar karaladım, o kadar tekrar ettim ki 

cümleleri, iki sayfalık bir yazı oldu dört sayfa. Ayrıca bu ödev benim için farklı bir ödev 

oldu. Dolayısıyla dersi farklı kıldı. Böyle bir konuyla ilgilenmek de dersi daha zevkli hale 

getirecek benim için. En azından böyle umuyorum.” (G31-H1) 
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5.4. Araştırma Önerilerinin Değerlendirilmesi 

Öğrencilerin araştırma performansları hazırladıkları araştırma önerileri ile 

ölçülmüştür. Aşağıda araştırma önerisinin içermesi gereken bölümler ve bu bölümlerin 

içerikleri sunulmuştur. Öğrencilerin araştırma önerilerinin değerlendirilmesinde dersin 

içeriği gereği, nicel araştırma yöntemlerine uygun kriterler geliştirilmiştir. Ayrıca 

bölümler, öğrencilerin çalışmalarıyla örneklendirilmeye çalışılmıştır. 

5.4.1. Kapak 

Kapak kısmı araştırma raporunun ilk sayfasını oluşturur. Kapak kısmında, raporun 

ne hakkında olduğu, kim tarafından hazırlandığı, hazırlayan kişinin hangi kuruma bağlı 

olduğu bilgileri olmalıdır. Kapak yalın, açık ve ciddi olmalıdır. 

5.4.2. Başlık 

Başlık ilgi çekici, açık ve başka anlamalara yer vermeyecek biçimde öz ve anlaşılır 

olmalıdır(Ekiz, 2003:168). Öğrencilerin hazırladıkları önerilerde, “Üniversite 

Öğrencilerinde Not Tutma Alışkanlığı ile Başarı Düzeyi Arasındaki İlişki”, “Başarıyla 

Empatinin İlişkisi”, “Rehber Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ve İş Doyumları Arasındaki 

İlişki” gibi açık ve anlaşılır nitelikte başlıklar çoğunlukta olmakla birlikte, “Ortaöğretim 

Kurumlarının Kaygı Düzeni Ders Başarı Seviyesine Etkisi” başlığında olduğu gibi 

anlaşılması güç başlıklar da bulunmaktadır. 

5.4.3. Giriş 

Giriş kısmının amacı, araştırmanın dayandığı temel mantığı ortaya koymaktır. 

Araştırmanın neden yapıldığının açıklanması ve gerekçelerinin sunulması bu bölümde 

yapılacaktır (Sümer, Demirutku ve Özkan, 2005). Giriş kısmında konu ile ilgili 

kaynakların taranması sonucu elde edilen bilgiler ışığında, incelen konu genelden özele 

doğru açıklanmalıdır. Her paragrafta tek bir ana fikir işlenmeli ve paragraflar arası geçişte 

akıcılık sağlanmalıdır. Başka araştırmacılara ait fikirler, iddialar ve tespitler alıntılanırken 

bu araştırmacıların yayınları referans gösterilmelidir. Yapılacak çalışmanın amacı yanında 

öneminin belirtilmesi, varsayımlarının ortaya konması, sınırların çizilmesi ve araştırmaya 

ait terimlerin açıklığa kavuşturulması giriş ana başlığı altında bulunacaktır. 

Problem Durumu: İlgili araştırmanın durumunun ne olduğu, bunun neden 

araştırmaya değer olduğu ve neyi inceleyeceği bu bölümde açıklanmalı, incelenecek 

problemin kısa bir şekilde tartışması yapılmalıdır.  
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Araştırmanın bu kısmında çalışma konusu hakkında aşamalı bir yaklaşımla, 

genelden özele giderek bilgi vermeleri beklenmiştir. Öğrencilerin çalışmalarında bu 

gereklilikleri karşılayan birçok araştırma önerisi bulunmaktadır. Örneğin; ilköğretim 

öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarına öğretmen tutumlarının etkisini 

araştıran bir öğrenci, öncelikle matematik hakkında kısa bir bilgi vermiş, ardından 

matematiğe yönelik öğrenci tutumlarını ele almış ve daha sonra bu tutumları şekillendiren 

faktörlerden öğretmen tutumlarını açıklamıştır. Bu açıklamaların yer aldığı paragraflar 

arasında bağlayıcı cümleler kurarak bütünlüğü sağlamıştır. 

Problem Cümlesi: Problem cümlesi çözülmesi gereken durumu tanımlamalı, 

sınırlandırmalı, problemi diğer problemlerden ayırt etmeli, açık, anlaşılır olmalıdır. Soru 

şeklinde olmalı, çözülebilirlik, orijinallik, önemlilik ve etik kurallara uygunluk” ölçütlerine 

uymalıdır. Problem cümlesi araştırmada kullanılacak yöntem, ölçme aracı ve veri analiz 

tekniği ima edilmelidir (Sönmez, 2005). 

Öğrencilerin hazırladıkları araştırma önerilerinde, “Bireylerin kan gruplarının 

kişiliğe ve insan davranışlarına etkisi var mıdır?”, “Zihinsel engelli bireylerin ailelerinin 

yaşadığı tükenmişlik sendromu ne düzeydedir?”, “Lise son sınıf öğrencilerinin sınav 

kaygısı düzeylerinin sınav sonuçlarına etkisi var mıdır?”, “Öğrencilerin atılganlık düzeyleri 

ile başarıları arasında anlamlı ilişki var mıdır?” gibi eğitim bilimleri ve özel eğitim 

alanlarından farklı konular problem cümlesi olarak ifade edilmiştir.  

Amaç: Araştırma probleminin somutlaştığı kısımdır. “Ne?”, “Nasıl?” ve “Niçin?” 

gibi sorularla ilgili olup aydınlatılmak istenen değişkenler ve bu değişkenler arasındaki 

ilişkinin sorgulandığı ifadelerdir. Soru cümleleri ya da denenceler (hipotezler) olmak üzere 

iki şekilde ifade edilebilirler.   

Öğrencilerin bir kısmı çalışmalarındaki amaç cümlesini soru cümleleri olarak ifade 

ederken, bir kısmı da denenceler yoluyla ifade etmişlerdir. Öğrencilerin çalışmalarının 

amaçlarını araştırma problemleriyle tutarlı ve nesnel bir dille açıklamaları beklenmiştir. 

Aşağıda bir öğrencinin araştırma önerisindeki amaç kısmına yer verilmiştir: 

“Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim birinci kademeye devam eden 

öğrencilerin karşılaştıkları çocuk istismarının öğrencilerin okul başarılarına bir etkisi olup 

olmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1) İlköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilerin çocuk istismarıyla 

karşılaşma olasılığı ne durumdadır? 
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2) İlköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilerin karşılaşmış oldukları 

istismar türleri genellikle hangileridir? 

3) İlköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilerin karşılaşmış oldukları 

istismar türleri onları hangi yönde etkilemektedir? 

4) İlköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilerin karşılaşmış oldukları 

istismar onların okul başarılarına etki etmekte midir? Eğer etki ediyorsa buna en çok hangi 

istismar türü neden olmaktadır?” 

Önem : Araştırma sorularının neden cevaplanmaya çalışıldığı, denencelerin niçin 

sınanmak istendiği bu kısımda açıklanır. Araştırmacının çalışmayı gerçekleştirmedeki 

amacına bu bölümde yer verilmeli, araştırmacı amacını öznel ifadelerle ortaya koymalıdır. 

