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ÖZET: Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney
U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının
olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak
erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik
dersine yönelik tutumlarının ortalamaları arasında kızlar lehine bir fark bulunmuştur. Kız ve erkeklerin olasılığa yönelik tutumlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Kızların olasılık başarıları, olasılığa
ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler
bulunmamıştır. Erkeklerin olasılık başarıları ile olasılığa
yönelik tutumları arasında, olasılığa yönelik tutumları ve
matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş iken bu kişilerin olasılık başarıları ve matematiğe
yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrencilerine yanlış izlenim vermeleri önlendiğinde, bu kişilerin kız
öğrencilerinin olasılık başarılarına, olasılık ve matematiğe
yönelik tutumlarına olumlu katkıda bulunmaları sağlanabilir.
ANAHTAR
Tutum, Cinsiyet

SÖZCÜKLER:

Olasılık,

Matematik:,

Başan,

ABSTRACT:
The purpose of the present study was to investigate probability aehievement, attitudes toward probability and mathematies of senior prospeetive mathematies
teaehers enrolled in Secondary Mathematies Teaeher Edueation Programs. In order to test the hypotheses, MannWhitney U Test or Pearson eorrelation were used. Af ter the
analyses, while it was found that there was a statistically
signifieant mean differenee on probability achievement in
the favor of male prospeetive mathematies teaehcrs, it was
found that there was a signifieant mean differenee on attitudes toward mathematies in the favor of girls. It was found no signifieant mean differenee on attitudes toward probability with respeet to gender. Therc were no signifieant
relationships among girls' probability aehievement, attitu-

des toward probability and mathematics. Wbile it was found significant relationships between boys' probability aehievement and their attitudes toward probability, and between their attitudes toward probability and mathematics, it
was found no significant relationship between boy s ' probability achievement and their attitudes toward mathematics.
When the prospeetive teaehers beeome a teaeher, wrong
impressions toward their stııdents are prcvented so that
they can make positive contribution toward their female
students' achievement in probability, and attitudes towards
probability and mathematies.
KEY WORDS: Probability, Mathematics, Achievement, Attitudes, Gender

1. GIRiŞ
Öğretmenin alan bilgisindeki yeterliği öğrencinin matematiğe yönelik tutumlarım etkileyen
faktörlerden biridir [1,2]. Ayrıca, öğretmenin
matematiğe yönelik tutumlarımn öğretmenin
öğretim biçimini etkilediği ve bunun da öğrencinin matematiğe yönelik tutumunu etkilediği çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır [3,4]. Bu
bilgiler ışığında, matematik ve matematiğin bir
konusu olan olasılıkta, öğrencilerin başarısız 01masımn bir sebebi olarak öğretmenlerin nitelik
olarak yeterli olmamaları ve olumlu tutuma sahip olmamaları düşünülebilir. Bundan dola)",
matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarımn olasılık konusundaki yeterliklerinin, matematik ve olasılık konusuna yönelik tutumlarının
incelenmesi gereklidir.
Cinsiyete göre farklıIJk yaşa ve değerlendirilecek matematik konusuna göre değişmektedir
[5]. O halde, olasılık konusundaki başarı ve tutum matematikten ayrı olarak ele alınabilir. Ba-
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şan ve tutumdabir cinsiyete göre farklılığın bulunmuş olmasımn nedenlerinden biri öğretmenlerin öğrencilerine
yönelik tutumlarıdır
[6,7,8,9]. Öğretmen adaylarımn ve öğretmenlerin olasılık başansında, olasılığa ve matematiğe
yönelik tutumlarındabir cinsiyet farkı olmamalıdır ki öğretmenler mesleklerini yaparlarken
öğrencilerine yanlış izlenim vermesinler. Aynca, öğretmenler böyle bir cinsiyet farkı varmış
gibi, farkında olarak veya olmayarak, kız ve erkek öğrencilerine farklı davranabilirler. Bu konuda yurtdışında yapılan çalışmalann bazılarında öğretmenlerin öğrencilerine bu şekilde davrandıklan ortaya çıkmıştır [6,7,8,9]. Bu tür yanlış davramşlardandolayı, kız öğrencilerin başarı
ve tutum açısından cinsiyet farkı olduğu önyargısına sahip olmalanna sebep olunabilir ve bu
şekilde kız öğrencilerin başarıları ve tutumlan
olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada öğretmenlerin kız ve erkek
öğrencilerine dönük algı, beklenti ve tutumlanmn önemli ölçüde geleneksel cinsiyet aynmcılığı özelliklerini gösterdiği bulunmuştur [10]. Örneğin, 100 öğretmenden 59'u matematik öğretmenliğinin erkekler için daha uygun olduğunu
belirtmiştir. Bu da öğretmenlerin öğrenci iken
matematik derslerinde edindikleri olumsuz tecrubelerdenkaynaklamyor olabilir.
Kız ve erkek öğretmen adaylanmn üniversite
giriş sınavıyla seçilerek geldikleri göz önüne alınacak olursa adaylarda olasılık başansında ve
olasılığa yönelik tutumda cinsiyet farkımn olmaması beklenir. Bu beklentinin doğru olup olmadığım incelemek için bu çalışma yapılmıştır.
Erer araştırmasonucundacinsiyete göre bir fark
bu1unacakolursa öğretmen adaylanmn üniversite eğitimi sırasında çeşitli etkinliklerle bu farkın
kaldınlması gerekecektir ki mesleklerine başladıklannda kız öğrencilerine farklı davranmamalan sağlanabilsin.

