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Abstract 

The purpose of this research is to examine prospective primary school teachers’ self-efficacy 

beliefs toward mathematics teaching according to some variables and to determine whether or not there 

is a significant relationship between their self-efficacy beliefs toward mathematics teaching and their 

mathematics anxiety. The data of this study were gathered by “Self-Efficacy Beliefs toward 

Mathematics Teaching Scale (SBTMTS)” and “Mathematics Anxiety Scale (MAS)”. Survey method 

was taken as basis in the research. The study was conducted with 216 prospective teachers studying at 

the department of primary school education in a university. Quantitative techniques were used to gather, 

analyze and interpret the data.When the data have been analyzed, it has been observed that their self-

efficacy beliefs toward mathematics teaching are at a mid-level. It has been determined that there is no 

significant difference of their self-efficacy beliefs toward mathematics teaching according to their 

genders, high school which they graduated from and their class-level. Furthermore, it has been 
determined that there is no significant relationship among self-efficacy beliefs of prospective primary 

school teachers toward mathematics teaching, their mathematics anxiety and high-school degree. In 
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addition, the results of the study have been discussed by comparing it with literature. Then, some 

suggestions have been presented for the researchers who are interested in self-efficacy beliefs toward 

mathematics teaching and mathematics anxiety. 

Key Words: Mathematics anxiety, mathematics teaching, self-efficacy, prospective primary 

school teacher. 

 

Öz 

Bu çalıĢmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inançlarının bazı değiĢkenlere göre incelenmesi ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine 

yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını 

belirlemektir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını ölçmek için 

“Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği (MÖYÖÖ)” ve matematik kaygılarını ölçmek 

amacıyla da “Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ)” kullanılmıĢtır. AraĢtırmada tarama modeli esas 

alınmıĢtır. AraĢtırma, bir üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 216 öğretmen adayı 

ile yürütülmüĢtür. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel yöntemlerden 

yararlanılmıĢtır. Veriler analiz edildiğinde, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine 

yönelik öz-yeterlik inançlarının cinsiyetlerine göre farklılaĢmadığı belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra, 

mezun oldukları liselerin türüne ve sınıf düzeylerine göre de öğretmen adaylarının matematik 
öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarında anlamlı bir farklılaĢmanın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Ayrıca, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile matematik kaygıları 

arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmüĢtür. Öğretmen adaylarının lise baĢarıları ile matematik 

öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ve matematik kaygıları arasında da anlamlı bir iliĢkinin 

olmadığı sonucuna varılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları ilgili alan yazında yer alan çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırılarak tartıĢılmıĢ ve matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inancı ve matematik kaygısı 

konularına ilgi duyan araĢtırmacılara öneriler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Matematik kaygısı, matematik öğretimi, öz-yeterlik, sınıf öğretmeni 

adayı. 

 

 

 

GİRİŞ  

Matematik, insanın hayatında yer edinen problemleri baĢarılı bir Ģekilde çözerken 
ihtiyaç duyduğu muhakeme yeteneğinin geliĢtirilmesinde, yönlendirilmesinde, sistemli, 

eleĢtirel ve mantıklı düĢünme becerileri edinmesinde ve çevresindekileri keĢfetme, keĢfettikleri 

üzerinde akıl yürütme, tahminlerde bulunma ve sonuca ulaĢma gibi tüm etkinliklerinde 
kullandığı bir araçtır (Umay, 2002). Öğrencilerin matematik kavramlarını öğrenmesinde etkili 

olan etkenlerden biri matematiğe yönelik öz-yeterlik inançlarıdır. Öz-yeterlik inancı bireylerin 

bir etkinliği ortaya koyarken kendilerinde oluĢturdukları yapabilirim veya yapamam inancıdır 

(Siegle, 2003). Öğrencilerin motivasyon ve performanslarını etkileyen öz-yeterlik inançlarının 
yüksek olması gerekmektedir (Günhan ve BaĢer, 2007). Öz-yeterlik inancı, matematik 

öğretiminde bireyin duygularını içeren ve davranıĢlarının etkilenmesi ve geliĢtirilmesinde 

önemli bir role sahip olan etmendir (Nicalaou ve Philippou, 2004). Buna bağlı olarak bireyin 
uğraĢılarında göstereceği çaba ve performans, amaç belirlemede davranıĢ seçiminin 

belirleyicisidir (Choi, Price ve Vinokur, 2003).  

