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Preface
Dear Colleagues,
Welcome to the ERPA International Congresses on Education 2022 which is held in Nicosia/TRNC.
This privileged scientific event aims to contribute to the field of educational research. It has created the
opportunity to bring scholars, the educational sciences, administers, councilors, educational experts, teachers,
graduate students and civil society organizations and representatives together to share and discuss theoretical and
practical knowledge in the scientific environment.
In the ERPA International Congresses on Education 2014 which was held in İstanbul, 280 participants
from 28 countries participated with 355 presentations under 6 branches. 225 of the presented proceedings have
been published in the journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 152- 2014). In the ERPA
International Congresses on Education 2015 which was held in Athens, we added two new branches to the
program and ERPA International Congresses on Education 2015 had become like a roof conference in which
presentations from 8 different branches was carried out at the same time. 450 participants from 33 different
countries participated in ERPA International Congresses on Education 2015 and a total of 506 presentations
were made. There were 361 oral presentations in 84 sessions, 56 poster presentations in 4 sessions, and 89 virtual
presentations in 18 sessions. Each paper has been peer reviewed by the reviewers and at the end of the review
process, a total of 140 papers were accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 26-2016) and 58
papers were accepted for publication in e-book of proceedings (ISBN: 978-605-83418- 0-7). In the ERPA
International Congresses on Education 2016 which was held in Sarajevo, 402 proceedings and 326 of which
were accepted for presentation in the congress. 267 proceedings were accepted as singe oral presentation, 29 as
interactive poster presentation and 30 as virtual presentation. Full texts have been peer reviewed by the reviewers
and at the end of the review process, a total of 20 high quality papers were selected and accepted for publication
in SHS Web of Conferences (Vol. 31-2016) and 141 papers were accepted for publication in E-Book of
Proceedings (ISBN: 978-605-83418- 0-7). In the ERPA International Congresses on Education 2017 which was
held in Budapest/Hungary, 315 proceedings and 259 of which were accepted for presentation in the congress.
267 proceedings were accepted as singe oral presentation, 12 as interactive poster presentation and 66 as virtual
presentation. Full texts have been peer reviewed by the reviewers and at the end of the review process, a total of
81 high quality papers were selected and accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 31-2017)
and 215 papers were accepted for publication in E-Book of Proceedings (ISBN: 978-605-83418-3-8). In the
ERPA International Congresses on Education 2018 which was held in İstanbul/Turkey, 557 proceedings and 418
of which were accepted for presentation in the congress. 341 proceedings were accepted as singe oral
presentation, 9 as interactive poster presentation and 68 as virtual presentation. Full texts have been peer
reviewed by the reviewers and at the end of the review process, a total of 72 high quality papers were selected
and accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 48-2018) and 122 papers were accepted for
publication in E-Book of Proceedings (ISBN: 978-605-83418-5-2). In the ERPA International Congresses on
Education 2019, we have received 281 proceedings and 235 of which were accepted for presentation in the
congress. 167 proceedings were accepted as singe oral presentation, 5 as interactive poster presentation and 63 as
virtual presentation. Full texts have been peer reviewed by the reviewers and at the end of the review process, a
total of 42 high quality papers were selected and accepted for publication in SHS Web of Conferences (Vol. 662019) and 97 papers were accepted for publication in E-Book of Proceedings (ISBN: 978-605-83418-7-6). In
ERPA International Congress on Education 2020, 40 foreign and 39 Turkish participants from 15 different
countries participated and 96 proceedings were presented. At the end of the review process, a total of 29 full text
papers were accepted for publication in E-Book of Proceedings (ISBN: 978-605-83418-9-0) and 20 full text
papers were accepted for publication in ERIC indexed journal. In ERPA International Congress on Education
2021, 23 foreign and 157 Turkish participants from 7 different countries participated and 232 proceedings were
presented. In ERPA International Congress on Education 2022, which we held for the 9th time this year, 11
foreign and 104 Turkish participants from 7 different countries participated and 132 proceedings were presented.
In times like Covid-19 disease, people's feeling of fear, anxiety and depression due to constantly
changing warnings has affected people psychologically and physiologically, and besides, the pandemic has
affected almost every aspect of our lives, including education. Therefore the theme of the ERPA International
Congresses on Education 2022 was decided to be “Education during Pandemic". Highlighting this theme does
not mean underestimating or neglecting other important aspects of educational research and practice.
Special thanks are given to all the reviewers, the members of the Scientific Committee and
Organizingcommittee. We would like to express our sincere thanks to all who took part in the organization of
this International event. We would like to thank all, who contributed to the organization and helped to realize the
conference with their generous intellectual support.
Prof. Dr. Fikret SOYER
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN
General Coordinators of ERPA International Congresses on Education 2022
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Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Arasındaki İlişkinin
Büyüklüğü: Korelasyonel Çalışmaların Meta-Analizi
Ali Orhana*
a

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye

Öz

Bu meta-analiz çalışmasının amacı 01.01.2015-30.11.2020 tarihleri arasında yapılmış çalışmaların sonuçlarını
birleştirerek, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme arasındaki ilişkiyi (yön ve büyüklük) araştırmaktır. İlgili
çalışmalara ulaşmak için Google Scholar, Web of Science, ERIC, Scopus, ULAKBİM ve YÖK Tez Veri Tabanı
gibi bazı elektronik veri tabanları aracılığıyla ilgili literatürün taranmasının ardından elde edilen çalışmalar dahil
edilme ölçütleri açısından iki farklı araştırmacı tarafından incelenmiş ve analize 17 çalışma dahil edilmiştir. Bu
çalışmaların bazılarında birden fazla veri paylaşıldığı için, meta-analiz 21 veri ile gerçekleştirilmiştir. Eleştirel
düşünme ve yaratıcı düşünme arasındaki ilişkinin etki büyüklüğü 0.425 olarak bulunmuştur ve bu değer eleştirel
düşünme ile yaratıcı düşünme arasında orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu etki büyüklüğü
çalışmanın yapıldığı bölge, eleştirel düşünme türü (beceri veya eğilim), sınıf düzeyi, alan ve yayın türü alt
gruplarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Ayrıca farklı yöntemler kullanılarak kontrol edilen
yayın yanlılığının bu çalışma için önemli bir sorun olmadığı görülmüştür. Eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme
arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğüne ilişkin bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçların literatürde
bulunan geçmiş çalışmaların sonuçlarıyla ve kuramsal yapıyla örtüştüğü söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, korelasyon, meta-analiz, üst düzey düşünme becerileri
*Sorumlu Yazar.
e-posta adresi: ali.orhan@beun.edu.tr

Okul Öncesi Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Hazırlama ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler
Yeşim Güleç-Aslana*, Elif Gündoğdub, Merve Şirikçi-Turhanb
b

a
Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, İstanbul, 34862, Türkiye
Istanbul Medeniyet Üniversitesi,Lisansüstü Enstitüsü, Erken Çocuklukta Özel Eğitim Programı, İstanbul, 34862, Türkiye

Öz

Özel gereksinimli bireylerin gelişme göstermeleri için okul öncesi dönemden başlayarak
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında tipik gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim almaları
önemlidir. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarısında ise okulöncesi öğretmenlerinin nitelikli
uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı etmenin rolü söz konudur. Uygulanabilir bir bireyselleştirilmiş eğitim
programı (BEP) hazırlamak ve bu BEP’i uygulamak bu etmenlerden birisidir. Bu çalışmanın amacı, sınıfında
özel gereksinimli öğrencisi olan okulöncesi öğretmenlerin BEP hazırlama ve uygulama sürecinde karşılaştıkları
güçlüklere yönelik yaşantılarının incelenmesidir. Bu nitel araştırma, bireylerin yaşantılarının ve duruma yönelik
deneyimlerin incelenmesi için uygun olan fenomenolojik desen ile yürütülecektir. Amaçlı örnekleme yöntemi
doğrultusunda öğretmenlerin katılımıyla araştırma yürütülmektedir. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile 2022 yılı
Mart ve Nisan ayında toplanacak olan veriler tümevarım analizi tekniğiyle analiz edilecektir. Bu sözlü sunumda
ise bu çalışmanın betimsel nitelikteki ön bulguları sunulacaktır. Bu araştırmanın, okulöncesi öğretmenlerinin
nitelikli BEP hazırlamaları ve uygulamaları bağlamında yürütülecek uygulamalara ve ileri araştırmalara ışık
tutması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli birey, okul öncesi öğretmeni, nitel araştırma
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8. Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Öğrenme Alanındaki Hata ve
Kavram Yanılgıları
Aslıhan Doğdua*, Havva Özcana, Senanur Aytemiza, Feyza Aliustaoğlua
a

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu 37200, Türkiye

Öz

Araştırmanın amacı veri işleme öğrenme alanında yer alan kazanımlar kapsamında durum değerlendirmesi
yaparak öğrencilerin hatalarını ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Örneklemi, Türkiye’nin kuzeyinde bir
ortaokulda öğrenim gören 69 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler toplanırken 8 açık uçlu maddeden
oluşan test kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin cevapları hata ve kavram yanılgısı olmak üzere iki
grupta incelenmiş ve doğru – yanlış frekans tablolarına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin
işlemsel hatalar yaptığı, ayrıca konu ile ilgili kavram yanılgılarının da olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tespit
edilen kavram yanılgıları 11 kategoride toplanmıştır. Bunlar, uç değerler için aritmetik ortalamanın en uygun
değerlendirme olduğu, çizgi grafiğinde şekle göre yorumlama, dereceleri kişi sayısı olarak ve kişi sayısını derece
olarak alma, sayının büyüklüğüne göre alan oluşturma, tek değişken varken çizgi grafiği kullanmama, grafiklerin
kullanım alanlarını anlamlandıramama ve çizgi grafiği çiziminde ölçeklendirme, nokta belirleme, parabolik
çizme ve eksene bağlama yanılgılarıdır. Çalışma sonucunda kavram yanılgılarının önlenebilmesi için öğretim
sürecine yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, hata, kavram yanılgısı, veri işleme öğrenme alanı
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Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik
Kavramlara Yönelik Kavram İmajlarının ve Matematiksel Sembol
Kullanımlarının İncelenmesi
Gülşah Gerez Cantimera*
a

Matematik Öğretmeni, Sakarya

Öz

Çalışmanın amacı 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel geometrik kavramlara yönelik kavram imajlarının ve
matematiksel sembol kullanımlarının incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak
tasarlanan araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya’da bir devlet
okulunda öğrenim gören 5. sınıf 21 öğrenci ve 6. sınıf 25 öğrenci olmak üzere toplam 46 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak öğrencilerin “nokta, doğru, doğru parçası ve ışın” kavramlarına
yönelik kavram imajlarını belirleyebilmek için 4 açık uçlu sorudan oluşan Kavram Bilgi Formu (KBF) ve
kavram imajlarına göre farklılık gösteren her iki sınıf düzeyinden öğrenci ile yapılacak görüşme için hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerden geometrik kavramları içeren bir resim
çizmeleri ve çizimlerindeki temel geometrik kavramları örneklendirmeleri istenmiştir. Elde edilen veri içerik
analizi yöntemine göre incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin temel geometrik kavramlara yönelik kavram
imajları, öğrencilerin kavramlara yönelik açıklamaları ve çizimlerinden hareketle tespit edilerek kavramlara
yönelik açıklamaları derinlemesine incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Geometri, temel geometrik kavramlar, matematiksel sembol, kavram imajı
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Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanına
Yönelik Algılarının Kavramları Günlük Yaşamla
İlişkilendirebilme Bağlamında İncelenmesi
Gülşah Gerez Cantimera*
a

Matematik Öğretmeni, Sakarya

Öz

Çalışmanın amacı 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanına yönelik algılarının kavramları günlük
yaşamla ilişkilendirebilme bağlamında incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak
tasarlanan araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Sakarya’da bir devlet
okulunda öğrenim gören 7. sınıf 20 öğrenci ve 8. sınıf 27 öğrenci olmak üzere toplam 47 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak zihin haritaları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Çalışma yapılmadan önce öğrencilere örnek zihin haritaları gösterilerek tanıtılmıştır. Daha sonra
öğrencilerin cebir öğrenme alanına yönelik kendi zihin haritalarını çizmeleri ve cebir ile ilgili öğrendikleri tüm
kavramları yazıp tanımlamaları, örneklendirmeleri, bu kavramları günlük yaşamla ilişkilendirmeleri istenmiştir.
Öğrencilerin cebir ile ilgili düşünceleri belirlendikten sonra her iki sınıf düzeyinden dörder öğrenci ile birebir
görüşülmüştür. Elde edilen veri içerik analizi yöntemine göre incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin cebir
öğrenme alanına yönelik algıları kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme bağlamında tespit edilerek
öğrenci çizimleri ve açıklamaları detaylı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Cebir, matematiksel kavramlar, algı, kavram imajı
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Pre-Service Teachers’ Knowledge of Autism Spectrum Disorder
in Türkiye
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Short Abstract

Qualified special education and preschool teachers who have a major impact on the development of individuals
with autism spectrum disordes (ASD). It is important to focus on the training pre-service training to teacher
candidates in universities. Given the limited research on pre-service special education and preschool teachers’
knowledge about ASD, the purpose of the present study was to evaluate knowledge of ASD among pre-service
teachers. Data were collected via survey from 260 senior students in two different teacher education programs at
universities. Results indicated that while teacher candidates in both groups have sufficient knowledge on some
subjects, they had limited knowledge on some subjects. The implications of these findings for practice and future
research.
Keywords: Autism spectrum disorder; pre-service teacher; teacher training
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Müsabakaya Katılım Durumunun Beden Eğitimi ve Spor Dersi
Kapsamındaki Sportmenlik Davranışları Üzerine Etkisinin
Araştırılması
Beytullah Yılmaza*, Serap Çolaka
a

Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli/Türkiye

Öz

Yapılan araştırmanın amacı, ortaokul seviyesindeki çocukların müsabakaya katılım durumlarının Beden Eğitimi
ve Spor dersi kapsamındaki sportmenlik davranışlarına yönelik etkisinin araştırılmasıdır. Öğrencilerin
ölçeklerden aldıkları puan, cinsiyet, müsabakaya katılım durumları, sınıf düzeyi ve müsabakaya katılım
branşları açısından değerlendirilmiştir. Çalışmaya ortaokulda eğitim alan 10-15 yaşları arasında 92 kız, 82 erkek
toplam 174 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan 174 öğrencinin 86’sı müsabakaya katılmış 88’i ise hiç
müsabakaya katılmamış öğrencilerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmada öğrencilerin müsabakaya katılım
durumlarına göre Beden Eğitimi ve Spor dersi sportmenlik davranışlarını belirlemek için Koç (2013) tarafından
geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği” (BEDSDÖ) kullanılarak araştırma yapılmıştır.
Sonuç olarak müsabakaya katılım gösteren öğrenciler ile katılım göstermeyen öğrenciler arasında BEDSDÖ
puanlaması yapılmış, hesaplanan puanlar değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka
erişilememiştir(P>0,05). Cinsiyet değişkeni incelendiğinde BEDSDÖ toplam puanlarına bakıldığında, kız ve
erkek öğrenciler arasında, kız çocuklarında artış yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir farka
erişilmiştir(P<0,05). Sınıf bazında yapılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve bu farkın
kaynaklandığı grubun 5 ve 7.sınıflar arasında olduğu saptanmıştır(5˃7, P<0,05). Sonuç olarak öğrencilerinin
sportmenlik düzeylerini, müsabakaya katılmış olmalarından ziyade, kişisel özelliklerinin belirlediği söylenebilir.
Ayrıca sonuçlarımız, kız çocuklarının hem aile içinde yetiştiriliş tarzları hem de toplumdaki hayata bakış ve
düşünce tarzı açısında ince, nazik ve daha kırılgan bir yapıya sahip olmalarının sportmenlik düzeylerinin, erkek
çocuklarından daha iyi olmasına neden olabileceğini göstermiştir..
Anahtar Kelimeler: Müsabakaya katılım, beden eğitimi ve spor dersi, sportmenlik
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Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme Stratejileri, Psikolojik İyi
Oluş ve Kent Yaşamından Memnuniyet Arasındaki İlişkilerin
Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi
Beyza Merve Akgüla*, Tebessüm Ayyıldız-Durhana, Ecem Türkmena, Suat Karaküçüka
a

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü, Ankara, Türkiye

Öz

Bu araştırmanın amacı boş zaman yoluyla stresle baş etme stratejileri (BZYSBES), psikolojik iyi oluş (PİOL) ve
kent yaşamından memnuniyet (KYM) arasındaki yordayıcı ilişkileri ortaya koymaktır. Çalışma grubu Ankara
ilinde yaşayan toplam 451 kişiden oluşmaktadır. Veriler, boş zaman yoluyla stresle baş etme strateji ölçeği, A
kent yaşamından memnuniyet ölçeği ve psikolojik iyi oluş ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde,
korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. BZYSBES ile KYM arasında 0,205 olan pozitif
yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki ve BZYSBES ile PİOL düzeyi arasında da 0,507 olan pozitif yönlü orta
düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. KYM ile PİOL düzeyi arasında 0,350 olan pozitif yönlü orta düzeyde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Modele göre BZYSBES, kent memnuniyetini pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi
olup; kent memnuniyetinin de PİOL değişkenine yine pozitif yönlü anlamlı bir etkisi söz konusudur. BZYSBES,
PİOL ve KYM arasındaki yol analizine ilişkin oluşturulan modelin iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boş zaman, kent, stres, psikolojik iyi oluş, yapısal eşitlik modelleme
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Spor Bilimleri Öğrencilerinin “Beden Eğitimi Öğretmeni”
Kavramına İlişkin Metaforları
Yusuf İzzet Erola, Tarık Balcıa, Fikret Soyera*
a

Balıkesir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, Türkiye

Öz

Bu araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin beden eğitimi öğretmeni kavramına yönelik algılarının
metaforlar yoluyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan
fenomenoloji (olgu bilim) kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bir devlet
üniversitesinde öğrenim gören 274 spor bilimleri öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, katılımcıların
“Beden eğitimi öğretmeni …… gibidir. Çünkü …...” cümlelerini tamamlamaları ile elde edilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tümevarımsal içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler beden
eğitimi öğretmeni kavramını ifade etmek için 128 metafor üretmişlerdir. Öğrencilerin, beden eğitimi öğretmeni
kavramını en çok arkadaş, ışık, baba, güneş, lider, rehber kavramları ile özdeşleştirdikleri tespit edilmiştir.
Öğrencilerin oluşturduğu metaforların 9 kavramsal kategoride toplandığı saptanmıştır. Bu metaforlar, rehber/yol
gösterici, öğretici/yetiştirici, ebeveyn, arkadaş, bilgi kaynağı, sağlık/yaşam kaynağı, lider, rol model ve spor
insanı olarak beden eğitimi öğretmeni kategorileri altında toplanmıştır. Öğrencilerin metaforları doğrultusunda
oluşturulan kategorilere göre beden eğitimi öğretmeni kavramının öğrenciler tarafından en çok rehber/yol
gösterici ve öğretici/yetiştirici olarak algılandığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, beden eğitimi öğretmeni, metafor, öğretmen
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İlkokullarda Çalışan Kadın Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ile
İlgili Görüşleri
Derya Yavuza, Pınar Özkana*
a
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Öz

Bu araştırmanın amacı, İstanbul ili resmi okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin örgütsel sinizm ile ilgili
görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması yürütülmüştür ve
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ilkokul görev yapan 20 kadın öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın
verileri, araştırmacılar tarafından derlenen 8 soruluk bir “yüz yüze görüşme formu” ile toplanmıştır. Her
katılımcı ile ilgili yapılan görüşmeler 30 dakika içerisinde tamamlanmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler
görüşmecilerin izniyle kayıt edilmiş ve daha sonra yazıya geçirilerek içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.
Öğretmenlerle yüz yüze yapılan görüşmelerde elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin genel olarak çalıştığı
okullarda başarı belgesi, izin gibi konular değerlendirilirken objektif değerlendirmeler olmadığından, karar
verme süreçlerine yeterli katılımlarının sağlanmadığından ve kararların alınmasında demokratik, katılımcı bir
tavır sergilenmediğinden yakındıkları görülmüştür. Bu nedenle, okula bağlılıklarının azaldığını, moral bozukluğu
ve isteksizlik yaşadıklarını, huzursuzluk, mutsuzluk gibi sinik davranışlar sergilediklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel sinizm, kadın öğretmenler, nitel araştırma
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Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının
Yordanmasında Akademik Motivasyon, Öz Yeterlik ve
Mükemmeliyetçiliğin Etkisinin Belirlenmesi
Kazim Küçükera*, Özkan Işıka
a
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Öz

Bu araştırmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik motivasyon, öz yeterlik ve
mükemmeliyetçiliğinin onların akademik başarı düzeylerini yordama gücünü belirlenmesidir. Araştırmanın
örneklemini, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören
toplam 339 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanması amacıyla kişisel bilgi formu, akademik motivasyon
ölçeği, akademik öz yeterlik ölçeği ve akademik mükemmeliyetçilik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,
öğrencilerin akademik motivasyon puanları cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık gösterirken,
bölüm değişkenine göre farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin akademik öz yeterlik puanları hiçbir
değişkende anlamlı farklılık oluşturmamıştır. Öğrencilerin akademik mükemmeliyetçilik puanları, yaş ve sınıf
değişkenlerinde anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyet ve bölüm değişkeni açısından anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır. Ek olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre AGNO
dereceleri anlamlı farklılık olduğu, diğer yandan, yaş değişkeni açısından farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, motivasyonsuzluğun olumsuz yönde, öz yeterliğin ise akademik
başarıyı olumlu yönde yordadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, motivasyon, mükemmeliyetçilik, öz yeterlik
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Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bütünleştirilmesine
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Öz

Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerin bütünleştirilmesinde özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerinden
yararlanmak onlara sağlanacak destek ya da desteklerin belirlenmesinde oldukça önemli görülmektedir. Bu
sebeple araştırmanın amacı ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrencilerin bütünleştirilmesine yönelik özel eğitim
öğretmenlerinin yasal düzenlemelere, etkili bütünleştirme uygulamalarına ve eğitim öğretimin denetlenmesine
yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modelinde
desenlenmiş, veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış, betimsel analiz tekniği kullanılarak
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ağır ve çoklu yetersizliği olan öğrencilerin bütünleştirilmesine ilişkin
yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaşandığı, birçoğunun pratikte uygulanmadığı, yasalar
ile gerçekleştirilen uygulamalar arasında boşlukların olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak etkili bir
bütünleştirmenin gerçekleştirilebilmesi için okulun ve sınıfın fiziki düzeni, sınıfın sosyal iklimi, ders
materyalleri, öğretmenlerin yeterlilikleri ile ilgili problemlerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler için
müfredat ve uyarlamaların yapılması gerektiğine ve eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde yer alan tüm
paydaşların bilgi, tutum ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Ağır ve çoklu yetersizlik, ağır ve çoklu yetersizlikten etkilenen öğrenci, bütünleştirme, özel
eğitim, özel eğitim öğretmeni
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Short Abstract

The aim of the research is to determine the effect of the digital literacy level of the individuals studying at the
Faculty of Sport Sciences on the academic locus of control. The study group of the research; 115 (40.9%) female
and 166 (59.1%) male participants who are studying at the Faculty of Sports Sciences of a public university. As a
data collection tool; In addition to the personal information form, the Digital Literacy Scale developed by Ng
(2012) and adapted into Turkish by Üstündağ, Güneş & Bahçıvan (2017) and the Academic Locus of Control
Scale developed by Akın (2007) were used. In the process of data analysis; descriptive statistics, T-test, One
Way Anova, Pearson Correlation and Regression analysis were used. When the research findings are examined,
it can be stated that the digital literacy and academic locus of control levels of the participants are at an average
level. It was determined that the participants' digital literacy and academic locus of control did not differ
statistically according to gender, department and class level. In addition, it was concluded that digital literacy
predicted external locus of control by 21.4%. From this point of view, it is thought that the digital literacy feature
can contribute to the development of academic locus of control.
Keywords: Digital literacy, academic focus, sports
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Uzaktan Eğitimde Yaşanan Yönetsel ve Öğretimsel Sorunların
İncelenmesi: KKTC Örneğinde Nitel Bir Çalışma
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Öz

Bu çalışmada, uzaktan eğitim sürecinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin karşılaştıkları yönetsel ve öğretimsel
sorunların neler olduğu, nedenleri ve çözüm önerileri incelenmiştir. Bu kapsamda, eğitim yönetimi denetimi
alanında ‘’iç denetim’’ olarak tanımlanan okul içinde üretilen her bilginin, tamlığı, doğruluğu ve güvenirliliğinin
sağlanması adına, astın üstü hakkındaki görüşleri ile üstün astı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Olgu bilim
deseninde nitel araştırma tekniği kullanılan bu çalışmada, uzaktan eğitim sürecinde farkında olunan ancak
derinlemesine bilgi sahibi olunmayan sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırmanın
örneklemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin de görev yapmakta olan ve seçkisiz olarak seçilen 23 öğretmen ve
25 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri Google
form vasıtası ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okul
yöneticilerinin “Teknoloji Okuryazarlığı” konularından, “Motivasyon Eksikliği” konularından, “Ölçme ve
Değerlendirme” ile ilgili konularından, “Yetersiz Katılım” konularından, “İletişim Eksikliği” konularından,
“Altyapı Yetersizliği” konularından ve “Zaman Yönetimi” konularından uzaktan eğitim sürecinde sorun
yaşadığını ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, uzaktan eğitimde yönetsel sorunlar, uzaktan öğretimde öğretimsel sorunlar,
teknolojik okuryazarlık, pandemi
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Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma
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Öz

Covid-19 pandemisi dünyada ve Türkiye’de genelde hizmet, özelde ise eğitim sektörünü doğrudan etkilemiştir.
Yükseköğretimde çoğunlukla yüz yüze olan eğitim yöntemi online platformlar aracılığıyla yapılmaya başlanmış
ve hâlâ da kısmen devam etmektedir. Öğrencilerin son iki yılda yoğunlaşılan online eğitim sisteminden
memnuniyetleri son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 döneminde online eğitim kalitesinin ve
ders akışının öğrencilerin memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmak ve ilgili yöneticilere önerilerde
bulunmaktır. Araştırma modeli öğrenci memnuniyeti, online eğitim kalitesi (sistem kalitesi, bilgi kalitesi, hizmet
kalitesi) ve ders akışı değişkenlerinden oluşmaktadır. Araştırma, Covid-19 döneminde sosyal bilimler alanında
okuyan (İşletme alanı) ve online ders almış öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada analize uygun
toplam 326 anket verisi elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde PLS-SEM kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, ders akışı ve hizmet kalitesi değişkenlerinin öğrenci memnuniyeti üzerinde önemli
etkiye sahip olduğu (sırasıyla yol katsayıları: 0,66 ve 0,27) tespit edilmiştir. Bir başka önemli bulgu da bilgi
kalitesi değişkeninin hizmet kalitesi değişkeni üzerindeki güçlü etkisidir (yol katsayısı: 0,82). Ayrıca, sistem
kalitesi ve bilgi kalitesi değişkenleri de ders akışı değişkeninin önemli birer açıklayıcısı (sırasıyla yol katsayıları:
0,50 ve 0,21) olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, online eğitim, sosyal bilimler, öğrenci memnuniyeti, PLS-SEM
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Öz

Covid-19 salgını gerek dünyada, gerekse Türkiye’de eğitim sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Eğitim
kurumlarında yüz yüze olan eğitim, pandemi döneminde çoğunlukla online platformlar aracılığıyla yapılmaya
başlanmış, online eğitim ise son zamanlarda azalmakla birlikte kısmen devam etmektedir. Online eğitimin etkin
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, yüz yüze eğitimde olduğu gibi verimli ders işlenebilmesi ve öğrencilerin
maksimum ölçüde fayda sağlayabilmesi büyük ölçüde öğretmenlerin online derslere ne kadar hazır olduğuyla
yakından ilgilidir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını döneminde öğretmenlerin online öğretime hazırlıklı
olma durumu ile, ilgili öncüller arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma modelinde öncüller olarak “ders
tasarımı yetkinliği”, “iletişim yetkinliği”, “zaman yönetimi yetkinliği”, “teknik yetkinlik” ve bağımlı değişken
olarak da “online öğretime hazırlıklı olma durumu” bulunmaktadır. Araştırma, Covid-19 döneminde online ders
vermiş ilköğretim ve lise öğretmenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada analize uygun toplam 304 anket
verisi elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde PLS-SEM kullanılmıştır. Araştırma bulgularına
göre, iletişim yetkinliği ve zaman yönetimi yetkinliği değişkenlerinin online öğretime hazırlık değişkeni üzerinde
önemli etkiye sahip olduğu (sırasıyla yol katsayıları: 0,32 ve 0,39) tespit edilmiştir. Ayrıca, ders tasarımı
yetkinliği ve teknik yetkinlik değişkenleri de zaman yönetimi yetkinliği değişkeninin önemli birer açıklayıcısı
(sırasıyla yol katsayıları: 0,54 ve 0,35) olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, online öğretime hazırlıklı olma, sosyal bilimler, öğretmenler, PLS-SEM
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Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik
Okuryazarlıkları ve Küresel İklim Değişikliği Farkındalıklarının
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Elif Ünala*, Ayşe Nesibe-Öndera
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Öz

Bu çalışma ile öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik okuryazarlıkları ile küresel iklim
değişikliğine ilişkin farkındalıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada
betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara
ilinde bir devlet üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 196 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmanın problem cümlesine yanıt bulmak için 2 adet veri toplama aracı kullanılmıştır. İlk veri toplama aracı
olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Ikinci veri toplama aracı
olarak Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin
analiz edilmesinde SPSS 21 istatistik programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre öğretmen adaylarının
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik okuryazarlıkları ile küresel iklim değişikliğine ilişkin farkındalıklarının
cinsiyete ve yaşamlarının büyük çoğunluğunu geçirdikleri yere göre farklılık göstermediği ancak bölüm
değişkenine göre sınıf eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarında farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bir çevre kuruluşuna üye olma durumunun sadece küresel iklim değişikliği farkındalıklarında
farklılık gösterdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Farkındalık, küresel iklim değişikliği, okuryazarlık, yenilenebilir enerji kaynakları
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Öz

Girişimcilik ülke ekonomileri üzerinde önemli bir kavram olarak her geçen gün etkisini artırmaktadır. Devletler
vatandaşlarının girişimcilik faaliyetlerini artırmaya yönelik çeşitli uygulamalara başvurmaktadır. Girişimci
sayısının artması için çeşitli eğitimler verilmektedir. Ülkemizde de girişimciliğe yönelik gerek kamu destekli
gerekse özel kurumların çeşitli eğitim programları bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de girişimcilik
eğitimi almış bireylerin girişimcilik eğilimlerini belirlemektir. Bu doğrultuda KOSGEB ve İşkur tarafından
verilen girişimcilik eğitimi faaliyetlerine katılan bireylerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine çalışılmıştır.
Konya ilinde girişimcilik eğitimi almış bireylere yüz yüze anket uygulaması yapılarak girişimcilik eğilimleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Verilen cevaplar istatistiksel veri programı ile analiz edilerek sonuçlar
yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğilimi, KOSGEB, İŞKUR
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Öz

Etik, insanların nasıl davranmaları gerektiğini ortaya koyan, görev ve sorumlulukları temel alan bir davranış
ilkesi veya disipline yön vermekte ve bir kişinin neyi yapıp yapmaması gerektiği konusunda davranış şeklini
açıklayan ilkeleri kapsamaktadır. Muhasebe meslek mensubunun muhasebe uygulamalarını yerine getirirken
sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek mesleğin gerektirdiği etik ilkeleri benimsemiş olması gerekmektedir.
Bunu temel sebebi, muhasebe meslek mensubunun finansal raporlarda sunduğu bilgiler dolayısıyla sadece
muhasebe faaliyetlerini yürüttüğü işletmeye değil, toplumun her kesimine karşı sorumlu olmasıdır. Muhasebe
meslek etiği, son zamanlarda esas ilkeleri aynı kalmak üzere göze çarpan değişimlere uğramış ve ilkelerin
uygulanma sonuçları hala değişim içindedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe eğitimi, muhasebe eğitiminde etik, uluslararası muhasebe eğitimi standartları, etik
*Sorumlu Yazar.
e-posta adresi: hatuncez@selcuk.edu.tr

Türkiye'de Turizm Akademisi ile Turizm Endüstrisi Arasındaki
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Öz

Türkiye, vatandaşlarına istihdam yaratma, yaşam standartlarını yükselteme, ekonomik gelişme ve turizm ile
ilişkili diğer sektörlerdeki büyüme için kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla uzun yıllardır turizmi teşvik eden
politikalar sürdürmektedir. Bunları gerçekleştirmenin bir yolu, yükseköğretim kurumlarının ve turizm
işletmelerinin turizm faaliyetlerinden ve karşılaştıkları zorluklardan elde ettikleri faydaları tespit etmektir.
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının birçoğunun ortak sorunu, sektör ihtiyaçları odaklı eğitim yerine
akademi odaklı eğitime sahip olmalarıdır. Bu durum sektörde ihtiyaç duyulmayan bilgi ve becerileri olan
mezunlar yaratarak eğitimciler ile endüstri arasında bir eğitim boşluğu yaratmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki
turizm endüstrisindeki beceri boşluğunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, eğitim
kurumlarının ve turizm endüstrisinin her ikisinin de bir tür işbirliğinden bazı faydalar elde ettiğini
göstermektedir. Bununla birlikte, akademik kurumlardan mezunların yetersiz pratik bilgisi, endüstri ile akademik
kurumlar arasında düzenli ve derinlemesine iletişim eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bu makale,
sektör ve akademiye zorlukları aşmayı ve daha yakın işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir ortaklık yaklaşımı
önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm yükseköğretimi, turizm endüstrisi, yükseköğretim sorunları
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Short Abstract

There are very few studies and reviews on the use of Artificial Intelligence (AI) in pediatric dentistry.
Aim: Investigating the use of AI in pediatric dentistry.
Artificial intelligence is a technology that utilizes machines to mimic intelligent human behavior. Evolution in
the fields of science and technology has led to the development of newer applications based on AI technology
that have been widely used in medical sciences. In dentistry, the key applications include diagnosis and
treatment guidance, patient management as well as administrative activities. AI techniques assist dental
practitioners in numerous ways, from decreasing the chairside time, saving extra steps, achieving excellent
infection control, and providing quality treatment with accuracy and precision,and is important for pediatric
dentistry.
Discussion/Conclusion: The prevalence of artificial intelligence-based pediatric dentistry in the pediatric patient
group where anamnesis and diagnosis is difficult may change the practice of pediatric dentistry.
Keywords: Artificial intelligence, pediatric dentistry
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Öz

Bu çalışmada, örgün eğitim içerisindeki uzaktan eğitim uygulamalarının sürdürülebilirliğinin değerlendirmesi
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, örgün eğitim içerisindeki uzaktan eğitim uygulamalarının Avustralya, Kanada,
Finlandiya, Japonya, Kore, Türkiye ve Amerika olmak üzere 7 ülke örneklemindeki yönetimsel ve öğretimsel
sorunları analiz edilmiştir. Analiz edilen ülke örneklemlerinden çıkarılan sonuçlar Kıbrıs Öğretmenler
Sendikasının (KTÖS) pandemi sürecinde yaptıkları uzaktan eğitim değerlendirmeleri ile karşılaştırılmıştır. 2018
PISA (https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/ verilerinde yer alan yöneticilere ve öğrencilere yöneltilen
soruların cevapları analiz edilmiştir. Bu analizlere Avustralya, Kanada, Finlandiya, Japonya, Kore, Türkiye ve
Amerika olmak üzere 7 ülke dahil edilmiştir. Öncelikle yöneticilerin verdiği cevaplar daha sonra ise öğrencilerin
verdiği cevaplar analiz edilmiştir. Araştırmanın analizinde Genel Nitel Analiz Metodu (Generic Qualitative
Method) ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, örgün eğitim, teknolojik yeterlilikler, pedagojik yeterlilikler, eğitim
yönetileri, öğrenciler
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Öz

Bu çalışmada, 2020-2021 sezonu salon hokey liglerinde yer alan sporcuların başarı motivasyonu düzeyleri,
cinsiyet, yaş, spora başlama yaşı, antrenman yılı, kulüp ligi, lig deneyimi ve millik durumu değişkenleri
açısından incelenmiştir. Çalışmaya, 63 kadın, 129 erkek toplam 192 sporcu katılmıştır. Sporcuların yaş
ortalaması 18,78±5,23’tür. Çalışmanın verileri, kişisel bilgi formu, Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği
(SÖBMÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi,
tek yönlü varyans analizi ve gruplar arası farkın kaynağını belirlemek amacıyla LSD Post Hoc analizi
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sporcuların yaş ve kulüp ligi değişkenleri açısından spora özgü başarı
motivasyonu düzeylerinde anlamlı bir fark yoktur. Sporcuların cinsiyet değişkeni ile güç gösterme güdüsü ve
başarısızlıktan kaçınma güdüsü; spora başlama yaşı değişkeni ile başarıya yaklaşma güdüsü; antrenman yılı
değişkeni ile güç gösterme güdüsü; lig deneyimi değişkeni ile güç gösterme güdüsü ve başarıya yaklaşma
güdüsü ve millilik durumları ile başarıya yaklaşma güdüsü düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Anahtar Kelimeler: Başarı motivasyonu, salon hokey, sporcu
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Öz

Araştırmanın amacı öfke problemi olan bir danışanın öfke ile baş etme becerilerini kazandırmada neurofeedback
yönteminin sonuçlarını belirlemektedir. Olgu sunum yöntemiyle yapılan araştırmada öfke sorunu yaşayan 27
yaşındaki evli ve bir çocuk babası danışan, araştırmanın katılımcısıdır. Aynı zamanda danışan, psikiyatri
kliniğinde herhangi bir tanıyla ilişkili olmamasına ilişkin, ruhsal gerginliğe bağlı olarak 2 yıldır tranko-buskas
kullanmaktadır. Öfke kontrol sorunu şikayeti ile gelen danışana dokuz Neurofeedback oturumu düzenlenmiştir.
Aynı zamanda izleme odaklı 5 psikolojik danışma seans uygulaması yürütülmüştür. Uygulama öncesinde
Neurofeedback ölçümleri alınan danışanın, öfke değerleriyle ilişkili olan delta dalgası sonucunun 57.42 olduğu
bulunmuştur. Öfke sorunu yaşayan danışanın, normal olarak kabul edilen delta aralığının (1-4) oldukça üstünde
olduğu yapılan ilk Neurofeedback ölçümde belirlenmiştir. Neurofeedback ile teta, alfa, smr, beta ve gama
dalgaları da süreç içinde ölçümleri yapılmış ve sonuçta bu dalgaların istenilen sınırlar içinde olduğu
belirlenmiştir. 2 Neurofeedback ve 1 psikolojik danışma seans uygulaması her hafta düzenli olarak yapılmış,
Neurofeedback ile beyin dalga sonuçları her seansta kayıt altına alınmış ve bu seanslar ortalama olarak 18 dakika
sürmüştür. Dokuzuncu Neurofeedback uygulaması sonucunda danışanın delta beyan dalgası sonucunun 30.42
düzeyine indiği belirlenmiştir. Buna göre, uygulamalar sonucunda deltanın anlamlı bir düşüş yaşadığı
söylenebilir. Araştırmanın sonuçları ilgili alan yazın kuram ve araştırma sonuçları ile birlikte tartışılmış olup,
sonuçlar bağlamında araştırmacılara ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.
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*Sorumlu Yazar.
e-posta adresi: resulademsarac@gmail.com

E R P A International Congresses on Education 2 0 2 2 | 26

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB)
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Öz

Araştırmanın amacı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’yla baş etmede GETAP uygulamasının
sonuçlarını belirlemektir. Olgu sunum yöntemiyle yapılan araştırmada DEHB tanısı almış, 3 yıldır Ritalin ilaç
tedavisi kullanan 8 yaşında bir erkek çocuk araştırmanın katılımcısıdır. Aynı zamanda danışanın DEHB’e bağlı
uyku bozukluğu tanısı bulunmakta ve bu bağlamda danışan, melatonin hormonunu artıran ilaç tedavisi
almaktadır. Danışana yedi hafta ve 14 seans süren bilişsel becerileri değerlendirme ve geliştirme programı olarak
bilinen GETAP uygulanmıştır. GETAP Ar-Ge ekibi tarafından hazırlanan, yazılımı EMPİAR Danışmanlık ve
Araştırma Hizmetleri ve KODSİS Bilgi Sistemleri ve Yazılım Firması tarafından yapılmış, geliştirme-geliştirmekoruma olarak üç seviyesi olan bu program, 4 yaştan itibaren bütün bireylere uygulanabilir. Bir uzman eşliğinde
haftada iki seans şeklinde uygulanan GETAP, bireylerin bilişsel performanslarını (dikkat, konsantrasyon, hafıza,
mantık-muhakeme ve işlem hızı) bulundukları konumdan daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlamaktadır. Dikkat
eksikliği, odaklanma sorunları, hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik, hafıza problemleri, bilişsel hız problemleri
vb. içerikteki bilişsel performansların artırılması amacıyla oluşturulan GETAP programının uygulaması
öncesinde, bireylere ZPT (Zihin Performans Testi) uygulaması yapılarak, bireyin bilişsel performans düzeyi
belirlenir. DEHB tanısı almış danışana uygulanan ZPT sonucuna göre, dikkat puanı 72.50, hafıza puanı 85.81,
konsantrasyon puanı 57.6, mantık-muhakeme puanı 66.5 ve genel puan ortalaması 70.6 olduğu belirlenmiştir.
GETAP’ta bireylerden beklenen hedef bilişsel aralık 85-100’dür. ZPT uygulamasına göre danışanın genel
bilişsel performansının ortalama aralıkta, konsantrasyon becerisinin ortalamanın altında olduğu belirlenmiştir.
Danışan GETAP uygulamasına dahil olmuş, 4 hafta ve 8 seans süren program danışana uygulanmış ve ilerleme
raporu alınmıştır. İlerleme raporuna göre, dikkat puanı 84.42, hafıza 82.33, konsantrasyon 82.58 ve mantıkmuhakeme 83.44 olduğu belirlenmiştir. İlk uygulamaya göre, danışanın genel olarak bilişsel performanslarının
arttığı belirlenmiştir. İlerleme raporunda hafıza bileşenin düzeyinde düşüş olduğu görülmüştür. Hafıza ile ilgili
uygulamaların ikinci seviye grubunda olması bu durumun nedeni olduğu düşünülmektedir. Olguya ilişkin
GETAP uygulamaları ve ilerleme raporları değerlendirmeleri devam etmektedir. Araştırmanın sonuçları ilgili
alan yazın kuram ve araştırma sonuçları ile birlikte tartışılmış olup, sonuçlar bağlamında araştırmacılara ve
uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.
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Öz