Araştırmanın neden yapıldığı, hangi soruna çözüm getireceği ve alana sağlayacağı katkı 

kısaca belirtilmelidir. Aşağıda ergenlik dönemindeki bireylerin intihar etmelerinde aile 

modellerinin etkisini ele alan bir öğrencinin bu kısımla ilgili olarak yazdığı paragraf 

bulunmaktadır:  

“Ülkemizde ergen intiharlarının ve intihar girişimlerinin artış göstermesi nedeniyle 

öncelikli olarak intihar düşünceleri olan ergenlerin özelliklerini ve kültürümüze özgü bir 

farklılaşma olup olmadığını belirleyebilmek için alanda daha fazla sayıda ve daha geniş 

örneklem grubuyla araştırma yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Konunun ciddiyeti 

dikkate alındığında intihar girişimlerinin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için gerek 

ebeveynlerin gerekse okullarda görev yapan psikolojik danışmanların ve öğretmenlerin 

intiharla ilgili olası yanlış inançlarını değerlendirecek araştırmaların yapılması intiharın 

sinyalleri ile ilgili olarak eğitim verilmesinin intihar girişimlerini ve tamamlanmış 

intiharların azalmasında bir rol oynayabileceği düşünülmektedir (Siyes, 2006). Bu 

araştırmayla ergenlik dönemindeki bireylerin aile modellerinin onları ne düzeyde 

etkilediğini ortaya koyacaktır. Aile modellerlinin (Tutarsız Aile Modeli, Baskıcı Aile 

Modeli, Demokratik Aile Modeli, Aşırı Hoşgörülü Aile Modeli) ergenlerin intihar 

etmesindeki etkisinin araştırma ile toplanacak verilerle ortaya konulacağı umulmaktadır.” 

Sayıtlılar: Sayıtlılar (varsayımlar) denenmeyen, “doğru” olarak kabul edilen 

yargılardır. Sayıtlıların problem ve alt problemlere uygun olarak yazılması gerekmektedir. 

Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı öğretimin yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi başarı 

ve tutumuna etkisini araştıran bir öğrenci çalışmasının sayıltıları olarak şu maddelere yer 

vermiştir:  
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“1) Araştırmada örneklemi oluşturan öğrencilerin yapılan ölçeklere içtenlikle ve 

testlere gerçek durumlarını yansıtacak cevapları verdikleri kabul edilmiştir. 

 2) Araştırma süresince bütün öğrencilerin her derse geldikleri, verilen ödevlerin 

kendileri tarafından hazırlandığı düşünülerek hareket edilmiştir.” 

Sınırlılıklar: Araştırmanın nerede, hangi kurumda, kimler üzerinde, ne zaman ve 

hangi değişkenlerle yapılacağının yazıldığı kısımdır. Araştırmanın sınırlarını belirler. 

Araştırmanın sınırlılıklarını problem ve alt problemler belirler. Örneğin bir öğrenci, lise 

son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeylerin bu öğrencilerin başarılarına olan etkisini 

araştırmaktadır ve kendi çalışmasını şöyle sınırlandırmıştır: 

“Araştırma 2006–2007 öğretim yılında Kırklareli ili ve ilçelerinde bulunan Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde okuyan son sınıf öğrencileri ile sınırlandırılacaktır.” 

Tanımlar: Araştırma değişkenlerinde geçen kavramlar, genel ve kuramsal olarak 

değil, araştırmada kullanıldığı anlamıyla verilmelidir. Bu konuya, çalışmasında çocukların 

gelişim ve çevrelerine olan uyumlarındaki etkisini inceleyen öğrencinin araştırma 

önerisinde yer verdiği tanımlar örnek gösterilebilir. Bu öğrenci araştırma değişkenlerinde 

geçen terimleri yani “oyun”, “uyum” ve “gelişim” kavramlarını tanımlayarak açıklığa 

kavuşturmuştur. 

5.4.4. İlgili Araştırmalar 

Problemle doğrudan ilgili kaynaklar gözden geçirildikten sonra mümkün ise son on 

yılda yapılan çalışmalar ele alınmalıdır. Doğrudan ilgili araştırma yoksa dolaylı 

araştırmalara gidilmelidir. Öğrencilerin hazırladıkları araştırma önerilerinde seçmiş 

oldukları konuda yapılan araştırmaları kendi konuları ile ilişkilendirerek, kronolojik ya da 

alfabetik sırada değil, konunun genelden özele giden akışı içerisinde yer vermeleri 

beklenmiştir.  

5.4.5. Yöntem 

Yöntem kısmında araştırmanın deseni belirlenir, araştırma süreci sistemli hale 

getirilir. Araştırma önerisinde yöntem kısmı kısa tutulmalıdır. Bu nedenle öğrencilerden 

kendi araştırmalarının desenine kısaca değinmeleri beklenmiştir. Aynı zamanda 

öğrencilerin araştırma problemleriyle tutarlı bir araştırma yöntemi belirlemelerinin 

üzerinde durulmuştur. Örneğin ailesinin yanında kalan bireylerle ailesinden ayrı kalan 

gençlerin stres düzeylerinin belirlenmesini araştırma konusu olarak seçen bir öğrenci 
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tarama modelini seçerken, Çoklu Zekâ Kuramı’nın Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki 

başarıya etkisini incelemeyi amaçlayan bir öğrenci deneme modelini kullanma yoluna 

gitmiştir. 

Evren- Örneklem: Araştırma sonuçlarının genelleneceği popülasyon olan evren ve 

evreni temsil edeceği düşünülen bireylerin oluşturduğu küme olan örneklemin yazılışında 

bu bölümlerin kısaca nasıl saptanacağına değinilmelidir. Üniversite birinci sınıf 

öğrencilerin kaygı düzeylerini tespit etmeyi amaçlayan bir öğrenci, evren ve örneklem 

kısmında şu bilgilere yer vermiştir: 

“Bu araştırmanın evrenini 2007–2008 eğitim öğretim yılının güz döneminde 

üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yalnızca Konya il merkezinde okuyanlar 

oluşturacaktır. 

Araştırmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi’nde bulunan rasgele seçilecek 4 

fakülte oluşturacaktır. Bu fakülteler şunlardır: Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi. Bu fakültelerin her birinden 250 

öğrenci random olarak seçilecek ve toplamda 1000 öğrenci araştırmanın örneklemini 

oluşturacaktır.” 

Veri Toplama Araçları: Problem, alt problem ve denenceler ışığında veri toplama 

araçları belirlenmelidir. Ölçme aracının türü değişkenlerin niteliğine ve niceliğine göre de 

değişmektedir. Bu bölümde ölçme aracı tanıtılır ve varsa ölçme aracının alt boyutları, kaç 

maddeden oluştuğu, güvenirlik ve geçerlik bilgileri verilir. 

Örneğin eğitimcilerin tükenmişlik düzeylerini inceleyen bir öğrenci, veri toplama 

aracı olarak Maslach Tükenmişlik Envanteri’ni tercih etmiş ve bu envanterin kimler 

tarafından, hangi tarihte geliştirildiği, kaç boyuttan oluştuğu ve boyutların isimleri ile 

içerdikleri madde sayısı, ölçeğin puanlaması gibi bilgilere yer vererek konuyu 

aydınlatmıştır.  

Verilerin Analizi: Verilerin cinsine ve alt problemlere göre veri analiz yöntemi 

belirlenmelidir. Değişkenlerin sürekli/süreksiz olmasına, yöntemin tarama/deneysel 

olmasına göre istatistiksel teknikler değişmektedir. Bu bölümde kullanılan veri analiz 

teknikleri hakkında bilgi verilirken bu tekniklerin kısa tanımları da verilebilir. Öğrencilerin 

araştırma önerileri değerlendirilirken, veri analizi ile ilgili olarak sadece İstatistik 1 dersini 

görmüş oldukları, bazı veri analiz tekniklerini ve kullanım amaçlarını bilmedikleri göz 

önünde tutulmuştur. Örneğin betimsel bir çalışma yapan öğrencinin frekans, yüzde, 
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aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel analiz tekniklerine başvurması yeterli 

görülmüştür. 