Öğretmen öz-yeterlik inancı ise öğretmenlerin, öğrencilerin performanslarını etkileme 
kapasitelerine veya görevini baĢarıyla yerine getirebilmek için gerekli davranıĢları 

gösterebilecekleri konusundaki inançları olarak tanımlanmaktadır (Aston, 1984 akt. Ekici, 
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2006). Alanında yetkin olmayan bir öğretmenin öğrencilerine güven vermesi ve saygıya dayalı 

bir otorite oluĢturması beklenemez. Öz-yeterlik, bireyin kendine iliĢkin yargısı olduğuna göre 

iyi yetiĢmiĢ sınıf ve matematik öğretmenlerin her Ģeyden önce matematiğe yönelik öz-yeterlik 

inançlarının yüksek olması beklenir (Dede, 2008).  

Matematik baĢarısına etkisi olan öz-yeterlik inancının yanında matematiğe karĢı 

duyulan kaygıların da önemli bir duyuĢsal faktör olduğu bilinmektedir (Alkan, 2011). 

Matematik kaygısı günlük ya da akademik yaĢamda sayılarla iĢlemler yaparken, matematik 
problemi çözerken, matematik bilgisini kullanmayı gerektiren durumlarda ortaya çıkan 

irrasyonel bir korku olarak tanımlanmıĢtır (Bucley ve Ribordy, 1982). Matematik kaygısı 

öğrencilerde ilk defa ilköğretim döneminde kendini göstermektedir (Tobias, 1978). Ayrıca, 

matematik kaygısına sahip öğretmenlerin kendilerinde bulunan matematik kaygılarını 
öğrencilerine transfer ettikleri bilinmektedir (Norwood, 1994). Bu nedenle, ilköğretim 

döneminde matematik eğitiminden sorumlu olan öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik 

öz-yeterlik inançlarının yüksek olması ve matematik kaygısını taĢımaması gerekmektedir. 
Özellikle matematik derslerinin öğretiminin küçük yaĢlarda baĢlatılmasından dolayı, sınıf 

öğretmenlerine matematiğin sevdirilmesi noktasında büyük sorumluluk düĢmektedir. Sınıf 

öğretmeni adaylarının sahip olması gereken bazı yeterliklerin tekrar gözden geçirilmesi önem 
taĢımaktadır. 

Literatür incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik inançlarının bazı değiĢkenlere göre nasıl değiĢtiğinin araĢtırıldığı görülmektedir. Genel 

olarak sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları cinsiyet, 
sınıf düzeyi, akademik baĢarı, mezun olunan lise türü değiĢkenlerine göre incelenmiĢtir. Bu 

çalıĢmalarda, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inançlarında cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir fark tespit 
edilememiĢtir (Aksu, 2008; Alabay, 2006; Baydar, 2000; Duatepe Paksu, 2008; Ekici, 2008). 

Matematik öz-yeterliği matematik baĢarısı için iyi bir gösterge olduğunu ortaya çıkaran 

çalıĢmaların yanında  (Malpass, O’neil ve Hocevar, 1999), sınıf öğretmeni adaylarının 

matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile akademik baĢarı arasında anlamlı bir 
iliĢkinin tespit edilemediği çalıĢmalar da mevcuttur (Hacıömeroğlu ve TaĢkın, 2010). Yapılan 

literatür taramasında sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inançları ile matematik kaygıları arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya yönelik çalıĢmaların sınırlı 
sayıda olduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada da sınıf öğretmeni adaylarının matematik 

öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının bazı değiĢkenlere göre incelenmesi ve matematik 

kaygıları ile iliĢkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiĢtir.  