Dergilerde yayınlanmış olan matematik eğitimi ile ilgili çalışmaları incelediğimiz zaman ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin olasılık başarısımn cinsiyete göre farklı olup
olmadığı ile ilgili çalışmaların yer almasına karşın birbirini destekleyen sonuçlar elde edilmemiştir [15,16,17,18]. Aynca, öğretmen veya öğretmen adaylanmn olasılık başarısı ile ilgili bir
çalışmaya rastlanınamıştır. Buna ek olarak, her
seviyede öğrencilerin, öğretmenlerin veya öğretmen adaylarımn olasılığa yönelik tutumlanmn
cinsiyete göre farklı olup olmadığım inceleyen
bir çalışmaya da rastlanmamıştır.İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlan ile ilgili araştırmalardabelirli bir cinsiyet lehine bir fark bulunmamıştır
[15,19,20,21,22]. Bu konuda öğretmen ve öğretmen adaylan ilc ilgili bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Sadece Aksu, matematik öğretmen
adaylan ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir
grupla yaptığı çalışmasında bu grubun genel olarak matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark bulmaımş, ancak tutumu oluşturan
boyutlardanbiri olan hoşlanma boyutunda kızlar
lehine anlamlı bir fark bulmuştur [23].
Sonuç olarak, öğretmen adayları ile ilgili bu
konularda yayınlara rastlanmamış olması bu konunun önemsiz olduğunu göstermemektedir.
Tam tersine bu alanda yapılacak daha çok şeyin
olduğunu göstermektedir. Bımdan dolayı, bu çalışmada Ankara'da bulunan üç üniversitedeki
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
programlanndaokuyan 4. sımfmatematik öğretmen adaylanmn olasılık başarısı, olasılığa ve
matematiğe yönelik tutumları cinsiyete göre incelenmiştir.

Matematiği öğrenmede tutumun önemli bir
roloynadığı yapılan çeşitli araştırmalardaortaya
konulmuştur[ll, 12,13,14]. Bu nedenle, bu çalışmada kız ve erkek öğretmen adaylanmn olasılık başansı ile olasılığa ve matematiğe yönelik
tutumlan arasında bir ilişki olup olmadığı da incelenmiştir.