5.4.6. Kaynaklar 

 Bu bölümde araştırmada yararlanılan kaynaklar, kaynak gösteriminde dikkat 

edilmesi gereken kurallara uygun olarak belirtilmelidir. Kaynaklar alfabetik sırada 

verilmeli ve kaynakçada yer alan bütün kaynaklar araştırma metni içinde yer almalıdır. 

Araştırma önerilerinin değerlendirilmesinde özellikle içerikte geçen kaynaklarla 

kaynakçada belirtilenlerin eşleşmesi, dergi, tez, kitap gibi yayınların kurallara uygun 

olarak gösterilmesine dikkat edilmiştir.  

5.4.7.  Ekler 

Araştırma önerisinde ek ya da ekler varsa araştırma önerisinin sonunda yer 

almalıdır. Öğrenciler çalışmalarında bu kısmı oluşturmak konusunda serbest 

bırakılmışlardır. Az sayıda öğrenci çalışmalarında eklere yer vermiştir.  

5.4.8. Raporlaştırma 

 Araştırma raporunun yazım kurallarına uygun, düzgün Türkçe ile yazılmış olması, 

kullanılan dilin mümkün olduğunca yalın olması gerekmektedir. Araştırma raporunun 

yazımında etik kurallara uyulmalıdır (Sümer, Demirutku ve Özkan, 2005). Araştırma 

önerisinin içerdiği başlıklar arasında ve bu başlıkların kendi içlerinde tutarlı olmaları, 

bütünlük sağlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin çalışmaları, yazım kuralları, araştırma 

sürecinde takip edilmesi gereken sıra, kullanılan dil, bölümler arasındaki tutarlılık, 

alıntıların yapıldığı kaynakların kaynakçada doğru olarak yer alması gibi özelliklere dikkat 

edilmiştir. 
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BÖLÜM VI 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde araştırma bulguları, araştırmanın kuramsal altyapısı ışığında 

yorumlanmıştır. İlgili yorumlar, öğretim etkinliği, değerlendirme yöntemi, işbirliği, 

öğretim elemanının rehberliği ve öğrencilerin haftalara göre yansıtma yaptıkları alanlar 

olarak başlıklandırılmıştır. 

 

6.1. Öğretim Etkinliği 

Öğrencilerden elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin dersin 

kazanımlarının teori ve uygulamada karşılaşacakları pek çok problemi çözmelerinde 

kendilerine kolaylık sağlayacağı düşüncesini taşımakta oldukları ve derse ilişkin 

tutumlarının dönem başından sonuna doğru olumlu yönde değiştiği anlaşılmaktadır. 

Küçükahmet (2001), öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının ve tutumlarının 

iyileştirilmesinde ödev ve sınavların öğrenciler için anlamlı hale getirilmesinin altını 

çizmektedir. Bu ders açısından ele alındığında,  öğrencilerin kendilerinin belirlediği bir 

konu üzerinde çalışmaları ve bu çalışmaların dönem boyunca hazırlanacak olan performans 

ödevi ile ilişkilendirilmesi öğrencileri motive etmiştir. Öğrencilerin öğretim etkinliğine 

ilişkin ifadelerinden, araştırma yaparak bu süreçte yaşananları yansıtıcı günlüklere 

dökmenin onlara sorumluluk kazanma, kendini sorgulama, kendini değerlendirme, belli bir 

konuda aktif olarak araştırma yapma ve dolayısıyla araştırma becerilerini geliştirme gibi 

katkılar sağladığı yorumuna varılabilir. Benzer biçimde, Hahnemann (1986) da günlük 

tutma etkinliğinin öğrencilere risk alma ve araştırma cesareti kazandırdığı görüşündedir.  

 Her hafta araştırma yapmak ve etkinliklerin sürekliliği, öğrencilerin araştırma 

süreciyle yüzleşmelerini sağladığı için farkındalıklarını artırmış, alanlarında yapılmış olan 

çalışmalar ve bu çalışmaların içerikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını kolaylaştırmıştır. 

Bu bulgulara paralel olarak Cisero (2006), günlük tutma tekniği ya da başka bir teknikle 

bir konu üzerinde yansıtma yapmanın, öğrencilerin bilgi ile daha yakından ilişki 

kurmalarını sağladığı gibi onları düşünen ve öğrenen kişiler olarak değiştirme potansiyeli 

olduğunu savunmaktadır. 

 Öğrencilerin haftalık olarak yaptıkları araştırmalar, yaşadıkları belirsizlik ve 

zorlukları aşmada yeni yollar deneyerek çözüme ulaşmalarını sağlamıştır. Bununla birlikte 

öğrenciler, günlükler aracılığıyla yaşadıkları süreci sorgulamış, performansları hakkında 
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yorumlar yapmış, kendi uygulamalarını nasıl daha etkili hale getirebilecekleri üzerinde 

durmuşlardır. Brown ve Sorrell’in (1993) de belirttikleri gibi uygulamaya dayalı günlükler 

öğrencilerin kâğıt üzerinde sesli düşünmelerini ve kendi uygulamalarında karşılaştıkları 

durumlara yönelik algı ve anlayışları üzerinde yansıtma yapmalarını sağlamaktadır. 

Hammond ve Collins (1991) de yazma becerisinin kullanıldığı etkinliklerin yansıtıcı 

düşünmeyi geliştirdiğini belirtmektedirler. Hammond ve Collins, günlük yazmanın 

öğrencilere kendi öğrenmelerini ölçme, duygu ve davranışlarındaki değişiklikleri görme ve 

düşüncelerini düzene koyma gibi yansıtıcı düşünmeyi geliştirici özellikleri olduğunu dile 

getirmişlerdir (Akt. Ünver, 2003). 

Yine yansıtıcı günlüklerde öğrenciler, çalışmaları hakkında yansıtma yaparken 

duygusal paylaşımlarda bulunmuşlardır. Araştırmada öğrencilerin duygularını ifade 

etmelerinin yaşadıkları kaygıyı azalttığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Korkut (2004)’e 

göre, duygu ve düşüncelerin kayıtlarını tutmak için önerilen günlüklerde içsel olaylar 

kadar, dışsal olaylar da yazılır. Kayıt tutmanın farkı sadece içsel olayların yazılmasıdır ve 

bu, şiir, rüya ya da hayaller, iç diyaloglar ve yapılan tanımlamalar biçiminde olabilir. 

Bunların kayıt altına alınması öğrencinin stres yükünü azaltacaktır.  

Literatüre bakıldığında genel olarak yazmaya dayalı aktivitelerin eleştirel düşünme 

becerisini artırdığı görüşüne rastlanmaktadır (Hettich, 1990; Fulwiller ve Young, 1986). 

Yansıtıcı günlük tutmanın bütün disiplin alanlarında öğrenmenin gerçekleşmesi için birçok 

faydasının olduğu görülmüştür. Bunlardan bir tanesi, öğrencilere yeni edindikleri bilgiyi 

sözcüklere dökme ve öğrendiklerini ezberlemek yerine anlamlı hale getirme imkanı 

tanımasıdır (Elbow, 1993). Öğrenciler, günlükler aracılığıyla yansıtma yaparken sorular 

sorabilmekte, belirsizliği kabullenebilmekte, bağlantılar kurabilmekte ve düşünsel olarak 

gelişebilmektedirler (Good ve Whang, 1990). 

Ekiz (2006), yansıtmaya dayalı günlük tutmanın onların pratik sorunlarını daha 

sistematik, dikkatli ve ısrarlı bir şekilde görmelerine yardımcı olduğu ve bu sorunların 

öğretmen eğitimcilerine öğretimin, öğretmen adayları tarafından nasıl deneyim edildiği 

konusunda daha iyi anlamalar sağlamak için temel teşkil ettiği görüşündedir. 