Öğretmenlerin alanlarına yönelik öz-yeterlik inançları, kaygıları, tutumları ve 

akademik baĢarıları öğrencilerinin biliĢsel ve duyuĢsal alandaki becerilerinin geliĢimi üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olması sebebiyle, bu kavramlar arası iliĢkilerin araĢtırılmasına ve 

ortaya çıkan sonuçlara göre tedbirler alınmasına ve önerilere gereksinim vardır.  

Araştırmanın Amacı  

Bu araĢtırmada sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inançlarının bazı değiĢkenlere göre incelenmesi ve matematik kaygıları ile matematik 
öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını 

belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.  
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1. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları 

hangi düzeydedir? 

2. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları 

öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri sınıf düzeyine ve mezun oldukları 
liselerin türüne göre farklılık göstermekte midir? 

3. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile 

lise baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 
4. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile 

matematik kaygıları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

AraĢtırmada tarama modeli esas alınmıĢtır. Tarama modeli, geçmiĢte ya da halen var 

olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır (Karasar, 

2002). Bu araĢtırmada da sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 
inançlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan liselerin türü değiĢkenlerine göre nasıl 

değiĢtiği ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları, 

matematik kaygıları ve lise baĢarıları arasındaki iliĢkiler var olan Ģekliyle betimlenmeye 
çalıĢılmıĢtır. 

Araştırma Grubu 

ÇalıĢmanın araĢtırma gurubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 90’ı erkek 
126’sı kadın olmak üzere, 94’ü ikinci sınıf ve 122’si dördüncü sınıf olan toplam 216 öğrenci 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubunun ikinci ve dördüncü sınıftaki öğretmen adaylarından 

seçilmesinin nedeni, sınıf düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik 
öz-yeterlik inançlarındaki değiĢimi sınamaktır. AraĢtırma grubu seçilirken uygun örnekleme 

yöntemi kullanılmıĢtır. Çünkü uygun örnekleme yöntemi,  zaman, para, iĢ gücü açısından var 

olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaĢılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden 

seçilmesidir. Bu yöntemde araĢtırmacı, ihtiyaç duyduğu bir büyüklükteki bir gruba ulaĢana 
kadar en ulaĢılabilir olan yanıtlayıcılardan baĢlamak üzere örneklemini oluĢturmaya baĢlar ya 

da en ulaĢılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir örnek üzerinde çalıĢır (Büyüköztürk, 

Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). Katılımcıların cinsiyetlerine, sınıf 
düzeylerine ve mezun oldukları liselerin türüne göre dağılımı tablo 1’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 1 
Katılımcıların Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Mezun Olunan Lise Türüne Göre Dağılımı 

  AL DL SL AÖL Toplam 

  2.sınıf 4.sınıf 2.sınıf 4.sınıf 2.sınıf 4.sınıf 2.sınıf 4.sınıf 2.sınıf 4.sınıf 

Cins. Erkek 11 9 10 40 2 7 7 4 30 60 

Kadın 31 17 27 28 3 16 3 1 64 62 

 Toplam 42 26 37 68 5 23 10 5 94 122 

AL: Anadolu Lisesi, DL: Düz Lise, SL: Süper Lise, AÖL: Anadolu Öğretmen Lisesi 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama araçları olarak, Dede (2008) tarafından geliĢtirilen “Matematik 

Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği (MÖYÖÖ)” ve “KiĢisel Bilgi Formu (KBF)” 

kullanılmıĢtır. Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği 14 madde ve üç alt ölçekten 
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oluĢmaktadır. Bu alt ölçekler;“öğretimde yeterlik”,“motive etme ve sorumluluk alma”,“etkili 

öğretim”dir. Söz konusu alt ölçeklerden “öğretimde yeterlik” alt ölçeği, matematik 

öğretmenlerinin matematiğin öğretimi noktasında kendilerine olan güvenlerinin, 

deneyimlerinin ve yeterliklerinin düzeyini ortaya çıkarmaya yöneliktir. “Motive etme ve 
sorumluluk alma” alt ölçeği ise matematik öğretmenlerinin, öğrencileri matematiği öğrenmeye 

yönelik motive etme düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Bu alt ölçek ayrıca, öğretmenlerin 

