
ÖZET: Bu çal›flman›n amac›, 2000-2002 y›llar› aras›nda matematik e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n konular›n› incelemek ve

araflt›rma konular› hakk›nda e¤itimcilere, araflt›rmac›lara ve ö¤retmenlere bir bak›fl aç›s› sa¤lamakt›r. 

Araflt›rman›n örneklemini, matematik e¤itimi konulu CIJE (Current Index to Journals in Education) veri taban›ndaki
araflt›rma makaleleri ve Dissertation Abstract veri taban›ndaki master ve doktora tezleri oluflturmaktad›r. 

Bunlara ek olarak, Türkiye’deki matematik e¤itimi konulu tezlere YÖK veri taban›ndan ulafl›lm›flt›r. Türkiye’de makalelerin
indekslendi¤i bir veri taban› bulunmad›¤›ndan örneklemimiz tezlerle k›s›tl› kalm›flt›r. 

Çal›flman›n bulgular›na göre, 2000-2002 y›llar›ndaki matematik e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n en çok “biliflsel
boyut”, “matematik konular› (müfredat)” ve“ö¤retim yöntemleri” alanlar›nda oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

Anahtar sözcükler: Matematik e¤itimi, e¤itim araflt›rmalar›, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri

ABSTRACT: The purpose of the study was to investigate the trends in research in mathematics education between the years of

2000-2002 and to provide an overview to educators, researchers and teachers about research topics in mathematics education.

The sample of the study included research articles in CIJE (Current Index to Journals in Education) and master thesis and
doctoral dissertations in Dissertation Abstracts database in mathematics education. 

In addition to this, the dissertations about mathematics education completed in Turkey were obtained from YOK (Higher
Education Council) database. Unfortunately, since there is no general database for articles in Turkey, our sample was limited to the thesis. 

According to the findings of this research, “cognitive domain”, “topics/subjects in the mathematics curriculum” and “instruc-
tional methods” are the most popular subjects from 2000 to 2002 in mathematics education research. 

Keywords: Mathematics education, educational research, master thesis, doctoral dissertations

1. G‹R‹fi

Geliflen ve de¤iflen dünyam›zda toplumun ihtiyaçlar› da h›zla de¤iflmektedir. Bu ihtiyaçlara cevap
verebilecek insan gücünün e¤itilmesi için de e¤itim konusunda yap›lan araflt›rmalar çok büyük önem
tafl›maktad›r. Bu ihtiyaca karfl›l›k olarak yap›lan bilimsel araflt›rmalar, bilimsel tart›flmalar› ve sorgulamalar›
da beraberinde getirir.

Özellikle teknolojinin hakim oldu¤u bu son yüzy›l, matematik ve fen bilimleri e¤itimi alanlar›nda
daha fazla araflt›rma ve sorgulamay› da beraberinde getirmifltir. Matematik e¤itiminde son y›llarda yap›lan
araflt›rmalar›n e¤ilimlerini incelemek araflt›rmac›lara, e¤itimcilere, ö¤retmenlere ve ö¤rencilere, bilimsel
tart›flmalar ve sorgulamalar için bir ›fl›k tutaca¤›ndan bu çal›flmaya gereksinim duyulmufltur. 