Yansıtıcı günlük tutma, öğretmen adaylarına sadece akademik çalışmalar ya da 

öğretim elemanlarının ders notları üzerine değil, kendileri için anlamlı olan kişisel 

deneyimleri üzerine de yansıtmalarda bulunmak için çeşitli olanaklar sağlar. Kişisel 

deneyimi bilgiye dönüştürmek için öğretmen adaylarından kendi deneyimlerini sistematik 

ve anlamlı olarak anlamaları beklenir. Çünkü deneyime dayalı bütün pratik bilgiler örtük 
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boyuta sahip olup bununla sistematik anlamlar kazanma oldukça güçtür. Bunun nedeni ise 

deneyimin başlı başına bilgiye neden olmayacağıdır (Polanyi, 1967; akt. Ekiz, 2006).  

Abbas ve Gilmer (1997), aktif öğrenmeyi teşvik etmek için öğrenmede günlüklerin 

kullanımı üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Çalışmaya göre öğrenciler günlük yazma 

sürecinde daha aktif olmakta ve bir eğitimci gibi düşünmektedirler.  

Günlüklerin dışında, öğrencilerin dersin işlenişiyle ilgili belirttikleri görüşlerden 

konuların örnek araştırmalar üzerinden ve daha görselleştirilerek işlenmesine ihtiyaç 

duydukları anlaşılmaktadır. Sınıfların kalabalık olması nedeniyle görsel materyallerin daha 

yüksek oranda kullanılması öğrencilerin edindikleri bilgileri somutlaştırması ve öğrenci 

dikkatinin ders konusuna çekilebilmesi bakımından yararlı olacaktır. 

6.2. Değerlendirme Yöntemi 

Bu derste değerlendirme yöntemi olarak performans değerlendirme yöntemi 

kullanılmıştır. Performans değerlendirme yöntemi, eğitim ile ilgili en güncel araştırma 

konulardan bir tanesidir. Bunun ana nedeni, günümüzdeki birçok eğitimcinin ortak görüş 

olarak belirttikleri gibi, eğitimde geleneksel anlamda kullanılan ölçme araçlarının, 

öğrencilerin çok boyutlu ve örüntülü olarak oluşturdukları bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 

davranışlarını istenilen seviyede ölçemediği ve bu ölçme işlemine dayalı olarak yapılan 

değerlendirme işlemlerinin de gerçeği yansıtmadığıdır (Baştürk, 2005).  Deste kullanılan 

değerlendirme yöntemi, bilimsel bilginin uygulanarak öğrenilmesi, bilgilerin kalıcılığını 

sağlaması, farklı kaynaklardan araştırma yaparak bilgiye ulaşma, sentez düzeyinde 

becerileri gerektirmesi gibi yönlerden etkili bulunmuştur. Öğrenci başarısının hazırlanan 

araştırma önerisiyle ölçülmesi, bunların yanında çalışmanın zamana yayılması ve sınav 

kaygısının yol açacağı başarısızlığı da ortadan kaldırması açısından etkili bir 

değerlendirme yöntemidir. Performansa dayalı bir değerlendirmede öğrenciler aktif olarak 

araştırırlar, bilgilerini yapılandırma ve orijinal fikirler üretme fırsatı elde ederler.  Korkmaz 

(2004), performans değerlendirmeyi de kapsayan alternatif değerlendirme yaklaşımları ve 

araçlarının öğrencilerin gerçek yaşamla kendi bilgisi arasında ilişki kurması ve karşılaştığı 

problemlere çoklu çözüm yolları üretebilmesi için olanak yarattığını bildirmektedir. Yine 

Korkmaz’a göre, öğrencilerde üst düzey düşünme becerileri geliştiren bu yaklaşımlar aynı 

zamanda öğrencilerin kendi öğrenme biçimlerini ve düşüncelerini analiz etmelerini 

sağlamak yoluyla kendine dönük düşünmeyi ve kendini irdelemeyi öğretir.  
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Değerlendirme yöntemiyle ilgili yorumlarda bulunurken bir noktaya daha 

değinmekte yarar vardır: Birinci sınıfta okumakta olan öğrencilerin bu ders dışında dokuz 

ders daha alıyor olmaları öğrencilerin araştırma önerilerini hazırlarken araştırma ve 

incelemeye zaman ayırmada sorun yaşamalarına neden olmuştur. Ayrıca öğrencilerin 

Ölçme-Değerlendirme, İstatistik–2, Psikolojik Testler gibi dersleri henüz görmemiş 

olmaları kendi araştırmalarındaki verilerin toplanması ve analiz edilmesi kısımlarında 

güçlük çekmelerine yol açmıştır.  

6.3. İşbirliği 

Yansıtmaya dayalı öğretimle ilgili çalışmalara bakıldığında, öğrencilerin günlük 

tutmakta, yaşantılarını ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmekte ilk başlarda 

zorlanmalarının doğal olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Günlük yazmanın yansıtma 

becerisini geliştirdiğini, yansıtmanın da öğrenmeyi artırdığını belirten Moon (1999), 

günlük yazmanın birçok öğrenci için yabancı bir aktivite olduğunu vurgulamaktadır (Akt. 

Cowan&Westwood, 2006). Aynı şekilde Cowan ve Westwood (2006) da yaptıkları 

çalışmada öğrencilerin günlük tutmayı uğraştırıcı bulduklarını ve günlük tutmanın etkili ve 

anlamlı bir tarafı olmadığını belirterek direnç gösterdiklerini ifade etmişlerdir.  

Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda da öğrencilerin birbirlerinin görüş ve 

geribildirimlerine ihtiyaç duydukları yorumuna varılabilir. Özellikle bireysel olarak 

araştırma yapıp araştırma süreci üzerindeki yansıtmaları kâğıda dökmek öğrencileri ilk 

başlarda oldukça zorlamıştır. Öğrenciler, bu dönemde kendi aralarında yaptıkları fikir alış-

verişi ve tartışmalarla çalışmalarını yönlendirmişlerdir. Özellikle yurt ortamını paylaşan 

öğrenciler sık sık birbirlerinin görüşlerini almışlardır. Yine öğrenciler araştırmaları 

boyunca kütüphaneyi ve kaynakları birlikte kullanarak yardımlaşma yolunu seçmişlerdir. 

İlgili literatürde işbirliğinin yansıtmadaki rolüne dair zengin sayıda çalışmaya 

rastlanmaktadır. Miller (1990), öğrencilerin işbirliği içinde çalışmalarının, geleneksel hale 

gelen baskıya maruz kalmadıklarında yansıtmaları hakkında daha özgür olduklarını, daha 

rahat yansıtma yaptıklarını belirtmektedir. Miller, öğrencilerin benzer deneyimlere sahip 

olmalarının, deneyimlerini, tartışmalarını, sorularını ve çalışmalarını paylaşmalarının doğal 

bir işbirliği ortamı doğurduğunu vurgulamaktadır. Mangan- Lev (1998), işbirliğine dayalı 

öğrenme yaklaşımı kullanan öğrencilerin birbirlerine ilişkin görüş ve önerilerini 

bildirdiğini, birbirlerinin eleştirilerini dikkatle dinlediklerini, öteki öğrencilere ya da 

öğretmene grubun yaşadığı süreç, yerine getirdiği görev ve grup çalışmasının başka 

yönlerine ilişkin dönüt verdiklerini böylece kendilerinin ve grubun öğrenme biçimi ve 
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düzeyi üzerinde yansıtıcı düşüneceklerini belirtmektedir (Akt. Ünver, 2003). Erginel 

(2006) de öğretmen adayları üzerinde yaptığı eylem araştırmasında, işbirliğinin yansıtıcı 

ders ve programlarının önemli bir bileşeni olduğu, öğretmen adaylarının birbirleriyle 

etkileşim kurarak deneyimleri üzerinde yansıtmalar yapmalarını sağladığı ve bunun da 

kişisel gelişimi desteklediği sonucuna varmıştır. Erginel ayrıca ortamın arkadaşça olması, 

grup üyeleri arasında uyum sağlanması ve tehdit edici olmamasının gereğinin altını 

çizmiştir.  