Bu çalışmamn amacı matematik öğretmen
adaylannın olasılık başansını, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlannı cinsiyete göre incelcmektir. Bunun için 9 hipotel. belirlenmiş ve
0,05 anlamlıhk düzeyinde Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyon kullanılarak test edilmiştir. Hipotezler sırasıyla şunlardır:

2.VÖNTEM
2.1. Problem ve Hipotezler

Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Başarısı, Olasılık ve Matematiğe
Cinsiyete Göre İncelenmesi

1. Kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark
yoktur.
2. Kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının olasılığa yönelik tutumlarınınortalamaları arasında istatistikselolarak
anlamlı bir fark yoktur.
3. Kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumlarının ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktur.
4.

Kız matematik öğretmen adaylarının
olasılık başarısı ile olasılığa yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

S. Erkek matematik öğretmen adaylarının
olasılık başarısı ile olasılığa yönelik tutumları arasında istatistikselolarak anlamlı bir ilişki yoktur.
6. Kız matematik öğretmen adaylarının
olasılığa yönelik tutumları ve matematiğe yönelik tutumlarıarasındaistatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki yoktur.
7. Erkek matematik öğretmen adaylarının
olasılığa yönelik tutumları ve matematiğe yönelik tutumlarıarasındaistatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki yoktur.

8. Kız matematik öğretmen adaylarının
olasılık başarısı ve matematiğe yönelik
tutumları arasında istatistikselolarak anlamlı bir ilişki yoktur.
9. Erkek matematik öğretmen adaylarının
olasılık başarısı ve matematiğe yönelik
tutumları arasında istatistikselolarak anlamlı bir ilişki yoktur.
2.2. Katılımcılar
1998-1999 öğretim yılında Gazi, Hacettepe
ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri'ndeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarında
okuyan 4. sınıf öğrencilerinden toplam 121 kişi
bu çalışmada yer almıştır. Üniversite ve cinsi yete göre öğrenci dağılımı Tablo 1 de verilmiştir.

Yönelik Tutumlarının
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Tablo 1. Üniversite ve Cinsiycte Göre Öğrenci
Dağıhmı
Üniversite

Gazi

Hacettepe

Üniv.

Üniv.

ODTÜ

Toplam

Erkek

21

12

27

60

Kız

13

29

19

61

Toplam

34

41

46

12]

Cinsiyet

2.3. Ölçme Araçları
2.3.1. Olasılık Başarı Testi
Öğretmen adaylarının olasılık konusu ile ilgili yeterliklerini belirlemek için Bulut tarafından geliştirilen test kullanılmıştır [15]. Bulut'un
çalışmasında testin alfa güvenirlik katsayısı 0,74
olarak hesaplanmıştır. Bu test 26 sorudan oluşmaktadır. Eğer soruya verilen cevap doğru ise 1
olarak, yanlış ise O olarak değerlendirilmiştir.
Testten alınabilecek en yüksek puan 26'dır. Bu
çalışmada yapılan analiz sonucunda ise testİn alfa güvenirlik katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur.

2.3.2. Olasılığa Yönelik Tutum Ölçeği
Matematik öğretmen adaylarının olasıhğa
yönelik tutumlarını belirlemek için Bulut tarafından geliştirilmiş olan 15 olumlu ve 13 olumsuz olmak üzere 28 tane Likert-tipi maddeden
oluşan tutum ölçeği kullanılmıştır [I5]. OIaslhkla ilgili tutum cümlelerinin karşısında birbirini izleyen sırada "tamamen katıhyorum", "katılıyorum", "katılabilirim", "katılmayabilirim",
"katıımıyorum" ve "tamamen katılmıyorum" b; -