Journal for Research in Mathematics Education dergisi taraf›ndan 1970-1993 y›llar› aras›nda
(Suydam& Brosnan, 1993-1991; Suydam& Crocker, 1990-1989 ; Suydam, 1988 -1981; Suydam& Weaver,
1980-1970) ve 1994-1998 (Owens & Reed, 1997-1998; Owens, 1996-1995; Wagner, 1994) y›llar› aras›nda
da ERIC taraf›ndan Matematik E¤itiminde Araflt›rmalar (Research in Mathematics Education) isimli dokü-
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manlar yay›mlanm›flt›r. Bu dokümanlar, her y›l CIJE (Current Index to Journals in Education) ve RIE
(Resouces in Education)’ de indekslenen makaleleri ve Dissertation Abstract’ta yay›mlanan yüksek lisans ve
doktora tezlerini özetleyip hem içerik hem de seviyelerine göre kodlanm›fl olarak sunmufltur. Amaç, matem-
atik e¤itimi toplulu¤unu yap›lan çal›flmalardan haberdar etmektir. Lee, Özgün-Koca & Rehner (1999)
taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada ise, bu çal›flmaya benzer olarak 1995-1997 y›llar›nda matematik e¤itimi
alan›ndaki araflt›rma e¤ilimleri incelenmifltir. Araflt›rmac›lar, 1995-1997 y›llar› aras›nda en fazla ilgi duyu-
lan konular olarak “matematiksel kavramlar” ve “ö¤retim yöntemleri” konular›n› belirlemifllerdir.
Türkiye’de de bu amaçla Ubuz ve Aflkar (1999) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, üniversitelerdeki matematik
e¤itimi alan›nda yap›lan çal›flmalar›n konular› incelenmifltir. Bu araflt›rmac›lar, matematik e¤itimi alan›nda
araflt›rmac› olarak çal›flan ö¤retim elemanlar›n›n say›ca az oldu¤u; bu nedenle, yay›n say›lar›n›n ve yurt d›fl›
iliflkilerinin yeterli say›da olmad›¤› sonucuna varm›fllard›r. 

1.1. Araflt›rma Problemi

Bu çal›flmada, 2000-2002 y›llar› aras›nda baz› veri tabanlar›nda indekslenen matematik e¤itimi konu-
lu araflt›rmalar, hem içerik hem de seviye aç›s›ndan kodlan›p bir sunuma gidilmifl ve betimsel analizleri
yap›lm›flt›r. Amaç, matematik e¤itimcilerini, araflt›rmac›lar›n› ve ö¤retmenlerini farkl› seviyelerde s›kl›kla
çal›fl›lan konular hakk›nda bilgilendirmek olmufltur. Dolay›s› ile araflt›rma problemi afla¤›daki gibidir: 

• CIJE (Current Index to Journal in Education), Dissertation Abstract ve YÖK veri taban›nda, 2000-
2002 y›llar› aras›nda indekslenen ve matematik e¤itimi konusunda yap›lan araflt›rmalar›n, içerik-
lerine göre da¤›l›m› nedir?

2. YÖNTEM

2.1. Verilerin elde edilmesi ve analizi

2000-2002 y›llar› aras›nda matematik e¤itimi konusunda yap›lan araflt›rmalar›n kodlan›p analiz
edilebilmesi için CIJE (Current Index to Journals in Education) veri taban›ndaki araflt›rma makalelerinden
ve Dissertation Abstract ve YÖK veri tabanlar›ndaki master ve doktora tezlerinden yararlan›lm›flt›r. Bu
çal›flman›n verilerinin toplanmas› 2003-2004 akademik y›l› güz dönemi boyunca gerçeklefltirilmifltir.

Çal›flma verilerinin bir k›sm›n›, anahtar sözcü¤ün “matematik e¤itimi” veya “matematik ö¤retimi”
olarak seçildi¤i, CIJE veri taban›ndaki (143 Reports- Research kodlu) araflt›rma makaleleri, di¤er bir
k›sm›n› ise konu numaras›n›n 0280 (mathematics education) olarak seçildi¤i Dissertation Abstract veri
taban›ndaki master ve doktora tezleri oluflturmaktad›r. 

Matematik e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n hem içerik hem de seviye aç›s›ndan kodlan-
abilmesi için s›n›f seviyelerine ve anahtar sözcüklere kodlar verilmifltir. Her makale ve tez için iki anahtar
sözcük belirlenmifltir. Anahtar sözcükler incelendi¤inde 95 farkl› anahtar sözcük belirlendi¤i görülmüfltür.
Benzer konu bafll›¤›nda olan anahtar sözcükler yeniden s›n›fland›r›larak 12 temel bafll›¤a indirgenmifltir. Her
makale ya da tez temel bafll›klara göre yeniden kodlanm›flt›r.

12 temel bafll›¤›n örnek alt bafll›klar› parantez içinde afla¤›da verilmifltir: 

• matemati¤e karfl› tutum (tutum, endifle, güven, inançlar, motivasyon vb.)

• biliflsel boyut (düflünme, muhakeme, konuya iliflkin bilgi, anlama, yarat›c›l›k, problem çözme,
kavram yan›lg›lar› vb.)