6.4. Öğretim Elemanının Rehberliği 

Yansıtıcı düşünme becerisini ele alan pek çok araştırmada olduğu gibi bu 

araştırmada da öğreticinin öğretim boyunca yaptığı rehberlik önem kazanmıştır. Öğrenciler 

uygulamalarının doğruluğu ve yeterliliği hakkında sık sık öğretim elemanının 

geribildirimine başvurmuşlardır. Öğretim elemanının derslerde sunduğu geribildirimlerin 

yanı sıra öğrenciler, ders dışında da kendisinin yorumlarına ve rehberliğine ihtiyaç 

duymuşlardır.   

Hinett (2002), yansıtmaya dayalı bir öğretim sürecinde geribildirimin altını çizmiş, 

öğrencilerin öğretici tarafından sunulan geribildirimleri anlamlandırmaya ve gelecekteki 

performanslarını yükseltmek için bu geribildirimleri kendi öğrenme süreçlerinde 

uygulamaya ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Öğreticinin geribildirimde bulunmasını 

öğrenme üzerinde yansıtmayı gerçekleştiren iletişim yollarından sadece bir tanesi 

olduğunu ifade eden Hinett, akran geribildirimi ve kendini değerlendirme yoluyla kişisel 

farkındalık geliştirmenin de önemli birer geribildirim mekanizması olduğu görüşündedir.  

Spadling ve Wilson (2002) tarafından yapılan başka bir çalışmada da günlük tutmada 

öğreticinin geribildirimi üzerinde durulmuş ve günlükler hakkında kişisel olarak 

geribildirimde bulunulması ve öğretim elemanı ile iletişimin öğretmen adaylarının 

gelişiminde en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca uygulama boyunca tutulan günlükler, öğretim elemanı ile öğrenciler 

arasında iletişim aracı olmuş, öğretim elemanına dersin verimliliği hakkında dönüt 

sağlamıştır. Bu sonuçlarla tutarlı olarak Holmes (1997), günlük tutmayı, yansıtmayı 

geliştirmekle birlikte öğretmen ile öğrenci arasında bire bir diyalogu sağlaması açısından 

da önemli görmektedir. Bu durumda, yansıtmaya dayalı günlük yazdırılırken öğrencilerin 

güvenlerinin kazanılması ve yargılanmamaları, onların doğal ve kabul görme kaygısı 

olmadan yansıtma yapmalarını kolaylaştıracaktır. Walker (2006) da öğrencilerin 
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düşüncelerini, özgüvene sahip oldukları ve öğretim elemanına güven duydukları sürece 

gerçek durumları hakkında yansıtma yaparak yazacaklarını ileri sürmektedir. LaBoskey ve 

Cline (2000) yaptıkları durum çalışmasında, öyküleyici anlatım yoluyla deneyimleri 

üzerinde yansıtma yapan bir öğretmen adayını incelemiş ve öğretici ile öğretmen adayı 

arasındaki güvenin yansıtmayı teşvik etmedeki önemine değinmişlerdir. 

6.5. Öğrencilerin Haftalara Göre Yansıtma Yaptıkları Alanlar 

Öğrencilerin yansıtıcı günlükleri incelendiğinde, yansıtma yaptıkları alanların 

bulundukları aşamaya göre farklılaştığı görülmüştür. İlk tutulan günlüklerde öğrenciler 

çalışmalarına esin kaynağı olan olaylar, kaynaklara ulaşmada seçtikleri yollar ve 

yaşadıkları problemler, arkadaşlarıyla yaptıkları işbirliği ve az da olsa etkinliğe yönelik 

yansıtma yapmışlardır. Bu günlüklerde öğrencilerin süreç içinde yaşadıkları stresi ifade 

eden cümlelere rastlanmıştır. Yine ilk etkinliklerde öğrencilerin geribildirim için öğretim 

elemanının yorumuna ve onayına son haftalardan daha fazla ihtiyaç duydukları 

anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın sonlarına doğru öğrenciler, kaynaklara daha rahat ulaşabilmiş, 

çalışmalarını daha kolay yürütmüşlerdir. Bunda, kaynak tarama konusunda bilgi ve tecrübe 

kazanmalarının yanı sıra İstatistik -1 dersi için araştırdıkları tezlerin katkısı olduğu 

üzerinde durmuşlardır. Öğrencilerin günlüklerinden  “Varsayımlar” konusu ile “Verilerin 

Analizi” konusundaki uygulamalarında diğer konulara göre daha fazla zorluk yaşadıkları, 

bu aşamalarda öğretim elemanı ile iletişim ve arkadaşlarıyla işbirliğine dair daha fazla 

yansıtmada bulundukları görülmüştür. Öğrenciler son haftalarda etkinliğe yönelik olumsuz 

tutumlarının değişmesi, etkinliğin akademik çalışmalarına olan katkısı üzerinde dururken, 

yine son haftalara doğru dış faktörleri gerekçe göstererek uygulama yapmaktan 

sıkıldıklarına dair ifadeler de kullanmışlardır. Öğrenciler bu son haftalarda ilk haftalara 

oranla daha eleştirel cümleler kurmuş, kendilerini bilimsel dayanaklar göstererek 

değerlendirmişlerdir. Öğrenciler günlüklerinde, çalışırken karşılaştıkları sorunların 

azalmasıyla ve sürecin kolaylaşmasıyla birlikte daha az yansıtma ihtiyacı duyduklarına dair 

paylaşımlarda bulunmuşlardır. Bu yorumlar ışığında öğrencilerin van Manen’in (1977) 

belirttiği teknik alanda yansıtmadan uygulama alanında yansıtmaya doğru ilerledikleri 

sonucuna varılabilir. Öğrenciler sürecin başından sonuna doğru kendi çalışmaları için 

ölçütler geliştirerek performansları hakkında yargıya varmışlar, bu yargılarının 

gerekçelerini sunmuşlar ve kendilerini değerlendirmişlerdir. 
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BÖLÜM VII 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinliklerden yansıtıcı günlük tutmanın Kaynak 

Tarama ve Rapor Yazma dersinde uygulanmasını konu alan araştırmanın bu bölümünde 

araştırmanın alt amaçları doğrultusunda elde edilen sonuçlar ele alınmış ve bu sonuçlar 

ışığında araştırma ve uygulamaya yönelik önerilere yer verilmiştir. 

7.1. Sonuçlar 

1) Öğrencilerin derse ve derste uygulanan etkinliğe ilişkin görüşleri şunlardır:  

A) Derste uygulanan yansıtıcı günlük tutma etkinliği öğrencilere birçok kazanım 

sağlamıştır. Bu kazanımlar arasında, kalıcı bilgi edinme, bildiklerini uygulamaya geçirme 

ve uygulamalarını sürekli olarak analiz ederek geliştirme, düşüncelerini organize etme ve 

yazılı olarak dile getirme en önemli kazanımlardır. 

B) Öğrenciler haftalık olarak yaptıkları araştırmalarla Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma alanındaki yayınları daha yakından tanıma, bu alan hakkında fikir yürütme, 

araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulmuşlardır.  