çi1nİnde görüş içeren 6 seçenek verilmiş, kişilerden bu görüşlerden kendilerine en uygun ola'
birini işaretlemeleri isten1nİştir.Yanıtların analizinde olumlu maddeler için belirtilen seçenekler
sırayla 6, 5, 4, 3, 2 ve 1; olumsuz olanlar ise sırayla I, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak sayısal değerlerle
kodlanmıştır.Toplam puan 28 ile 168 arasında
değişmektedir. Bulut'un yaptığı çahşmada yapılan analizler sonucunda alfa güvenirlik katsayısı 0,95 ve tek boyutlu olduğu belirlenmiştİr. Bu
çalışmada yapılan analiz sonucunda İse testin alfagüvenirlik katsayısının 0,94 ve tek boyutlu olduğu bulunmuştur.
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2.3.3. Matematik
Ölçeği

Dersine Yönelik Tutum

J. of
Ed 22

ler sonucunda, MANOVA'nın
varsayımlarından
bazıları sağlanamadığı için veriler çeşitli şekillerde dönüştürülerek analizler yapılmıştır, fakat
bu işlemlerden de sonra, aynı varsayımlar sağlanamamıştır. Sonuç olarak, ham veriler param et-

Matematik öğretmen adaylarının matematiğe
yönelik tutumları, Aşkar tarafından geliştirilmiş
olan 10 olumlu ve 10 olumsuz olmak üzere 20
tane Likert-tipi madden oluşan tutum ölçeği ile
belirlenmiştir [23]. Tutum cümlelerinin karşısında birbirini izleyen sırada "tamamen uygundur", "uygundur", "kararsızım", "uygun değildir" ve "hiç uygun değildir" biçiminde görüş
içeren 5 seçenek verilmiş, kişilerden bu görüşlerden kendilerine en uygun olan birini işaretlemeleri istenmiştir. Yanıtların analizinde olumlu
maddeler için belirtilen seçenekler sırayla 5, 4,
3,2 ve 1; olumsuz olanlar ise sırayla 1,2, 3, 4 ve
5 olarak sayısal değerlerle kodlanmaktadır. Toplam puanları 20 ile 100 arasında değişmektedir.
Aşkar'ın yaptığı analizler sonucunda alfa güvenirlik katsayısının 0!)6 ve tek boyutlu olduğu
belirlenmiştir. Bu çalışmada yapılan analiz sonucunda ise testin alfa güvenirlik katsayısının
0,97 ve tek boyutlu olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının mate-

rik olmayan testlerden Mann- Whitney U testi ile
analiz edilmiştir. Yapılan anaHz sonuçları Tablo
2'de verilmiştir.
Tablo 2'den yararlanarak 1.-3. hipotezler birer birer test edilecektir.
Birinci hipotez, "kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları
arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark yoktur" şeklindedir. Bu hipotez test edildiğinde,
Tablo 2'de görüldüğü üzere kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0,05). Ayrıca, erkek matematik öğretmen adayları için
testten alınan puanların ortalaması 26 üzerinden
17,200 (SSE= 4,186) iken kız matematik öğretmen adayları için ortalama 14,328'dir (SSK=
5,729).

matiğe yönelik tutumları hakkında bilgi, bu kişilerin genelolarak matematik dersini göz önüne alarak tutum ölçeğini cevaplamaları ile elde
edilmiştir.

İkinci hipotez, "kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının olasılığa yönelik tutumlarının ortalamaları arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark yoktur" şeklindedir. Bu hipotez

test edildiğinde, Tablo 2'de görüldüğü üzere kız

3. BULGULAR
Olasılık

başarısı,

olasılık

ve matematiğe

yö-

nelik tutumlarıarasında cinsiyete göre bir farkın
olup olmadığını test etmek için "Çok Yönlü
Varyans Analiz" (MANOVA) yapılmak istenm\ştir. Ham veriler kullanılarak yapılan analiz-

ve erkek matematik öğretmen adaylarının olasılığa yöneHk tutumlarının ortalamaları arasında
istatistikselolarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Ayrıca, erkek matematik
öğretmen adaylarının tutum ölçeğinden aldıkları
puanların ortalaması 109,550 (SSE= 26,143) iken

