
ÖZET: Bu çal›flmada, ilkö¤retim 7. ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin
matemati¤e ve bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›lar›n› ölçen
matemati¤e iliflkin öz-yeterlik alg›s› ve bilgisayara iliflkin öz-
yeterlik alg›s› ölçekleri gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r. Çal›flma-
n›n di¤er bir amac› ise ö¤rencilerin matemati¤e ve bilgisayara
iliflkin öz-yeterlik alg›s›na yönelik cinsiyet farkl›l›klar›n› ince-
lemektir. Yap›lan faktör analizi sonucunda 15 maddeden olu-
flan matemati¤e iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤ini oluflturan
maddeler 3 faktörde toplanm›flt›r. Bu faktörler s›ras›yla; gün-
lük yaflamda matematik kullan›m›, denklemler ve simetri ola-
rak adland›r›lm›flt›r. 10 sorudan oluflan bilgisayara iliflkin öz-
yeterlik alg›s› ölçe¤ini oluflturan maddeler ise 2 faktörde top-
lanm›fl bu faktörler ise s›ras›yla bilgisayar ile ilgili genel bil-
giler ve özel bilgisayar becerileri olarak adland›r›lm›flt›r. Ma-
temati¤e iliflkin öz-yeterlik alg›s› incelendi¤inde erkek ve k›z
ö¤renciler aras›nda anlaml› bir fark bulunamam›flt›r. Bilgisa-
yar öz-yeterli¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise erkek ö¤rencilerin
anlaml› düzeyde k›z ö¤rencilerden daha yüksek ortalamaya
sahip olduklar› görülmüfltür. 

Anahtar Sözcükler: Matematik öz-yeterlik alg›s›, bilgi-
sayara  öz-yeterlik alg›s›, matematik öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i,
bilgisayar öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i

ABSTRACT: The purpose of this study is to develop  mat-
hematics and computer self-efficacy scales that measures the
mathematics and computer self-efficacy beliefs of seventh and
eighth grade students. The other purpose of this study is to in-
vestigate gender difference in  mathematics and computer
self-efficacy. Factor analysis results revealed that the mathe-
matics self-efficacy scale containing 15 items loaded on three
factors and these factors named as using of mathematics in da-
ily life, equations and symmetry respectively. 10 items that
constitute computer self-efficacy scale loaded on two factors
and  these factors named as general skills about computer and
more specific computer skills respectively. There was no sig-
nificant mean difference was found between boys and girls
with respect to mathematics self-efficacy but boys had signi-

ficantly greater mean scores than girls with respect to compu-
ter self-efficacy. 

Keywords: mathematics self-efficacy, computer self-effi-
cacy, mathematics self-efficacy scale, computer self-efficacy
scale

1. G‹R‹fi

Öz-yeterlik, Sosyal Biliflsel Kuram›n önemli
de¤iflkenlerinden biridir. Bandura (1986), öz-ye-
terlik alg›s›n› "bireyin, belli bir performans› gös-
termek için gerekli etkinlikleri organize edip, ye-
rine getirme kapasitesi hakk›nda kendine iliflkin
yarg›s›" olarak tan›mlar. Bandura’ya göre, bir kifli-
nin öz-yeterlik alg›s› dört kaynaktan beslenmekte-
dir. Bunlar; 1) bireyin kiflisel  deneyimleri, özel-
likle kiflinin geçmiflte yaflad›¤› baflar› ve baflar›s›z-
l›klar, 2) baflkalar›n›n  deneyimleri; örne¤in, ben-
zer kiflilerin davran›fllar›n› model alma yoluyla
onun  deneyimlerini paylaflma, 3) sözel ikna; bire-
yin bir durumla bafla ç›kmak için ald›¤› öneriler,
4)  duygusal durum; bir kiflinin öz-yeterli¤ini de-
¤erlendirmede korku, kayg› ve stres düzeyini
kontrol edebilmesidir (akt. Aflkar ve Umay, 2001). 

Sosyal Biliflsel Kuramc›lar›na göre kiflinin öz-
yeterlik alg›s› bireylerin yapt›klar› seçimleri, bir ifli
baflarmada harcad›klar› çabay› ve yaflad›klar› endi-
fle derecesini güçlü bir biçimde etkilemektedir.