• baflar› (baflar›, performans vb.)

• teknoloji (hesap makinesi, yaz›l›m programlar›, bilgisayar vb.)
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• ö¤retim yöntemleri (kavram haritas›, çoklu zeka, iflbirlikli ö¤renme, tart›flma, iletiflim, matematik-
sel modeller, ö¤retim materyalleri, e¤itimsel oyunlar vb.)

• matematik e¤itiminde ö¤retmen yetifltirme program› (temel alan bilgisi, pedagoji, tecrübe, ö¤ret-
men davran›fllar› vb.)

• matematik e¤itiminde ölçme ve de¤erlendirme (test, kitap de¤erlendirmesi vb.)

• sosyo-kültürel etkiler (yafl, cinsiyet, ›rk, kültürel farkl›l›klar, sosyo-ekonomik durum vb.)

• matematik konular› (analiz, cebir, aritmetik, geometri, oran-orant›, fonksiyon, kesirler, istatistik,
olas›l›k, rasyonel say›lar vb.)

• fen e¤itimi (fen, fizik, biyoloji vb.)

• matematiksel kültür (matemati¤in do¤as›, tarihi ve esteti¤i vb.)

• di¤er (sosyoloji, ihtiyaçlar, kariyer geliflimi, edebiyat vb.)

Daha önceki araflt›rmalar incelendi¤inde, matematik e¤itimi alan›nda yap›lan çal›flmalar›n konular›-
n›n benzer bafll›klarda s›n›fland›r›ld›¤› görülmektedir. Üniversitelerdeki matematik e¤itimi alan›nda yap›lan
çal›flmalar›n ve ö¤retim elemanlar›n›n durumlar›n›n incelendi¤i araflt›rmada Ubuz ve Aflkar (1999) matema-
tik e¤itiminde yap›lan araflt›rmalar›n temel bafll›klar›n›; “matematik ö¤renimindeki zorluklar”, “matematik
ö¤retiminde bilgisayar kullan›m›”, “problem çözme”, “matemati¤e karfl› tutum”, “matematik kayg›s›”, “ma-
tematik e¤itiminde ölçme”, “istatistik ö¤retimi”, “ilkö¤retim matematik ö¤retiminin de¤erlendirilmesi”,
“matematik s›navlar›n›n de¤erlendirilmesi”, “matematik müfredat›ndaki de¤iflim”, “matematik e¤itiminde
ö¤retmen yetifltirme program›”, “matematik okul kitaplar›n›n de¤erlendirilmesi” olarak s›n›fland›rm›fllard›r. 

S›n›f seviyeleri ise 12 kategoride anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, ö¤retmen adaylar›, ö¤ret-
menler, aileler, ö¤retim üyeleri, yöneticiler, ilkö¤retim ve ortaö¤retim, ve mezun ö¤renciler olarak kod-
lanm›flt›r. 

3. BULGULAR

Toplanan verilerde y›l, anahtar sözcükler (her makale ya da tez için iki temel bafll›k ve  iki alt bafll›k
olarak) ve s›n›f seviyeleri say›sal olarak kodlanm›fl ve SPSS program›nda analiz edilmifltir. Tablo 3.1, y›llara
göre verilen tez ve makale say›lar›n› göstermektedir. Araflt›rmaya sadece ‹ngilizce olan tezler al›nm›fl,
Frans›zca ve ‹spanyolca olan tezler göz ard› edilmifltir. 

Tablo 3.2, YÖK veri taban›ndaki matematik e¤itimi alan›ndaki tezlerin konular›n›n y›llara göre
da¤›l›m›n› göstermektedir. Tabloda görüldü¤ü üzere, Türkiye’de bir matematik konusuna odaklanm›fl tezler
yo¤unluktad›r. Ö¤renmeyi etkileyen “biliflsel boyut” ise üzerine düflülen di¤er bir konu olmufltur. Buna ek
olarak, “teknoloji” ve “baflar›” konusunda da s›kl›kla çal›fl›ld›¤› görülmektedir. 