öğrencilere anlamadıkları konularda yardımcı olma ve rehberlik etme düzeylerini de ortaya 
koymaktadır. “Etkili öğretim” alt ölçeği ise öğretmenlerin matematiği etkili bir biçimde 

öğretebilmek için kendini geliĢtirme ve öğrenci-öğretmen etkileĢimi gibi etkili öğretim 

davranıĢlarına hangi düzeyde sahip olduklarına inandıklarını ortaya koymaktadır. MÖYÖÖ 

5’li derecelemeli likert tipinde bir ölçektir. Ölçme aracının Cronbach α iç tutarlılık katsayısı ise 
0,79 olarak hesaplanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,76 olarak 

tespit edilmiĢtir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kaygılarını ölçmek için ÜldaĢ (2005) tarafından 
üniversite öğrencilerinin matematik kaygılarını ölçmek amacıyla geliĢtirilen 39 madde ve 7 alt 

ölçekten oluĢan “Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ)” kullanılmıĢtır. MKÖ 4’lü derecelemeli 

likert tipi bir ölçektir. Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,95 olarak belirlenmiĢtir. Yapılan 
araĢtırmada, Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 0,92 olarak tespit edilmiĢtir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

AraĢtırmada verilerin çözümlenmesinde betimsel ve kestirimsel istatistik yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Ölçeklerden elde edilen veriler puanlanarak matematik öğretimine yönelik öz-
yeterlik inançları ve genel matematik kaygısı belirlenmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde 

Sosyal Bilimler Ġçin Ġstatistiksel Paket (SPSS 17.0 for Windows) programı kullanılmıĢtır. Sınıf 

öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç puanlarının cinsiyet ve 
sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre parametrik Ģartları sağlayacak Ģekilde dağıldığı tespit 

edilmiĢtir. Bu sebeple, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inancının cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için 

Bağımsız Örneklem t-Testi uygulanmıĢtır. Mezun olunan liselerin türüne göre ölçekten elde 
edilen puanlar incelendiğinde, hem gruplar arası sayıların birbirinden çok farklı olduğu hem de 

lise türlerine göre ölçeklerden elde edilen puanların normal dağılım sergilemediği için 

parametrik testlerin kullanılamayacağı kanaatine varılmıĢtır. Bu yüzden, MÖYÖÖ’den elde 
edilen puanların mezun olunan lise türüne göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit 

edilmesinde Kruskal-Wallis H testi kullanılmıĢtır. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik 

öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları, lise baĢarısı ve matematik kaygıları arasındaki 
iliĢkileri test etmek için Pearson Momentler Korelasyon analizi kullanılmıĢtır. 
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BULGULAR  

Bu bölümde araĢtırma problemlerine çözüm aramak amacıyla yapılan analizler 

sonucunda elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiĢtir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç 
düzeylerini belirlemek amacıyla MÖYÖÖ ve alt ölçeklerinden elde edilen puanlara ait 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıĢtır. Tablo 2’de MÖYÖÖ ve 

alt ölçeklerinden elde edilen puanlara ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer 
verilmiĢtir. 

Tablo 2 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının MÖYÖÖ ve Alt Ölçeklerden Aldıkları Puanların Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 N X  ss 

Toplam  216 39.82 3.95 

Öğretimde yeterlik 216 11.98 2.11 

Motive etme, sorumluluk alma 216 17.52 2.32 

Etkili öğretim 216 10.32 1.80 

 

Tablo 2 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının ölçeğin bütününden elde edilen 
toplam matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının ve alt ölçeklerdeki inançlarının 

orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre sınıf öğretmeni adaylarının matematik 

öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının, matematiğin öğretimi noktasında kendilerine olan 
güvenlerinin, öğrencilerini matematik öğrenmeye motive etme düzeylerinin ve matematiği 

etkili bir biçimde öğretebilmek için sahip oldukları etkili öğretim davranıĢlarına olan 

inançlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının 
cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t testi 

uygulanmıĢtır. Testin uygulanmasıyla elde edilen veriler Tablo 3’te sunulmuĢtur.  