Schunk (1989) yapt›¤› çal›flmada öz-yeterlik
alg›s› yüksek olan ö¤rencilerin, bir ifli baflarmada
öz-yeterlik alg›s› düflük olan ö¤rencilere oranla
daha çok çaba gösterdiklerini ve daha uzun süreli
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çal›flt›klar›n› belirtmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
öz-yeterlik alg›s› e¤itimde üzerinde durulmas› ge-
reken önemli özelliklerden biri olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. 

Hackett ve Betz (1989) matematik öz-yeterlik
alg›s›n› "bireyin, belli bir matematiksel görevi ve-
ya problemi baflar›l› bir flekilde yerine getirmede-
ki kiflisel güveninin durumsal veya problem taban-
l› de¤erlendirmesi" olarak tan›mlar.

Betz ve Hackett (1983) üniversite ö¤rencileri-
nin matematik öz-yeterlik alg›s›n› ölçmek üzere
matematik öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i gelifltirmifller-
dir. Ölçek 52 maddeden oluflmaktad›r. Bu madde-
ler ise 3 boyutta gurupland›r›lm›flt›r. Bu boyutlar;
1) aritmetik, cebir ve geometri konular›n› içeren
matematik problemleri, (Mathematics  Problems),
2) günlük hayatta matematiksel becerilerin kulla-
n›m›n› içeren matematik ifllevleri (Mathematics
Tasks), 3) matematikle ilgili ders konular›n› içeren
matematik dersleri (Mathematics Course) fleklin-
de tan›mlanm›flt›r. Matematik öz-yeterlik alg›s› öl-
çe¤i, akademik performans ve kariyer seçimi ile
ilgili çal›flmalarda da kullan›lmaktad›r. 

Hackett ve Betz (1989) 262 üniversite ö¤renci-
leri üzerinde yapt›klar›  bir çal›flmada, matematik
performans›, matematik öz-yeterlik alg›s›, mate-
mati¤e yönelik tutum ve  matematik içeren ders
seçimi aras›ndaki iliflkiyi araflt›rm›fllard›r. Sonuç
olarak  matematik öz-yeterlik alg›s› ile matematik
performans› aras›nda olumlu bir iliflki oldu¤u, ma-
tematik performans› ve matematik öz-yeterlik al-
g›s› ile matemati¤e yönelik tutum ve matematik
ders seçimi aras›nda da olumlu ve anlaml›   bir
iliflki oldu¤u belirtilmifltir. Matematik öz-yeterlik
alg›s› ve matematik performans› yüksek olan ö¤-
rencilerin, matematik öz-yeterlik alg›s› ve mate-
matik performans› düflük olan ö¤rencilere k›yasla
kendilerine daha çok güvendikleri daha az mate-
matik kayg›s› tafl›d›klar› ve matemati¤i önemli bir
ders olarak gördükleri belirtilmifltir. 

Pajares ve Miller (1997) yapt›klar› çal›flmada
matematik öz-yeterlik alg›s› ile cinsiyet  farkl›l›k-
lar› aras›ndaki iliflkinin,  matematik baflar›s› ile
cinsiyet farkl›kl›lar› aras›ndaki iliflki kadar derin
araflt›r›lmad›¤›n› belirtmifllerdir. 

Pajares ve Miller (1994) erkek ö¤rencilerin k›z
ö¤rencilere k›yasla matemati¤e iliflkin öz-yeterlik
alg›lar›n›n daha yüksek oldu¤unu, k›z ö¤rencilerin
ise daha çok matematik kayg›s› tafl›d›klar›n› belirt-
mifllerdir. Buna karfl›n, Cooper ve Robinson
(1991) lisans ö¤rencileri üzerindeki çal›flmalar›n-
da, matematik öz-yeterlik alg›s›, matematik kayg›-
s› ve matematik performans›na iliflkin cinsiyet
farkl›l›¤› gözlemlememifllerdir.

Öte yandan bilgisayar konusu ile ilgili öz-ye-
terlik alg›s› matematik gibi  ilgi çeken ve üzerinde
çal›fl›lan konulardan biri  olmaktad›r." Bilgisaya-
r›n ö¤renme-ö¤retme 

süreçlerindeki etkisi git gide artmaktad›r.
Okullar bilgisayar teknolojilerinden yararlanma
çabas› içinde de¤iflik uygulamalar yürütmektedir-
ler. Bütün bu çal›flmalarda bilgisayar kullan›m be-
cerilerini ö¤retmenin yeri kaç›n›lmaz olarak etki-
sini göstermektedir" (Aflkar ve Umay, 2001). Ya-
p›lan araflt›rmalar, lise ve üniversite ö¤renimleri
s›ras›nda bilgisayar dersi alan ö¤rencilerin, bilgi-
sayarla ilgili öz-yeterlik alg›lar›n› olumlu yönde
gelifltirdi¤ini ortaya koymaktad›r (Miura, 1986) (
akt. Aflkar ve Umay, 2001).