Sosyal medya platformları kadın sporculara, geleneksel medyanın sunmadığı türlü fırsatlar sunmaktadır. Bu
platformlar kadın sporcuların sportif başarılarını, sporcu kimliklerini ve yaşamlarının farklı yönlerini
sunmalarının yanı sıra marka imajı geliştirmeleri ve sponsorluk fırsatı yakalama gibi onların ekonomik yönden
daha görünür olmalarını sağlamıştır. Bu araştırmada Türkiye’de fitness kültürü içindeki kadın antrenörlerin
Instagramı bir pazarlama platformu olarak nasıl kullandıklarını ve bu platformda kendilerini nasıl sunduklarını
anlamaya çalışacağız. Araştırmanın verileri, 10 kadın antrenörün en son paylaştığı 100 fotoğraf olmak üzere
toplam 1000 fotoğraf ve bu antrenörlerle gerçekleştirilen derinlemesine bireysel görüşmelerden oluşmaktadır. Bu
veriler nicel ve nitel içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları kadın antrenörlerin en fazla
spor, sağlık ve egzersiz programı (%48,70) ve moda ve güzellik (%17,20) içeriğinde; en az medyadaki görünüm
(%1,40) ve tanıtım ve sponsorluk (%1,20) içeriğinde paylaşım yaptığını göstermektedir. Nitel bulgulara göre
Antrenörler Instagramı önemli bir pazarlama aracı olarak görmekte ve buradaki aktif görünümleri ile potansiyel
müşteriler ve işbirliği anlaşmaları elde etmektedirler. Antrenörler Instagramda kendilerini başarılı, disiplinli,
yetkin, enerjik, güçlü, yüksek motivasyonlu antrenörler olarak sunmaya özen göstermektedir. Buna ek olarak
aşırı seksi kadınlık mesajı vermemek, kötü muamele ve siber tacize maruz kalmamak gibi nedenlerle
paylaşımlarını kontrol edip kısıtladıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Instagram bir yandan onlara kendi
antrenörlüklerini tanıtmalarını sağlamakta diğer yandan mücadele etmeleri gereken riskleri doğurmaktadır.
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Short Abstract

This study aims to develop a valid, reliable scale of self-efficacy perception in order to identify learners’
perceptions of self-efficacy in flipped learning model. The study group was composed of 496 pre-service
teachers who attended a university. First, the factor intended to be measured was determined while developing
the scale. Then, the relevant literature was reviewed, the pool of items was formed, the way of measurement was
evaluated. The scale items were created in 5-pointed Likert type. The scale was decided to have two factors and
19 items according to the Exploratory factor analysis done to determine the construct validity of the scale. The
Cronbach’s Alpha reliability coefficient was found as .927. It can be said on the basis of the findings obtained
here that the scale of self-efficacy perceptions in flipped learning which was developed for pre-service teachers
was valid and reliable for use as an instrument of measurement.
Keywords: Flipped learning model, perceptions, scale development, self-efficacy
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Öz

Öğretmenin aktif öğrencinin pasif olduğu geleneksel sınıf ortamının kavramsal öğrenmeye engel olduğu ve
kavram yanılgılarına neden olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturmalarına imkân verecek
şekilde öğrenme ortamının nasıl tasarlanabileceği, yürütülebileceği konusunda yöntemler sunan ve
yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir teori olan Didaktik Durumlar Teorisi kavramsal öğren ön plana
çıkarmaktadır. Bu araştırmanın amacı adidaktik ortama uygun olarak tasarlanan etkinlik yardımıyla, üstün
yetenekli tanısı konulmuş ilkokul öğrencilerinin asal sayıları inşa etme sürecini incelemektir. Nitel araştırma
yöntemlerinden özel durum çalışması deseninde tasarlanan çalışmanın katılımcılarını, Karadeniz bölgesindeki
bir Bilim ve Sanat Merkezinde Destek Eğitim Programında eğitim alan ve asal sayılar konusunda bilgi sahibi
olmayan 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Sınıf içi gözlemler ile toplanan verilerin analizinde betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Uygulama ile tasarlanan etkinliğin adidaktik bir ortam oluşturduğu, aşamaların başarılı bir
şekilde tamamlandığı ve öğrencilerin asal sayılar kavramına ulaştıkları görülmektedir.
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Öz

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenlerinin, tanım olma ölçütlerinden hareketle özel dörtgenleri
tanımlamaya ve sınıflandırmaya yönelik yürüttükleri matematiksel tartışmaları incelemektir. Nitel türdeki
çalışmada durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Çalışma ortaokul veya lise kademesinde görev yapan
toplam dokuz matematik öğretmeni ile yürütülürken, veriler odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Toplanan
verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır. İlgili analizler sonucunda katılımcıların, genel olarak,
deltoid ve ikizkenar yamuk dışındaki dörtgenler bağlamında ekonomik tanım ölçütüne uyan tanımlar yaptıkları
gözlenmiştir. Diğer yandan katılımcıların deltoid ve ikizkenar yamuğa ilişkin tanımlar oluştururken daha uzun
muhakeme süreçleri gerçekleştirdikleri ve çeşitli tanım ölçütlerine uymayan tanımlar ürettikleri gözlenmiştir.
Ayrıca öğretmenlerin, ikizkenar yamuğun ve deltoidin hiyerarşik sınıflandırmalardaki yerleri ile ilgili verdikleri
yanıtların doğruluğundan emin olamadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Özel dörtgenler, tanım olma ölçütleri, dörtgenlerin sınıflandırması, ekonomik tanım,
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Öz

Araştırma projemizde, daha önce hiç tenis eğitimi almamış öğrenciler üzerinde sanal gerçeklik (VR-Virtual
Reality) teknolojisinin kullanımının teknik beceri (forehand, backhand, vole, servis) ve performans (derinlik, güç
ve çabukluk vbg.) gelişimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Projenin konusu, tenis eğitiminde kullanılan
sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin, teknik ve performans gelişimi üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit
etmektir.
Sunulan projenin yöntemi, "Sistem Gereksinimleri", "Gruplarının Oluşturulması", "Çalışma Sistem'i, "Sanal
Gerçeklik (VR) Teknolojisi Antrenman Sistemi" başlıkları altında ele alınarak kurgulanmıştır.
Araştırmamıza, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan bireysel gelişim amaçlı tenis sporuna
ilgi duyan daha önce hiç tenis eğitimi almamış boy, kilo ve beden kütle (kitle) indeksleri benzer gönüllülük
esasına göre belirlenmiş 30 kız 30 erkek olmak üzere toplam 60 (n=60) öğrencinin katılımı planlanmıştır.
Araştırmada yer alan katılımcıların 15 kız ve 15 erkek katılımcısı deney grubunda, diğer 15 kız ve 15 erkek
katılımcısı ise kontrol grubunda yer alacak şekilde belirlenecektir. Sanal gerçeklik (VR) teknolojisini kullanarak
daha önce hiç tenis eğitimi almamış katılımcıların oluşturduğu deney grubu (n=30), projede belirtilen protokole
uygun olarak çalışmalarına devam edecektir. Kontrol grubunda (n=30) yer alacak katılımcıların eğitimleri ise
VR teknolojisi kullanılmadan geleneksel bir biçimde gerçekleşecektir. Her iki grupta yer alan bireylere 6 ay
boyunca toplam 2160 dk. eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Projemizin yönteminde VR teknolojilerinin hiç tenis eğitimi almamış iki grup arasında (deney ve kontrol)
uygulanan yöntemlerle elde edilecek bulgular ışığında katılımcıların hem performansa ilişkin hem de teknik
gelişimlerine ilişkin somut değerlendirmelerin yapılabilmesi için Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF)
kullanımını onayladığı ITN (International Tennis Number) testi kullanılarak katılımcılarda gözlenen
performansa ilişkin değişiklikler tespit edilecektir (Crespo, ve ark., 2003). Araştırmamıza katılan deney ve
kontrol gruplarının teknik becerilerinde ki gelişim ise Hensley'in (1989) editörlüğünü yaptığı kadın ve erkekler
için teniste beceri test kılavuzunda yer alan forehand, backhand teknikleri için Ground stroke (forehand ve
backhand) beceri testi ile vole tekniğini için volley beceri testi ve servis tekniği için serve beceri testleri
kullanılması planlanmaktadır. Araştırmamızda verilerin analizinde; iki bağımsız grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla Unpaired-t test ve yine bağımsız grupların ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığının test edilmesinde kullanılan One-way ANOVA testi
kullanılacaktır (Nakip & Yaraş., 2017). Proje başvuru aşamasına kadar yaptığımız literatür taramasında da
özellikle daha önce hiç tenis eğitimi almamış iki grubun (deney &kontrol) karşılaştırılması ve tenis eğitimine
özgü belirlenen teknik ve performans kriterleri kapsamında bir çalışmaya rastlanmamış olması bizim
araştırmamızı diğer çalışmalarla kıyaslandığında özgünleştirmektedir. Ek olarak, bizim projemizin tamamlanıp
yayın haline geldiğini varsayarsak yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında alan yazına katkı sağlayacağı ve
özgün bir değere sahip olduğu düşünülmektedir.
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Öz

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile sosyal medya bağımlılık
düzeylerini, rekreasyonel faaliyetlere katılım ve serbest zaman değerlendirme değişkenleri açısından
incelemektir. Araştırmanın evrenini Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır ve araştırmaya
toplam 300 katılımcı bulunmaktadır. Kişisel bilgi formunun yanı sıra “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve
“Bergen Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği” tercih edilmiştir. Verilerin analizinde katılımcıların kişisel
bilgilerinin dağılımlarını belirlemek için yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, verilerin
normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol
edilmiştir. Verilerin normal dağılım sağladığı belirlendikten sonra ise T-testi, Anova testi, anlamlı farklılıkların
kaynaklandığı grubu belirlemek için ise Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda
sosyal medya bağımlılığın hiçbir değişken açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, dijital oyun bağımlılığın
ise katılımcıların cinsiyet değişkeni dışında yaş, algılanan refah, rekreasyonel faaliyetlere katılım sıklığı, serbest
zaman değerlendirme güçlüğü, serbest zaman süresi yeterliliği, rekreasyonel faaliyetlere katılım sağlama
değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.
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Öz

Etnomatematik temelde çeşitli kültürlerde var olan matematiksel fikir ve uygulamaları inceleyen bir öğretim
yaklaşımı ve araştırma alanıdır. Bu çalışmada, etnomatematik etkinliklerinin 8. sınıf dönüşüm geometrisi konu
içeriğine dahil edildiği öğretim sürecinin öğrencilerin tutum, kaygı ve öz-yeterlikleri üzerindeki etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırmalardan deneysel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Veri
toplama aracı olarak Bulut, Ekici, İşeri ve Helvacı (2002) tarafından geliştirilen Geometriye Yönelik Tutum
Ölçeği, Özdemir ve Gür (2011) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Matematik Kaygısı-Endişesi
Ölçeği ve Cantürk-Günhan ve Başer (2007) tarafından geliştirilen Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonunda deney ve kontrol gruplarının tutum, kaygı ve öz-yeterlik puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmadığı ancak deney grubunda son testlerde tutum ve öz-yeterlik puanlarında pozitif yönde
artış olurken kaygı puanında azalma olduğu görülmüştür. Kontrol grubunda ise son test puanlarında bir değişim
gözlenmemiştir. Ayrıca dersler süresince deney grubu öğrencilerinin derse yönelik ilgi, motivasyon ve derse
katılma isteklerinin arttığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etnomatematik, tutum, kaygı, öz-yeterlik
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Öz

Bu çalışmada Otizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip annelerin şükran duyma
düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca Otizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren
çocuğa sahip annelerin kendilerini tanımlamak için tercih ettikleri cümlelerin belirlenmesi araştırmanın
amaçlarından bir diğerini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler, Şükran Ölçeği ve araştırmacılar
tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmada ilişkisel model kullanılmış olup, veriler
SPSS programında analiz edilmiştir. Verileri test etmek için Mann Whitney U testi ve betimleyici istatistikler
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Normal gelişim gösteren çocuğa sahip annelerin şükran duyma düzeyleri,
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip annelerin şükran duyma düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, normal gelişim, şükran, anne
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Öz

Bu çalışma Otizm Spor Kulübünde çalışan öğretmenlerin engellilerde beden eğitimi ve spora yönelik algılarının
renk metaforu aracılığıyla belirlenmesi ve görüşlerinin incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Çalışmada nitel
yöntemlerden durum çalışması ile desenlemiştir. Çalışma grubunu Düzce ili OSB Spor Kulübünde çalışan 11
gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu
ve iki yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği
uygulanmıştır. Renk metafor algılarına yönelik elde dilen bulgularda engellilik kavramına yönelik altı renk
içinde üç olumlu, iki olumsuz ve iki hem olumlu hem de olumsuz üç alt tema bulunmuş ve katılımcıların
engellilik kavramını en çok “temizlik, saflık ve doğallık” ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların
engelli öğretmeni olma kavramına yönelik beş renk ve beş olumlu alt tema bulunmuş ve katılımcıların en çok
“güven ve huzur verir” ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Engelliler için beden eğitimi ve spor/fiziksel
aktivite kavramına yönelik ise, altı renk ve altı olumlu alt tema bulunmuş ve en çok “heyecan ve enerji” ile
ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bulgularda ise, yaşama
hazırlık, gelişimin yönü ve spora yönlendirme olmak üzere üç olumlu yönde tema bulunmuştur. Sonuç olarak
katılımcılar açısından engellilerde beden eğitimi ve spora yönelik hem metaforik algılarının hem de görüşlerinin
olumlu yönde olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Engellilerde beden eğitimi ve spor, metafor, görüş, öğretmen
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Öz

Bu araştırma engelsiz gençlik kampına katılan öğretmenlerin perspektifinden fiziksel aktiviteler sırasındaki
akran reddinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma genel tarama modelinde desenlenmiş olup,
araştırmanın katılımcılarını Silifke Engelsiz Gençlik Kampına katılan toplamda 42 öğretmen oluşturmuştur. Veri
toplama araçlarında araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Han ve ark., (2022) tarafından
geliştirilen “Oyun/Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Akran Reddetme Ölçeği Öğretmen Formu” kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiki analizi SPSS 23.0 programında yapılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve normallik testi yapılmış olup veriler normal dağılım göstermediğinden
dolayı non-parametrik testlerden iki karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Çalışmada
Croanbach Alpha değeri .87 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgularda katılımcıların yaş ve
meslek yılı değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak cinsiyet
değişkeni açısından erkek öğretmenler lehine, ailede engelli birey olma durumu değişkeni açısından ise evet
diyenler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırma kapsamında
erkek öğretmenlerin ve ailesinde engelli birey olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteler kapsamında akran reddetme
nedenlerini daha iyi gözlemledikleri söylenebilir.
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Öz

Bu araştırmanın amacı iki farklı bar çeşidi (düz bar deadlift ve hexagonal bar) kullanılarak yapılan deadlift
egzersizlerinde yük-hız profillerini ve 1TM kuvvet düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırmaya direnç antrenmanı
geçmişi olan 17 erkek sporcu katılmıştır. 4 ölçüm gününün ilk 2 gününde iki farklı egzersizde 1TM kuvvet
ölçümleri, 3. ve 4. günlerde ise 1TM’nin %40, %60, %80 ve %100’ünde yük-hız ölçümleri yapılmıştır. Yük-hız
ölçümlerinde doğrusal hız dönüştürücü kullanılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t testi, yük-hız
profillerinin oluşturulmasında ise Excel grafik programları kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda her iki
egzersizin yük-hız profillerinin submaksimal yüklerde farklı olduğu (%40 p= 0,001, %60 p= 0,001 %80 p=
0,018, %100 p= 0,336), 1TM verilerinin (148.64kg ˂ 171.25kg) ve realtif kuvvet düzeylerinin (1.72kg/BM ˂
1.98kg/BM) ise hexagonal bar deadlift egzersizi yönünde daha fazla olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak
hexagonal bar deadlift ve düz bar deadlift egzersizlerinin farklı yük-hız profilleri olduğu ve hexagonal bar
egzersizinde daha yüksek kuvvet düzeyine ulaşıldığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Düz bar, hexagonal bar, yük-hız profili, 1TM
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Öz

Sınıf öğretmenleri eğitim-öğretim sürecinde sınıflarda dislektik özellik gösteren çocuklarla karşılaşmaktadır.
Eğitim sürecinde öğrencilerin disleksi tanısının geç teşhis edilmesi, akranlarıyla aralarındaki mesafelerin giderek
artmasına ve aynı oranda eğitim düzeyine erişilememesine neden olmaktadır. Eğitim sistemimizde karşılaşılan
disleksili bireylerin erken tanı ve müdahale ile belirlenmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, ilkokulda görev
yapan sınıf öğretmenlerinin “disleksi” ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada
nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup 20 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacı
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve nitel veri analiz yöntemlerinden
içerik analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne yönelik yeterli
bilgiye sahip olmadıkları ve disleksili bireyleri fark etmede zorluk yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın
sonuçları dikkate alındığında sınıf öğretmenlerin disleksi ile ilgili yeterli donanıma sahip olması ve disleksi
tanısını daha erken teşhis edebilmeleri için hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin devamlılığının
sağlanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf eğitimi, sınıf öğretmeni, öğrenme güçlüğü, disleksi
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Öz

Araştırmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim stillerine yönelik geçmiş K-12 okul deneyimleri,
gelecek meslek hayatlarında dersleri için tercih ettikleri stiller ve stillere ilişkin algılarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen araştırmaya, bir devlet üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim
yılında öğrenim görmekte olan 123 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanmasında ‘Beden
Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları Anketi’ kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel
istatistikler ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının K-12 beden eğitimi
derslerinde en fazla deneyimledikleri stillerin sırasıyla komut, alıştırma ve katılım olduğu belirlenmiştir.
Geleceğin öğretmeni olarak, katılımcıların, dersleri için öğrenci olarak deneyimledikleri stillerle benzer şekilde,
alıştırma, katılım ve komut stilini daha fazla tercih edeceklerini bildirdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmen
adaylarının derslerinde kullanımının en faydalı olduğuna inandıkları stillerin katılım, alıştırma ve eşli çalışma
olduğu saptanmıştır. Araştırmada son olarak, öğretmen adaylarının geçmişte öğrenci olarak deneyimledikleri
öğretim stilleri ile gelecek meslek hayatlarında tercih edeceklerini bildirdikleri stiller arasında anlamlı ilişkilerin
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, beden eğitimi öğretmen adayı, öğretim stilleri, öğretim yaklaşımları
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Öz

Çalışmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim stillerine yönelik bilgi düzeylerinin ve bu stilleri
uygulama becerilerinin arttırılmasında mikro öğretim tekniğinin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 16 hafta
süren bu çalışmada, tek grup ön-son test deneysel deseni kullanılmış ve çalışmaya Mikro Öğretim dersine kayıtlı
46 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanmasında, ‘Özel Öğretim Yöntemleri Bilgi Testi
(ÖÖYBT)’ ve ‘Beden Eğitimi ve Sporda Yöntem Uygulama Becerileri Gözlem Formu’ndan (BESYUBGF)’
yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise, betimsel istatistikler, bağımlı örneklemler t-testi, Cohen’s d
ve Krippendorff Alpha katsayısı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının ÖÖYBT ve
BESYUBGF ön-test puan ortalamalarının sırasıyla 15.07±4.09 ve 4.14±0.56, son-test puan ortalamalarının ise
sırasıyla 19.78±3.02 ve 4.49±0.54 olduğu belirlenmiştir. İki ölçüm aracından elde edilen ön-son-test ortalamaları
arasında elde edilen bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Araştırmadan
elde edilen sonuçlar doğrultusunda, beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretim stillerine ilişkin bilgi düzeyinin
ve stilleri uygulama becerilerinin arttırılmasında mikro öğretim tekniğinin etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, beden eğitimi öğretmen adayı, öğretim stilleri, mikro öğretim
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Öz

Bu tarama metodu kullanılarak araştırması yapılan betimsel nitelikteki çalışmanın amacı, Kahramanmaraş
bölgesinde aktif olarak güreş sporu ile ilgilenen 18 yaş ve üzeri bireylerin sporda toparlanma bilgi düzeylerini
kestirebilmek ve bu bilgi düzeyini etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmada, güreş yapan bireylerin sporda
toparlanma bilgi düzeylerini belirlemek için, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi formu (cinsiyet,
katılmış olduğu müsabaka derecesi, bilgi vasıtası) ile Aydemir (Aydemı̇ r vd., 2020) ve arkadaşları tarafından
sporcunun toparlanma bilgi düzeyini ölçüp sporda toparlanma hakkında bilgi sahibi olup olmadığı konusunda
bilgi sunan “sporda toparlanma bilgi testi’’ anketi kullanılmıştır. Bu test 4’lü Likert tipi ölçekte 14 adet çoktan
seçmeli sorudan oluşmaktadır. Tüm sorular aynı puan değerine (7,14) sahip ve test puanı 100 puan üzerinden
değerlendirilmektedir. Araştırma verilerini değerlendirmek için IBM SPSS 23 programından yararlanılmıştır.
Uygulanan testler sonucunda normal dağılım sağlamadığından non-parametrik test uygulanıp veri ortalamalarına
bakılmıştır. Araştırma sonuç olarak cinsiyet, yapmış olduğu derece ve bilgi vasıtası olarak istatistiksel olarak
anlamlı farklılık görülmezken puan katsayılarına bakıldığında; genel ortalama ve diğer faktörlerin
ortalamalarının iyi (61-80) düzeyde olduğu görülmüştür.
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Short Abstract

This paper presents to examine a quantitative study, which attempts to describe whether there exists any
enhancement of students’ self-efficacy, attitudes, and emotions towards mathematics and science subjects. This
study was carried out through science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) methodology in
the context of the future classroom lab (FCL). Structured pre- and post-test questionnaires were conducted with
54 participants (pre-service teachers, PSTs) in the Teacher Training School of the University of Extremadura
(Caceres, Spain), in which the mean, p-, and effect size (ES) value were analyzed for each questionnaire item
before and after the pedagogical intervention. The study shows that p-value and ES value were found to be
significant in 26 out of 29-item questionnaire and shown relevant ES’s values for several items indicating a high
relevance of these items analyzed within the study.
Keywords: Future classroom, STEAM, mathematics and science, gamification, affective domain
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Short Abstract

This research exposes the implementation and analysis of a digital educative escape room, focusing in the
analysis of the emotions and the attitude/self-efficacy involved in the process. The study was carried out with 73
students of Primary Education in a public school. It was developed in mathematics subject, with the “Fractions
and Decimals” curricular content. The focus of the investigation was to measure the emotions (both positive and
negative) and the attitude/self-efficacy involved in the process, comparing the results obtained before and after
the intervention. Furthermore, in the statistical analysis applied to the collected data, a comparative analysis,
effect size and principal component analysis were implemented in order to compare the results, setting the extent
of data and checking significative variances. In conclusions, the research showed that the negative emotions
decreased meanwhile the positive increased, mainly in the emotion “fun”.
Keywords: Active methodology, gamification, digital educative escape room, mathematics education
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Öz