Tablo 3.1. Matematik e¤itimindeki araflt›rma frekanslar› (2000-2002)

Y›l Tezler (Dissertation Abstracts)* Makaleler (CIJE) YÖK

‹ngilizce Frans›zca ‹spanyolca

2000 331 10 1 229 23

2001 319 4 2 205 25

2002 308 3 3 182 12

Toplam 958 17 6 616 60

*Tezlerin makale olarak yay›mlan›p yay›mlanmam›fl olduklar› gözard› edilmifltir.



M. Kayhan - S.A. Özgün Koca / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 26 (2004) 72-81 75

fiekil 1 ve fiekil 2 CIJE (Current Index to Journals in Education) ve Dissertation Abstracts’ da yer
alan matematik e¤itimindeki araflt›rmalar›n konular›n›n y›llara göre de¤iflimini göstermektedir. fiekil 1,
2000-2002 y›llar› aras›nda matematik e¤itiminde yap›lan araflt›rma konular›n›n ilk seçilen temel bafll›¤a
göre yüzdelerini gösterirken; fiekil 2, ikinci temel bafll›¤a göre benzer yüzdeleri göstermektedir. 

fiekil 1. Birinci temel bafll›¤›n y›llara (2000-2002) ve araflt›rma tipine (makale-tez) göre yüzdeleri 

Görüldü¤ü gibi, üç y›lda da makalelerde ve tezlerde en çok araflt›r›lan konular “matematik konular›”,
“ö¤retim yöntemleri” ve “biliflsel boyut” olmufltur. Ö¤renmenin duyuflsal boyutunun da sürekli olarak
çal›fl›lan konular aras›nda oldu¤unu vurgulamak gerekir. Son y›llara do¤ru “baflar›” ve “teknolojinin”
matematik e¤itiminde kullan›lmas› konusunda yap›lan tezlerde bir artma görülürken, “sosyo-kültürel” etki-
lerin daha çok makale boyutunda çal›fl›lm›fl oldu¤unu belirtmek gerekir. 

Tablo 3.2. YÖK veri taban›ndaki tezlerin y›llara göre da¤›l›m›(2000-2002)

Konu Bafll›klar› Birinci Temel Bafll›k ‹kinci Temel Bafll›k

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Tutum 1 1 1 2 1 1

Biliflsel Boyut 4 4 2 4 4 2

Baflar› 0 0 2 7 6 1

Teknoloji 3 6 0 1 1 1

Ö¤retim Yöntemleri 4 4 2 1 2 1

Ö¤retmen E¤itimi 0 1 1 0 0 2

Ölçme ve De¤erlendirme 1 2 1 2 1 0

Sosyo-kültürel Etkiler 0 1 0 1 0 0

Matematik Konular› 6 6 3 2 5 2

Fen E¤itimi 1 0 0 0 0 0

Matematiksel Kültür 1 0 0 0 0 0

Di¤er 2 0 0 2 5 2

Toplam 23 25 12 23 25 12
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Yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde, araflt›rmac›lar›n daha çok “biliflsel boyut” ve “matematik konu-
lar›na” odakland›klar› görülmüfltür. Biliflsel boyut ve matematik konular›n›n hangi alt bafll›klar›nda daha
çok çal›fl›ld›¤› görülmek istendi¤inden fiekil 3 ve fiekil 4 oluflturulmufltur. fiekil 3, “biliflsel boyut” bafll›¤›
alt›nda, makalelerde ve tezlerde hangi konular›n s›kl›kla çal›fl›ld›¤›n› göstermektedir. Grafi¤e göre “biliflsel
boyut” bafll›¤› ad› alt›nda en fazla çal›fl›lan konular “ö¤renme” ve “problem çözme” konular› olmufltur.
Ö¤renme süreci, e¤itimci araflt›rmac›lar taraf›ndan her zaman aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r ve halen çal›fl›lmak-
tad›r. Bu ö¤renme sürecinin, konu matematik oldu¤unda de¤iflip de¤iflmedi¤i ise vurgulanmas› gereken bir
konudur. Di¤er taraftan, matematiksel muhakemenin önemli bir k›sm›n› oluflturan problem çözme, Amerika
Ulusal Matematik Ö¤retmenleri Derne¤i (National Council of Teachers of Mathematics) taraf›ndan 1980’de
yay›nlanan An Agenda for Action: Recommendations for School Mathematics of the 1980s reform döküman›
ile matematik e¤itiminin önemli araflt›rma konular› aras›na girmifltir. Matematiksel düflünmenin ilk
ad›mlar›ndan birisi olan problem çözme, daha önceden kazan›lan bilgilerin yeni ve tan›nmayan durumlara
uygulanmas› sürecidir (Reys vd., 1998). Bu sürecin daha iyi anlafl›lmas›n›n ve uygun flekilde hayata geçir-
ilmesinin “matematik ö¤renme ve ö¤retme” ortam›n› daha etkin k›laca¤› aç›kt›r.