Tablo 2. Mann-Whitney U Test Analiz Sonuçları
Değişken
Olasılık Başarısı
Olasılığa Yönelik

Tutum

Matematiğe Yönelik Tutum

(*) p < 0,05

Cinsiyet

X

ss

Sıralama
Ormlaması

Erkek
Kız

17,200

4,186

70,60

4236,00

]4,328

5,729

51,56

3]45,00

Erkek

109,550
] 11,213

26,]43

60,27

36]6,00

Kız

22,228

6],72

3765,00

Erkek

80,650

12,089

54,54

3272,50

Kız

85,557

8,427

67,35

4108,50

Sıralama
Toplamı

MannWhitney U
] 254,00*
1786,00
]442,50*

Matematik Öğreımen Adaylarının Olasılık Başarısı, Olasılık ve Malemaıiğe
Cinsiyeıe Göre incelenmesi

kız matematik öğretmen adaylanmn puanlarımn
ortalaması 111,213 'tür (ssK=22,228).
Üçüncü hipotez, "kız ve erkek matematik öğretmen adaylarının matematiğe yöneJik tutumlarının ortalamaları arasında istatistikselolarak
anlamh bir fark yoktur" şekJindedir. Bu hipotez
test ediJdiğinde, Tablo 2'de görüldüğü üzere, kız
ve erkek matematik öğretmen adaylarının matematik dersine yöneJik tutumlarımn ortalamaları
arasında istatistikselolarak kızlar lehine anlamh
bir fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, tutum öiçeğinden erkek matematik öğretmen adayları mn
aldığı puanlann ortalaması 80,650 (SSE= 12,089)
iken kız matematik öğretmen adayları mn puanlarımn ortalaması 85,55Tdir (SSK= 8,427).
Öğretmen adaylarının olasıhk başarıları, olasıhk ve matematiğe yöneJik tutumları arasındaki
ilişkiJerin cinsiyete göre incelenmesi için yazılmış olan 4.-9. hipotezler Pearson korelasyon iJe
test edihniştir. Analizler Tablo 3'de veriJmiştir.
Tablo 3'de görüldüğü üzere aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:
. Kız matematik öğretmen adaylanmn olasılık başanlan ile olasıhğa yöneJik tutumları
arasında istatistikselolarak
anlamh bir
ilişki yoktur (p>O,05).

. Erkek matematik öğretmen adaylarımn
olasıhk başarılan ile olasıhğa yöneJik tutumlan arasında istatistikselolarak anlamh
bir ilişki vardır (p<0,05).

.

Kız matematik öğretmen adaylanmn olası-

hğa yöneJik tutumlan ve matematiğe yönelik tutumları arasında istatistikselolarak
anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05).

Yönelik Tuıumlarının

. Erkek matematik öğretmen adaylarımn
olasıhğa yönelik tutumlan ve matematiğe
yöneJik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamh bir i1işki vardır (p<0,05).

.

Kız matematik öğretmen adaylannın olasılık başanlan ve matematiğe yöneJik tutumları arasında istatistikselolarak anlamlı bir
ilişki yoktur (p>O,05).

. Erkek matematik öğretmen adaylarının
olasılık başanları ve matematiğc yöneJik
tutumları arasında istatistikselolarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05).
4.TARTIŞMA