Tablo 3 
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Göre MÖYÖÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları 

Puanlara Uygulanan Bağımsız Örneklem t Testi 

 Cinsiyet N X  ss t p 

Toplam Erkek 90 39.84 4.22 
.047 p>.05 

Kadın 126 39.81 3.76 

Öğretimde 

yeterlik 

Erkek 90 12.02 2.17 
.212 p>.05 

Kadın 126 11.96 2.07 

Motive etme, 

sorumluluk alma 

Erkek 90 17.37 2.36 
-.777 p>.05 

Kadın 126 17.62 2.29 

Etkili öğretim Erkek 90 10.44 1.96 
.856 p>.05 

Kadın 126 10.23 1.68 

 
Tablo 3’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının MÖYÖÖ ve alt ölçeklerinden aldıkları 

puanların cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılaĢmadığı belirlenmiĢtir (p>.05). Sınıf 
öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik yeterliği hakkındaki inançlarının 

cinsiyetlerine göre değiĢmediği söylenebilir.  
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Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının 

sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için sınıf düzeyine göre 

MÖYÖÖ ve alt ölçeklerinden elde edilen puanlara bağımsız örneklem t testi uygulanmıĢtır. 

Testin uygulanmasıyla elde edilen verilere tablo 4’te yer verilmiĢtir.   

Tablo 4 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre MÖYÖÖ ve Alt Ölçeklerinden Aldıkları 

Puanlara Uygulanan Bağımsız Örneklem t Testi 

 Sınıf N X  ss t p 

Toplam  2. sınıf 94 39.40 4.43 
-1.349 p>.05 

4. sınıf 122 40.15 3.53 

Öğretimde yeterlik 2. sınıf 94 12.14 2.39 
.963 p>.05 

4. sınıf 122 11.86 1.86 

Motive etme ve sorumluluk 

alma 

2. sınıf 94 17.01 2.48 
-2.894 .004 

4. sınıf 122 17.91 2.11 

Etkili öğretim 2. sınıf 94 10.24 1.81 
-.540 p>.05 

4. sınıf 122 10.37 1.79 

 

Tablo 4’teki veriler değerlendirildiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının MÖYÖÖ’den 

elde ettikleri puanların sınıf düzeyine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir 
(p>.05). Alt ölçeklerden elde edilen puanlar incelendiğinde, motive etme ve sorumluluk alma 

alt ölçeğindeki puanların sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı 

belirlenmiĢtir (t(214)=-2.894, p<.05, r=.19). Bu farklılık dördüncü sınıflar lehine 
gerçekleĢmiĢtir. Buna göre, dördüncü sınıftaki sınıf öğretmeni adaylarının ikinci sınıftakilere 

göre öğrencilerini matematik öğrenmeye motive etme ve öğrencilerinin anlamadıkları 

konularda onlara yardımcı olma ve rehberlik etme konusunda daha yeterli olduklarına 
inandıkları söylenebilir. Diğer alt ölçeklerden elde edilen puanların sınıf düzeyine göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılık göstermediği belirlenmiĢtir (p>.05).   

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının 

mezun oldukları liselerin türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
mezun olunan liselerin türüne göre MÖYÖÖ ve alt ölçeklerinden elde edilen puanlara 

Kruskal-Wallis H testi uygulanmıĢtır. Kruskal-Wallis H testi sonucunda elde edilen veriler 

tablo 5’te sunulmuĢtur.  
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Tablo 5 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mezun Oldukları Liselerin Türüne Göre MÖYÖÖ ve Alt 