Karakter ve Değer Eğitimi dersi yenilenen Öğretmen Yetiştirme Lisans programlarının bazılarında alan eğitimi
dersleri içerisinde yer almaktadır. Karakter ve Değer Eğitimi dersini hizmet öncesinde alan Sosyal Bilgiler
öğretmen adaylarının karakter ve değer eğitiminde rol model olacağı ve toplumu şekillendirecek bireyler
yetiştireceği düşünüldüğünde karakter ve değer eğitimi dersine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi önem
taşımaktadır. Araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Karakter ve Değer Eğitimi dersine yönelik
görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Gönüllü 16 katılımcı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmeler katılımcı bilgileri
dahilinde kayıt altına alınmıştır. Transkripsiyonu gerçekleştirilen ve MAXODA 2020 programına aktarılan
veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir.
Araştırmanın sonunda katılımcılara göre karakter ve değer eğitiminin amacının topluma iyi insan yetiştirmek ve
bireylere değer öğretmek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar dersin öğretmenlik lisans programında yer
almasını önemli bulduklarını, karakter ve değer eğitimde en önemli faktörlerin aile, çevre, okul ve öğretmen
olduğunu ifade etmişlerdir. Sevgi, saygı ve adalet değerlerinin kazandırılmak istenen değerler ve istasyon,
drama, altı şapkanın en fazla kullanılacak yöntem ve teknikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, değer öğretimi, karakter ve değer eğitimi, öğretmen adayı
*Sorumlu yazar.
e-posta adresi: durdane.ozturk@ahievran.edu.tr

Erken Çocuklukta Çocuk Kitaplarının Permakültür Bağlamında
İncelenmesi
Betül Özkula*
a

Vocational School of Health Services, Izmir University of Economics, Balçova 35330, Izmir, Turkey

Öz

Bu çalışmanın amacı, çocuk kitaplarının yaşamdaki evrensel sorunlara yönelik yanıtlar aramalarına teşvik etme
işlevinden yola çıkarak doğa, çevre sorunları ve çözüm yolları, çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik vb.
permakültür içeriklerinin çocukları bilinçlendirme esasına dayalı erken çocukluk dönemine ait resimli çocuk
kitaplarında, yazılı ve görsel göstergelerle nasıl yansıtıldığını tespit etmektir. Araştırma bir çocuğun sağlıklı bir
şekilde gelişebilmesi için hayati önem taşıyan bir unsur olan doğanın çocuk kitaplarındaki etkinliğini görmek
adına önem taşımaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup, veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Araştırmada resimli kitaplarda permakültür ile ilgili olan bölümler yazılı hale getirilerek genel ve alt temalara
ilişkin kod tablosu oluşturulmuştur. Bu kodlamalar uzman görüşlerine sunulmuş ve yeni kodlarla birlikte içerik
analizi gerçekleştirilmiştir.
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Öz

Robotik kodlama, bilgi işlemsel düşünme becerileri olarak adlandırılan yeni düşünme biçimleri kazanma fırsatı
sunmaktadır. Günümüz teknoloji dünyasında her bireyin sahip olması gerektiği düşünülen bilgi işlemsel
düşünme becerilerinin, erken çocukluk döneminde kazandırılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, erken
çocukluk döneminde gelişimi risk altında olan bir öğrenciye, doğrudan öğretim yöntemi kullanarak sunulan
robotik kodlama öğretim sürecinin nasıl gerçekleştiğini, öğrencinin ne kadar başarılı olduğunu, öğretim
sürecinde ne tür sorunlarla karşılaşıldığını ve bu sorunların nasıl çözümlendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenen araştırma, altı yaşında gelişim riski altında
olan bir kız öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada, “Code-a-pillar” kodlama aracı kullanılmıştır. Robotik kodlama
becerileri, “Temel Kodlama Becerileri” ve “Problem Çözme Becerileri” olarak iki başlık altında ele alınmıştır.
Öğretim sürecinin sonunda, katılımcının robotik kodlama becerilerinde önemli kazanımlar elde ettiği
görülmüştür. Öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar; beceri seçiminden, kodlama alanından, başlangıç ve hedef
noktalarından kaynaklanan problemler olmak üzere üç başlık altında toplanmış ve çözümleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gelişimsel yetersizlik, robotik kodlama, bilgi işlemsel düşünme becerileri, erken çocukluk
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Short Abstract

As English has gained popularity worldwide, language learners have gained numerous opportunities and
exposure to English. Therefore, this study examines Libyan university students’ listening comprehension
problems. The study’s findings revealed the following problems students encountered in Libyan universities:
insufficient knowledge of phonology, weak vocabulary, inability to take a risk while speaking, difficulties in
pronunciation of grammatical structures, accent and unfamiliar words. Also, it depicted many differences in
terms of the level of proficiency and gender. The findings suggest that the students should develop their verbal
communication and make some recognition of sound coordination in English because this is crucial in listening
skills; the role it plays in the proficiency of listening comprehension is very high.
Keywords: Listening, listening comprehension problems, Libyan EFL student
*Corresponding author.
e-mail address:behbudm@ciu.edu.tr

E R P A International Congresses on Education 2 0 2 2 | 38

Yapay Zeka Destekli Online Sınav Sistemine Yönelik Öğretmen
Adaylarının Görüşleri
Kadir Özdemir a, Ebru Turan-Güntepea*
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Giresun 28000, Türkiye

a

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme sürecinde kullanılan yapay zeka destekli online sınav
sistemi hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir desen olan durum çalışması kapsamında
yürütülmüştür. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında devlet üniversitesinde öğrenim gören on sekiz
öğretmen adayıyla yürültülmüştür. Öğretmen adaylarına yapay zeka destekli online sınav platformu aracılığıyla
yirmi bir adet farklı soru türünün yer aldığı online bir sınav hazırlanmış ve sınava katılımları sağlanmıştır.
Yapılan sınav sonunda, yapay zeka destekli online platformun etkilerini belirlemek amacıyla on bir açık uçlu
sorudan oluşan anket formuyla öğretmen adaylarından veri toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular doğrultusunda sınava giriş yapan öğrencilerin platformda kayıtlı olan
görüntüleriyle, anlık görüntülerinin eşleştirerek sınava girişlerine izin verilmesinin sınavı güvenli hale getirdiği
göstermektedir. Sınav sürecinde öğretmen adaylarının farklı sekme açma, yazdırma gibi durumlarda
tarayıcılarının kitlenmesi güvenlik boyutunda platformun sağladığı önemli bulgular arasında yer almaktadır. Bu
bağlamda doğru ve güvenilir online değerlendirmelerin yapılması adına yapay zeka destekli platformların
uzaktan eğitim süreçlerine entegre edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Online sınav, yapay zeka, güvenlik, öğrenme
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Öz

Bu araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler dersinde uygulanan eğitsel oyunların ortaokul öğrencilerinin sosyal
duygusal gelişimine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen
benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini ortaokul öğrencileri, örneklemini ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında
bir ilin, bir ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulun 5. sınıflarında öğrenim gören deney
ve kontrol gruplarındaki 44 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Sosyal-Duygusal ve
Ahlaki Gelişim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen denel işlemden önce deney ve
kontrol grubuna ön test olarak “Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği” uygulanmış, denel işlemin ardından
son test olarak tekrar “Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler JAMOVI
programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü kovaryans analizi ve 2x2 karma varyans analizi
uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyunlardan
yararlanmanın ortaokul öğrencilerinin sosyal duygusal gelişimine olumlu ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.
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Öz

Dil ile kültür arasındaki paralellik herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Belli
bir toplumun içerisinde yaşam süren birey, kendi yaşantısı içinde toplumun kültürel unsurlarını da bünyesinde
taşımaktadır. Söz konusu toplumun içerisinde yer alan şair de toplumun içerisinde yer alan kültürel özellikleri dil
yoluyla şiirine yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk şiirinde Kıbrıslılık kimliğinin oluşumuna bakıldığında ise 1974
Kuşağı veya diğer adıyla Red Kuşağı tarafından Türkiye milliyetçiliğine karşı başlatılan hareketin bir sonucu
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1943’te başladığı kabul edilen Çağdaş Kıbrıs Türk şiirinde yer alan Fikret
Demirağ, Feriha Altıok, Fatma Akilhoca, Saygın Akanyeti, Gür Genç (Gürgenç Korkmazel), Tamer Öncül,
M.Kansu, Osman Türkay, Altay Burağan, Orbay Deliceırmak ve Faize Özdemirciler şiirlerinde Kıbrıs kültürüne
yönelik birçok unsur bulunmaktadır. Bu çalışmada yukarıda adı geçen şairlerin şiir kitaplarında Kıbrıs ağzı,
Kıbrıs yaşantısı, Kıbrıs bitkileri ve Kıbrıs yiyecek-içecek kültürüne yönelik birçok tespit sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Kıbrıs Türk şiiri, Kıbrıs kültürü, dil ve kültür
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Öz

Bu sistematik derlemenin amacı, futbolculara uygulanan FIFA 11+ ısınma protokolünün atletik performansa
etkisini incelemektir. Araştırma, 1 Ocak 2010 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Web of Science (WOS),
Pubmed ve Scopus veri tabanlarında futbol ve FIFA 11+ ısınma programı içeriğinde “FIFA 11+’’, “FIFA 11
plus’’, “fıfa 11+’’, “fıfa 11 plus’’, “physical performance’’, “motor performance’’, “physical test performance’’
ve “sport performance’’ anahtar kelimeleri kullanarak PICO kriterlerine ait soruları cevaplayabilmek için bir
literatür derleme çalışması yapılmıştır. Veri tabanı incelemesinden sonra 287 makale bulunmuştur ancak
inceleme sonrasında 22 tanesi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında FIFA 11+ ısınma protokolü akut olarak
uygulandığı zaman herhangi bir performans gelişimi sağlanamadığı görülmesine rağmen 6 hafta (18 seans) ve
üzeri uygulanan FIFA 11+ ısınma protokolünde denge, dikey sıçrama, sprint, çeviklik, esneklik, uzuvlar arası
asimetri, bacak kuvveti, core kuvveti ve stabilitesinde gelişme olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, FIFA 11+
ısınma protokolü, devamlı olarak uygulandığı taktirde futbol oyuncularının atletik performanslarını iyileştirmede
etkili olabilir.
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Öz

Bu çalışma, basketbola özgü 2v2, 3v3 ve 4v4 dar alan oyunlarına (DAO) verilen psikolojik ve teknik
cevapların etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, yaşı 15.6 ± 0.7 yıl, boy uzunluğu 175.0 ±
4.9 cm, vücut ağırlığı 63.7 ± 7.0 kg, basketbol yaşı 5.6 ± 0.7, vücut kütle indeksi 20.8 ± 1.1 olan 18 genç kadın
basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümlere başlamadan önce basketbolculara ölçümler hakkında bilgi
verilmiş ve ölçüm için gerekli belgeler imzalatıldıktan sonra çalışmaya katılan basketbolculara antropometrik
ölçümler ve Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi 1 (Yo-Yo IRT-1) yapılmıştır. Basketbola özgü 2v2, 3v3 ve 4v4
oyunlarda her set sonunda oyuncuların algılanan zorluk derecesi (AZD), fiziksel etkinlikten hoşlanma (FEH),
görsel analog skala (GAS) ve duygu skalası (DS) cevapları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 2v2, 3v3 ve 4v4
oyunlarda AZD, FEH, DS cevaplarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlara ek olarak, 2v2,
3v3 ve 4v4 oyunlara verilen teknik cevaplarda toplam ribaund, toplam başarılı şut, toplam başarısız şut,
başarılı pas ve asist cevaplarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlara göre, basketbola
özgü oyunlarda oyuncu sayısının psikolojik ve teknik cevapları etkilediği belirlenmiştir.
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Öz

Bu araştırmada Türkiye’de düzenli olarak spora katılım gösteren bireylerin, çocukluk çağlarında spor
ortamında karşılaştıkları olumsuz deneyim ve kötü muamelelerin kapsam ve sıklığının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı çalışmaya basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle
belirlenen, 1322’si erkek ve 857’si kadın olmak üzere toplam 2182 gönüllü sporcu katılım göstermiştir.
Araştırmada verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sporda çocukluk çağı istismar
deneyimleri anketi” kullanılmıştır. Veri analizinde frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Ayrıca değişkenlere
göre alt boyutlarda çapraz tabloya dayalı frekans analizleri üzerinden istismar görülme sıklıkları test edilmiştir.
Araştırma bulgularına göre; katılımcıların %84,3’ünün duygusal, %78,2’sinin fiziksel istismara uğradıklarını
ifade ettiği tespit edilmiştir. Diğer yandan katılıcıların %35,1’nin sözel davranışları içeren, %12,3’nün ise
fiziksel teması içeren cinsel istismara maruz kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca milli sporcuların, diğer sporculara
göre daha yüksek oranda fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların
%47’sinin de ihmale uğradığı belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların yarısının spor ortamında küçük
düşürücü\alaycı davranışlara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yetişkinler mahrem bölgelerime
gereksiz temas etti diyenlerin oranı çok düşük kalmıştır. Sonuç olarak, ilgili literatüre göre, dünyanın her
yerinde spor ortamında yoğun bir şekilde istismar ve kötü muamele olayları yaşanmaktadır ve bu sonuçlara
paralel olarak Türkiye örneğinde de bu olayların yaşandığı bu araştırmadan elde edilen verilerle ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle hızlı ve kapsamlı şekilde sporda çocuk koruma sistemlerinin hayata geçirilmesi gerektiği
söylenebilir.
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Öz

Araştırmada, çocukların birlikte bir probleme nasıl çözüm buldukları, sosyal beceri düzeylerinin bu süreci nasıl
etkilediği ve süreç içerisinde izledikleri stratejilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Açıklayıcı karma desenin
kullanıldığı bu araştırma, İstanbul ilinde bir devlet ilkokulunun anasınıfında, okulöncesi eğitime devam eden
rastgele seçilmiş yaşları 5-6 olan 15 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Sosyal Beceri Ölçeği
uygulanarak çocuklar, orta-düşük-yüksek seviye olarak gruplara ayrılmıştır. Bu gruplara araştırmacı tarafından
düzenlenmiş ortamda, renkli ve geometrik şekillerden oluşan (100 adet) ahşap bloklar verilerek, gruplardan
“birlikte tek bir köprü yapalım” yönergesi doğrultusunda, problem durumu çözmeleri istenmiştir ve bu süreç
video kaydına alınmıştır. Ayrıca çocuklardan problemi çözmeye başlamadan önce ve problem çözüldükten
sonra köprü resmi çizmeleri de istenmiştir. Araştırma sonucunda, sosyal beceri düzeyi arttıkça çocuklar
arasındaki etkileşim ve iletişimin de grupla problem çözme becerisinin de arttığı görülmüştür. Ayrıca problem
çözme sırasında çocukların farklı stratejileri kullandıkları, grupla problem çözme sırasında öğrenmelerin
gerçekleştiği ve sosyalleşmenin arttığı gözlenmiştir.
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Üniversite Ders Müfredatında Bulunan Tenis Derslerinin Empati
Düzeylerine Göre İncelenmesi
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b

Öz

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyup tenis dersi alan öğrencilerin empati düzeylerine tenis dersinin
etkisinin araştırıldığı bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden biri olan deneysel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada veriler empati ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu anket “Batman Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyup tenis dersi almakta olan seksen yedi öğrenciye uygulanmıştır.
Araştırmada öğrencilere tenis dersi almadan empati ölçeği dağıtılarak ön test uygulanmıştır. 8 Haftalık tenis
dersi sonunda aynı öğrencilere son test uygulanmış ve veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Empati düzeyi
ile tenis dersinin arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakmak için İlişkili Örneklem İçin T- Testi
(Paired Samples T- Testi) uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda katılımcı öğrencilerin empati düzeyi ön test
ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tenis, empati, cinsiyet, yaş
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Üniversite Ders Müfredatında Bulunan Tenis Derslerine Katılan
Öğrencilerin Psikolojik İyi Olma Durumlarının İncelenmesi
Mihraç Köroğlua*, Korkmaz Yiğiterb
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Öz

Bu çalışmada Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik iyi olma durumlarına tenis derslerine
katılımın etkisi araştırılmıştır. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden deneysel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada veriler psikolojik iyi olma anketi kullanılarak toplanmıştır. Anket “Batman
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu”nda okuyup tenis dersi alan seksen yedi öğrenciye
uygulanmıştır. Öğrencilere tenis dersi almadan psikolojik iyi olma anketi dağıtılarak ön test, sekiz haftalık tenis
dersi sonunda son test uygulanmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Psikolojik iyi olma ile tenis
dersinin arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına bakmak için İlişkili Örneklem İçin T- Testi (Paired
Samples T- Testi) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin psikolojik iyi olma durumları ön test ve son
test sonuçlarında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.
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The Level of Cyberloafing Behavior in Schoolchildren and
Students
Nadezhda Sivrikovaa*, Tatyana Ptashkoa, Artem Perebeynosa
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Short Abstract

The research objective is studying the level of cyberloafing in Russian students and schoolchildren. 233 people
between the ages of 13 and 20 participated in the study. Among them were 146 schoolchildren (13-15 years old)
and 87 students (17-20 years old). To collect empirical data, the cyberloafing scale proposed by Y. Akbulut
(adaptation into Russian by N.V. Sivrikova) was used. The U-test Mann-Whitney was used for mathematical
processing of study results. The results of the study showed that the level of cyberloafing in the study
participants is low. Differences between students of different levels of education were reflected in different
elements of the structure of cyberloafing. Students are more likely to shop on the Internet during their studies
than schoolchildren. Schoolchildren communicate more often during training sessions on social networks and
share information online
Keywords: Cyberloafing, media consumption, internet deviations, digital technologies at school, gadgets at the
universit
*Corresponding author.
e-mail address: bobronv@cspu.ru

E R P A International Congresses on Education 2 0 2 2 | 43

Correlation of Critical Thinking and Characteristics of Media
Consumption: Results of a Survey of Students of Pedagogical
Universities
Nadezhda Sivrikovaa*
a

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian Federation, Lenin prospect 69, Russia

Short Abstract

The article presents the results of a survey conducted in the spring of 2022 to study the relationship between the
criticality of thinking and the peculiarities of student media consumption. 1758 students of pedagogical
universities of the Ural region were interviewed. For mathematical data processing, the decision tree analysis
(CHAID) method was used. The results of the study showed that students are active users of social networks, the
most popular among which is VKontakte. They are cautious about the Internet as a source of information and
have little confidence in the media and teachers, trying to rely more on their own experience. The study found
differences in media consumption related to the gender of students.
Keywords: Media consumption, critical thinking, social media, trust in information sources, reflexive scepticism
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Teknoloji ve Dijitalleşmede Etik Değerler
Aysel Güneya*
a

Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilecik, Türkiye

Öz

Günümüzde internet kullanımının artması ile iletişim sağlama, bilgiye kolay ulaşım, araştırma, eğlence vb.
faaliyetler kolaylaşmıştır. Bu kolaylıklar ve hız aynı zamanda birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu
problemlerden biriside etik konusudur. Ayrıca internet kullanımındaki yaş ortalamasının düşmesi ve teknoloji
kullanan birey sayısının artması sonucunda dijital vatandaşlık kavramının erken yaşlarda kazanılması
gerekliliğini gündeme getirmiştir. Teknoloji dünyasında insanların davranışlarını inceleyen felsefe dalı “bilişim
etiği veya dijital etik” olarak bilinmektedir. Bilişim etiğinin ilkelerini yazılı kurallar oluşmaktadır. Bu etik
evrensel kabul gören kavramlara dayanmaktadır. Dijital teknolojiler, dijital etik ilkeleri çerçevesinde “kuşakların
bir araya gelip birlikte bir şeyler yaptıkları alan” olarak kullanıldığında avantajlar sağlar iken bazı sorunları da
bünyesinde bulundurmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etik, dijitalleşme, değer
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Mütevazi Liderliğin İşe Angaje Olma ve Psikolojik Güçlendirme
Üzerindeki Etkisi
Arif Damara*, Aysel Güneya, Ersin Eskilerb
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b
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Öz

Önlenemeyen bir hızla artan rekabet her geçen gün çalışanların ve olumlu çalışan davranışlarının
desteklenmesini işletmeler için stratejik bir unsur haline getirmiştir. Özellikle belirlenen hedefler doğrultusunda
olumlu çalışan davranışlarının oluşturulması ve teşvik edilmesi konusunda mütevazi liderlik kavramı öne çıkan
kavramlardan biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda işletme çalışanlarının mütevazi liderlik algılarının işe
angaje olma ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla bu çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, anket tekniği kullanılarak ve kolayda örnekleme yolu ile belirlenen
işletme çalışanlarından veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi,
korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, mütevazi liderlik, işe angaje
olma alt boyutlarından dinçlik, adanmışlık ve özümseme ile pozitif; psikolojik güçlendirme alt boyutlarından
anlam, yetkinlik, otonomi ve etki üzerindeki etkisinin de pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mütevazi liderlik, işe angaje olma, psikolojik güçlendirme
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Konularda Karar
Verme ve Risk Alma Durumlarının İncelenmesi
Fatma Toruna*
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Öz