Compeau ve Higgins (1995), bilgisayar öz-ye-
terlik alg›s›n› "bireyin bilgisayar kullanma beceri-
lerine iliflkin yarg›s›" olarak tan›mlamaktad›r.

Murphy ve di¤er., (1989) yapt›klar› çal›flmada
bilgisayar öz-yeterlik alg›s›n›n, bilgisayarla ilgili
etkinliklere kat›lmakla, baflar›y› ummakla, bilgisa-
yarla ilgili olumsuz bir durumla karfl›lafl›ld›¤›nda
›srarl› ve sab›rl› olmakla ve bilgisayar  performan-
s›yla olumlu bir iliflki içerisinde oldu¤unu belirt-
mifllerdir.

Cassidy ve Eachus (1995) ise yapt›klar› arafl-
t›rmada, deneyim, paketlerle tan›fl›kl›k, bilgisayar
e¤itimi alma, bilgisayara sahip olma, yafl ve cinsi-
yet aç›lar›ndan bak›ld›¤›nda öz-yeterlik alg›s›nda-
ki de¤iflkenli¤in % 63,51 gibi büyük bir bölümü-
nün deneyimle aç›kland›¤›n› ortaya koymufllard›r
(akt. Aflkar ve Umay, 2001).

Aflkar ve Umay (2001) yapt›klar› çal›flmada,
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retmenli¤i lisans program› ö¤rencilerinin bilgisa-

yarla ilgili öz-yeterlik alg›lar›n›n düflük oldu¤unu,

ö¤rencilerin bilgisayara karfl› öz-yeterlik alg›lar›-

n›n, onlar›n bilgisayar deneyimleri ve kullanma

s›kl›klar› ile yüksek iliflki içinde oldu¤unu belirt-

mifllerdir.  

Yap›lan bir çok çal›flmada, erkek ö¤rencilerin

bilgisayar kullan›m›na karfl› tutumlar›n›n k›z ö¤-

rencilere oranla daha yüksek oldu¤u belirtilmifltir. 

Miura (1987) bilgisayar ve bilgisayar› kullan-

ma becerilerine dönük ö¤renci tutumlar›n› incele-

di¤i araflt›rmas›nda erkek ö¤rencilerin bilgisayara

ve bilgisayar kullan›m›na k›z ö¤rencilere oranla

daha çok ilgi gösterdiklerini belirtmifltir. 

Gist ve di¤er., (1989) bilgisayar öz yeterlik-al-

g›s› bak›m›ndan k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda

anlaml› bir fark oldu¤unu vurgulam›fllard›r.

Bu çal›flmada araflt›rmac›lar›n ve ö¤retmenle-

rin kullanabilece¤i matematik ve bilgisayara ilifl-

kin öz-yeterlik alg›s› ölçekleri gelifltirilmifltir.

Ayr›ca, matematik ve bilgisayara iliflkin öz-ye-

terlik alg›s›na yönelik cinsiyet farkl›l›klar› ince-

lenmifltir.

2. YÖNTEM

2.1 Araflt›rmada Gelifltirilen Ölçekler

Bu çal›flmada, ilkö¤retim 7. ve 8. s›n›f ö¤renci-
lerinin matemati¤e ve bilgisayara iliflkin öz-yeter-
lik alg›lar›n› ölçen matemati¤e iliflkin öz-yeterlik
alg›s› ölçe¤i ve bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›-
s› ölçe¤i gelifltirilmifltir. Ayr›ca her ikisinin cinsi-
yete göre farkl›l›¤› incelenmifltir.