Ölçeklerinden Elde Ettikleri Puanlara Uygulanan Kruskal-Wallis H Testi 

 Lise N Sıra ortalaması sd 𝑋2 p 

Toplam  AL 68 111.73 3 1.894 p>.05 

DL 105 102.93  

SL 29 118.79  

AÖL 14 113.25  

Öğretimde yeterlik AL 68 111.76 3 1.961 p>.05 

DL 105 103.37  

SL 29 111.50  

AÖL 14 124.89  

Motive etme ve 

sorumluluk alma 

AL 68 104.95 3 1.870 p>.05 

DL 105 109.19  

SL 29 120.38  

AÖL 14 96.00  

Etkili öğretim AL 68 110.07 3 .831 p>.05 

DL 105 105.25  

SL 29 111.47  

AÖL 14 119.14  

Toplam 216   

 

Tablo 5 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik ölçeğinin toplamından ve alt ölçeklerinden elde ettikleri puanların mezun oldukları 

liselere göre anlamlı olarak farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir (p>.05). Bu bulguya dayanarak, 
sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının mezun 

oldukları liselerin türüne göre değiĢmediği söylenebilir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile 

matematik kaygıları ve lise baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını belirlemek 
amacıyla ilgili puanlara Pearson Momentler Korelasyon analizi uygulanmıĢtır. Tablo 6’da 

Pearson Momentler Korelasyon analizine ait verilere yer verilmiĢtir. 

Tablo 6 
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lise Mezuniyet Ortalamaları, MKÖ ve MÖYÖÖ Ölçeklerinden 

Elde Ettikleri Puanlara Uygulanan Pearson Momentler Korelasyon Analizi 

 
MÖYÖÖ 

 r p N 

MKÖ .115 .093 216 

Lise Ort. .000 .997 216 

 

Tablo 6 incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-
yeterlik inanç puanları ile matematik kaygı puanları arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir (p>.05). Buna göre, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine kendini 
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hazır hissetmeleri ile matematiğe duydukları kaygı arasında bir iliĢkinin olmadığı söylenebilir. 

Ayrıca, sınıf öğretmeni adaylarının lise mezuniyet ortalamaları ile matematik öğretimine 

yönelik öz-yeterlik inanç puanları arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>.05). Bu 

bulguya dayanarak, öğretmen adaylarının matematik öğretmeye yönelik inançlarının lise 
baĢarıları ile iliĢkilendirilemeyeceği yorumu yapılabilir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ  

Bu bölümde çalıĢmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilmekte ve bu sonuçların 
literatürdeki karĢılığı tartıĢılmaktadır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının 

düzeyini belirlemek amacıyla yapılan inceleme sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının 

matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. 
Alt ölçekler incelendiğinde öğretimde yeterlik, motive etme ve sorumluluk alma ve etkili 

öğretim inançlarının da orta düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuca göre, sınıf öğretmeni 

adaylarının matematik öğretiminde kendilerine duydukları güvenin, öğrencilerinin baĢarısız 
oldukları durumlarda onları motive etme ve onlara rehberlik etme düzeylerinin ve etkili 

matematik öğretimi yapabilmeye olan inançlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sonuç, 

Hacıömeroğlu ve TaĢkın (2010) tarafından yapılan çalıĢma ile uyumludur. 

Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının orta 

düzeyde olması gelecek için kaygı vericidir. Çünkü matematik öğretiminden sorumlu 

öğretmenlerin matematik öğretimine olan inançlarının yüksek düzeyde olması beklenir (Dede, 

2008). Ġstenen düzeyde öz-yeterlik inancına sahip olan öğretmenler, öğrencilerin sahip 
oldukları özellikleri ve sınıf düzenini göz önünde tutarak, yeni öğretim yöntemlerini kullanma 

eğiliminde oldukları için öğrenci motivasyonunu ve baĢarısını olumlu yönde etkilemektedir 

(Atıcı, 2000; Özkan vd., 2002; Yılmaz vd., 2004).      