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik konularda aldıkları kararlar ile ilgili
akademik risk alma durumlarının incelenmesidir. Araştırmada, yöntem olarak betimleyici araştırma yaklaşımı
kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 155 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma
verilerini elde etmek için araştırmacı tarafından hazırlanan 12 sorudan oluşan kapalı uçlu görüşme formu
kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen nicel veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu
cevapların nedenlerine ilişkin belirtmiş oldukları görüşler ise içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının akademik konularda ödev seçimi yaparken yüksek not almak için
zor, notun önemli olmadığı durumlarda orta zorlukta, atanma derdi olmayan durumda ise kolay konu seçerek
fazla risk almadıkları belirlenmiştir. Ayrıca işbirliği gerektiren konularda öğretmen adaylarının çoğunluğunun
kendilerinden daha başarılı biri ile grup olmayı tercih etmeleri de akademik risk alma konusunda isteksiz
olduklarını ortaya çıkarmıştır. Sınıfta ders sorumlusuna soru sorma konusunda ise kız öğretmen adaylarının rezil
olma korkusu ile soru sormamayı daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karar verme, akademik risk, sosyal bilgiler, öğretmen adayı
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Uzaktan Eğitim Sürecindeki Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel
Düşünme ve Empati Kurma düzeylerinin incelenmesi
Mahmut Güllea*, Ahmet Nusret Bulgurcuoğlub
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b
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Öz

Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eleştirel
düşünme ve empati kurma düzeylerinin incelenmesi ve bu iki değişken arasındaki farklılığı ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşturmaktadır (İktisat İdari Bilimler, Eğitim Fakültesi, Spor
Bilimleri ve Fen Edebiyat fakültesi). Araştırmanın örneklemini toplam 4 fakülteden (İktisat İdari Bilimler (180),
Eğitim Fakültesi (191), Spor Bilimleri (n:221) ve Fen Edebiyat fakültesi (204) seçilen toplam 796
(n(erkek)=447, n(kadın)=349) öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak,
1990 yılında Amerikan Felsefe Derneği tarafından geliştirilip, Kökdemir (2003) tarafından Türkçe'ye uyarlaması
yapılan “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiş olan
Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlı
olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve dağılımın normallik
göstermesinden olayı parametrik testlerden ikili karşılaştırmalar için t testi, üç veya daha fazla küme
karşılaştırmaları için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
öğrencilerin cinsiyet ve yaş durumları dikkate alındığında eleştirel düşünme (Meraklılık, Analitiklik, Açık
Fikirlilik, Kendine Güven, Doğruyu Arama ve Sistematiklik) ve empati kurma düzeyleri toplam puanları ve alt
boyutları açısından anlamlı düzeyde farklılaşma görüldüğü tespit edilmiştir.
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Öz

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin bilim insanlarına ilişkin imajlarını belirlemektir. Bilim insanı
imajına yönelik alanyazında birçok çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde 2004 yılı itibariyle fen dersi öğretim
programlarında kazanımlar arasında bilim insanlarının tanıtılması yer almaya başlamıştır. Bununla birlikte,
öğrencilerin medya kullanımının (sosyal medya, çizgifilmler vb.) artmasıyla bilim insanları ile ilgili birçok farklı
bilgiyle karşılaşma olasılıkları da artmıştır. Dolayısıyla, öğrencilerin imajlarında bir değişim olup olmadığı tespit
edilmek istenmiştir. Araştırma doküman analizi yönteminin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Sakarya İli Ferizli ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda yer alan 5-8. sınıf öğrencileri
(toplam 146 öğrenci) oluşturmuştur. Veriler “Bir Bilim İnsanı Çiz Testi” ile toplanmıştır. Öğrencilerin yapmış
olduğu çizimler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Veriler incelendiğinde; laboratuvarda çalışan, önlüklü ve
dağınık saçlı, çoğunlukla erkek olan bilim insanı imajlarının devam ettiği görülmüştür. Bu çalışmada,
öğrencilerin çoğunun bilim insanlarını mutlu bir şekilde betimledikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilim insanı, bilim insanı imajı, bir bilim insanı çiz testi, ortaokul öğrencileri
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The Role of the Personal Diary in Initial Teacher Education. The
Case Study for the Didactics of Social Sciences
Jorge Ruiz Moralesa*
a
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Short Abstract

The initial training of primary school teachers in the area of social science didactics has among its aims: to
promote knowledge, understanding and transformation of social reality. We know that at least in the last twenty
years, the personal diary has been implemented in different subjects and with different approaches, for the initial
training of teachers in the Faculty of Education Sciences. The experiential and experiential dimension is crucial
for the professional training of teachers, being the diary an instrument that favours and helps reflection, analysis
and awareness. This research work focuses on the "interpretative analysis of the field diary as an instrument that
facilitates the process of knowledge construction in social sciences didactics". Between 2014 and 2022 we
worked with a total of 560 third-year students in the Degree of Primary Education, University of Seville. The
personal diary shows a formative potential that serves for the understanding of the didactics of social sciences in
their initial training as teachers; changes occur in the conceptions they have about this area of knowledge in the
training of citizenship; they become aware of the importance of the methodology and didactic strategies used in
the subject; profound changes appear in personal and professional development.
Keywords: Science of education, personal diary, social science didactic, initial teacher education
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Öğretmenlerin Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz
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Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin çevrim içi ölçme değerlendirme faaliyetlerine yönelik öz yeterliklerini
cinsiyet, kıdem, uzaktan eğitime ilişkin kurs, seminer, eğitim vb. alıp almadığı ve çevrim içi platformlarda sınav
yapmanın güvenli olduğunu düşünüp düşünmedikleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 203
öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlere çevrim içi ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz
yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin çevrim içi ölçme ve değerlendirme
faaliyetlerine yönelik öz yeterlik puanlarının cinsiyete ve kıdeme göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmada
öğretmenlerin çevrim içi ölçme değerlendirmeye yönelik öz yeterlik puanlarının uzaktan eğitimle ilgili kurs,
seminer, eğitim vb. etkinliklere katılıp katılmamaya göre farklılaştığı ve uzaktan eğitimle ilgili kurs almış olan
öğretmenlerin kurs almamış olanlara göre öz yeterliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma
sonucunda elde edilen bir diğer bulgu ise eğitimde çevrim içi sınavların güvenli olduğunu düşünen
öğretmenlerin çevrim içi ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz yeterlik puanlarının güvenli olduğunu
düşünmeyen öğretmenlere göre daha yüksek olmasıdır.
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Futbol Taraftarlarının Karşıt Taraftara Saygı ve Özdenetim
Düzeylerinin Saldırganlık Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi
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Öz

Araştırmanın evrenini, Türkiye Süper Liginde bulunan futbol takımlarının taraftarları oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem grubu ise Hatay ilinde yaşayan taraftarlar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında erkek
(n=476) ve kadın (n=136) olmak üzere toplam 612 katılımcıya ait veriler ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre, taraftarların cinsiyet değişkeni ile karşıt görüşe saygı, karşıt görüşe nefret, bilişsel düzeyde saldırganlık ve
duyuşsal düzeyde saldırganlık alt boyutları arasında, taraftarlık düzeyi değişkeni ile karşıt görüşe saygı, karşıt
görüşe nefret, bilişsel düzeyde saldırganlık, duyuşsal düzeyde saldırganlık ve davranışsal düzeyde saldırganlık
alt boyutları arasında, öğrenim düzeyi değişkeni ile karşıt görüşe nefret, bilişsel düzeyde saldırganlık, duyuşsal
düzeyde saldırganlık ve davranışsal düzeyde saldırganlık alt boyutları arasında, öğrenim düzeyi değişkeni ile
karşıt görüşe nefret ve davranışsal düzeyde saldırganlık alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Yaş değişkeni ile karşıt görüşe saygı, karşıt görüşe nefret, bilişsel düzeyde saldırganlık, duyuşsal düzeyde
saldırganlık ve davranışsal düzeyde saldırganlık alt boyutları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
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Öz

Bu araştırmada Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde eğitim gören ve bahar şenlikleri kapsamında
düzenlenen futbol ve voleybol turnuvasına katılan öğrencilerin sportmenlik yönelimleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmaya 80 erkek 16 kadın olmak üzere toplam 96 kişi katılmıştır. Katılımcıların 48’i
futbol 48’i voleybol müsabakasında yer almıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi için kişisel bilgi formunun
yanında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış ve Balçıkanlı (2010) tarafından geliştirilen “Çok Boyutlu
Sportmenlik Yönelimi” ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubunun az olması ve verilerin normal dağılmadığı
anlaşıldığından ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin sportmenlik yönelimlerinde voleybol ve futbol
müsabakasına katılanlar ve okudukları fakülte açısından anlamlı farklılıklar olduğu (p<0,05), öğrencilerin
okudukları sınıf ve yaş açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) anlaşılmıştır. Voleybol
müsabakasına katılanların, futbol müsabakasına katılanlara göre sportmenlik yönelim değerlerinin daha fazla
olduğu ayrıca Yönetim Bilişim Sistemleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin
diğer fakültelerde eğitim görenlere göre sportmenlik yönelim değerlerinin daha fazla olduğu söylenebilir.
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Öz

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin interneti yeterince bilinçli kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek, onların
kişisel bilgi, veri ve fotoğraf paylaşımı konularındaki farkındalıklarını; kısacası dijital ayak izi farkındalıklarını
tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin
Güneydoğu bölgesindeki bir ortaokulda 5,6,7 ve 8. sınıfta okumakta olan toplam 302 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak “Dijital Ayak İzim” testi kullanılmıştır. Toplanan veriler istatistik yazılımında analiz
edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin %42’si internete her gün girmekte, %66,2’sinin telefonunda
internet erişimi bulunmakta, %25,5’i şarkı paylaşımı, %30,8’i ise video paylaşımı yapmaktadır. Öğrencilerin
%37,1’i paylaşımlara yorum bıraktığını, %54’ü ise sohbet uygulamalarını kullanmakta olduklarını ifade
etmişlerdir. Yapılan analizlerde sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuş, 6. ve 8.sınıf öğrencilerinin
dijital ayak izi düzeylerinin 5. ve 7.sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu görülmüştür. Tüm sınıf düzeylerinde
öğrenciler “orta” düzeyde dijital ayak izine sahip bulunmuştur. Araştırma bulguları Covid-19 pandemisi dönemi
öncesi ve sonrası ile birlikte yorumlanarak tartışılmış ve buna yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dijital ayak izi, bilinçli internet kullanımı, ortaokul öğrencileri, sosyal media, güvenli
internet
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Öz

Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin ölçme değerlendirme faaliyetlerine karşı tutumlarını cinsiyet, kıdem,
öğretmenlik yaptığı eğitim kademesi, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kurs, seminer, eğitim vs alıp almadığı ve
eğitim süreçlerinde en önemli basamağın ölçme ve değerlendirme olduğu fikrine katılıp katılmadığı açısından
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda farklı branş ve kademelerde çalışan 179 öğretmenden veri toplanmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutumu ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine karşı tutumlarının cinsiyete, ölçme ve
değerlendirmeyle ilgili kurs, seminer, kurs vb etkinliklere katılıp katılmamaya ve çalıştığı eğitim kademesine
göre değişmediği görülmüştür. Araştırma sonucunda eğitimde ölçme değerlendirmenin eğitimde önemli bir
basamak olduğunu düşünen öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutumu önemli olduğunu
düşünmeyen öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise çalışılan
kademe fark etmeksizin kıdemin öğretmenlerde ölçme ve değerlendirmeye karşı tutumun artmasında etkili
olduğudur. Kıdemi daha yüksek olan öğretmenlerin, bir diğer deyişle daha uzun zamandır öğretmenlik yapan
öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin tutumlarının yeni başlayan öğretmenlere göre daha yüksek
olmasıdır.
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Öz

Bu çalışmanın problemini bilgilendirme eğitiminin öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi alan otizmli çocuklara
yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu araştırmada, betimsel ve deneysel yöntemin
birlikte uygulandığı karma yöntem kullanılmıştır. Bu araştırmanın nicel boyutu; sınıflarında otizmli öğrencisi
bulunan öğretmenlerin kaynaştırma programı ile ilgili bilgilendirilmelerinin OSB olan çocuklara karşı
tutumlarına etkisini belirlemek için düzenlenen deneysel bir çalışmadır. bağımsız değişkeni bilgilendirme
eğitimi, bağımlı değişkeni ise öğretmenleri kaynaştırma ortamındaki (sınıfındaki) otizmli öğrencilere yönelik his,
tutum ve görüşleridir. Araştırmanın nitel boyutunu ise; eğitim sonrası öğretmenlerin eğitim hakkındaki
görüşlerinin elde edilmesi için yapılan görüşmeler oluşturmaktadır.
KKTC’nin Gazimağusa bölgesinde bulunan özel bir ilkokulda görev yapan ve araştırmaya katılmayı gönüllü
olarak kabul eden 32 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada verilerin toplanması
amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan
Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği (OKHTÖ) kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 27.0 programı kullanılmıştır. Kişisel bilgi formundaki
değişkenlerin ölçekler üzerindeki etkisini ölçmek için bağımsız grup t-testi uygulanıştır. Uygulanan eğitimin
etkililiğinin belirlenmesi amacıyla çalışma grubuna uygulanan görüşme formu verileri ise içerik analizi
yöntemiyle çözümlenmiştir.
Yapılan bu çalışmada, bilgilendirme programı 8 hafta süreyle tek bir grupta yer alan öğretmenlere uygulanmıştır.
Sonuç olarak, 8 saatlik bilgilendirme programı, ilkokul öğretmenlerinin kaynaştırma ortamındaki OSB olan
çocuklara yönelik tutumlarını tüm ölçek ve alt boyutlarında anlamlı yönde değiştirmede etkili olmuştur. Elde
edilen veriler sonucunda, bilgilendirme eğitiminin öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi alan otizmli çocuklara
yönelik tutumlarını değiştirmede etkili olduğu bulunmuştur.
Ayrıca araştırmada öğretmenlerin cinsiyet, eğitim düzeyi, sınıfta yardımcı öğretmen veya ikinci bir öğretmen
desteği olma durumu, sınıfta kaynaştırma öğrencisi olma durumu ve özel eğitim ve kaynaştırma ile ilgili
hizmetiçi eğitim alma durumu değişkenlerinin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik tutumlarında
farklılığa yol açmadığı sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin eğitim ile ilgili olumlu geri bildirimleriyle,
uygulanan eğitimin sosyal geçerliliği olan işlevsel bir eğitim olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda, OSB olan bireylere yönelik tutumların değiştirilmesinde bilgilendirme eğitiminin önemli
bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ancak, OSB olan bireylerin okul ortamında ve toplum içerisinde
sosyalleşmelerini, kabul düzeylerini arttırmayı, öğretmen ve OSB tanılı öğrenci arasındaki iletişimi
güçlendirmeyi amaçlayan bilgilendirme eğitim programı sadece eğitimciler ile sınırlı tutulmamalıdır.
Bilgilendirme eğitiminin okuldaki diğer çalışanlara, normal gelişim gösteren öğrencilere, ebeveynlere yönelik
olarak düzenlenmesinin toplum duyarlılığını artırma ve bilinçlendirme aşamasında etkili olacağı
düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda bilgilendirme eğitiminin yaygınlaştırılması ve bilgilendirme ve
bilinçlendirme konusunda eğitim politikalarının geliştirilmesi önerilmektedir.
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Short Abstract

The purpose of the study was to reveal students’ reasoning on perimeter measurement and for this purpose, oneto-one task-based interviews were conducted with twelve middle school students (11-14 years old). In the first
part of the interviews, the students were asked how the perimeter of a rectangular paper changes if a piece of it is
cut. We also wanted them to show by cutting the paper and justify their reasoning. In the second part, they were
asked whether it is possible to get a different result and if so, we wanted them to show again by cutting the paper
and justify their reasoning. Half of the students responded that the perimeter always decreases as the piece of it is
cut. Moreover, there were inconsistencies between four students’ responses and their way of cutting. Some of the
students’ reasoning involved some misconceptions and the underlying reasons for these misconceptions were
discussed.
Keywords: perimeter; measurement; reasoning; misconceptions; middle school students
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Öz

Bu araştırmada 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve lise düzeyinde okutulan matematik ders
kitaplarında yer alan etnomatematik öğelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi yöntemi ile yürütülen
araştırmada, EBA platformunda yer alan beşinci sınıftan on ikinci sınıf düzeyine kadar her bir sınıf seviyesinden
iki ders kitabı olmak üzere toplamda 16 ders kitabı “Ders Kitabı İnceleme Formu” kullanılarak incelenmiştir.
Ders kitaplarında etnomatematik ile ilgili toplamda 37 öğe bulunmuştur. En fazla etnomatematik öğenin on
ikinci sınıf ders kitaplarında olduğu ve dokuzuncu sınıf ders kitaplarında hiçbir etnomatematik öğenin
bulunmadığı tespit edilmiştir. Öğrenme alanlarına göre dağılımlarda ise ortaokul düzeyinde geometri ve ölçme,
lise düzeyinde ise en fazla geometri öğrenme alanında bulunan kazanımlarda etnomatematik öğelere yer verildiği
görülürken, olasılık, veri işleme öğrenme alanlarında hiçbir etnomatematik öğeye yer verilmediği görülmüştür.
Etnomatematik ile ilişkili öğelerin neredeyse tamamı bir görsel ile sunulmuş ve öğelerin yarıdan fazlasının ünite
sonunda açık uçlu soruda, problemde ya da örnekte kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ders
kitaplarında verilen etnomatematik öğelerin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Öz

Öğretim programlarında “okuryazarlık” kavramı kapsamında becerilere yer verilmektedir. Bu becerilerden biri
sosyal bilgiler öğretim programında yer alan politik okuryazarlık becerisidir. Politik okuryazarlık becerisi
temelde bireylerin topluma aktif katılımını sağlamayı, kendilerini özgürce ifade etmelerini, haklarını bilmelerini
ve savunmalarını amaçlayan bir beceridir. İnsan sosyal bir varlık olup, çevresiyle sürekli etkileşim halinde
olduğundan politik okuryazarlık becerisinin gerektirdiği niteliklere sahip olmalıdır. Bu araştırmada da bireylerin
politik okuryazarlık kapsamındaki niteliklere ne ölçüde sahip olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma,
öğretmen adaylarının politik okuryazarlık becerilerini ölçmek amacıyla yapılmış olan betimsel bir araştırmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sekiz
farklı bölümdeki toplam 279 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Politik
Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda öğretmen adaylarının politik
okuryazarlık becerilerinin “yüksek” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının bölümleri, medyadan
siyasetçi paylaşımlarını ve siyasi haberleri takip etme durumlarının da politik okuryazarlık becerisini etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır.
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Öz

Bu araştırmadaki temel amaç, Sakarya ilinin farklı yerleşim birimlerinde (il merkezi, ilçe ve köy) okumakta olan
151 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisinin tüketici eğitimi konusundaki tutumlarını tespit etmek ve farklı
değişkenler arasındaki ortak etkiyi göz önünde bulundurarak betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda veri
toplama aracı olarak Tüketici Eğitimi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin tüketici eğitimi tutum düzeyleri;
yerleşim birimi cinsiyet ortak etkisi ve yerleşim birimi ebeveyn çalışma durumu ortak etkisi bağımsız
değişkenlerine bağlı olarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı bağlamında gerçekleştirilen istatistiksel analizler
neticesinde, ortaokul öğrencilerinin tüketici eğitimine yönelik tutum düzeylerinin olumlu olduğu, yerleşim birimi
cinsiyet ortak etkisi ve yerleşim birimi ebeveyn çalışma durumu ortak etkisinin ise öğrencilerin tüketici eğitimi
tutum düzeylerinde herhangi bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiş ve bu sonuçlara ilişkin birtakım öneriler
sunulmuştur.
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Öz

Dilbilim çalışmalarında metin, iletişimin birimi olarak kabul edilmiştir. Dilsel yapılar metin oluşturmak için
birer araçtır. Bu nedenle dilbilgisi öğretiminde de bu yapılar metnin anlamını oluşturma işlevleriyle ele alınıp
metin yapılı dilbilgisi öğretimi temel alınmalıdır. Bu araştırmanın amacı; öncelikle dilbilgisi öğretiminde
tasarlanan örnek metin yapılı dilbilgisi öğretimi etkinlikleri üzerine öğrenci görüşlerini almaktır. Bu bağlamda,
hedef dilbilgisi yapılarını öğretmek için en az iki farklı metin üzerinden etkinlikler hazırlanmıştır. Metin
çalışmalarında; dil yapılarının işlevlerinin metinler içinde sorgulandığı, analiz edildiği metin yapılı
bilinçlendirme etkinlikleri ve bu yapıların biçim, anlam ve kullanımlarının içiçe geçirildiği dilbilgisi etkinlikleri
tasarlanmıştır. Dilbilgisini metinler yoluyla sunmanın, orta ve üzeri bir dilbilgisi seviyesinde daha elverişlidir.
Dil yapılarının bir bağlam içinde anlam kazanmasıyla metinler oluşur. Dolayısıyla, dil öğretiminde dilbilgisi
yapıları kullanıldıkları metin içinde kazandıkları iletişim işlevleriyle öğrenciye sunulmalı ve içselleştirilmesi için
ortamlar yaratılmalıdır. Bu nedenle; dilbilgisi öğretiminde dil yapılarının işlevleri metinler içinde sorgulanmalı,
incelemeli ve metin yapılı etkinliklerle öğrenciye sezdirilmelidir. Çalışmada da ortaya konulmak istenilen metindilbilgisi öğretimi olacaktır.
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Öz

Bu araştırma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının uzaktan öğretim hakkındaki görüşlerini ve uzaktan
öğretim kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerini (metaforları) metafor tekniğini kullanarak tespit
etmek amacı ile yürütülmüştür. Nitel olarak gerçekleştirilen araştırma olgubilim (fenomenoloji) desenindedir.
Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Okul
Öncesi Eğitimi Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören ikinci sınıf 37 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 2 bölümden ve dört sorudan oluşan form
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adaylarının %81,1’inin uzaktan öğretimden memnun
kalmadıklarını, %18,9’unun da uzaktan öğretimden memnun kaldıklarını belirtimişlerdir. Bununla birlikte,
öğretmen adaylarının çoğu uzaktan öğretimden memnun kalmama nedeni olarak verimsiz olmasını, memnun
kalma nedeni olarak ise uzaktan öğretimin daha esnek olmasını gerekçelendirmişlerdir. Öğretmen adaylarından
elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adaylarının “uzaktan öğretim” kavramına yönelik metaforlarının çeşitlilik
gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metafor, uzaktan öğretim, okul öncesi eğitimi öğretmen adayı
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An Assessment of Intercultural Communicative Competence of
EFL Learners: A Case of Northern Cyprus
Sena Tantaª, Behbood Mohammadzadeha*, Yalın Kılıça
a
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Short Abstract