C) Öğrenciler uygulama başından sonuna kadar haftalık olarak belli bir konu 

üzerinde araştırma yapmış, bu araştırmalarını raporlaştırmış ve yaptıkları bu uygulama 

hakkında yansıtmalarda bulunmuşlardır. Bu etkinlik öğrencilerin sorumluluk almalarını, 

derste edindikleri bilgileri pekiştirmelerini, dersten ve kaynaklardan ulaştıkları bilgilerden 

bir sentez oluşturup kendi çalışmalarını yürütmelerini gerektirmiştir. Yapılan uygulamalar 

üzerinde yansıtma yapmak öğrencilerin içinde bulundukları durum hakkında 

sorgulamalarda bulunmalarını, daha etkili bir performans için neler yapmaları gerektiği ve 

neler yapabilecekleri konusunda düşünmelerini sağlamıştır. Bu da öğrencilerin süreç 

boyunca araştırarak, sorgulayarak ve yeni yöntemler deneyerek daha etkili ürünler ortaya 

koymalarında kendilerine yardımcı olmuştur. Diğer bir yandan öğrenciler, yansıtıcı 

günlükler tutarak kendi yeterliliklerini değerlendirmiş, bu aşamada mantıklı gerekçeler 

sunarak uygulamalarına eleştirel gözle bakma konusunda mesafe kat etmişlerdir. 

Ç) Öğrenciler etkinlikler aracılığıyla duygusal paylaşımlarda bulunmuş, 

günlüklerde, yaptıkları yansıtmalar ve derse yönelik tavsiyelerde bulunma yoluyla öğretim 

elemanı ile daha ileri düzeyde iletişim kurma olanağı bulmuşlardır. Öğrencilerin araştırma 
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becerilerinin gelişmesi, derse ilişkin tutumlarını olumlu etkilemiş, başlangıçta ders ve 

derste uygulanan etkinlik hakkında yaşadıkları kaygıları zamanla azaltmıştır. 

D) Öğrenciler arasında işbirliğinin sağlanması, öğretim elemanı tarafından 

öğrencilere düzenli olarak geribildirim sunulması ve öğretim elemanın süreç içinde 

öğrencilerle sağlıklı iletişim kurarak onlara rehberlik etmesi yansıtıcı düşünmeyi 

geliştirmede en önemli faktörlerdir.  

2) Öğrencilerin günlüklerinde yansıtma yaptıkları alanlar ilk haftalardan son 

haftalara doğru değişim göstermiştir. Öğrenciler ilk haftalarda çalışmalarına sıklıkla esin 

kaynağı olan olaylar, kaynaklara ulaşmada seçtikleri yollar, yaşadıkları problemler, 

arkadaşlarıyla yaptıkları işbirliği ve kısıtlı miktarda da etkinliğe yönelik yansıtma yaparken 

son haftalarda etkinliğe yönelik olumsuz tutumlarının değişmesi, etkinliğin akademik 

çalışmalarına olan katkısı ve kendilerini değerlendirme üzerinde durmuşlardır. Öğrenciler 

son haftalarda yaşadıkları sürece ilişkin eleştirel yorumlarda bulunmuşlardır. 

3) Derste değerlendirme yöntemi olarak performans ödevi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin performansının değerlendirilmesinde dönem sonuna kadar hazırladıkları 

araştırma önerileri tercih edilmiştir. Bu çalışmalar, ilgili literatür ve alan uzmanlarının 

görüşleri alınarak geliştirilen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Öğrenciler araştırma 

önerilerinde kendi yaşantıları ve çevrelerinden edindikleri izlenimler ışığında seçtikleri 

konuları tercih etmiş ve dönem içinde derslerde öğrendiklerini kullanmışlardır. 

Uygulamada performansa dayalı bir değerlendirme yönteminin tercih edilmesi öğrencilerin 

araştırmalarını aktif olarak yürütmelerini sağlamanın yanında çalışmalarını zamana 

yayarak süreci, sınav kaygısı taşımadan yaşamalarında etkili olmuştur. 

7.2. Öneriler 

7.2.1. Araştırmaya Yönelik Öneriler 

1) Bu çalışma, yedi hafta gibi dar bir zaman diliminde ve 51 katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Daha uzun dönemli ve daha az sayıda öğrenciyle yürütülen bir 

çalışma, uygulanan etkinlik hakkında daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

2) Bu araştırmada, yansıtıcı düşünme becerisini geliştirme amacıyla yansıtıcı 

günlükler kullanılmıştır. Öğrencilerde yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde 

farklı yöntemlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapılabilir. 
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3) Yansıtıcı günlük tutma etkinliğinin yanı sıra yansıtıcı düşünme becerisini 

geliştirmede rol oynayan öğrenme yazıları, anlaşmalı öğrenme ve kavram haritaları gibi 

yöntemler kullanılarak bu yöntemlerin uygulanışına ilişkin derinlemesine bilgi elde 

edilebilir. 

4) Bu çalışmada öğrencilerin yansıtıcı günlüklerinin içeriği analiz edilmiştir. 

Öğrencilerin yansıtıcı günlükleri farklı açılardan ele alınabilir; öğrencilerin günlüklerde 

kullandıkları metaforlar ve deyimler analiz edilebilir. 

5)  Öğrencilerin derse ve yansıtıcı günlük tutma etkinliğine yönelik görüşlerinin 

elde edilmesinde, dokuman incelemenin dışında görüşme ve gözlem gibi nitel veri toplama 

yöntemleriyle birlikte nicel veri toplama araçları kullanılabilir. Öğrencilerin yazılı olarak 

yaptıkları yansıtmaların yanında sözlü yansıtmalarının da dikkate alındığı araştırmalar 

yapılabilir. 

6)  Öğrencilerle birlikte öğretim elemanının ya da araştırmacının da yansıtıcı 

günlükler tutmasının etkililiğine ilişkin veriler sunan çalışmalar yapılabilir. 

7)  Öğrencilerin bireysel olarak yansıtıcı düşünme süreçlerini değerlendirmeyi 

amaçlayan çalışmalar yürütülebilir. Örneğin her bir öğrencinin ne düzeyde yansıtma 

yaptığı, öğrencilerden elde edilen dokümanlar, gözlem ve görüşme teknikleri kullanılarak 

tespit edilebilir. Öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerisinin kazanımı açısından 

gösterdikleri gelişim izlenip öğrenciler hakkında bireysel değerlendirmeler yapılabilir. 

7.2.2. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma öğrencilerinin uygulama derslerinde yansıtıcı 

günlük tutma, yansıtıcı tartışmalara katılma gibi yansıtıcı düşünmeyi geliştirici öğretim 

yöntemleri ile teorik bilgilerini uygulamaya aktarmaları ve uygulamaları hakkında 

farkındalık kazanmaları sağlanabilir. 

2) Yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde işbirliği, öğreticinin öğrencilere 

rehberlik etmesi önemli unsurlardır. Bu açıdan bakıldığında yansıtmayı geliştiren bir 

öğretim sürecinde öğrencilere gruplar halinde çalışabilecekleri etkinlikler verilebilir. 

Öğrencilerin daha üst düzeyde yansıtma yapmaları için öğretici tarafından yargılanma ya 

da olumsuz eleştirilme kaygısı taşımadan deneyimlerini paylaşmaları ve kendilerini ifade 

etmeleri sağlanmalıdır. Öğrenci ile öğretim elemanı arasında güvene dayalı ve samimi bir 

diyalog kurulması öğrencilerde yansıtma becerisini geliştirecektir. Öğrencilerin grupla 

sürdüreceği etkinliklerin yanında öğrenme yazıları, kendine soru sorma gibi bireysel olarak 
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yürütebilecekleri etkinliklerden sorumlu tutulmaları kendilerini değerlendirmelerinde ve 

yansıtma becerisi kazanmalarında etkili olacaktır. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalarla daha 

aktif hale gelmeleri, sınıf dışında olduğu gibi sınıf içinde de birbirlerine geribildirim 

sunmaları onların derse daha etken katılım göstermelerinde yararlı olacaktır. 