fiekil 4, “matematik konular›” bafll›¤› alt›nda hangi konular›n s›kl›kla çal›fl›ld›¤›n› göstermektedir.
“Matematik konular›” bafll›¤› ad› alt›nda en fazla çal›fl›lan konular “aritmetik” ve “geometri” olmufltur.

fiekil 2. ‹kinci temel bafll›¤›n y›llara (2000-2002) ve araflt›rma tipine (makale-tez) göre yüzdeleri 

fiekil 3. Birinci ve ikinci temel bafll›¤›n “biliflsel boyut” konusundaki alt bafll›klar› (2000-2002)

mahkeme    yarat›c›l›k      problem    kavram     Uzun-k›sa      anlama     kavram       biliflsel        bilifl       Genelleme    Ö¤renme     konuya       beceri    Ö¤renme
çözme     yan›lg›s›   süreli-bellek                 oluflturma      süreç         ötesi                                         iliflkin bilgi                  zorlu¤u

1. Temel bafll›k             2. Temel bafll›k
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Kuflkusuz gerek aritmetik gerekse geometri, matematik müfredat›n›n önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r.
Aritmetik, ö¤rencilerin formal e¤itimlerinin ilk y›llar›nda kurduklar› ve gelecekte pek çok matematik
konusuna temel oluflturan bir konu olarak vurgulanmas› gereken bir araflt›rma konusudur. Di¤er yandan,
geometri ise uzamsal görsellefltirmeyi ve görsel boyutta düflünebilmeyi ön plana getiren bir konu olarak
di¤er matematik konular›ndan ayr›l›r. Son y›llarda üzerinde durulmufl di¤er bir konu ise “e¤itim program›”
konusudur. Matematik müfredat›; ö¤rencilerin ve toplumun ihtiyac›n› yans›tabilmek için her konu gibi
sürekli bir de¤iflim hâlindedir. Ö¤retimin daha etkin olabilmesi için araflt›rmaya dayal› yeni deliller, matem-
atik müfredat›nda yap›labilecek de¤iflikliklerin tan›mlanmas› ve yeniliklerin yap›lmas› için çok önemlidir.

Temel bafll›klar›n hangi seviyelerde ne kadar s›kl›kla çal›fl›ld›¤› görülmek istendi¤inden Tablo 3.3
oluflturulm›fltur. Tablo 3.3’e bak›ld›¤›nda ilk temel bafll›k ve ikinci temel bafll›k için en çok çal›fl›lan konu-
lar paralellik göstermifltir. ‹lkokul ve ortaokul seviyesinde en çok çal›fl›lan konular›n “ö¤retim metodlar›” ve
“biliflsel boyut”; lise seviyesinde en çok çal›fl›lan konular›n ise“biliflsel boyut” ve “matematik konular›”
oldu¤u görülmüfltür. 

Atkinson’a (1992) göre; ilkokul ça¤›ndaki çocuklar, okula kendi özel matematik anlay›fllar›yla ve
flafl›rt›c› bir matematiksel yetenek çeflitlili¤iyle bafllarlar. Bu yetenekler, onlar için anlaml› olan somut
durumlarla ifllem yapt›klar›nda daha çok belirir. Çocuklar okulda genellikle formal bilginin gerekli oldu¤u
matematiksel problemlerde hataya düflerler. Bundan dolay›, okuldaki matemati¤in daha anlaml› bir hâle
getirilmesi için ö¤rencilere informal matematik ve formal matematik bilgileri ile bu bilgileri kurmadaki
stratejiler aras›nda bir ba¤ kurulabilmesi önemlidir. Çocuklar›n okulun bafl›nda sahip olduklar› anlaml› olan
matematiksel stratejileri yap›land›rabilecek ve yeni ö¤renmeleri de daha etkin k›labilecek ö¤retim metotlar›
konular›nda yap›lan araflt›rmalar büyük önem tafl›r.