The importance of intercultural communication and incorporating cultural components into language teaching
has become the focal point of EFL scholars. This research will focus on the levels of intercultural
communicative competence (ICC) of preparatory school English learners at a Northern Cyprus university. It
aims to examine the ICC scores of English learners and analyse if there is any significant difference in terms of
nationality, mother tongue and gender. Quantitative data were collected with an ICC questionnaire. ICC
questionnaire is composed of four factors; skills, attitude, awareness and knowledge. When the scores of
participants were analysed in terms of each factor, it was found that there is no significant difference between the
certain variables and ICC skills, attitudes, awareness and knowledge scores, except for the awareness scores of
the participants in terms of nationality.
Keywords: Intercultural communication, intercultural communicative competence, language and culture, EFL
learners
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Examination of Child Protection Knowledge Levels in Sports of
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Short Abstract

Child protection in sports is one of the most important issues to be considered in terms of the future of
generations, as well as the development of children and the necessary elements to increase their harmony with
the environment. Since children are young, they do not know what happened to them or what happened around
them, so psychological problems may occur in the future. In this context, besides the fact that parents, coaches
and teachers have good communication skills with children, necessary information should be given to children
about how to protect themselves and how to find solutions when they encounter any problems. In addition,
coaches and teachers should know how to behave while playing sports with children and how to avoid
harassment and abuse. In this context, this research aims to examine the knowledge levels of teacher and coach
candidates studying at the Faculty of Sports Sciences about children's programs in sports. Face-to-face interview
technique, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. The questions consisting
of 6 open-ended questions were answered by 20 participants. When the results were examined, it was determined
that the knowledge level of trainers and teacher candidates about child protection in sports was low and should
be increased.
Keywords: Sport, child, protection
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The Evaluation of the Opinions of the Students Who Take the
Coaching Practice (Internship) Course
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b
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Short Abstract

Coaches are the people who prepare the athletes for various competitions both technically, tactically,
physiologically and psychologically, and follow their development at all times. In addition to these, coaches
have an important role in identifying and guiding athletes such as talent screening before their performance
development. In order to be able to do this, the coach needs to develop herself/himself in the most perfect way.
In this context, the aim of this study is to determine the thoughts of the students studying in the coaching
department about internship. In line with this purpose, the face-to-face research model, which is one of the
qualitative research methods, was used in the research and questions consisting of 9 open-ended questions were
asked to 20 participants. When the findings were examined, it was observed that the students could not achieve
the expected efficiency from the practice course and felt disappointed.
Keywords: Internship, coaching practice, trainer
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Short Abstract

Pragmatics has a significant impact on English language teaching and learning. This study attempts to examine
Libyan EFL students’ levels of pragmatic competence level. A Discourse Completion Task (DCT) related to
implicature, situational routines, and speech acts was used to collect the data for this study. The results revealed
that participants have a low pragmatic competence compared to previous studies on the subject. Again, gender
does not have any significant influence in determining the competency level of pragmatic knowledge concerning
the university students used for the study. As for institution type, the results show that there is a significant
difference regarding implicature and speech acts between the two different universities. The situational routines
do not prove any differences in school type.
Keywords: Pragmatic competence, Libyan EFL learners, situational routines, institution type
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TÜSF Kros Yarışmasına Katılan Sporcuların Görev ve Ego
Yönelimlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ahmet Dinça*, Kadir Yağıza, Ahmet Nusret Bulgurcuoğlua, Ramazan Sanlava, Vedia Gülüm Yurdadönb
a
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Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) düzenlediği kros yarışmasına
katılan atletlerin görev ve ego yönelim puanlarının demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma
grubunu; TÜSF’nun 23.02.2022 tarihinde Iğdır ilinde düzenlemiş olduğu kros yarışmasına katılan 52’si kadın (x̄
yaş=20,79 ± ,235) ve 66’sı erkek (x̄ yaş= 21,20 ± ,245) toplam 118 atlet oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini
toplamak için Duda (1989; 1992) tarafından geliştirilen ve Toros (2004) tarafından Türk popülasyonuna
uyarlanan “Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği (SGEYÖ)” kullanılmıştır. Sporda Görev ve Ego Yönelimi
Ölçeği 7’si görev, 6’sı ego yönelimi olmak üzere 13 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 5’li Likert tipindedir (1=
kesinlikle katılmıyorum; 5= tamamen katılıyorum). Verilerin analizinde; ikili gruplar için Mann Whitney U testi,
ikiden fazla gruplar için ise Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda atletlerin görev ve ego
yönelimleri ile okudukları bölüm ve spor yapma yılları arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir
(p<0.05). Sonuç olarak, sporcuların görev ve ego hedef yönelim düzeyleri, o branş ile ilgilenen tüm bireylerin
değerlendirmesini gerektirmektedir.
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Short Abstract
Araştırma, kadınlarda fiziksel aktivitenin yaşam kalitelerine olan etkisinin incelenmesini amaçlamakta olup
betimsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Bu doğrultuda çalışmanın evreni İstanbul Esenyurt ve Avcılar ilçesi
örneklemini ise Private Trainin Studio ve MacFit Vialand’e devam etmekte olan 104 kadın oluşturmaktadır.
Alan araştırmasında literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılandırılmış sorulardan oluşan anket
formları kadın üyelere uygulanmıştır. Anketin birinci bölümde, demografik bilgilere ilişkin olarak katılımcıların
yaş, spora başlama yaşı, kilo, spor türü durumları sorulmuştur. İkinci bölümde ise “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam
Kalitesi Ölçeği” kısa formunun Türkçe versiyonu (Whoqol-Bref-Tr) Çalışmada, kadınların fiziksel altivite
etkinliklerine katılımına ilişkin görüşlerin belirlenmesi amacıyla (Eser vd., 1999) tarafından Türkçeye uyarlanan
ve 27 sorudan oluşan beş boyutlu ölçek kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, sağlık, kilo, yaş
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2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Galip ve Mağlup
Olan Takımların Bazı Parametreler Açısından Karşılaştırmalı
Analizi
Gizem Başkayaa*
a

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Öz

Bu çalışmanın amacı, 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda galip ve mağlup olan takımların bazı
parametreler açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırmada turnuvanın final etabına kalan 16 takımın birbirleriyle
yaptıkları 23 müsabaka incelenmiştir. Araştırma verileri UEFA resmi sitesinden alınmış ve müsabakalar 14
farklı kategoride (toplam gol sayısı, birinci ve ikinci devrede atılan gol sayısı, isabetli pas sayısı ve yüzdesi, topla
oynama yüzdesi, ikili mücadele kazanma, sarı kart, ofsayt, faul, korner, toplam atak sayısı, toplam girişim ve
hedefi bulan girişim sayısı) analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için
Shapiro-Wilks testi, gruplar arasındaki farklılıkları ortaya koymak için ise, Independent Samples T-testi
uygulanmış, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul
edilmiştir. Analiz sonucunda, toplam atılan gol sayısı, birinci ve ikinci devrede atılan gol sayısı, isabetli pas
sayısı ve yüzdesi, topla oynama yüzdesi, korner sayısı, ofsayt sayısı, toplam atak sayısı, toplam girişim ve hedefi
bulan girişim sayısı kategorilerinde galip takım lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir
(p<0.05). İkili mücadele kazanma sayısı, sarı kart ve faul sayısı kategorilerinde ise, gruplar arasında herhangi bir
anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak müsabakalarda galip gelen takımların mağlup
takımlara göre bazı parametreler açısından daha üstün olduğu ve bu parametrelerin takımları galibiyete taşıdığı
görülmektedir.
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Short Abstract

This study aims to talk about using TED Talks in English language instruction (ELT). The descriptive qualitative
method is being used in this study. The results demonstrate that TED Talks can be beneficial. Students pick up
several English-related skills, including speaking, listening, and writing. In my speech, the students can assess
effective speeches and lecturers by listening to examples on TED Talks. The chance for pupils to view particular
TED talks outside the class can be provided. The students are accustomed to the language and subject matter,
and the talks can be analysed in class. As native English speakers from around the world offer TED talks in
listening, students can view select TED talks on topics of interest to them simply by listening to a native English
speaker. They can aid in the improvement of their comprehension, vocabulary, and pronunciation abilities. The
transcripts of various TED Talks enable the students to follow the spoken word in writing. Doing so can improve
their vocabulary and grammar skills and help them learn to listen rapidly.
Keywords: TED Talks, ELT, ESL, speaking, listening, writing
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ
Kuramına Göre Zekâ Alanlarının İncelenmesi
Cuma Tümkayaa*, Alparslan Gazi Aykına
a
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Öz

Bu çalışmada temel amaç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu’ndaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve
Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, genel not ortalaması, yetiştiği
yerleşim yeri ve yaşamında öne çıkan spor dalı değişkenlerine göre çoklu zekâ alanlarındaki farklılaşmaların
incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 766 öğrenci; örneklemini ise bu evrenden basit seçkisiz örnekleme
yöntemi ile belirlenen 233’ü erkek, 151’i kadın olmak üzere toplam 384 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak, öğrencilerin demografik yapılarını ortaya koyan 7 soruluk kişisel bilgi formu ile McClellan
ve Conti (2008) tarafından geliştirilen Multiple Intelligence Survey’in (Çoklu Zekâ Ölçeği), Babacan ve Dilci
(2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan “Çoklu Zekâ Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri IBM SPSS 26.0 programı
kullanılarak yapılmış ve anlamlılık düzeyi (p<.05) olarak kabul edilmiştir. Dağılımın normalliğini belirlemek
için çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri incelenmiş her bir alt boyuta ait değerlerin -1 ile +1
aralığında olduğu ve böylelikle dağılımın normal olduğu görülmüştür. Normal dağılım gösteren verilerde ikili
gruplarda Independent Sample T Testi, ikiden fazla gruplarda ise ANOVA testi uygulanmıştır. İkiden fazla
gruplar arasındaki anlamlı farkın tespiti için ise Post Hoc (Tukey - LSD) testleri kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon
bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyet, yaş ve yaşamında öne çıkan spor branşı değişkenlerinde anlamlı
farklılıklar gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu zekâ, beden eğitimi, spor, varoluşçu zekâ, zekâ
*Sorumlu yazar.
e-posta adresi: teacherr31@hotmail.com

Libyan EFL University Students’ Difficulties Encountered in
Pronouncing English Vowels, Diphthongs and Tripthongs
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Short Abstract

This study aims at investigating the pronunciation problems encountered by Libyan MA Students in the process
of learning and using English. The findings show that Libyan students have pronunciation problems with the
production of certain English phonemes they are unable to differentiate some English speech sounds. It is
recommended that effective techniques should be used to enable learners of English to overcome their
pronunciation difficulties. It is also recommended that Libyan EFL learners should be made aware of the
differences between the sound system of English and that of Libyan Arabic. According to the results of this
study, Libyan MA EFL learners have pronunciation difficulties with most of the English Vocalic phonemes. The
English monophthongs and triphthongs cause more difficulties for Arabic (Libyan) learners than diphthongs do.
English vowel sounds that are similar to the Arabic ones cause fewer errors for the learners since they are more
familiar with them.
Keywords: EFL learners, English pronunciation, the sound system, standard British English vocalic phonemes,
the mother language interference
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VAR (Video Asistant Referee) ile İlgili Üniversite Öğrencilerinin
Görüşlerinin İncelenmesi
Bekir Çara*
a
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Öz
Futbol gibi geniş bir ekonomi endüstrisine sahip bir branşta hata yapma riskinin en aza indirilmesi
gerekmektedir. Müsabakaların kaderini etkileyen, pozisyonların itirazında ve yapılan müdahalelerin yeniden
izlenip kararın değişebileceğine imkan tanıyan sitem video yardımcı hakem sistemidir. Bu araştırmanın amacı
üniversite öğrencilerinin Video Yardımcı Hakem “VAR” sistemi ile ilgili düşüncelerinin incelenmesidir.
Çalışma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak toplamda 125 üniversite öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Çalışma
neticesinde VAR ile ilgili temel görüşleri ortaya çıkarılması amacıyla 5 çoktan seçmeli ve 1 açık uçlu soru
üniversite öğrencilerine iletilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde VAR uygulamasını destekleyenlerin
oranı %81,6, VAR uygulamasından memnun olanların oranı %65, VAR uygulamasına güvenenlerin oranı %60,
hakemlerin VAR uygulamasını etkili kullandığına inananların oranı %40,8 ve VAR uygulamasının futbola adalet
getirdiğine inananların oranı %73,6 olarak tespit edilmiştir. “VAR ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna
yönelik yorumlamalar incelendiğinde “olumlu düşünce” kategorisinde %56.8, “olumsuz düşünce” kategorisinde
%43.2 olarak veriler bulgulanmıştır. Sonuç olarak bakıldığı zaman VAR uygulamasının futbolun özüne ters
olabileceği gibi futbola adalet getirebileceği gibi öznel düşüncelerin ortaya çıktığı görülmüştür. Fakat VAR
uygulamasının olması gerekliliği, adil bir biçimde değerlendirme için vazgeçilmez olabileceği, VAR
uygulamasının etkisinin artırılarak daha objektif kararların verilebileceği çalışmanın sonuçları olarak
söylenebilir.
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Öz

Fen bilimleri dersi öğretim programının amaçları arasında sosyobilimsel konuların kullanılması yer almaktadır.
Bu kapsamda bu araştırmanın amacı fen bilimleri dersinde uygulanan sosyobilimsel konulara dayalı
etkinliklerin, ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma
grubunu Düzce ilinde bulunan bir ortaokulda 6. sınıfta öğrenim gören 36 öğrenci oluşturmaktadır. “Madde ve
Isı” ünitesi ile ilişkili sosyobilimsel konular belirlenerek, uygulama sırasında bu konuların doğası gereği ikilem
oluşturacak okuma metinleri ve senaryolar ile sınıfta tartışma ortamı oluşturulmuştur. Bu sayede öğrencilerin
konu içerisindeki kavramları daha iyi anlamlandırmaları ve günlük hayat ile ilişkilendirmeleri hedeflenmiştir..
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Madde ve Isı Başarı Testi” kullanılmıştır. Başarı
testi 7 hafta süren uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda
sosyobilimsel konulara dayalı etkinliklerin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı
farklılık oluşturduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyobilimsel konular, akademik başarı, fen bilimleri eğitimi, madde ve ısı
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Üniversite Öğrencisi Elit Kadın Futbolcularda Müsabaka Dönemi
Antrenmanının Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi
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Öz

Futbol, modern Dünya’da her yaş grubuna ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir spor branşıdır. Son
yıllarda sadece erkeklerin değil kadınlarında yaptığı bir brans haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; Üniversite
öğrencisi olan elit kadın futbolcularda müsabaka dönemi uygulanan antrenmanların bazı hematolojik
parametrelere etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya Batman Üniversitesi öğrencisi olan ve Batman Belediye 1955
Spor Kulübünde futbol oynayan 18 kadın futbolcu ve 18 sedanter kadın öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Deney grubu 12 hafta boyunca müsabaka dönemi antrenmanlarına katılmış, kontrol grubu ise herhangi bir sportif
aktiviteye katılmamıştır. Tüm deneklerden 12 haftalık müsabaka dönemi öncesinde ve sonrasında kan ölçümleri
alınmıştır. Çalışmanın sonunda kan parametrelerinden RBC, HGB ve HCT değerleri karşılaştırılmıştır.
Çalışmanın sonunda deney ve kontrol gruplarının ön test - son test ölçümleri arasında RBC, HGB ve HTC
parametrelerinde herhangi bir anlamlı değişiklik gözlemlenmemiştir. Elit kadın futbolcuların müsabaka dönemi
antrenmanları ön test - son test ölçümleri arasında müsabaka dönemi antrenman programından kaynaklı bir
değişikliğin olmadığı belirlenmiştir.
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Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin istenmeyen davranışlarını belirlemek ve
bu davranışların öğretmenler üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan devlet okullarında görev yapan 12 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma ile
ilgili veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılında, yarı yapılandırılmış sorular kullanılarak, dünyayı etkisi altına
alan salgın nedeniyle Google form yoluyla toplanmıştır. Araştırmadaki veriler, nitel araştırma yöntemlerinden
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile betimsel analiz yönetimi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma
sonucuna göre öğretmenler okul müdürlerinin istenmeyen davranışlarından en çok yönetimsel ve kişilik
özellikleri üzerine görüş bildirmişlerdir. Yönetimsel istenmeyen davranışlarda, mobbing, eşitsizlik, sendikal
baskı, adaletsizlik kavramları ön plana çıkmıştır. Kişilik özellikleri olarak istenmeyen yönetici davranışlarında
ise, duygusal şiddet, umursamaz tavır, tarafsız olmama özellikleri ön plana çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre
öğretmenler, okul yöneticilerinin istenmeyen davranışları nedeniyle motivasyon düşüklüğü, stres, mutsuzluk,
sinizm, kızgınlık vb. sorunlar yaşadıklarını ifade ettikleri görülmektedir.
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The Visibility of Women in Sport Management
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Short Abstract

It is clear that in societies such as Turkey where traditional understanding is dominant, women face many
obstacles in front of them coming to a managerial position. From this point of view, the aim of the study is to
examine the visibility of female managers in sports-related structures in Turkey and to evaluate the after-school
job opportunities in the context of gender equality in terms of universities providing sports management
education. The main question of the study is why the same situation is not in question in sports management
despite the increase in the visibility and success of female athletes? As a method in the study, the management
levels of priority sports structures were examined. These are the Ministry of Youth and Sports (main
organizational structure, subordinate general directorates and provincial directorates), the management of 4
Sports Federations (volleyball, basketball, handball and football), the management of sports high schools, the
management of faculties and colleges of sports sciences. These are: The Ministry of Youth and Sports (main
organizational structure, subordinate general directorates and provincial directorates), 4 Sports Federation
managements that stand out in the field of team sports (volleyball, basketball, handball and football), the
managements of sports high schools, and the managements of sports science faculties and colleges. As a result of
the examination, only 44 female managers were identified in total. As a result, it has been observed that women,
who can come to the fore with their education levels and abilities, cannot find enough place for themselves in the
field of sports management, just like in other fields.
Keywords: Woman, female manager, sports management, sports management training
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Öğretim Elemanlarının Teknostres Düzeylerinin Belirlenmesi
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Öz

Bu çalışmada öğretim elemanlarının teknostres düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemini
nicel yöntem kapsamında olan tarama modeli oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu
Bölgesinde yer alan üniversitelerdeki öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmaya 957 öğretim elemanı
katılmıştır. Araştırmanın verileri Ilgaz, Özgür ve Çuhadar (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış “Teknostres
Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler cinsiyet, kıdem ve unvan değişkenleri açısından t testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanarak incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretim elemanlarının
teknostres düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı ancak kadınların teknostres
düzeylerinin erkeklere göre fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretim elamanlarının teknostres
seviyelerinin mesleki kıdem arttıkça arttığı; 0-5 yıl ve 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip olanlar ile anlamlı farklılık
oluşturduğu belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının teknostres düzeylerinin unvanlarına göre de anlamlı farklılık
olduğu belirlenmiştir. Doktor öğretim üyesi unvanına sahip öğretim elemanları ile profesör ve doçent unvanına
sahip öğretim elemanlarının teknostres düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknostres, öğretim elemanları, Covid-19
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Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim
Değişikliği İlişkiselliğini Kurabilme Becerilerinin İncelenmesi
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Öz

Çalışmada öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği arasında ilişki kurup kuramadıkları,
iklim değişikliğinin sebep, sonuç ve çözümlerine yönelik ifadeleri ilişkisel boyuttan incelenmiştir. Sosyal bilgiler
öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 18 öğretmen adayına probleme dayalı etkinlik uygulanmış; “yoksulluk”,
“göç”, “sağlık”, “eğitimsizlik”, “cinsiyet eşitsizliği”, “işsizlik”, “adalet”, “nüfus”, “refah”, “güvenlik”,
“barınma” kavramlarından birini seçerek iklim değişikliğiyle ilişkili bir problem cümlesi ve bu problemin
çözümüne yönelik bir strateji belirleyerek yazmaları istenmiştir. Öğretmen adayları “göç”; “açlık”; “sağlık”;
“eğitimsizlik”; “adalet” kavramlarını iklim değişikliğiyle doğrudan problem cümlesinde; göçü nüfus, barınma,
işsizlik ve güvenlikle; açlığı barınma, yoksulluk, eğitimsizlik, sağlıkla; sağlığı nüfus, işsizlik, eğitim, refah, göç,
barınma, güvenlik kavramlarıyla dolaylı olarak çözüm stratejisi içinde ilişkilendirmişlerdir. Öğretmen
adaylarından hiçbiri iklim değişikliği ve cinsiyet eşitsizliği arasında ilişki kurmamıştır. Çözüm stratejilerinin
öğretmen adaylarınca yaptırım uygulama, bilinçlendirme, alt yapı çalışmalarına önem verme, işsizliğin ve
barınma sorununun giderilmesi, tasarruflu olunması, maddi yardım yapılması, tarımsal üretimin desteklenmesi
yönünde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim
değişikliğiyle çevresel, sosyal ve ekonomik bağlamda genel olarak ilişki kurabildikleri ancak problem durumunu
belirtmede ve çözümü ifade etmede eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, öğretmen adayı, göç
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Hibrit Öğrenmede Üniversite Öğrencilerinin Sorgulama
Topluluğu Algıları
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Öz