2.1.1. Matemati¤e ‹liflkin Öz-Yeterlik Alg›s›

Ölçe¤i

Araflt›rmada gelifltirilen Matemati¤e ‹liflkin
Öz-Yeterlik Alg›s› Ölçe¤i genifl bir literatür tara-
mas›ndan sonra bir özel okulda 7. ve 8. s›n›flar-
da ö¤renim gören 58 k›z ve 65 erkek, toplam 123
ö¤renci üzerinde gelifltirilmifltir.   Matemati¤e
iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i 15 maddeden
oluflmaktad›r. Ölçek 5’li Likert tipi olarak haz›r-
lanm›fl maddeler "Kendime her zaman güveni-

rim-5.....kendime hiç güvenmem-1" olacak fle-
kilde puanlanm›flt›r. Buna göre, ölçekte toplam
olarak al›nan en yüksek puan 75, en düflük puan
ise 15 dir. Ölçek "Günlük yaflam örnekleri",
"Ünite Konular›" ve "Problemler" olarak üç alt
boyuta ayr›lm›flt›r. Bu alt boyutlar, Hackett ve
Betz’in (1989) gelifltirdi¤i matematik öz-yeterlik
alg›s› ölçe¤i ile uyum içerisindedir. Ancak, bu
ölçekte yer alan matematik konular› uygulamalar
s›ras›nda ö¤rencilerin iflledikleri konulardan se-
çilmifltir. Ayn› yap› di¤er matematik konular› ile
ilgili olarak da ele al›nabilir.  Her boyut 5  soru
içermektedir. Ölçek özel olarak birinci derece-
den bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme, bi-
rinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
kullanarak problem çözme, simetri, koordinat
sistemi ve do¤ru grafikleri ile ilgili ö¤rencilerin
öz-yeterlik alg›lar›n› ölçmek amac›yla gelifltiril-
mifltir. Ölçe¤in, yap› geçerlili¤i faktör analizi ile
belirlenmifltir. Araflt›rmada kullan›lan analizler
"SPSS: The Statistical Package for the Social
Sciences" paket program kullan›larak gerçeklefl-
tirilmifltir.

2.1.2. Bilgisayara ‹liflkin Öz-Yeterlik Alg›s›

Ölçe¤i

Araflt›rmada gelifltirilen di¤er  ölçek ise bilgisa-
yara iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤idir. Ölçek bir
özel okulda 7. ve 8. s›n›flarda ö¤renim gören 57 k›z
ve 60 erkek toplam, 117 ö¤renci üzerinde gelifltiril-
mifltir. Ölçek, genifl bir literatür taramas›ndan sonra
araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir. Ölçek daha
sonra bilgisayar ö¤retmeni taraf›ndan da incelen-
mifltir. Bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i 10
maddeden oluflmaktad›r. Ölçek 5’li Likert tipi ola-
rak haz›rlanm›fl; maddeler "Kesinlikle kat›l›yorum-
5.....kesinlikle kat›lm›yorum-1" olacak flekilde pu-
anlanm›flt›r. Buna göre, ölçekte toplam olarak al›nan
en yüksek puan 50, en düflük puan ise 10 dur. Ölçe-
¤in, yap› geçerlili¤i faktör analizi ile belirlenmifltir. 

3. BULGULAR

Matemati¤e yönelik öz-yeterlik alg›s› ölçe¤in-
de (bkz. Ek1) yap›lan analiz sonucunda 3 faktör
ortaya ç›km›flt›r. Faktör yüklerine bak›ld›¤›nda 1.,
2., 3., 4., 5., 9., 10., 12., 14. ve 15. maddelerin 1.
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faktörde, madde 6, 7 ve 11’in 2. faktörde, madde
8 ve13’ün ise 3. faktörde topland›¤› görülmekte-
dir. Yap›lan analiz sonunda 1. faktörde toplanan
maddelerin, genellikle günlük yaflamda matematik
kullan›m› ile birlikte koordinat sistemi ve do¤ru
grafikleri konular›, 2. faktörde toplanan maddele-
rin denklemler konusuyla, 3. faktörde toplanan
maddelerin ise simetri ile ilgili olduklar› belirlen-
mifltir.

Matemati¤e iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i-
nin madde  toplam puan› korelasyon katsay›lar›
ve  faktör yükleri Tablo-1 de gösterilmifltir. Gün-
lük yaflamda matematik kullan›m› olarak adlan-
d›r›lan faktörde yer alan maddelerin birinci fak-
törde verdikleri faktör yüklerinin  .36 ve üzeri,
madde toplam korelasyonlar›n›n da .28 ve üzeri
oldu¤u görülmektedir. