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ÖZET 
 
Bu çalışmada öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımdaki önemi üzerinde durularak fen 

öğretmenlerine için yapılandırmacı yaklaşım tutum ölçeği geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. 

Ölçeğin ön uygulamaları Türkiye’deki her bir bölgeden birer şehirde 205 fen öğretmeni üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Ön uygulamalardan elde edilen verilerin analizleri sonucunda ölçeğin bir, iki ya da 

üç’lü faktör yapısına sahip olabileceği belirlenerek söz konusu faktör yapıları doğrulayıcı faktör 

analiziyle test edilmiştir. Tek faktör yapısına (genel tutum) sahip olarak geliştirilen ölçeğe ilişkin 

açıklanan varyans değeri  % 50,43; güvenirliği ise .93 olarak; ikili faktör yapısına (olumlu tutum – 

olumsuz tutum) sahip olarak geliştirilen ölçeğe ilişkin açıklanan varyanslar sırasıyla faktörlere göre % 

36, 37 ve % 20,11, güvenirlikleri ise .91 ve .81 olarak hesaplanmıştır. Üçlü faktör yapısına (olumlu 

tutum – olumsuz tutum – kendini geliştirmeye yönelik tutum) sahip olarak geliştirilen ölçeğin 

açıkladığı varyans değerleri %29,41, %15,74 ve %12,50; güvenirlikleri ise .91, .81 ve .74 olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ikili ve üçlü faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizinde 

göreli olarak daha iyi uyum değerleri ürettiği belirlenmiştir.  

 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde öğrenme ortamlarında öğrencilerin zihinlerinin boş bir levha olarak görüldüğü, 

öğretmenlerin bilgi aktarıcısı rollerini üstlendiği davranışsal yaklaşımın yerine öğrencilerin sürece 

aktif katılımıyla ön bilgileri ve deneyimleri üzerine yeni karşılaştığı bilgileri zihinsel süreçlerden 

geçirerek yapılandırdığını savunan yapılandırmacı yaklaşım önem kazanmıştır. Yapılandırmacı 

yaklaşıma ilişkin yorumlamalar bakış açılarına göre farklılık göstermesine rağmen, en genel ifadeyle 

yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerin yeni bilgileri, aktif olarak katıldığı sosyal ve bilişsel ortamlar 

yardımıyla ön bilgileri üzerine yapılandırarak ve söz konusu bilgiler arasında zihinsel ilişkiler kurarak 

öğrendiği temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğretmen, bilginin aktarıcısı rolünden çıkarak 

bilgiyi yapılandırmalarında öğrencilere yol gösteren, bu süreci kolaylaştıran bir rol üstlenmektedir. 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretmenin en temel özellikleri, 

• Öğrencilerin ön bilgi ve deneyimlerinde yer alan yanılgı ve eksiklikleri belirlemek ve bunları 

gidermek, 

• Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif katılımını sağlamak, 
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• Öğrencilere günlük hayattan ön bilgilerine uygun örnekler vererek bilgilerini yapılandırmalarında 

kolaylaştırıcı bir rol üstlenmek, 

• Öğrenciler arasında tartışma ortamları yaratarak bilişsel çatışma yoluyla kalıcı öğrenmelerin 

oluşmasına yardımcı olmak olarak özetlenebilir. 

Öğretmenin özellikleri göz önüne alındığında genelde çalışmalarda yer aldığı gibi öğretmenin pasif bir 

konuma sahip olmadığı tam tersine öğretmenin sürece bir çok farklı boyutuyla hakim olması gerektiği 

görülmektedir. Bu nedenle sınıfta yapılandırmacı yaklaşıma yönelik ortamlar, öğretmene düşen görev 

ve sorumlulukları daha fazla arttırmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları gerçekleştirmede öğretmenin 

duyuşsal özelliklerinin sınıf içindeki öğrenmelerin gerçekleşmesinde önemli bileşenlerden biri olarak 

gösterilebilir. Söz konusu duyuşsal özelliklerden biri de öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma 

yönelik tutumları olduğu düşünülmektedir. Tutum alan yazında farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 

Ancak en genel anlamıyla tutum bireyin davranışlarını yönlendiren önemli öğelerden biri olarak 

gösterilebilir. Bu nedenle araştırmada yapılandırmacı yaklaşıma yönelik sınıf ortamlarında öğretmenin 

önemi ve söz konusu yaklaşıma ilişkin duyuşsal özelliklerinin önemi üzerinde durulmuş, söz konusu 

duyuşsal özelliklerden biri olan yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla 

bir ölçek geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. 

 
ARAŞTIRMANIN AMACI 
 
Araştırmada son yıllarda fen öğretiminde önem kazanan yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin önemi 

göz önüne alındığında söz konusu ölçek geliştirme çalışmasının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Birçok kaynakta da belirtildiği üzere tutum, bireylerin davranışlarını yönlendiren önemli unsurlardan 

biri olarak görülmekte ve araştırmalarda sıklıkla yer almaktadır. Bu nedenle çalışmada fen 

öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının belirlenmesinde ve ölçümünde 

kullanılabilecek bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gerekli alan yazın taramalarında 

yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışmasıyla 

karşılaşılmamıştır. 

 
YÖNTEM VE ÇALIŞMA GRUBU 
 
Çalışma bir ölçek geliştirme çalışması niteliğindedir. Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum ölçeğinin 

geliştirilme çalışmasındaki ön uygulamalar yedi coğrafi bölgenin birer şehrinde öğretmenlik mesleğini 

sürdüren 30’ar fen öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Ancak beş öğretmenin verdiği yanıtlardaki boş 

cevaplar göz önüne alınarak araştırma dışında bırakılmasına karar verilmiştir. Çalışmada 

öğretmenlerin araştırmaya katılmasında gönüllü olma durumları göz önüne alınmıştır. Çalışmaya 

katılan öğretmen adaylarının, % 4,9’u (n=10) 20-25 yaş aralığında, % 17,6’sı (n=36) 26-30 yaş 

aralığında, % 23,4’ü (n=48) 31-35 yaş aralığında, % 22,9’u (n=47) 36-40 yaş aralığında ve % 31,2’si 

(n=64) 41 yaş ve üzerindedir. Öğretmenlerin, % 31,2’si (n=64) erkek, % 68,8’i (n=141) bayandır. 

Ayrıca öğretmenlerin % 13,2’si (n=27) 1-5 yıl, % 24,4’ü (n=50) 6-10 yıl, % 35,6’sı (n=73) 11-15 yıl, 
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% 13,7’si (n=28) 16-20 yıl, % 2,4’ü (n=5) 21-25 yıl, % 10,7’si 26 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 55,6’sı (n=114) eğitim fakültesinden, % 30,7’si (n=63) 

yüksekokuldan, % 0,6’sı (n=1) fen edebiyat fakültesinden, % 10,2’si (n=21) eğitim enstitüsünden 

mezun olduğunu belirtmiş, % 2,9’u ise (n=6) diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin % 1,5’i (n=3) ön lisans, % 87,8’i (n=180) lisans, % 8,8’i (n=18) yüksek lisans, % 0,5’i 

(n=1) doktora mezuniyet durumuna sahip olduğunu belirtmiş, % 1,5’i (n=3) ise diğer seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin mezun olduğunuz alan demografik özellik sorusuna verdiği 

yanıtlar değerlendirildiğinde öğretmenlerin % 25,9’unun (n=53) Fen bilgisi, % 18,5’inin (n=38) Fizik, 

% 25,4’ünün (n=52) Kimya, % 20,5’inin (n=42) Biyoloji ve % 9,8’inin (n=20) diğer alanlardan mezun 

olduğu belirlenmiştir.  

 
BULGULAR VE YORUM  

Çalışmanın bu kısmında, “Fen Öğretmenleri için Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği”ne ilişkin 

geçerlilik, güvenirlik ve madde analizi süreçlerine yer verilmektedir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde 

“SPSS 12” ve “Lisrel 8.51” programlarından yararlanılmıştır. 

 
MADDE HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE UZMAN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI  
 
Ölçeğin geliştirilme sürecinde öncelikle madde havuzunun oluşturulmuş ve ölçeğe ilişkin uzman 

görüşünün alınmıştır. Ölçeğe ilişkin maddelerin oluşturulması sürecinde araştırma paralelinde 

gerçekleştirilen öğretmen adaylarına yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışmasından, öğretmenlerle 

yapılan görüşmelerden ve ilgili ölçek geliştirme çalışmalarından yararlanılmıştır. Ölçekte yer alan 

maddelerin belirlenmesinde öğretmen adaylarına yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin olarak on açık uçlu 

soru yöneltilmiş öğretmen adaylarından gelen cevaplar doğrultusunda ölçeğe bazı maddeler 

eklenmiştir. Buna ek olarak yapılan çalıştaylarda öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmelerdeki öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik uygulamalar ve fen öğretiminde 

kullanımına ilişkin görüşleri göz önüne alınarak bazı maddeler ölçeğe eklenmiştir. Son olarak ilgili 

literatürden elde edilen tutum maddeleri yapılandırmacı yaklaşıma uyarlanarak ölçeğe dahil edilmiştir. 

Daha sonra ölçekte yer alan yaklaşık 80 madde beş uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü 

sonunda ölçekteki maddeler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak uzmanların ölçeğe alınmamasını 

önerdiği ve tutum ölçmediği belirtilen 38 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ayrıca uzman önerileri 

doğrultusunda ölçekte üç kontrol maddesinin bırakılmasına karar verilmiştir.  

 
AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ 

Ölçeğin ön uygulamaları sonunda yapılan ilk analizlerde yapı geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu 

nedenle öncelikle açımlayıcı daha sonra açımlayıcı faktör analizinden elde edilen yapının 

doğruluğunun sınanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin yapılan ilk 

analizleri 6-21-26 numaralı kontrol maddeleri çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 
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verilere ilişkin korelasyon tablosu, anti image matrisi ve KMO-Bartlett değerleri incelenmiştir. 

Tabloların analizleri sonucunda 11. ve 12. Maddelerin yüksek korelasyon gösterdikleri belirlenmiş 

(r=.82) ve maddeleri özellikleri göz önüne alınarak benzer özellikleri ölçmeye yönelik maddeler 

olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 12. madde ölçekten çıkarılmıştır. Ayrıca verilerin Kaiser Mayer 

Olkin (KMO) değeri .89 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (χ2=3666,167; df=703; p=.000<.05). 

Anti Image matrisi incelendiğinde maddelerin tamamının örneklem yeterliliği olarak bilinen 

değerlerinin .50’nin üzerinde olduğu görülmüştür. Faktör analizlerde ilk olarak farklı döndürme 

yöntemleriyle birlikte temel bileşenler analizi kullanılmış ve korelasyon matrislerinden 

yararlanılmıştır. Faktörlerdeki maddelere ilişkin en açık sonuçlar varimax dik döndürme tekniği 

sonucunda elde edilmiş ve ilk analizler bu teknik üzerinden yapılmıştır. Döndürülmüş faktör yükleri 

incelendiğinde ölçekte yer alan maddelerin dokuz faktöre dağıldığı görülmüştür. Faktörlerin altında 

yer alan maddeler incelendiğinde bazı maddelerin anlamlı bir bütünlük oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Söz konusu maddelerin anlamlı olmadığı düşünüldüğünde, faktörlerin varyans değerleri ve scree plot 

grafiği göz önüne alındığında ölçeğin bir, iki ya da üç faktörlü olarak geliştirilebileceği tespit 

edilmiştir. Bu nedenle çalışmada ölçeğe ilişkin üç farklı model ortaya konmaya çalışılmış ve 

doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

 
Tek faktörlü model 
 
Tek faktörlü modelde ölçeğe ilişkin varimax dik döndürme tekniği sonucunda elde edilen faktörler 

incelenerek ilk faktörde .40 üstü yük veren tüm maddeler göz önüne alınmış, diğer faktörlerde yer alan 

ve anlamlı bir bütünlük oluşturmayan maddeler ölçekten çıkarılmıştır (17-16-11-14-13-20-19-5-22-38-

36-42-10-8-7-3-4-2-15-9-1-18). Maddeler çıkarıldıktan sonra birinci faktörde .40 üstü yük veren 16 

madde ile faktör analizi faktör sayısı bir olarak belirlenerek tekrarlanmıştır. Tekrarlanan faktör 

analizinde 35. Maddenin faktör yükünün .50’nin altında olduğu belirlenerek söz konusu madde tek 

faktörlü yapı dışında bırakılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilen tek faktörlü yapının 

yapılandırmacı yaklaşıma yönelik genel tutumu ölçmeye yönelik maddeler olduğu belirlenmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizi sonrasında belirlenen tek faktörlü yapıda yer alan verilerin tek faktörlü 

yapıya uyumunun sınanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi sürecine yer verilmiştir. Doğrulayıcı 

faktör analizinde (DFA) kovaryans matrislerinden yararlanılmış ve literatürde sıklıkla kullanılan χ2, 

χ2/df, RMSEA, GFI, CFI, NFI, NNFI, AGFI uyum indeksleri incelenmiştir. Yapılan ilk analizlerde χ2 

değeri .05 düzeyinde anlamlı, χ2/df değeri yaklaşık 2,94, RMSEA değeri .097, GFI değeri .85, CFI 

değeri .91, NFI değeri .87, NNFI değeri .90 ve AGFI değeri ise .80 olarak bulunmuştur. Analizlerde 

uyum indexlerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle modifikasyon indisi önerileri incelenmiş 

ve 23. ile 24. maddelerin hata varyansları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Maddelerin özellikleri 

incelendiğinde birbirine benzer anlamda maddeler olduğu görülerek modelde maddeler arasına hata 

kovaryansı eklenerek model tekrar test edilmiştir. İkinci kez yapılan DFA sonuçlarında χ2 değeri .05 

düzeyinde anlamlı, χ2/df değeri yaklaşık 2,32, RMSEA değeri .081, GFI değeri .88, CFI değeri .94, 
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NFI değeri .89, NNFI değeri .93 ve AGFI değeri ise .84 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin 

yorumlanması sonucunda göreli olarak yeni uyum indekslerinin önceki analize göre daha iyi uyum 

gösterdiğinden söz edilebilir. Ayrıca çalışmada örneklem sayısının 205 olması da önemli noktalardan 

biridir. Yapılan çalışmalarda DFA indekslerinin örneklem sayısına bağlı olarak daha iyi sonuç 

verdiğini göstermektedir. Bu nedenle söz konusu tek faktörlü yapının kabul edilebilir bir yapı olduğu 

görülmektedir. DFA’dan elde edilen standartlaştırılmış sonuçlara ilişkin yol diagramı Şekil 1’de yer 

almaktadır.   

 

 
                       Şekil 1. Tek faktörlü yapıya ilişkin yol diagramı 

 
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında tek faktörlü yapıda yer alan maddeler ve 

maddelerin faktör yükleri, madde-toplam puan korelasyonları ile üst alt grup ayırt edicilikleri Tablo. 

1’de yer almaktadır. Tek faktörlü yapıda yer alan maddelerin madde toplam korelasyonları .759 ile 

.567; faktör yükleri ise .805 ile .625 arasında değişmektedir. Ayrıca tüm maddelere ilişkin üst – alt 

grup t testi ayırt edicilik sonuçları .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tek faktörlü yapının 

açıkladığı varyans değeri % 50,43, öz değeri ise 7,56 olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 1. Tek faktörlü yapıda yer alan maddelere ilişkin faktör yükü, madde-toplam korelasyon değerleri ve üst 
alt grup ayırt edicilikleri 

Ortalama 
No Öz değer: 7.56  Cronbach alpha: .93 

Açıklanan Varyans: % 50,43 
Faktör 
Yükü 

Madde 
Toplam %27 

üst 
%27 
alt  

t p 

29 Yapılandırmacı yaklaşımı öğrenmek için her türlü zahmete katlanırım. .783 .736 4.45 3.07 12.00 .000 

27 Yapılandırmacılık önemle üstünde durulması gerekli bir yaklaşımdır. .803 .759 4.58 3.29 10.29 .000 

28 Yapılandırmacı yaklaşım benim öğrenme anlayışıma uymaktadır. .805 .757 4.49 3.24 9.90 .000 

33 Yapılandırmacı yaklaşımı seviyorum. .763 .711 4.51 3.44 9.58 .000 

37 Yapılandırmacı yaklaşımı ileride derslerimde kullanmak hoşuma gider. .794 .748 4.55 3.65 8.32 .000 

34 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin kitaplar okumak hoşuma gider. .696 .638 4.47 3.51 8.16 .000 

31 Yapılandırmacı yaklaşımı hayatım boyunca öğretmenlikte kullanmak 
isterim. .693 .639 4.44 3.20 8.98 .000 

32 Çevremdekileri yapılandırmacı yaklaşımı hakkında bilgilendirmek 
hoşuma gider. .625 .567 4.42 3.55 6.19 .000 

40 Yapılandırmacılık yararlı bir yaklaşımdır. .660 .607 4.47 3.49 7.77 .000 

25 Yapılandırmacı yaklaşımın bana çok şey katabileceğini düşünüyorum. .666 .612 4.67 3.35 9.30 .000 

41 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin araştırmalar yapmak isterim. .641 .584 4.45 3.18 8.30 .000 
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30 Zorunlu olmasam yapılandırmacı yaklaşımı öğretmenlikte 
kullanmazdım. .699 .647 4.75 3.55 9.24 .000 

39 Yapılandırmacı yaklaşım ilgi alanıma girmez. .647 .595 4.75 3.58 10.31 .000 

23 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin etkinlikler yapmak bana zevkli 
gelmiyor. .668 .612 4.85 3.44 11.60 .000 

24 Yapılandırmacı yaklaşımın bana göre ilgi çekici tarafı yoktur. .667 .615 4.85 3.62 10.42 .000 

 
Yapı geçerleme çalışmasından sonra güvenirlik sürecine yer verilmiştir. Güvenirlik sürecinde 

Cronbach alpha değeri hesaplanmış ve .93 olarak bulunmuştur. Tek faktörlü yapı 4 olumsuz, 11 

olumlu toplam 15 maddeden meydana gelmektedir. Söz konusu özellikleri göz önüne alındığında 

ölçeğin tek faktörlü olarak kullanılabileceği görülmektedir. 

 

İki faktörlü model 
 
Ölçeğe ilişkin iki faktörlü modelin faktör analizinde varimax dik döndürme yöntemi sonucunda elde 

edilen ilk iki faktörde .40 üstü yük veren maddeler göz önüne alınarak diğer faktörlerde yer alan 

anlamlı bir bütünlük oluşturmayan maddeler ile üçüncü faktörde yer alan maddeler ihmal edilerek 

ölçekten çıkarılmıştır (20-19-5-22-38-36-42-10-8-7-3-4-2-15-9-1-18). İlk iki faktördeki maddelerin 

genel olarak olumlu ve olumsuz tutum başlıkları altında toplanabileceği görülmüş bu nedenle faktör 

analizi ilk varimax dik döndürme sonucunda elde edilen maddelerin ilk iki faktördeki yük değerleri 

.40 üzeri olan maddeler analize alınmış, faktör sayısı iki olarak belirlenerek analiz tekrarlanmıştır. 

Yapılan analizlerde 35. Maddenin .50’den düşük faktör yüküne sahip olması, 39., 23. ve 24. 

maddelerin binişik özellik göstermesi ve 30. maddenin anlamca birinci faktöre uygun olmaması 

nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerin ölçekten çıkarıldıktan sonra tekrarlanan 

faktör analizinde maddelerin faktörler altında anlamca ve yükçe toplandığı görülmüştür.  Açımlayıcı 

faktör analizi sonrasında iki faktörlü yapının verilerce desteklenip desteklenmediğinin belirlenmesi 

amacıyla DFA gerçekleştirilmiştir. Yapılan DFA sonucunda iki faktörlü yapıya ilişkin uyum indeksleri 

incelenmiştir. İncelemelerde  χ2 değeri .05 düzeyinde anlamlı, χ2/df değeri yaklaşık 1,82, RMSEA 

değeri .063, GFI değeri .90, CFI değeri .95, NFI değeri .90, NNFI değeri .94 ve AGFI değeri ise .86 

olarak bulunmuştur. Uyum indekslerine göre ölçeğe ilişkin iki faktörlü yapının iyi uyum düzeyine 

sahip olduğu düşünülmektedir. Ölçeğin iki faktörlü yapısını test etmek için gerçekleştirilen DFA 

sonuçlarına ilişkin yol diagramı Şekil 2’de verilmektedir. 
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                   Şekil 2. İki faktörlü yapıya ilişkin yol diagramı 
 
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında iki faktörlü yapıda yer alan maddeler ve 

maddelerin faktör yükleri, madde-toplam puan korelasyonları ile üst alt grup ayırt edicilikleri Tablo. 

2’de yer almaktadır. “Olumlu tutum” olarak isimlendirilen birinci faktörde yer alan maddelerin madde 

toplam korelasyonları .580 ile .760; faktör yükleri ise .572 ile .801 arasında değişmektedir. “Olumsuz 

tutum” olarak isimlendirilen ikinci faktörde yer alan maddelerin madde toplam korelasyonları .679 ile 

.427; faktör yükleri ise .609 ile .788 arasında değişmektedir.  Ayrıca tüm maddelere ilişkin üst – alt 

grup t testi ayırt edicilik sonuçları .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

 
Tablo 2. İki faktörlü yapıda yer alan maddelere ilişkin faktör yükü, madde-toplam korelasyon değerleri ve üst alt 
grup ayırt edicilikleri 

Ortalama 
No Öz değer: 5,82 Cronbach Alpha: .91 

Açıklanan Varyans: % 36,37 
Faktör 
Yükü 

Madde 
Toplam %27 

üst 
%27 
alt  

t p 

29 Yapılandırmacı yaklaşımı öğrenmek için her türlü zahmete katlanırım. .791 .743 4.53 3.04 13.61 .000 

 27 Yapılandırmacılık önemle üstünde durulması gerekli bir yaklaşımdır. .774 .760 4.62 3.29 10.41 .000 

28 Yapılandırmacı yaklaşım benim öğrenme anlayışıma uymaktadır. .801 .772 4.53 3.25 9.80 .000 

33 Yapılandırmacı yaklaşımı seviyorum. .736 .705 4.51 3.44 9.10 .000 

37 Yapılandırmacı yaklaşımı ileride derslerimde kullanmak hoşuma gider. .747 .726 4.56 3.67 8.37 .000 

34 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin kitaplar okumak hoşuma gider. .738 .642 4.49 3.51 7.93 .000 

31 Yapılandırmacı yaklaşımı hayatım boyunca öğretmenlikte kullanmak 
isterim. .710 .645 4.44 3.16 8.74 .000 

32 Çevremdekileri yapılandırmacı yaklaşımı hakkında bilgilendirmek 
hoşuma gider. .692 .591 4.40 3.55 5.70 .000 

40 Yapılandırmacılık yararlı bir yaklaşımdır. .572 .580 4.51 3.45 8.18 .000 

25 Yapılandırmacı yaklaşımın bana çok şey katabileceğini düşünüyorum. .598 .591 4.69 3.25 9.21 .000 

41 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin araştırmalar yapmak isterim. .666 .601 4.49 3.09 8.97 .000 

Ortalama 
No Öz değer: 3,22 Cronbach Alpha: .81 

Açıklanan Varyans: % 20,11  
Faktör 
Yükü 

Madde 
Toplam %27 

üst 
%27 
alt  

t p 

17 Zorunlu olmasam derslerimde yapılandırmacı yaklaşıma yönelik 
etkinlikler uygulamam. .766 .627 4.75 3.58  8.48 .000 

16 Yapılandırmacı yaklaşımı derslerde uygulamak beni mutsuz eder. .789 .665 4.76 3.51 9.16 .000 

11 Fen ders programının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olarak 
yenilenmesi bence gereksizdi. .761 .679 4.78 3.42 10.23 .000 

14 Yapılandırmacı yaklaşımın benimsediği düşünceyi anlamsız buluyorum. .772 .654 4.84 3.47 10.38 .000 

13 Yapılandırmacı yaklaşımın Fen ve teknoloji konularını öğretmede etkili 
olacağını düşünmüyorum. .609 .427 4.89 3.11 11.24 .000 
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Faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörden meydana gelebileceği belirlenmiş ve güvenirlik 

sürecine yer verilmiştir. Güvenirlik sürecinde olumlu tutum faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

cronbach alpha güvenirlik katsayısı .91; olumsuz tutum faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

güvenirlik katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Olumlu tutum faktörünün açıkladığı varyans değeri % 

36,37, öz değeri 5,82; olumsuz tutum faktörünün açıkladığı varyans değeri % 20,11, öz değeri ise 3,22 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamına ilişkin varyans değeri % 56,48, güvenirlik katsayısı ise .90 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iki faktörlü yapısı ve özellikleri göz önüne alındığında geçerli ve 

güvenilir bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir.  

 
Üç faktörlü model 
 
Üç faktörlü modele sahip ölçeğin geliştirilme sürecinde faktör analizinin başında gerçekleştirilen 

varimax döndürme sonuçları göz önüne alınarak ilk üç faktördeki maddelerin “olumlu tutum”, 

“olumsuz tutum” ve “Kendini geliştirmeye yönelik tutum” başlıkları altında toplanabilecekleri 

görülmüştür. İlk üç faktörde  .40 üstü yük değeri vermeyen ve bulunduğu faktör altında anlamlı bir 

bütünlük göstermeyen maddeler ölçekten çıkarılmıştır (38-36-42-10-8-7-3-4-15-1-18). Maddeler 

ölçekten çıkarıldıktan sonra faktör sayısı üç olarak belirlenmiş ve varimax dik döndürme tekniği 

kullanılarak faktör analizi tekrarlanmıştır. Yapılan analizlerde 30. maddenin anlamca bulunduğu 

faktöre uygun olmaması, 39-23 ve 24. maddelerin binişik özellik göstermesi ve 35. maddenin .50’nin 

altında faktör yüküne sahip olması nedeniyle söz konusu maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Maddeler 

ölçekten çıkarıldıktan sonra analiz tekrarlanmış ve maddelerin bulundukları faktörlere yükçe ve 

anlamca uyum sağladıkları görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında belirlenen üç faktörlü 

yapının test edilmesi için doğrulayıcı faktör analizi sürecine yer verilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi 

sürecinde uyum indeksleri incelenmiştir. İlk yapılan analizlerde χ2 değeri .05 düzeyinde anlamlı, χ2/df 

değeri yaklaşık 1,72, RMSEA değeri .059, GFI değeri .88, CFI değeri .94, NFI değeri .87, NNFI 

değeri .94 ve AGFI değeri ise .85 olarak hesaplanmıştır. İndeksler incelendiğinde verilerin modele 

uyumundan söz edilebilir. Ancak modelin iyileştirilmesi için Modifikasyon indisleri incelenmiştir. 

İncelemelerde 2 ve 5. maddelerin hata varyansları arasında ilişki ve anlamca birbirine benzer olduğu 

görülmüş ve modele hata kovaryansı eklenerek tekrar uyum indeksleri incelenmiştir. Yapılan 

analizlerde χ2 değeri .05 düzeyinde anlamlı, χ2/df değeri yaklaşık 1,62, RMSEA değeri .055, GFI 

değeri .88, CFI değeri .95, NFI değeri .88, NNFI değeri .94 ve AGFI değeri ise .85 olarak 

hesaplanmıştır. Birinci modele göre uyumun daha iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Birinci düzey 

DFA ve ikinci düzey DFA sonuçlarına Şekil 3-4’te yer verilmektedir. Söz konusu analizlerin 

yorumlanması sonucunda üç faktör yapılı modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir. 
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                   Şekil 3. Üç faktörlü yapıya ilişkin birinci düzey yol diagramı 
 

 
               Şekil 4. Üç faktörlü yapıya ilişkin ikinci düzey yol diagramı 
 
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında üç faktörlü yapıda yer alan maddeler ve 

maddelerin faktör yükleri, madde-toplam puan korelasyonları ile üst alt grup ayırt edicilikleri Tablo. 

3’de yer almaktadır. “Olumlu tutum” olarak isimlendirilen birinci faktörde yer alan maddelerin madde 

toplam korelasyonları .580 ile .760; faktör yükleri ise .572 ile .801 arasında; “Olumsuz tutum” olarak 

isimlendirilen ikinci faktörde yer alan maddelerin madde toplam korelasyonları .679 ile .427; faktör 

yükleri ise .609 ile .788; “Kendinin geliştirmeye yönelik tutum” olarak isimlendirilen üçüncü faktörde 

yer alan maddelerin madde toplam korelasyonları .506 ile .634; faktör yükleri ise .680 ile .738 

arasında değişmektedir.  Ayrıca tüm maddelere ilişkin üst – alt grup t testi ayırt edicilik sonuçları .001 

düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
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Tablo 3. Üç faktörlü yapıda yer alan maddelere ilişkin faktör yükü, madde-toplam korelasyon değerleri ve 
üst alt grup ayırt edicilikleri 

Ortalama 
No Öz değer: 5.88 Cronbach Alpha: .91 

Açıklanan Varyans: % 29.41 
Faktör 
Yükü 

Madde 
Toplam %27 

üst 
%27 
alt  

t p 

29 Yapılandırmacı yaklaşımı öğrenmek için her türlü zahmete 
katlanırım. .795 .743 4.53 3.04 13.61 .000 

 27 Yapılandırmacılık önemle üstünde durulması gerekli bir 
yaklaşımdır. .775 .760 4.62 3.29 10.41 .000 

28 Yapılandırmacı yaklaşım benim öğrenme anlayışıma uymaktadır. .806 .772 4.53 3.25 9.80 .000 

33 Yapılandırmacı yaklaşımı seviyorum. .747 .705 4.51 3.44 9.10 .000 

37 Yapılandırmacı yaklaşımı ileride derslerimde kullanmak hoşuma 
gider. .726 .726 4.56 3.67 8.37 .000 

34 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin kitaplar okumak hoşuma gider. .755 .642 4.49 3.51 7.93 .000 

31 Yapılandırmacı yaklaşımı hayatım boyunca öğretmenlikte 
kullanmak isterim. .678 .645 4.44 3.16 8.74 .000 

32 Çevremdekileri yapılandırmacı yaklaşımı hakkında bilgilendirmek 
hoşuma gider. .663 .591 4.40 3.55 5.70 .000 

40 Yapılandırmacılık yararlı bir yaklaşımdır. .567 .580 4.51 3.45 8.18 .000 

25 Yapılandırmacı yaklaşımın bana çok şey katabileceğini 
düşünüyorum. .573 .591 4.69 3.25 9.21 .000 

41 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin araştırmalar yapmak isterim. .621 .601 4.49 3.09 8.97 .000 

Ortalama 
No Öz değer: 3.15 Cronbach Alpha: .81 

Açıklanan Varyans: % 15,74 
Faktör 
Yükü 

Madde 
Toplam %27

üst 
%27 
alt 

t p 

17 Zorunlu olmasam derslerimde yapılandırmacı yaklaşıma yönelik 
etkinlikler uygulamam. .737 .627 4.75 3.58  8.48 .000 

16 Yapılandırmacı yaklaşımı derslerde uygulamak beni mutsuz eder. .763 .665 4.76 3.51 9.16 .000 

11 Fen ders programının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik olarak 
yenilenmesi bence gereksizdi. .758 .679 4.78 3.42 10.23 .000 

14 Yapılandırmacı yaklaşımın benimsediği düşünceyi anlamsız 
buluyorum. .731 .654 4.84 3.47 10.38 .000 

13 Yapılandırmacı yaklaşımın Fen ve teknoloji konularını öğretmede 
etkili olacağını düşünmüyorum. .629 .427 4.89 3.11 11.24 .000 

Ortalama 
No Öz değer: 2.50 Cronbach Alpha: .74 

Açıklanan Varyans: % 12.50  
Faktör 
Yükü 

Madde 
Toplam %27

üst 
%27 
alt  

t p 

20 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin bilgi edinmek hoşuma gider. .738 .634 4.95 3.60 9.98 .000 

5 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin çalışmalar okumak isterim. .680 .506 4.80 3.00 10.18 .000 

19 Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik sunumların olduğu 
sempozyumlara ya da kongrelere katılmak isterim. .691 .525 4.83 3.62 8.40 .000 

2 Yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin bilgilerimi geliştirmek isterim. .731 .520 4.89 2.87 11.26 .000 

 

Faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörden meydana gelebileceği belirlenmiş ve güvenirlik 

sürecine yer verilmiştir. Güvenirlik sürecinde olumlu tutum faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

cronbach alpha güvenirlik katsayısı .91; olumsuz tutum faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

güvenirlik katsayısı .81 ve kendini geliştirmeye yönelik tutum faktöründe yer alan maddelere ilişkin 

güvenirlik katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır. Olumlu tutum faktörünün açıkladığı varyans değeri % 

29,41, öz değeri 5,88; olumsuz tutum faktörünün açıkladığı varyans değeri % 15,74, öz değeri 3,15; 

kendini geliştirmeye yönelik tutum faktörünün açıkladığı varyans değeri % 12,50, öz değeri ise 2,50 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ilişkin varyans değeri % 57,65, güvenirlik katsayısı ise .90 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin üç faktörlü yapısı ve özellikleri göz önüne alındığında geçerli ve 

güvenilir bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir.  
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  Tablo 4. Farklı faktör yapılarına ilişkin DFA uyum indekslerinin karşılaştırılması 
                  Uyum Indeksleri 
Modeller   

χ2 df χ2/ df CFI NFI NNFI GFI AGFI RMSEA 

Tek Faktörlü Model 206,71 89 2,32 .94 .89 .93 .88 .84 .081 
İki Faktörlü Model 187,43 103 1,82 .95 .90 .94 .90 .86 .063 
Üç Faktörlü Model 269,62 166 1,62 .95 .88 .94 .88 .85 .055 

 
Ölçeğe ilişkin yapılan bir faktörlü, iki faktörlü ve üç faktörlü yapıya ilişkin açımlayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizlerinde üç farklı faktör yapısının da kullanılabileceği belirlenmiştir. Tablo 4’te üç modele 

ilişkin uyum indeksleri verilmiştir. Uyum indeksleri karşılaştırıldığında İki faktörlü ve üç faktörlü 

modellerin göreli olarak birinci faktöre göre daha iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Bu nedenle 

yapılacak araştırmalarda ölçeğin iki ya da üç faktörlü olarak kullanımının daha uygun olabileceği 

düşünülmektedir.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Araştırma kapsamında yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenlerin özellikleri ve önemi üzerinde 

durularak öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının belirlenmesine duyulan 

ihtiyaç vurgulanmıştır. Bu bağlamda araştırmada fen öğretmenlerine yönelik yapılandırmacı yaklaşım 

tutum ölçeği geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. Tutum ölçeği geliştirme çalışmalarındaki ön 

uygulamalar farklı bölgelerden birer şehirde görev yapmakta olan fen öğretmenleri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Ön uygulamalardan elde edilen verilerin analizlerinde ölçeği farklı faktör 

yapılarına sahip olarak geliştirilebileceği görülmüş bu nedenle üç farklı faktör yapısı ortaya konarak 

doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre göreli olarak 

iki ve üç faktörlü modelin verilerle daha uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ancak ölçek araştırmacıların 

istekleri doğrultusunda bir, iki ya da üç faktörlü olarak kullanılabilir. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda, 

 

• Ölçeğin farklı faktör yapılarına sahip olarak araştırmacılar tarafından deneysel ve betimsel 

araştırmalarda kullanılabileceği, 

• Ölçeğin ilerideki araştırmalarda kullanımlarında faktör yapısının ve elde edilen mevcut yapıya 

uygunluğunun test edilmesine ve farklı örneklemlerde kullanımına ilişkin meta analitik 

çalışmalara yer verilebileceği, 

• Yapılandırmacı yaklaşımdaki öğretmenin rolü göz önüne alındığında öğretmenlerin sınıf 

ortamındaki ve dışındaki duyuşsal özelliklerinin belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme 

çalışmalarına yer verilmesinin gerektiği düşünülmektedir. 
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