Bu araştırmanın amacı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hibrit öğrenme modeli çerçevesinde Sakarya
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sorgulama topluluğu algılarının belirlenmesidir. Sakarya
Üniversitesinde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde hibrit öğrenme ile öğrenim gören 219 öğrenci ile
gerçekleştirilen çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler Arbaugh (2008) tarafından geliştirilen
ve Horzum tarafından Türkçe’ye uyarlanan, Horzum ve Kaya Uyanık (2015) tarafından geçerlik ve güvenilirliği
test edilen 34 maddelik Sorgulama Topluluğu Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin
doğrultusunda öğrencilerin cinsiyet, program türü, öğretim türünü ve sınıf değişkenlerine göre sorgulama
topluluğu algıları incelenmiştir. Bulgular öğrencilerin cinsiyet, öğretim türü ve sınıf değişkenlerine göre
sorgulama topluluğu algılarının farklılaşmadığını, program türüne göre öğretimsel bulunuşluk faktöründe
anlamlı farklılık çıktığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hibrit öğrenme, sogulama topluluğu, algı
*Sorumlu yazar.
e-posta adresi: ocanan@sakarya.edu.tr

E R P A International Congresses on Education 2 0 2 2 | 62

Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Buradalık Düzeyleri
Hatice Hazal İlgara, Muhammet Tarık Demira, Mustafa Kemal Kösea, Nigar Çelika, Zeliha Demir-Kaymaka
Özlem Canan-Güngörena*
a

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Öz

Eğitimde öğrencinin duygusal olarak süreçte var olması eğitimin etkin olmasını etkilediği gibi çevrimiçi
ortamlarda da öğrencilerin süreç içerisinde duygusal varlığı önemlidir. Buradan yola çıkarak bu araştırmada da
uzaktan eğitim alan öğrencilerin, eğitim süreçlerindeki duygusal buradalık düzeylerini ortaya koymak amacıyla
yürütülmüştür. Bu amaçla uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenmeyi etkileyen önemli faktörlerden biri olarak
görülen duygusal buradalık düzeyleri belirlenmiş. Cinsiyet, sınıf, bölüm, çalışma durumu, daha önceki uzaktan
eğitim deneyimleri gibi çeşitli değişkenler açısından çevrimiçi ortamlarda duygu alma ve duygu verme
faktörlerine göre uzaktan eğitim ortamlarında duygusal buradalık düzeyleri incelenmiştir. Çalışmada nicel
araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 355 öğrenciden veri toplanmıştır ve 352
öğrenciden toplanan verilerle analizler yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler t-testi ve Tek
Yönlü ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin duygu alma ve duygu
verme faktörlerinde cinsiyet, sınıf, bölüm, çalışma durumu, daha önceden uzaktan eğitim alma durumuna göre
anlamlı fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal buradalık, üniversite öğrencisi, düzey
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Öz

Günümüzde neredeyse birçok sporcu, bilerek veya bilmeyerek performans arttırıcı ürünler kullanmıştır. Bu
nedenle bu araştırmada, elit güreşçilerin doping hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu ile birlikte anket formu kullanılmıştır. Anketlerin uygulanabilmesi için gerekli
izinler alınmıştır. Mevcut araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 döneminde güreş milli takımında yer alan
ve rastgele yöntem ile seçilen 108 erkek ve kadın sporcu oluşturmuştur. Araştırmanın cronbach alpha değeri 0.76
olarak bulunmuştur. Verilerin analiz edilmesinde SPSS paket programı kullanılarak frekans (f), yüzde (%),
Independent Sample t test ve One Way Anova analizi kullanılmıştır. Hata payı 0.05 olarak belirlenmiştir. Elde
edilen bulgular neticesinde, katılımcıların yaş, olimpik sporcu olup olmama ve spor yaşı değişkenlerine göre
doping bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiştir (p>0.05). Diğer taraftan
sporcuların doping hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarından
anlaşılacağı üzere elit güreş sporcularının doping hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.
Tüm dünya çapında önem arz eden müsabakalara katılım sağlayan bu sporcuların gerek antrenörleri tarafından,
gerekse milli takım kamplarından sorumlu federasyon temsilcilerinin katkıları ile doping ve ergonejik
yardımcılar hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi önem arz ettiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güreş, sporcu, bilgi ve doping
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Short Abstract

Incorporating pragmatics in L2 instruction and research has resulted in the formation of a new research area
known as Interlanguage Pragmatics (ILP), a subcategory of pragmatics and interlanguage studies. ILP applies
pragmatics theories and principles to understand how language learners encode and decode meaning in their L2
(Li, 2019). Several factors influence the acquisition of ILP. These factors are age, gender, language aptitude,
intelligence, anxiety, learning styles, and motivation. In recent years, individual factors, especially motivation,
have received much attention in response to conflicting findings concerning the effects of learning environments
(Li, 2019). Learners’ motivation in gaining pragmatic competence is an under-researched topic. This study aims
to explore EFL learners’ pragmatic motivation. The study followed a quantitative design. Data were collected
through a general pragmatic motivation questionnaire and a speech acts-specific motivation questionnaire
focusing on request, refusal, and apology speech acts.
Keywords: Pragmatic motivation, Interlanguage Pragmatics, EFL, Communicative competence, speech acts
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Öz

Bireylerin toplumsal alanda kendi imajlarını oluşturmak için yapmış olduğu düşünce ve eylemler sosyal görünüş
algısına yönelik olmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları
ile egzersize katılımları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Spor Bilimleri
Fakültesinde öğrenim gören ve rastgele yöntem ile seçilen 57 erkek ve 68 kadın olmak üzere toplamda 125 kişi
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel bilgi formunun yanı sıra; Hart ve ark. (2008)
tarafından geliştirilen, Doğan (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılarak frekans (f), yüzde (%),
Independent Sample t test ve Korelasyon analizi kullanılmıştır. Hata payı 0.05 olarak belirlenmiştir. Bireylerin
cinsiyetlerine göre sosyal görünüş kaygısı ile egzersize katılımları arasında anlamlı farklılık olduğu
belirlenmiştir. Aynı zamanda katılımcıların sosyal görünüş kaygısı ile egzersize katılımları arasında da anlamlı
bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak görülmektedir ki, toplumsal alanda var olan bireylerin
sosyal görünüş kaygısı (duyuşsal, bilişsel ve fiziksel) nedeniyle egzersize katılım durumlarının olduğu
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, egzersiz bireyler üzerinde hem performansı hem de estetik algılamaya yönelik
olumlu etkiler barındırmasından dolayı hem bireysel hem de toplumsal alanda önemli parametreler arasında
düşünülmektedir. İşte tam da bu nedenledir ki, egzersiz sosyal görünüş algısı açısından bireylerin toplumsal
alanda diğer bireyler üzerinde pozitif izlenim bırakması açısından önemli bir noktada yer aldığı apaçıktır.
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Öz

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin algıları bir olgu olarak
düşünülmüş ve kesitsel olarak bu olgu betimlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada veri toplama sürecinde tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini, 2021–2022 eğitim-öğretim yılında bir ildeki merkez, ilçe ve köylerde
görev yapan ve rastgele yolla seçilen 300 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, kişisel bilgi formu ve üstün
yeteneklilerin eğitimine ilişkin algı ölçeğiyle toplanmıştır. Sonuçlar, sınıf öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin
eğitimine ilişkin algı düzeylerinin kararsızım düzeyinde olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin ortalamaları, en
düşük düzeyde üstün yeteneklilik kavramı ve üstün yeteneklilik özellikleri boyutunda oluşmuşken, tanılanma ve
eğitim programı ile ilgili boyutta en yüksek ortalamalar oluşmuştur. Sınıf öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin
eğitimine ilişkin algılarında cinsiyet etken bir değişken değilken, 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerde en
yüksek algı düzeyi oluşmuş ve en düşük 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerde olduğu belirlenmiştir. İlde çalışan
öğretmenlerin ve üstün yeteneklilerle ilgili herhangi bir kurs/seminer alan öğretmenlerin algılarının daha yüksek
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üstün yeteneklilik, algı, sınıf öğretmenleri
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Öz

Günümüzde bireylerin serbest zaman değerlendirme kalitelerinin derecelendirilmesinde algılanan özgürlük temel
bir kriter olarak rol oynamaktadır. Bireylerin serbest zamanlarında algılanan özgürlük düzeylerinin artış
göstermesine bağlı olarak rekreasyonel etkinliklere katılımda algılanan fiziksel, psikolojik ve sosyal faydaların
da artış göstermesine katkıda bulunması muhtemeldir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, kadın katılımcılarda
serbest zaman etkinliklerine katılımda algılanan özgürlüğün rekreasyonel fayda üzerine etkisinin incelenmesidir.
Bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmaya
Sakarya ilinde kamu ve özel sektörde çalışan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 21-55 yaş aralığında
(x̄yaş=34.70) 200 kişi gönüllü olarak katılım göstermiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı aracılığıyla;
tanımlayıcı istatistikler, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon analizi ve serbest
zamanda algılanan özgürlüğün rekreasyonel fayda üzerine etkisini belirlemek amacıyla Regresyon analizi
kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, serbest zamanda algılanan özgürlük ile rekreasyonel fayda
arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, serbest zamanda algılanan özgürlüğün
rekreasyonel faydayı pozitif ve anlamlı yönde etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak, kadın katılımcıların serbest
zamanda algılanan özgürlük düzeylerindeki artışa bağlı olarak rekreasyonel açıdan fiziksel, psikolojik ve sosyal
fayda algılarında da artış olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, serbest zamanda algılanan özgürlük, rekreasyonel fayda
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Takıma Psikolojik Bağlılığın, Taraftarların Fanatiklik Tutumu
Üzerindeki Etkisinde Çeşitli Değişkenlerin Düzenleyici Rolü
Oğuzhan Demirhana*, Serdar Solmaza
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Öz

Bu çalışma futbol taraftarlarının takımlarına psikolojik bağlılıklarının, fanatizm ile olan ilişkisinde çeşitli
değişkenlerin düzenleyici rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Nicel araştırma yöntemleri temeline dayandırılarak
yapılmış bu çalışmada kesitsel tarama (cross-sectional survey) yöntemi kullanılmış ve araştırma modeli olarak
genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Aştırmanın evrenini, Batman Petrol Spor futbol takımı taraftarları
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evren içerisinden kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş
destekledikleri takımı aktif olarak takip eden 65 kadın (%20,1), 259 erkek (%79,9) olmak üzere toplam 324
taraftardan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Mahony vd. (2000) tarafından geliştirilen
ve Eskiler vd. (2011) tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan 14 ifade ve 3 alt boyuttan oluşan
Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği ile Tunç vd., (2014) tarafından geliştirilen 13 ifade ve 2 alt boyuttan oluşan
Futbol Taraftarı Fanatik Olma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında online anket yöntemi kullanılmış
ve kulanıcılara uygulanan anket formu ‘’Google Form’’ üzerinden oluşturulmuştur. Elde edilen veriler R Studio
(4.0.5) ve SPSS 26 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak verilerin çok değişkenli normalliği
ihlal edip etmedikleri kontrol edilmiştir. Verilerin çoklu normallik sağlayıp sağlamadıklarını kontrol için
Mardia’nın (1985) çok değişkenli skewness ve kurtosis mardia katsayıları hesaplanmıştır ve çoklu normalliğin
sağlanmaması nedeni ile araştırmada MLR (Maximum Likelihood Robusted) hesaplama yöntemi kullanılmıştır.
Ölçeklere DFA analizi uygulanarak yapı geçerliliği sağlanmıştır. Düzenleyici etkiyi hesaplamak için verilerin
arasındaki korelasyon değerleri kontrol edilmiştir. Takıma psikolojik bağlılık ile fanatiklik tutumu arasında
(0.054,p<0.1) ve taraftarların yaşları arasında (0.029, p<0.1) pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca
takıma psikolojik bağlılık ile gelir düzeyi arasında herhangi bir ilişki (-0.38,p>0.1) tespit edilememiştir.
Fanatiklik tutumu ile taraftarların yaşları arasında (0.023, p<0.1) pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Son
olarak taraftarların destekledikleri takımlarına psikolojik bağlılıklarının fanatiklik tutumuna etkisinde yaş
unsurunun düzenleyici rolü test edilmiştir. Yol analizine dahil edilen tüm değişkenlerin (Yaş, Takımlarına
Psikolojik Bağlılıkları) taraftarların fanatiklik seviyeleri üzerindeki değişimin %33’ünü (R2=0.338) açıkladığı
görülmüştür. Taraftarların elde ettikleri gelir durumu kontrol değişkeni olarak belirlenmiştir. Fanatiklik
tutumuna, taraftarların yaşının olumsuz yönde (-1.81,p>0.01) ve taraftarların takımlarına psikolojik
bağlılıklarının olumlu ve anlamlı (5.42,p<0.01) yönde etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Ancak taraftarların
psikolojik bağlılıklarının fanatiklik tutumu üzerindeki etkisinde yaşın düzenleyici rolünün herhangi bir anlamlı
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (4.060,p>0.05). Sonuç olarak taraftarların takımlarına psikolojik
bağlılıklarının fanatiklik tutumu üzerinde yaş ve gelirin herhangi bir düzenleyici rolünün olmadığı
gözlemlenmiştir.
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Ortaokul Öğrencilerinin “Evren” Kavramına Yönelik Algıları
Alperen Çalışkana*
a

Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muş, Türkiye

Öz

Bu araştırmada, “evren” kavramının ortaokul öğrencileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde nitel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu,
2021-2022 eğitim öğretim yılında Muş il merkezinde iki farklı ortaokulda öğrenimlerine devam eden 239
ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilere, 2 bölümden oluşan metafor formu
dağıtılmıştır. Bu formun ilk bölümünde, öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeylerini öğrenmek için 2 farklı soru
bulunurken; ikinci bölümünde öğrencilerin kavrama ilişkin algılarının tespiti için "Evren ........ gibidir. Çünkü
........" ifadesine yer verilmiştir. Öğrencilerin 5-10 dakika arası sürede doldurdukları formlar üzerinden elde
edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında
ortaokul öğrencilerinin toplam 100 farklı metafor geliştirdikleri görülürken, bunlar arasında “dünya”,
“sonsuzluk”, “çiçek”, “boşluk” ve “hayat” metaforlarının en sık tekrar edilenler olduğu anlaşılmıştır. Geliştirilen
metaforların gerekçeleri temel alındığında, 5 farklı kavramsal kategorinin ortaya çıktığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Bu kategoriler; “yaşam olarak evren”, “büyüklük olarak evren”, “duygu olarak evren”, “gizem olarak evren” ve
“olumsuz algı olarak evren” şeklinde sıralanmaktadır.
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Öz

Bu çalışmanın amacı 10-14 yaş arası teakwondoculara uygulanan pliometrik antrenmanların fiziksel performans
parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmaya Ankara Demirspor kulübünde lisanslı (n=20) sporcu
gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular 3 gün taekwondo antrenmanlarına, 3 günde pliometrik antrenmanlara
katılmıştır. Sporcuların ön ve son testleri alınmıştır. Ön test aşamasında boy ve kilo ölçümleri belirlendikten
sonra fiziksel parametreleri belirlemek için otur- uzan testi, flamingo testi, durarak uzun atlama, altıgen
koordinasyon testi, 5, 10, 20 m sürat testi, t-drill çeviklik testleri alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0
istatistik programı kullanılmıştır. Otur- uzan testi, flamingo testi, durarak uzun atlama, altıgen koordinasyon
testi, 10, 20 m sürat testi ve T-drill çeviklik testlerinin ön ve son test değerlerinin karşılaştırma sonucunda,
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken (p<.05), 5 m sürat koşusu testi sonucunda anlamlı farklılıklar
bulunmadı (p>.05). Çalışma sonucunda, son testlerin ön testlere göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Elde edilen veriler sonrasında pliometrik antrenmanların, sporcuların performanslarını artırttığı söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Teakwondo, pliometrik, fiziksel performans
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Akdeniz Diyeti ile Birlikte Uygulanan Aerobik Egzersizin Vücut
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Öz

Akdeniz diyeti ile birlikte uygulanan 8 haftalık aerobik egzersizin vücut kompozisyonu, bedeni beğenme ve
cinsel yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma Sakarya ilinde ikametgah eden 64 (yaş = 40.13
 3.38) sedanter kadından oluşmaktadır. Katılımcılar randomize olarak dört gruba (Akdeniz diyeti + egzersiz
grubu (n:16), sadece egzersiz grubu (n:16), sadece Akdeniz diyeti grubu (n:16) ve kontrol grubu (n:16))
ayrılmıştır. Sedanter kadınlara 8 haftalık egzersiz ve diyet programı uygulanmış, diyet ve egzersiz programları
öncesi ve sonrasında vücut kompozisyonu (BKİ, yağsız kütle, yağ kütle), bedeni beğenme ve cinsel yaşam kalite
değerleri ölçümleri alınmıştır. Elden edilen verilere SPSS 25.0 paket programında tekrarlı ölçümlerde varyans
analizi (Repeated measures -ANOVA) kullanılmıştır. Güven aralığı %95 olarak seçilmiş ve p<0,05’in altındaki
değerler istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Sedanter kadınlarda Akdeniz diyeti ile birlikte uygulanan
aerobik egzersizin vücut kompozisyon değerleri incelendiğinde BKI, yağsız kütle ve yağ kg değerlerinin ön test
ve son test ortalamalarının zamana göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bedeni beğenme ile cinsel yaşam
kalitesi değerlerinin Akdeniz diyeti+ egzersiz, egzersiz grubu ve Akdeniz diyeti grubunun kontrol grubuna göre
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir Katılımcıların ön test ve son test ortalamalarının zamana göre farklılık
gösterdiği bulunmuştur. Sedanter kadınlarda Akdeniz diyeti ile birlikte uygulanan aerobik egzersizin vücut
kompozisyonu, bedeni beğenme ve cinsel yaşam kalitesi üzerine iyileşme olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:Akdeniz diyeti, aerobik egzersiz, vücut kompozisyonu, bedeni beğenme, cinselyaşam kalitesi
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Dünya’da Okul Yöneticisi Seçme Kriterlerinin Değerlendirilmesi
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Öz

Bu araştırma ile Dünya’nın farklı ülkelerinde yönetici seçme kriterlerinin, ilkokul öğretmenlerinin gözünde
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımında yürütülen araştırmada çalışma grubunu, 20212022 eğitim öğretim yılında KKTC devlet ilkokullarında görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada
verileri elde etmek için odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmış ve öğretmenlere açık uçlu sorular sorulmuştur.
Elde edilen verilerin, “içerik analizi” yöntemi ile çözümlendiği araştırmada; ilkokul öğretmenlerinin; dünyada
uygulanan sınavlı yönetici seçme sistemine sıcak baktıkları fakat sınav oranlarındaki değişkenleri eleştirdikleri
görülmüştür. Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği kıdemi ve lisansüstü eğitimler konusunda da farklı görüşlere
sahip oldukları elde edilen bulgular arasındadır. Araştırmadan elde edilen bulguların ve araştırma sonuçlarının;
ülkemizde yönetici seçme uygulamaları, kullanılan kriterlerin yeniden şekillenmesi ve alan ile ilgili araştırma
yapan araştırmacılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
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Öz

Bu araştırma ile öğretmen yetiştirme alanında önemli olan uygulama dersinin, öğretmen adaylarının gözünde
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımında yürütülen araştırmada çalışma grubunu, 20212022 eğitim öğretim yılında uygulama dersine giden 40 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada verileri
elde etmek için açık uçlu sorular; verilerin çözümlenmesi için ise “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada, öğretmen adaylarının uygulama dersine yönelik metaforlarda en sık “keyifli etkinlikler ve tecrübe”
teması altında ifadeler kullandıkları görülmüştür. Öğretmen adayları uygulama dersinde kazanılan deneyimler
konusunda en sık; “mesleğe karşı farkındalık kazanma, sınıf yönetimini geliştirme, özgüven kazanma”
ifadelerini; en büyük sıkıntı olarak ise “uygulama dersi saatlerinin yetersizliği ve uygulamaya gidilen sınıf
öğretmenlerinin etkinliklerin yapılmasına izin vermemesini” ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmen adayları,
teorik olarak öğrenilen derslerdeki birçok bilginin uygulama sırasında kullanılmadığını da ifade etmişlerdir.
Araştırmadan elde edilen bulguların ve araştırma sonuçlarının; öğretmen yetiştiren kurumlar açısında, öğretmen
yetiştirme programlarının hazırlanması bakımından ve alan ile ilgili araştırma yapan araştırmacılar açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
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Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi
Ahmet Vahap Deniza*, Vahit Çirişa
a

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kırşehir

Öz

Spor bilimleri fakültesi özel yetenek sınavına (ÖYS) katılan sporcu-öğrencilerin kaygı düzeyleri ile cinsiyet, yaş,
okul türü, yaşanılan yer, TYT puanı, spor yapma durumu ve yetenek sınavına hazırlanma durumu arasındaki
ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel (tarama) ve ilişkisel (korelasyonel,
nedensel karşılaştırma) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim
yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS ye katılan, tesadüfi örnekleme
yöntemine göre belirlenmiş 17-26 yaş aralığında 349 sporcu-öğrenci (nKadın=148; nErkek=201) oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Sporda kaygı ölçeği-2 (SKÖ) ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde korelasyon analizi, bağımsız örneklemlerde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden
yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların okul türü ve spor yapma durumu ile sporda kaygı ölçeği
alt boyutlarından konsantrasyon alt boyutunda ve yetenek sınavına hazırlanma durumu ile sporda kaygı ölçeği
toplam puanı ve konsantrasyon alt boyutunda anlamlı fark saptandı. Cinsiyet ile sporda kaygı ölçeği ve alt
boyutları arasında fark saptanmazken; yaş, yaşanılan yer ve TYT puanı ile sporda kaygı ölçeği toplam puanı ve
alt boyutları arasında herhangi bir anlamlı ilişki saptanamamıştır Araştırma sonuçları 2022-2023 eğitim-öğretim
yılı Kırşehir AEÜ Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS ile sınırlıdır ve elde edilen sonuçlar bu çerçevede genellenebilir.
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Short Abstract