Reys vd.(1998)’ne göre, ö¤renciler e¤itim süreçlerinde ilerledikçe, her daldaki konular›n daha
karmafl›k ve çeflitli hâle geldi¤ini görürler. Bununla birlikte ö¤rencilerin biliflsel süreçlerinin gerek konu
baz›nda gerekse yafl ile nas›l de¤iflti¤inin çal›fl›lmas› matematik e¤itimcileri ve araflt›rmac›lar› için çok
önemlidir. Bu nedenle, bütün ö¤renciler için yeni ö¤retim metotlar› ve ö¤renme etkinlikleriyle matematik
konular›n›n (müfredat) içeri¤ini beraber dikkate almak hangi seviyede olursa olsun e¤itimcilerin en çok
odakland›¤› konudur. 

fiekil 4. Birinci ve ikinci temel bafll›¤›n “matematik konular›(müfredat)” konusundaki alt bafll›klar› (2000-2002)
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Birinci ve ikinci temel bafll›k kulan›larak oluflturulan “crosstab” tablosu ile hangi konular›n beraber
ele al›nd›¤› ve çal›fl›ld›¤› görülebilir (bkz. Tablo 3.4). Ayn› zamanda bu tablo, birinci ve ikinci temel bafll›-
¤›n beraber, ne kadar s›kl›kla çal›fl›ld›¤›n› da sergilemektedir. Örne¤in; birinci temel bafll›k “biliflsel boyut”,
ikinci temel bafll›k “matematiksel kültür” olan 2 makale veya tez varken, birinci temel bafll›¤›n “matema-
tiksel kültür”, ikinci temel bafll›¤›n ise “biliflsel boyut” oldu¤u 1 tane makale veya tez bulunmaktad›r. “Bi-
liflsel boyut” ve “matematik konular›” en fazla birlikte gözönüne al›n›p incelenen konular olmufltur. Bu iki
konunun “ö¤retim yöntemleri” ve “teknoloji” ile beraber çal›fl›ld›¤› araflt›rmalar da yine yo¤unluktad›r. 

“Biliflsel boyut” ve “matematik konular›n›n” beraber çal›fl›lmas›, daha önce de bahsedildi¤i gibi za-
ten tam olarak aç›klanamayan ö¤renmenin, matematik konular›nda farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› inceler. Bu
araflt›rmalar, daha da özel olarak farkl› matematik konular›n› ö¤renmede oluflabilecek de¤ifliklikleri aç›kla-
maya çal›fl›r. Art›k ö¤retmenlerden sadece alanlar› çok iyi bilip bunlar› genel e¤itim bilgileri ve yöntemleri
ile ö¤rencilere aktarmalar› beklenmemektedir. Eskiden yayg›n olan “bilenin ö¤retebilece¤i” görüflü art›k
yerini “alan›n› bilen, genel ve alana özel e¤itim bilgilerine sahip olan›n etkin ö¤renme ortam› yaratabilece-
¤i” görüflüne b›rakm›flt›r. 

Shulman (1986) ve Fennema & Franke (1992) ö¤retmenlerin ö¤retmenlik bilgilerinin karmafl›k oldu-
¤unu vurgulam›fllard›r. Alan bilgisi (matematik) ve genel pedagoji bilgisine ek olarak Shulman (1986) tara-
f›ndan pedagoji alan bilgisi; Fennema ve Franke (1992) taraf›ndan ö¤rencilerin matematikteki/matemati¤i
kavramalar› bilgisi (knowledge of learners` cognition in mathematics) olarak adland›r›lan önemli bir bilgi
tipi tan›mlanm›flt›r. Böylelikle yukar›da bahsedilen araflt›rmalar›n sonuçlar›, ö¤retmenlerde bulunmas› gere-
ken pedagoji alan bilgisi için e¤itimcilere ve ö¤retmenlere kaynak oluflturur. 