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının 

cinsiyetlerine göre değiĢmediği tespit edilmiĢtir. Bu sonuç benzer çalıĢmalarla uyum içindedir 

(Aksu, 2008; Baydar, 2000; Duatepe Paksu, 2008; Ekici, 2008). Buna göre, öğretmen 

adaylarının matematik öğretimi konusunda kendilerine duydukları güvenin cinsiyetlerine göre 
değiĢmediği söylenebilir. Bununla birlikte MÖYÖÖ ve alt ölçeklerinden elde edilen puan 

ortalamaları incelendiğinde, motive etme ve sorumluluk alma alt ölçeği hariç diğer alt 

ölçeklerde ve ölçeğin bütününde erkeklerin ortalama puanlarının kadınlara göre daha yüksek 
olduğu görülmesine rağmen bu fark istatistikî olarak anlamlı değildir. Ayrıca, sınıf öğretmeni 

adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının mezun oldukları liselerin 

türü ve sınıf düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaĢmadığı belirlenmiĢtir.  Alt ölçeklerde 
sadece motive etme ve sorumluluk alma inancında dördüncü sınıflar lehine anlamlı fark 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inançlarının mezun oldukları liselerin türüne göre değiĢmediği söylenebilir. Ayrıca, sınıf 

düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarında 
değiĢimin olmadığı yorumu yapılabilir. Bu durum gelecek için olumsuz bir tablo olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü öğretmen adaylarının eğitim düzeyi yükseldikçe öğretimini 

üstlenecekleri alanlara yönelik kendilerine olan inançlarının yükselmesi beklenmektedir. 
AraĢtırmada elde edilen bu sonuçlar, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik 

öz-yeterlik inançlarının araĢtırıldığı çalıĢmalarla desteklenmektedir (Alabay, 2006; Baydar, 

2000; Duatepe Paksu, 2008; Ekici, 2008).   
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Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile lise 

baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. Öğretmen adaylarının mezun oldukları 

liselerin türüne ve liseden mezun oldukları alanlara göre matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik inançlarının değiĢmediği düĢünüldüğünde (Akay ve Boz, 2011; Aksu, 2008), öğretmen 
adaylarının lise mezuniyet baĢarıları ile matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının 

iliĢkili olmaması beklenen bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kaygıları ile matematik öğretimine yönelik öz-
yeterlik inançları arasında iliĢki olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan inceleme 

sonucunda, öğretmen adaylarının matematik kaygıları ile matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik inançlarının arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Sınıf öğretmeni 

adaylarının matematiğe karĢı duydukları kaygılar ile matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 
inançlarının iliĢkili olmadığı söylenebilir. Bu sonuç IĢıksal (2010) tarafından yapılan 

çalıĢmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. Literatürde matematik kaygısı en düĢük 

öğretmen adaylarının matematik öğretimi yeterliğinin en yüksek olduğunu çalıĢmalar da 
mevcuttur (Swars, Daane ve Giesen, 2006). Buna göre, matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik inancı ile matematiğe karĢı duyulan kaygı arasındaki iliĢki durumunun netlik 

kazanmadığı ve bu alanda araĢtırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ile öğretmen 

adaylarının matematik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, matematiğe yönelik tutumu, 

matematik baĢarıları ve genel akademik baĢarıları gibi değiĢkenlerle arasındaki iliĢkiler 

incelenerek deneysel araĢtırmalar için literatüre katkı sağlayacak çalıĢmalar yapılabilir. 
Öğretmen yetiĢtirilen kurumlarda öğretmen adayları için öz-yeterliği artırmaya yönelik 

çalıĢmaların yapılması önerilebilir. Bu araĢtırma nicel araĢtırma yaklaĢımıyla, bir üniversitenin 

sınıf öğretmenliği bölümünün ikinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim göre toplam 216 
öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-

yeterlik inançları farklı araĢtırma grupları, farklı veri toplama araçları ve farklı araĢtırma 

yaklaĢımları ile incelenebilir. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik 

inançları ve matematik kaygılarına dair ölçümler, onların davranıĢlarının daha doğru olarak 
anlaĢılmasına imkân tanımakla birlikte bu yeterliklerin belirlenmesinin, öğretmen yetiĢtirme 

sürecinde alınması gereken tedbirlere ve uygulamalara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 
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