The aim of this paper is to highlight and identify how Rudyard Kipling utilizes linguistic resources in achieving
his goal. The poem ‘If’ by Rudyard Kipling illustrates essential aspects of styles, including; phonology,
morphology, and pragmatism. The poem provides excellent motivation to different groups of people, including
the youths and the young people who may have lost hope. It has motivated many due to its linguistic marvel due
to properly structured sentences and phrases. The poet has employed great devices and techniques of literacy and
writing. The aim of this paper is to stylistically analyse the poem with a focus on its effectiveness on carrying out
the thematic message of the poem. To achieve this purpose, foregrounding has been utilized as a guiding
theoretical framework for the study. Foregrounding theory explains the deviation pattern from regular
grammatical flow by an author in order to present a text with certain effects.
Keywords: Poem, stylistic, language, poetic features, linguistic
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Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarının Erken Çocukluk Eğitimine
Entegrasyonuna İlişkin Bir Değerlendirme
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Öz

Dijitalleşen dünyada gerek çocuklar gerek gençler yüz yüze etkileşimli oyunlardan çok sanal oyunlar
oynamaktadırlar. Bu durum ise içinde toplumsal ve sosyal tehditler barındırmaktadır. Kültürü oluşturan en
önemli etmenlerden biri olan sokak oyunları da unutulmaya yüz tutmaktadır. Bu araştırmanın sebebi eski sokak
oyunlarının erken çocukluk eğitiminde kullanılan öğretim programlarına entegrasyonunun sağlanabilmesi için
bir ön hazırlık oluşturmaktır. Çalışmada Kıbrıs Türk çocuk oyunlarının erken çocukluk eğitimi öğretim
programlarında sözü edilen becerileri; problem çözme, akıl yürütme, iletişim, temsil etme, bağ kurma, vb.
açılarından içerdiği unsurlar irdelenmiştir. Oğuz Yorgancıoğlu’nun “Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları” isimli
kitabında yer alan 5 oyun incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Bu analizler yazar tarafından yapıldıktan sonra
alanda profesör olan iki öğretim üyesinin de görüşleri alarak analizler zenginleştirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre
var olan eski oyunların programlara dahil edilmesi ve öğretmenler tarafından aktarılması hedeflenen becerileri
kazandıracak niteliktedir.
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Savunma
Mekanizmaları ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Manolya Celbakoğlua*, Ramazan Şekera
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hatay 30001, Türkiye

Öz

Çalışmanın evrenini Hatay Mustafa Kemal Üniversite’sinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Örneklemini ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda çeşitli bölümlerde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışmaya Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve
Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören toplam 237 (Kadın:98(%41.4) ve Erkek:149%58.6)) öğrenci
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, bilinçli
farkındalık ölçeğinin, savunma mekanizmaları ölçeğinin immatür ve olgun savunmalar alt boyutlarıyla arasında
düşük düzeyde ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilinçli farkındalık ölçeği ile savunma mekanizmaları
ölçeğinin toplam puanına bakıldığında aralarında herhangi bir ilişki olmadığı görülmüştür.. BİFÖ ve SBT alt
boyutlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık görülmemiştir. BİFÖ ve SBT alt boyutlarının gelir düzeyi
değişkenine göre bilinçli farkındalık ölçeği uygulanan grubun düşük gelir düzeyine sahip olan öğrencilerde
farklılaşma olduğu görülmüştür ve savunma mekanizmalarının alt boyutu olan olgun savunmaların düşük gelir
düzeyine sahip olan öğrencilerde farklılaşma yarattığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, savunma mekanizmaları, beden eğitimi ve spor yüksekokulu
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Choice of Conflict Resolution Strategies in Negative Emotional
States
Olena V. Savchenkoa, Tetiana O. Kovalkovaa*, Olga V. Lovkaa, Olena S. Boychuka, Olga V. Kostikovaa
a
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Short Abstract

The article presents the results of checking the hypothesis that the choice of conflict resolution strategy depends
on the negative emotional states (anxiety, frustration, aggression, rigidity). The Rosenzweig Picture-Frustration
test, «Anxiety. Frustration. Aggression. Rigidity (AFAR)» test, Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument
(TKI) have been used for diagnosis of participants` psychological features. 40 students of university have formed
the sample. Correlational analysis was performed (SPSS 17.0) to identify the associations between emotional
states and behavioral reactions. An association has been established between the state of rigidity and the
application of the competing strategy (negative), avoiding (positive); between the state of frustration and the
frequency of application of competing (negative), accommodating (positive). The results showed that the
possibility of implementing a strategy of avoiding in a state of rigidity is associated with unpreparedness for
extrapunitive reaction and expectations that the situation will resolve itself (impaunitive reaction).
Keywords: Personality, emotional state, frustration, conflict resolution strategy, subjective empirical
methodology
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Covid-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin
Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları
İlker Taşkın Şırahanea*, İsmail Öndera
a

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Sakarya, Türkiye

Öz

Bu çalışmada, İstanbul ilinde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan
eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde kamu veya özel kurumlarda görev yapan fen bilimleri öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırmaya 253 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Bu araştırma kapsamında cinsiyet, kurum,
eğitim durumu, mezun olunan fakülte, okuldaki hizmet süresi ve yaş değişkenlerine ilişkin bilgiler demografik
form ile ve uzaktan eğitime ilişkin tutumlar ise Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır.
Çalışmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin yaşları 22 ile 63 arasında değişmektedir. Fen bilimleri
öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları eğitim durumlarına, kurumlarına, cinsiyetlerine ve mezun
olunan yükseköğretim kurumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yürütülen bağımsız örneklem t testi
sonuçlarına bakıldığında; uzaktan eğitime ilişkin tutum toplam puanlarının mezun olunan yükseköğretim kurumu
ve eğitim durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.
Lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin puan ortalamalarının lisans mezunlarına göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bunun yanında eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin puan ortalamaları da eğitim fakültesi
dışındaki fakülte mezunlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitimin avantajları alt
boyutunda da benzeri şekilde lisansüstü ve eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin puan ortalamaları daha yüksek
bulunmuştur. Uzaktan eğitimin sınırlılıkları alt boyutunda ise sadece cinsiyet açısından fark bulunmuştur. Analiz
sonuçları bu boyutta erkek öğretmenlerin puan ortalamalarının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının okuldaki hizmet sürelerine
göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik yürütülen tek yönlü varyans analizi sonuçları; 1-5 yıl hizmet süresine
sahip olan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum toplam puan ortalamalarının 21 ve üstü hizmet süresine
sahip olan öğretmenlerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzeri bulgu uzaktan
eğitimin avantajları alt boyutunda da bulunmuştur. Bu boyutta yürütülen analiz sonuçları aynı zamanda 6-10 yıl
hizmet süresine sahip öğretmenlerin puan ortalamalarının 20 ve üstü hizmet süresine sahip öğretmenlerin puan
ortalamalarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Uzaktan eğitimin sınırlılıkları alt boyutunda hizmet
süresi açısından fark bulunmamıştır. Sonuç olarak lisansüstü eğitime sahip olan, eğitim fakültesi mezunu ve
hizmet süresi 1-5 yıl arasında olan fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının daha
yüksek olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitime yönelik tutum, Covid-19, fen bilimleri öğretmenleri, uzaktan eğitim
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“Doğadaki Bilimin İzi ve Küçük Araştırmacılar” Projesinin
Değerlendirilmesi1
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b
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya, Türkiye
c
İnegöl Müsiad Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi, Bursa 16400, Türkiye
a

Öz

Bu projede katılımcıların bilimsel bir bakış açısıyla doğanın insan hayatı için önemini fark etmeleri, bilginin
somutlaştırılarak, görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması, bilimsel
araştırmalara disiplinlerarası bir nazarla yaklaşarak doğadaki olayların fizik, kimya, biyoloji, matematik,
astronomi ve coğrafya bilimleri arasındaki ilişkilerini fark ederek doğa olaylarına bütüncül bir bakış açısı
kazanmaları, her bir disiplinin kendine özgü metot ve yöntemlerle doğal olayları farklı bir şekilde konu
edindiğini algılamaları hedeflenmiştir. Ayrıca katılımcıların doğal mirasın korunması, doğaya karşı sorumluluk,
doğa sevgisi gibi değerlerini geliştirmeleri ve çevresel sorunlara girişimci çözümler üretmeleri de amaçlanmıştır.
Proje, doğa bilimleri, fen bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler bağlamında planlanan disiplinler arası yaklaşımla
tasarlanan etkinlikler perspektifinde gerçekleştirilmiştir. Projenin hedef kitlesini, İnegöl’deki farklı
ortaokullarında eğitim alan 15 akademik başarısı yüksek, 10 özel yetenekli, 5 de kaynaştırma öğrencisi (öğrenme
güçlüğü) olmak üzere toplamda 30 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Karma desen olarak tasarlananan
araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanılmıştır. Proje sonucunda, çevrede yürütülen
etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin, bilimsel araştırma becerilerini kazandıkları, bilimsel araştırmalara ilgi
duydukları ve bütüncül bakabildikleri, disiplinlerin doğayı ve çevreyi farklı yönlerden incelediklerini fark
edebildikleri ve çevreye yönelik duyarlılık kazandıkları belirlenmiştir. Ayrıca bu sürecin öğrencilerin birtakım
korkularını yenmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, disiplinler arası bilim, doğa eğitimi, kaynaştırma eğitimi, özel yetenekliler
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ile İlgili Bilişsel Yapıları
Ümmü Gülsüm Durukana*, Sedat Karaçamb
a

Giresun Üniversitesi, Gaziler Mah. Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cad., Giresun, 28200, Türkiye
b
Düzce Üniversitesi, Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah., Düzce, 81620, Türkiye

Öz

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ile ilgili bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi
kullanarak belirlemektir. Çalışmaya farklı eğitim fakültelerinde fen bilgisi öğretmenliği programının üçüncü
sınıfında öğrenim gören 30 öğretmen adayı katılmıştır. Kelime ilişkilendirme testinde bilimle ilgili tespit edilen
beş anahtar kavram kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının anahtar kavramlara verdikleri yanıtlardan frekans
tablosu hazırlanmış ve bu frekans tablosu kullanılarak bir kavram ağı çizilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının
anhatar kavramlarla ilişkilendirdikleri kavramları açıklamak için ifade ettikleri cümleler de Palic-Sadoglu ve
Durukan (2018) tarafından kullanılan kategorilere göre gruplandırılmıştır. Öğretmen adayları bilimle ilgili en
çok deney, bilim insanı ile ilgili en çok sorgulayan, keşif ile ilgili en çok yenilik, araştırma ile ilgili en çok merak
ve deney ile ilgili en çok gözlem kelimelerini kullanmışlardır. Elde edilen bulgular, fen bilgisi öğretmen
adaylarının bilim ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin yüzeysel bilgilerden oluştuğunu göstermektedir,
Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi öğretmen adayı, bilim, bilişsel yapı, kelime ilişkilendirme testi
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Practice of BAPNE FIT to Improve Cardiorespiratory Fitness
Francisco Javier Romero-Naranjoa*, Luisa Mercedes González de Benatuila
a

University of Alicante, Alicante, Spain

Short Abstract

Body percussion in the sciences of physical activity and sport through the Bapne Fit activity protocol provides
numerous resources in this field. This program of activities has modules of low intensity, medium intensity and
high intensity at cardio respiratory level. With regard to the high intensity program, different resources are used
such as weight vests and elastic bands on the feet, an aspect that we have already commented on in other
publications (Romero-Naranjo, 2021). In this article we propose an important novelty in the use of Kangoo
Boots together with body percussion for the possible improvement of cardiorespiratory fitness. By means of a
protocol of specific high intensity activities in which jumps are implemented together with body percussion and
cognitive activities, we provide a novelty in the sciences of physical activity and sport. This new implementation
of activities are focused on improving the coordination of the upper and lower limb, laterality, postural control,
spatial structuring, temporal structuring, balance, dissociation, development of the proprioceptive system,
development of the vestibular system and resistance work. From the point of view of cognitive functions we
execute this type of activities at the same time that we implement the double task. For this reason, as an
innovation, we provide resources for physical and motor activity combined with executive functions.
Keywords: BAPNA FIT, cardiorespiratory fitness, improve
*Corresponding author.
e-mail address: bodypercussion@gmail.com

Body Percussion and Urban Rhythms as an Interdisciplinary
Resource
Francisco Javier Romero-Naranjoa*, Luisa Mercedes González de Benatuila
a

University of Alicante, Alicante, Spain

Short Abstract

The importance of movement and motor coordination as a benefit for the human being is becoming more and
more important due to the academic publications that demonstrate it. The aim of this publication is to provide
practical resources based on neuromotor skills in which we use urban rhythms and to teach them through the
double task. The BAPNE method has nearly 200 academic publications and more than 40 articles in Web of
Science with the aim of providing practical and evaluable resources. That is why, following the methodological
lines of this method, we provide learning sequences for its application at an educational level. Body percussion
based on neuro-motor skills is a highly valuable resource for music, physical activity and sport sciences,
mathematics, drama or even foreign language learning. With the practical resources presented here we try to
provide ideas for the active teacher. Research has an essential role because it allows us to update ourselves and
to know which are the most effective approaches. This is the reason why we cannot use methodologies inspired
in the 19th century, taught by 20th century teachers for 21st century students. Times are changing abruptly, the
ways of learning and the access to information is becoming more and more accessible, which is why structuring
and systematizing the learning process is becoming more and more essential. Due to this easy access to
information, creativity has a unique and fundamental role as long as it has a clear and precise structure and
learning model.
Keywords: Body percussion, urban rhythms, interdisciplinary resource
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Fen ve Sanat
Bütünleştirmesine Yer Verilmesine İlişkin Görüşleri
Sevinç Kaçara*
a
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Öz

Bu çalışmanın amacı Fen Eğitimi’nde Fen ve Sanat bütünleştirmesine ilişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları’nın
görüşlerini belirlemektedir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak tarama yöntemi ve örnekleme için amaçlı
örnekleme kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Ege Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde 3. sınıfta okumakta
olan 80 öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen ve Sanat
Bütünleştirmesine İlişkin Görüş Formu” kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel ve
içerik analiz yöntemi kullanılmış ve bulgular yüzde ve frekans değerleriyle ifade edilmiştir. Araştırma
sonucunda nicel bulgular incelendiğinde; öğretmen adaylarının 30 maddelik 5’li likert tipi “Nicel Görüş Formu”
maddelerine %35.04 sıklıkla “kesinlikle katılıyorum” ve %46.46 sıklıkla “katılıyorum” yanıtı verdikleri tespit
edilmiştir. Toplanan nitel veriler analiz edildiğinde ise öğretmen adayları, fen bilimleri eğitiminde görsel/işitsel
öğretim materyallerinin hazırlanmasında sanat bilgisinin kullanıldığını ve bu materyallerin kullanılmasının fen
bilimleri eğitiminde öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenmelerini desteklediğini vurgulamışlardır. Bu da
öğretmen adaylarının fen eğitiminde fen ve sanat bütünleştirmesine ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, sanat, öğretmen adayları, görüş, disiplinlerarası
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Okullarda Çok Kültürlülük Bağlamında Kültürel Değerlere
Duyarlı Eğitim Ortamlarının Yaratılmasında Yönetici ve
Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
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Öz

Kültür, insanların zihinlerini, duygularını ve bedenlerini şekillendirerek dünyayı nasıl düşündüklerini ve
algıladıklarını açıklamaktadır. Günümüzde farklı kültürlerin artan bir şekilde bir arada yaşamasıyla birlikte
eğitim alanındaki ihtiyaç ve beklentiler de değişmeye başlamıştır. Bu nedenle öğretmenlerin eğitim sürecinde
kültürel farklılıklara karşı duyarlı olmaları ve bu farklılıklara dikkat etmeleri önemlidirBu araştırmanın amacı
okullarda çok kültürlülük bağlamında kültürel değerlere duyarlı eğitim ortamlarının yarataılmasında yönetici ve
öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim tekniği ile
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 akademik yılında KKTC ilkokullarında görev yapan 15
öğretmen ve okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, çokkültürlü eğitim, kültürel değerlere duyarlı eğitim, okul yöneticisi,
öğretmen
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Öğretmen Adaylarının Online Eğitim Sürecinde Yaşadıkları
Sorunları İnceleyen Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Damla Karagozlua*, Cigdem Hursenb, Fezile Ozdamlib
a
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Öz

Bu çalışma, online eğitim sürecinde öğretmen adaylarının yaşadığı sorunları inceleyen araştırmaları bütüncül bir
şekilde ele alarak, analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için bibliyometrik analiz yöntemi
kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak popüler veri tabanlarından Web of Science tercih edilmiştir. Advance search
bölümünden TOPIC= ("Online education" or "e-learning" or "distance education" AND "Teacher education" or
"pre-service teachers" or "teacher candidates" or "prospective teachers" and "teacher trainers" AND "challenges"
or "disadvantages" or "problems") anahtar kelimeler kullanılarak veri setlerine ulaşılmıştır. İngilizce yayımlar ile
sınırlandırılan araştırmada yayınların Ocak 2012’den Ekim 2022'ye kadar bir zaman aralığında dağılım
gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 89 yayına ulaşılmıştır. 3 araştırmacı birbirinden bağımsız
olarak her makaleyi inceledikten sonra, 3 araştırmacının da fikir birliği sağladığı 86 yayın veri analizi için
dikkate alınmıştır. Bibliyometrik analiz yönteminin tercih edildiği bu çalışmada Web of Science (WOS)
üzerindeki Analyse Results özelliği ve yayınların ağ yapıları için VOSviewer yazılımı kullanılmışıtır. Elde
edilen veri setindeki yayınlar (n=86) citation ve co-occurrence yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu
çalışmanın alandaki sorunları belirlemek ve gelecekte bu yönde çalışmalar gerçekleştirecek araştırmacılara
kılavuzluk yapacağına inanılmaktadır.
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KKTC’de Görev Yapan Öğretmenlerin “Ruh Sağlığı” Kavramına
İlişkin Metaforik Algıları
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Öz

Bu araştırmada, KKTC’de görev yapan öğretmenlerin “ruh sağlığı” kavramına dair algılarını metaforlar
aracılığıyla belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa İlçesinde görev yapmakta olan 36 kadın ve 24 erkek olmak üzere toplam
60 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma modeli olarak olgubilim (fenomenoloji) deseni
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış metafor formu kullanılmıştır. Veriler içerik
analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin “ruh sağlığı kavramı” ile ilgili 40 farklı
metafor ürettiği tespit edilmiştir. Bu metaforlar özellikleri bakımından “sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak ruh
sağlığı”, “güçlendirilebilir bir yapı olarak ruh sağlığı”, “pozitif ruh sağlığı” ve “süreklilik olarak ruh sağlığı”
olmak üzere 4 farklı kategori altında toplanmıştır. Sonuç olarak ruh sağlığı ile ilgili üretilen metaforların
çoğunlukla olumlu çağrışımlar şeklinde olduğu ve ruh sağlığının geliştirilebilirliğini yansıttığı söylenebilir.
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Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
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Öz

Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs okul öncesi programının Stufflebeam'in, Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün
(CIPP) Modeline göre değerlendirmektir. bu genel amacı doğrultusunda uygulanmakta olan programın bağlam,
girdi, süreç ve ürün ya da çıktı olarak okul öncesi öğretmenleri ile yöneticiler tarafından değerlendirilmesi
araştırmanın alt problemini oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel
tarama modeli kullanılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke
ve İskele bölgelerinde bulunan toplam 199 okul öncesi öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
2016 yılında Arslan, Soyalp, Karahan ve Altundaş tarafından geliştirilen Stufflebeam’ın Bağlam, Girdi, Süreç,
Ürün Değerlendirme Modelini temel alan “Okul Öncesi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği” ile
araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
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Short Abstract

The aim of this study is to test the predictive roles of Turkish-speaking adolescents' health promotion behaviors
and resilience levels on their subjective well-being. A total of 502 (228 male, 274 female) Turkish-speaking
adolescents who aged between 14 and 18 participated in this study in the northern part of Cyprus. Data collected
by using the Sociodemographic Information Form, the Adolescent Health Promotion Scale, the Child and Youth
Psychological Resilience Scale-12 and The Adolescent Subjective Well-Being Scale. To test two competing
structures (health promotion behaviors and resilience) for explaining subjective well-being of adolescents,
covariance-based Structural Equation Modeling was applied using SPSS AMOS 24. The results showed that
adolescents' health promotion behaviors and resilience significantly predicted their subjective well-being. In
other words, both adolescents' health promotion behaviors and resilience are important triggers for subjective
well-being. The findings suggest that in order to promote subjective well-being of adolescents, health promotion
behaviors and resilience are essential.
Keywords: Health promotion behaviours, resilience, subjective well-being
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Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Saat Kullanma Niyetini Etkileyen
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Öz

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı saat kullanım niyetini etkileyen faktörleri araştırmaktadır.
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki özel bir üniversitenin uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 340 öğrenciyi
kapsamaktadır. Araştırmada üniversite öğrencilerine Sabbir, Akter, Khan ve Das tarafından 2020 yılında
geliştirilmiş olan 9 boyutlu (moda yenilikçiliği, algılanan zevk, moda katılımı, algılanan fayda, algılanan
kullanım kolaylığı, estetik cazibe, kullanmaya yönelik tutum, sağlık teknolojileri, kullanıma yönelik davranışsal
niyet) 40 maddelik “Tüketicilerin Akıllı Saat Kullanım Niyeti Ölçeği” isimli ölçek uygulanmıştır. Moda
yenilikçiliğinin, algılanan zevkin, algılanan faydanın, sağlık teknolojilerinin akıllı saat kullanımına yönelik
tutumu anlamlı ve olumlu yönde etkilemiştir. Moda katılımının, algılanan kullanım kolaylığının akıllı saat
kullanımına yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Algılanan kullanım kolaylığının
algılanan faydayı olumlu ve anlamlı yönde etkilemiştir. Estetik cazibenin, sağlık teknolojilerinin, akıllı saat
kullanımına yönelik tutumun akıllı saat kullanımına yönelik davranışsal niyeti olumlu ve anlamlı yönde
etkilemiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular akıllı saat ve uygulama geliştiren şirketlerin karar destek
sistemlerine katkıda bulunacaktır.
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