Ö¤retmenler taraf›ndan verilen ö¤retim kararlar› üzerindeki en kritik etkilerden birisi, ö¤retmenlerin
matematik (bilgileri) ve ö¤rencilerinin matematiksel düflünmeleri hakk›ndaki bilgileridir (Fennema,
Sowder, & Carpenter, 1999, s. 190)  

Tablo 3.3. Araflt›rma konular›n›n s›n›f seviyelerine göre da¤›l›m› (Yüzde)

Seviyeler Tutum            Biliflsel Süreç        Baflar›            Teknoloji             Ö¤retim Metodlar›      Ö¤retmen E¤itimi        Ölçme         Sosyo-Kültürel       Mat. Konular›       Fen E¤itimi             Mat. Kültür               Di¤er

‹lkokul 3.66 19.51 12.80 12.80 21.95 1.22 2.44 5.49 19.51 – – 0.61

Ortaokul 8.70 18.26 15.22 10.87 16.09 1.30 6.09 6.52 16.09 – 0.43 0.43

Lise 7.25 17.56 14.89 15.27 14.89 – 3.82 6.11 18.70 0.76 – 0.76

‹lkokul 5.49 22.56 10.98 2.44 22.56 2.44 4.88 7.93 20.12 – – 0.61

Ortaokul 5.22 20.00 11.74 5.65 24.78 0.87 7.39 8.70 13.48 0.43 0.43 1.30

Lise 8.78 20.99 8.78 8.02 17.18 1.15 4.58 8.02 17.56 2.29 0.38 2.29

1. Temel

Bafll›k

2. Temel

Bafll›k

Tablo 3.4. Birinci ve ‹kinci Temel Bafll›k Aras›ndaki ‹liflkiler (Frekans)

2. Temel Bafll›k

Biliflsel Ö¤retim Ö¤retmen Sosyo- Matematik Fen Mat.
Tutum Süreç Baflar› Teknoloji Metodlar› E¤itimi Ölçme Kültürel Konular› E¤itimi Kültür Di¤er Toplam

Tutum 15 15 18 15 36 21 9 12 13 2 4 4 164

Biliflsel Süreç 21 54 10 21 57 9 17 12 61 2 2 2 268

Baflar› 20 16 0 14 37 7 20 29 17 1 0 4 164

Teknoloji 13 48 24 0 24 11 10 7 51 2 0 1 191

Ö¤retim Metodlar› 18 44 26 10 51 24 9 17 42 2 0 6 249

Ö¤retmen E¤itimi 8 9 4 2 21 17 1 4 13 0 0 2 81

Ölçme 5 10 14 0 9 5 6 5 9 0 0 0 63

Sosyo-Kültürel Etkiler 7 7 9 1 14 4 5 12 6 2 1 5 73

Matematik Konular› 18 94 13 41 54 15 5 10 15 3 0 1 269

Fen E¤itimi 1 5 0 0 1 2 0 2 4 0 0 1 16

Matematiksel Kültür 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 6

Di¤er 1 1 3 0 5 1 1 5 2 0 1 2 22

Toplam 127 303 121 104 312 116 83 116 233 14 8 29 1566
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Fennema vd. (1996) çocuklar›n nas›l anlad›klar› ve ö¤rendikleri konulu bir seminere kat›lan ö¤ret-
menlerin seminerden sonra ö¤retimlerini de¤ifltirmifl olduklar›n› ve s›n›flar›nda matematiksel düflünmeyi ve
problem çözmeyi daha ön plâna getirmeye bafllad›klar›n› gözlemlemifllerdir. Dolay›s› ile oldukça yeni olan
bu kavram için “biliflsel boyut” ve “matematik konular›n›” beraber inceleyen araflt›rmalar çok büyük önem
tafl›maktad›r. 