VE ÖNERiLER

Bugüne kadar gerek yurdumuzda gerekse
yurt dışında matematik öğretmen adaylarımn
matematiğe yönelik tutumlarım, olasılık konusundaki başarılanm ve olasıhk konusuna yöneJik tutumlanm cinsiyete göre araştıran çahşmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada olasıhk başansında erkek matematik öğretmen adaylanmn lehine istatistiksel
olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerle yapıJan
bazı çalışmaların sonuçları ile benzerJik göstermesine rağmen [16,17 ,20], daha üst seviyeJerdeki öğrencilerle yapılan bazı çalışmalardan elde
edilen sonuçlarla tutarh değildir [18]. Örneğin,
Uluslararası Eğitim Başarısım Değer1cndirme
Derneği (IEA) tarafından gerçekleştirilen 3.
Uluslararası Matematik ve Bilim Çalışması 'nın
sonucunda veri sunumu, analizi ve olasılık konularım kapsayan sorularda 8. sınıf Koreli erkek
öğrenciler lehine bir fark bulunmuştur [17]. Bi-

Tablo 3. Pearson Korelasyon Analiz Sonuçları
Tutum
Değişken

Cinsiyet

Olasılık Başarısı

Olasılığa Yönelik Tutum

Olasılığa Yönelik

Matematiğe Yönelik

Erkek

0,305*

0,199

Kız

0,026

-O,061

Erkek
Kız

(*) p < 0,05

(**) p < 0,01

25

0,348**
0,167
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zim çalışmanın sonucu ile Moran ve McCullars'ın üniversite düzeyinde yaptıkları çalışmamn sonucu ile de tutarlılık göstermektedir [18].
Bulut, 8. sımf öğrenciler ile yaptığı çalışmada olasılık başarısında kızlar lehine bir fark bulmuştur [15]. Bu çalışmada ise bu farkın erkek
öğretmen adayları lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç da, Hopkins ve meslektaşlarımn,
erken çağlarda matematik başarısında kızlar lehine fark gözlenirken, ergenlik ve sonrasındabu
farklılığın erkekler lehine döndüğü görüşlerini
doğrulamaktadır [5]. Burada bulmuş olduğumuz
sonucun pratikte ne kadar anlamlı olduğunu belirlemek için (XE-XK)/SSK kullanılmıştır [25].
Gerekli değerler bu formülde yerine konulduğunda, sonuç 0,50 olarak bulunmuştur. Başka
bir deyişle, bulunan ortalamalar arasındaki fark
pratikte orta seviyede anlamlıdır. Tablo 2'yi incelediğimiz zaman erkekler için ortalama
17,200 (ssE=4,186) iken kızlar için 14,328'dir
(ssK=5,729). Başarı testinin 8. sımf öğrenciler
için geliştirildiği göz önüne alınacak olursa elde
edilen bu ortalamalar oldukça düşüktür. Çalışmadaki öğretmen adaylarımn son sımf öğrencisi olduğu düşünülecek olursa ortaya çıkan durum oldukça düşündürücüdür. Bu kişilerin mesleklerini yaparken yetersiz oldukları olasılık konusunu öğrencilerine etkili bir şekilde öğretme
olasılıkları oldukça düşüktür. Bundan dolayı,
matematik öğretmen adaylarımn öğretmen yetiştirme prograrmndakieğitimleri sırasında, olasılık konusunda ve bu konunun öğretiminde gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarım sağlayacak bir dersi zorunlu olarak almaları gerekmektedir. Bu derste ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde olasılık konusu ve bu konunun
etkili bir biçimde nasıl öğretileceği ile ilgili bilgi ve beceriler de öğretilmelidir.
Bu çalışmada, kız ve erkek matematik öğretmen adaylarımn olasılık konusuna yönelik tutumları arasında istatistikselolarak anlamh bir
fark bulunmamıştır.Bu konuda öğretmen adayları üzerinde yapılan bir çalışmaya rastlanmadığından sonuçların karşılaştırılması mümkün değildir. Ancak, kız ve erkek öğrencilerin bu mesleği tercih ettikleri düşünülürse, matematiğe yö-
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nelik tutumda cinsiyete göre bir farklılığın beklenmemesi gibi, olasılık konusuna yönelik de
farklı bir tutuma sahip olmaları beklenmeyebilir. Olasılığa Yönelik Tutum Ölçeği indeksi erkekler için 3,91 iken kızlar için 3,97'dir. Olasılığa Yönelik Tutum Ölçeği 6'lı Likert tipidir.
3'ün değeri "katılmayabilirim" iken 4'ün değeri
"katılabilirim" dir. Sonuç olarak, bu kişilerin
olasılığa yönelik eğilimleri olumlu yöndedir. Bu
durumda en azından öğretmen yetiştirme programlarındaöğretmen adaylarının olasılığa yönelik tutumlarımnkararlı bir şekilde olumlu olmasım sağlayacak çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir ki bu kişiler öğretmenlik mesleklerini yaparlarken öğrencilerinin olasılık konusundaki başarılarına ve tutumlarına olumlu katkıda bulunabilsinler. Bu şekilde gerçek hayatta ve çeşitli
alanlarda yaygın olarak kuJ]anllan olasılığın az
da olsa hak ettiği yeri bulması sağlanabilir.
Bu çalışmanın sonuçlarından bir diğeri de,
matematiğe yönelik tutumun, kızlar lehine istatistiksel olarak farklı olmasıdır. Bu sonuç, Aksu'nun yaptığı çalışma ilc tutarlılık göstermemektedir [24]. Matematiğe yönelik tutumunüniversiteden önce kalıcı bir hal aldığı görüşü göz
önünde bulundurulursa, öğrencilerin üniversite
sınavına girerken tercihlerini bu doğrultuda yapıyor denilebilir. Buna göre matematiğe yönelik
olumlu tutuma sahip öğrenciler bu bölümü tercih etmiştir diyebiliriz. Bu durumda matematiğe
yönelik tutumdacinsiyete göre bir farkın olması
beklenemez, ancak böyle bir farkın varlığı bize
matematik öğretmenliği mesleğini tercih eden
kız öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarımn erkek öğrencilerden daha olumlu olduğunu
göstermektedir. Burada bulmuş olduğumuz sonucun pratikte ne kadar anlamlı olduğunu belirlemek için (XK-XE)/SSE kullanılmıştır. Gerekli
değerler bu formülde yerine konulduğunda, sonuç 0,4] olarak bulunmuştur.Başka bir deyişle,
matematiğe yönelik tutumda cinsiyete göre pratikte orta düzeyde anlamh bir fark vardır. Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği indeksi erkekler için 4,03 iken kızlar için 4,28'dir. Tutum
ölçeği 5'li Likert tipidir. 4 'ün karşıhğı "uygun"
olduğu için kız ve erkek matematik öğretmen

Matematik

Öğretmen

Adaylarının

Olasılık

Başarısı,

Cinsiyete

.

Göre

Olasılık

ve Maıemaıiğe

Yönelik

Tutumlarının
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adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının
olumlu olduğu belirlenmiştir. Daha önce olasılığa yönelik tutum da belirtilen nedenlerden dolayı, öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının çok daha olumlu olması gereklidir.

K AYNAKÇA

Erkek öğretmen adaylarının olasılık başarıları ve olasılığa yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki varken kızlarda bu
iki değişken arasında istatistikselolarak anlamlı
bir ilişki yoktur. Bu durum olasılığa yönelik tutum ile matematiğe yönelik tutum arasındaki
ilişki için de geçerlidir. Toplumda kızların erkeklerden daha duygusal olduğu gibi genel bir
görüş olmasına karşın bu çalışmadaki bulgular
bunun tam tersi olabileceğini göstermiştir. Anlamlı bulunan ilişkilerin pratikte ne kadar anlamlı olduğunu belirlemek için r2/(1-r2)formülü
kullanılmışbr [25]. Gerekli değerler bu formülde
yerine konulduğunda, bulunan değerler 0,1 ve
civarında oldukları için ilişkiler pratikte düşük
düzeyde anlamlıdır. Ayrıca, hem kızların hem
de erkeklerin olasılık başarıları ve matematiğe
yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamışbr.
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