3) Bu araştırmanın yürütülmesinde öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında kullanılan veri toplama araçları ve veri analizi konularında bilgi 

sahibi olmamaları, bu konularla ilişkili bir ders almadan araştırma süreç ve tekniklerini 

konu alan bir derse katılmaları öğrencilerin çalışmalarını yürütmede zorlanmalarına neden 

olmuştur. Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersine öğretim programlarında yer verilirken 

bu dersin gerektirdiği önbilgiyi öğrencilere kazandıracak derslere öncelik verilebilir. 

4) Bu çalışmada öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade etmekte zorlandıkları 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu konuda beceri kazanabilmeleri için yüksek öğretimle 

birlikte daha önceki kademelerde öğrencilerin yazı yazmaya karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine ve etkili yazı yazma becerisi kazanmalarına yönelik etkinlikler artırılabilir. 

5) Yansıtmaya dayalı öğretimin daha üst düzeylere ulaşabilmesinde sınıf mevcudu 

önemli bir etkendir. Bu nedenle derslerin daha az sayıda öğrenci içeren sınıflarda 

yürütülmesi gerekmektedir. Daha az sayıda öğrenci ile yapılan yansıtıcı etkinlikler başarılı 

olacaktır.  

6) Araştırmaya konu olan Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersi, içerdiği 

kavramlar itibariyle başlangıçta öğrencilere yabancı gelmiştir. Öğrencilerin daha somut 

bilgi edinmeleri açısından bu dersin örnek araştırmalar üzerinden takip edilmesi 

öğrencilerin araştırma süreç ve yöntemleriyle ilgili terimleri anlamalarını 

kolaylaştıracaktır. 

7) Yapılan çalışmada dersin teori ve uygulaması bir arada yürütülmüştür. Yüksek 

öğretim programında yer alan araştırma süreç ve tekniklerine yönelik dersler teori ve 

uygulama olarak iki ayrı dönemde verilebileceği gibi, teori ve uygulamanın programda bir 

dönem içinde yer alması, bu derse daha fazla ağırlık verilmesini sağlayacaktır. Öğrencilere 

alanlarıyla ilgili kaynakları tarama ve araştırma deneyimi kazanma fırsatı sunan derslere 

eğitim fakülteleri ve diğer fakültelerin ders programlarında yer verilebilir. 

8) Derste kullanılacak öğretim etkinlikleri ve değerlendirme yöntemi hakkında 

sürekli olarak öğrencilerden geribildirim alınması öğreticinin kendi uygulaması hakkında 

daha gerçekçi bilgiye sahip olmasında oldukça önemlidir. Sunulan önerilerin uygulamaya 
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geçirilmesi halinde öğretim elemanı çalışmalarının etkililiği hakkında sürekli olarak 

yansıtmada bulunmalı ve uygulamasında gerekli değişikliklere gitmelidir. Öğretim 

elemanı, yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmeye yönelik uygulamalarını daha sağlıklı 

değerlendirebilmek için öğrenci günlükleri ve anketlerden olduğu kadar sınıf içinde 

yapılan gözlemler, sınıf tartışmaları,  yansıtma düzeyini belirleyen ölçme araçlarını da 

kullanabilir. 
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EK- 1 
 

 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA DERSİ ARA SINAV SORULARI 
  

                               
                  04.05.2007 
 
 Öğrencinin, 
 Adı-Soyadı: 
 Numarası: 
                 
        

 
1) 10- 11 yaşlarında ilköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilerin saldırgan 
davranışlarını azaltmaya yönelik öfke denetimi programının etkililiğini ortaya koyan 
bir araştırma yapacak olsanız, bu araştırmanın  
 
a) Problem Cümlesi 
b) Amaç Cümlesi 
c) Önem Cümlesi 
ç) Sayıtlılar 
d) Sınırlılıklar 
e) Tanımlar (Hangi kavramları tanımlardınız?) 
f)  Yöntem 
 
kısımlarını nasıl oluştururdunuz? 
 
 
2) Bir araştırmacı Konya ilinde yaşayan ve öğrenme güçlüğü tanısı konmuş 

ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerini 5 yıl boyunca çeşitli ölçümler yaparak 
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın yöntem kısmında hangi desen 
kullanılabilir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız. 

 
 

3) Varsayım (Sayıltı) ve hipotez (Denence) kavramları arasındaki farkı/farkları örnek 
vererek açıklayınız.     

 
Süre: 45 dakika  
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EK- 2 

 
ANKET- 1 

Değerli Öğrenciler, 
Aşağıda geçtiğimiz dönem almış olduğunuz Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersine 
ilişkin görüşlerinizi almak amacıyla hazırlanmış soru maddeleri yer almaktadır. 
Cevaplarınız dersten alacağınız notu etkilemeyecektir. Sizlere yöneltilen sorulara 
içtenlikle cevap vermenizi diler, çalışmama sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür 
ederim. 
       
        Arş. Gör. Saliha KOZAN 
 
 

1. Geçtiğimiz dönem aldığınız Kaynak Tarama ve Rapor Yazma dersinin etkili ve 

etkisiz tarafları sizce nelerdi? 

 

 

 

 

 

2. Bu dersin öğretim elemanı olsaydınız nerelerde değişiklik yapardınız? Neden? 

(Bu ders nasıl daha etkili bir hale getirilebilirdi?) 

 

 

 

 

 

3. Derse yönelik görüş ve tutumlarınız dönem başından bu yana herhangi bir   

 değişiklik gösterdi mi? 

 

 

 

 

4. Cevabınız “evet” ise, bu değişiklik ne yöndedir? Sizce bunun sebebi nedir? 
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5. Bu dersin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programında 

okutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? (Böyle bir ders sizce ne kadar   

gerekli?)  Neden? 

 

 

 

 

 

 

6. Bu dersteki başarınızın değerlendirmesinde hazırlamış olduğunuz araştırma 

 önerileriniz kullanılacaktır. Sizce böyle bir değerlendirme ne kadar sağlıklıdır? 

 Cevabınızın gerekçesini açıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

7. Uygulayıcıya önereceğiniz başka bir değerlendirme yöntemi var ise lütfen 

 belirtiniz. 

 

 

 

 

 

8. Hazırlamış olduğunuz araştırma önerisinde sizi, ele aldığınız konuyu seçmeye 

iten  sebep neydi? (Seçtiğiniz konuyu nasıl belirlediniz?) 
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EK- 3 
 

ANKET- 2 
 

Değerli Öğrenciler, 
 

Aşağıda geçtiğimiz dönem almış olduğunuz Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 
dersinde uygulanan öğretim etkinliğine ilişkin düşüncelerinizi almak amacıyla 
hazırlanmış soru maddeleri yer almaktadır.  Bu sorulara verdiğiniz cevaplar 
yürütmüş olduğum araştırma kapsamında kullanılacak ve çalışmalarıma ışık 
tutacaktır.  Yardımlarınız ve samimiyetiniz için teşekkür ederim. 
     
        
        Arş. Gör. Saliha KOZAN 

 
 
 

1. Bu dersi diğer derslerinizle kıyasladığınızda derste uygulanan etkinlik hakkında 

neler düşünüyorsunuz? 

 

 

 

 

2. Haftalık olarak yapmış olduğunuz yansıtmaya dayalı rapor tutma etkinliğinin 

yararlı ve yararsız yönleri sizce nelerdi? 