4. TARTIfiMA

Makalenin bafl›nda da belirtti¤imiz gibi, buradaki amac›m›z, CIJE (Current Index to Journals in
Education) veri taban›ndaki araflt›rma makalelerini ve Dissertation Abstract veri taban›ndaki master ve dok-
tora tezlerini kullanarak matematik e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n, 2000-2002 y›llar› aras›ndaki
da¤›l›m›n› görmekti. Çal›flma analizleri s›ras›ndaki amac›m›z araflt›rmac›lara, ö¤rencilere ve e¤itimcilere
matematik e¤itimi alan›ndaki araflt›rma konular› ve bunlar›n e¤ilimleri hakk›nda bilgi vermek olmufltur.
Genel olarak araflt›rmalara bak›ld›¤›nda araflt›rmac›lar›n, en çok “matematik konular›”, “biliflsel boyut” ve
“ö¤retim yöntemleri” üzerinde odakland›¤› görülmüfltür. 

Matematik ö¤retiminin, son y›llar içerisinde, di¤er pek çok alanda oldu¤u gibi bir de¤iflim süreci
içinde oldu¤u ya da olmas› gerekti¤i savunulmaktad›r (NCTM, 2000). Matematik dersleri genelde: Ö¤ret-
menlerin tahtaya kurallar› yaz›p, bu kurallar› içeren birkaç örnek çözdükten sonra ö¤rencilere yapmalar› için
baflka örnekler ve sorular vermeleri fleklinde bir s›ray› izlerdi. Anlaman›n ya da ö¤renmenin ancak bol
say›da çözülen örnekle oluflabilece¤ine inan›l›yordu. Matematik ö¤retimindeki bu anlay›fl; psikologlar›n,
çocuklar›n çevrelerindeki dünyay› nas›l alg›lad›klar› hakk›nda yapt›klar› çal›flmalar ile sorgulanmaya
bafllanm›flt›r. Etkin matematik ö¤renmelerinin, hangi ö¤retim yöntemleri ile mümkün oldu¤u bugün pek çok
araflt›rman›n ilgi oda¤› olmufltur (Busbridge & Womack, 1991).

Anlaman›n esas al›nd›¤› bir s›n›f ortam›n›n özelliklerini Carpenter & Lehrer (1999) afla¤›daki gibi
s›ralamaktad›rlar:

Anlamaya dayal› ö¤renmenin genifl anlamda gerçekleflebilmesi için: a) Ö¤rencilere uygun iliflkileri
gelifltirebilecekleri, b) Matematiksel bilgilerini geniflletebilecekleri ve uygulayabilecekleri, c) Kendi matem-
atiksel tecrübelerini yans›tabilecekleri, d) Bildiklerini kolayca ifade edebilecekleri ve e) Kendilerine özel
matematiksel bilgilerini oluflturabilecekleri s›n›f ortam› ile ö¤rencilere f›rsatlar sa¤lanmal›d›r. Ö¤rencilerin
yukar›daki etkinlikleri gerçeklefltirmelerine olanak sa¤layacak bir s›n›f ortam›n›n düzenlenmesi için
ö¤retimin düflünülmesi gereken en az 3 boyutu vard›r:

• Ö¤rencilerin çözebilecekleri problemler, kat›labilecekleri görev ve etkinlikler, 

• Matematiksel fikirleri ve problem durumlar›n› temsil eden araçlar, 

• Ö¤retmenler ve ö¤rencilerin hemfikir olduklar› matematiksel etkinlikleri standartlara göre
düzenleyen örnek teflkil eden uygulamalar 

ö¤retmenler ve ö¤renciler taraf›ndan kabul görmelidir. (s. 24) 

Son olarak bu çal›flman›n s›n›rl›l›klar›ndan bahsedilirse, örneklemin sadece 2000, 2001 ve 2002
y›llar› aras›nda yap›lan matematik e¤itimindeki araflt›rmalarla k›s›tl› oldu¤u aç›kt›r. Araflt›rman›n örnek-
lemini geniflleterek, matematik e¤itimindeki araflt›rma konular›n›n y›llara göre de¤iflimini ve e¤ilimini
daha iyi görmek mümkün olacakt›r. Ayr›ca çal›flma s›ras›nda belirlenen 12 temel bafll›¤›n geniflletilerek,
araflt›rma alanlar›n›n daha ayr›nt›l› olarak incelenmesi sa¤lanabilir. Ülkemizde Türkçe makalelerin top-
land›¤› bir veri taban› olmas› hâlinde ise, uluslararas› karfl›laflt›rmalar›n yap›labilece¤i çal›flmalar
mümkün olabilecektir.
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