 

 

 

 

3. Bu etkinlikleri hazırlarken karşılaştığınız temel güçlükler nelerdi? 

 

 

 

 

 

4. Bu güçlükleri aşmada hangi yoları kullandınız? 
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5. Kullandığınız çözüm yolları sizce ne kadar etkiliydi? Açıklayınız. 

 

 

 

 

6. Raporlarınızı oluşturmada hangi kaynaklara başvurdunuz? Bu kaynakları seçme 

sebebiniz neydi? Bu kaynakların yeterliliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

 

 

 

 

 

7. Rapor tutmaya başladığınız günle bugünü karşılaştırarak kendinizi 

değerlendiriniz. Cevabınızın gerekçesini açıklayınız. 

 

 

 

 

 

8. Bu etkinlikte yer almak konusundaki görüşlerinizi belirtiniz. 

 

 

 

 

 

9. Uygulanan etkinliğin diğer derslerdeki uygulanabilirliği hakkındaki görüşleriniz 

nelerdir? Açıklayınız. 
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EK- 4 

VERİ ANALİZİNDE KULLANILAN KOD LİSTESİ 

 

EK: Esin Kaynağı 

K: Kaynaklara Ulaşma 

İŞ: İşbirliği 

AF: Akademik faaliyetlere katkı 

AK: Araştırma merakı ve becerisi kazanma 

DF: Dış Faktörler 

PY: Dersin programdaki yeri 

İ: İçerik 

ÖE: Öğretim etkinliği 

DY: Değerlendirme yöntemi 

Öİ: Öğretim elemanı ile iletişim 

TD: Derse yönelik tutumlardaki değişiklik 

KB: Kalıcı bilgi elde etme 

AO: Araştırıcı olma 

DP: Duygusal Paylaşım 

SK: Sorumluluk Kazanma 

KA: Kaygı ve stresin azalması 

ÖD: Öz değerlendirme 
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EK- 5 

 
ÖRNEK GÜNLÜK KODLAMASI 
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EK- 6 
 

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA ÖNERİLERİNİN 
BAŞLIKLARI 

 
1. Zihinsel Engelli Bireylerin Ailelerinin Yaşadığı Tükenmişlik Sendromu Düzeyi 

 
2. Türk Dili Öğrencilerinin Akademik Sorunlarının Değerlendirilmesi 

 
3. DEHB Tanısı Konmuş Çocukların Dikkat Eksikliğinin Cinsiyete ve Başı 

Değişkenlere (Aile Yapısı, Anne Baba Eğitim Durumu, Sosyo-ekonomik Koşullar) 
Göre Farklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
4. Öğretmen- Öğrenci İlişkisinin Başarıya Etkisi 

 
5. 5–6 Yaşlarındaki Problemli Çocukların Kişilik Özellikleri ile Bu Çocuklarda 

Görülen Uyum ve Davranış Bozuklukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 

6. Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyinin Akademik Başarıları 
Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

 
7. Yeni İlköğretim Matematik Programının Başarıya Etkisi 

 
8. Ebeveynin Çocuğun Meslek Seçimine Etkisi 

 
9. Ailelerin Tutum ve Davranışları ile Çocuklarının Benlik Kavramı Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 
 

10. ÇZK Tabanlı Öğretimin Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı 
Başarısı Üzerindeki Etkisi 

 
11. Üniversite Öğrencilerinde Not Tutma Alışkanlığı ile Başarı Düzeyi Arasındaki 

İlişki 
 

12. ÇZK Dayalı Öğretimin Fen ve Teknoloji Dersi Başarı ve Tutumuna Etkisi 
 

13. Atılganlık 
 

14. Çocuklarda Depresyon 
 

15. Ortaöğretim Kurumlarının Kaygı Düzeni Ders Başarı Seviyesine Etkisi 
 

16. Ailesinin Yanında ve Ailesinden Bağımsız Üniversite Gençliğinin Stres 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 
17. Başarı ile Empatinin İlişkisi 

 
18. Çocukları Yalan Söylemeye İten Nedenler 

 
19. Eğitimcilerde Tükenmişlik 
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20. Ebeveynlerin Saldırgan Davranışları ile Lise Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları 

Arasındaki İlişki 
 

21. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısının Sınav Sonuçlarına Etkisi 
 

22. Fen Branşlarından Mezun Olan Öğretmenler ve Fen Branşlarında Öğrenim Gören 
Öğretmen Adaylarının Laboratuar Derslerine Karşı Tutum Eğilimleri 

 
23. Programlı Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkisi 

 
24. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Düzenlenen Eğitim Ortamının Okulöncesi 

Öğretmenlerinin Başarısındaki Etkisi  
 

25. Ebeveynlerin Aile İçerisindeki Tutum ve Davranışlarının İlköğretim Çağındaki 
Çocukların Kaygı Düzeylerine Etkisi 

 
26. Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Kalan Ergenlerin Meslek Seçiminde 

Verdikleri Kararların Doğruluğu Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 
 

27. İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarında Öğretmen 
Tutumlarının Etkisi 

 
28. Köy Ortamında Yetişmiş Çocuklarla Şehir Merkezinde Yetişmiş Çocukların Çoklu 

Zekâ Uygulama Yapılan Derslere Yönelik Uyumlarının ve Başarılarının 
Karşılaştırılmalı İncelenmesi 

 
29. Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Okul Başarısına Etkisi 

 
30. Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri 

 
31. Olumsuz Ebeveyn Tutumlarının Kişilik Özellikleri Üzerinde Etkisi 

 
32. Anne Babası Boşanmış Çocukların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi 

 
33. Görme Duyularını Doğuştan Kaybeden Bireylerle Sonradan Kaybeden Bireyler 

Arasındaki Adaptasyon Farklılıkları 
 

34. Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

 
35. Üniversite Öğrencilerinin ve KPSS’ye Hazırlanan Öğrencilerin Geleceğe Yönelik 

Beklenti, Tutum ve Düşünceleri 
 

36. Kan Gruplarının Kişiliğe ve İnsan Davranışlarına Etkisi 
 

37. Bireylerin Kendini Açma Düzeyleri ile Yaşadıkları Şehir Arasındaki İlişki 
 

38. Ergenlik Dönemindeki Bireylerin İntihar Etmelerinde Aile Modellerinin Etkisi 
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39. Anne Baba Tutumlarıyla Çocuklarda Görülen Davranış Bozukluğu Arasındaki 
İlişki 

 
40. Aile Tutumlarının Çocukların Psiko-sosyal Gelişimine Etkisi 

 
41. Demokratik Tutumları Farklı Olan Öğretmenlerin Demokratik Davranışlarının 

İlköğretim II. Kademede Okumakta Olan Öğrencilerin Demokratik Düşünce 
Yapısına Etkisi 

 
42. Lise Öğrencilerine Uygulanan ÇZK'nın Empati Kurabilme Becerileri Üzerindeki 

Etkisi 
 

43. ÇZK’nın Lise Psikoloji Dersi Başarısına Etkisi 
 

44. Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler 
 

45. Aile İçi Şiddet ve Kadınlar Üzerindeki Etkisi 
 

46. Rehber Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ve İş Doyumları Arasındaki İlişki 
 

47. Bıktırma Yöntemi Kullanmanın Sigara İçme Alışkanlığını Yok Etmedeki Etkisi 
 

48. Okulöncesi (0–6 Yaş) sosyal ve Duygusal Gelişiminde Ailenin Önemi 
 

49. Oyunun Çocukların Gelişimi ve Çevresiyle Olan Uyumuna Etkisi 
 

50. İlköğretim I. Kademeye Devam Eden Öğrencilerin Karşılaştıkları Çocuk 
İstismarının Öğrencilerin Okul Başarılarına Etkisi 
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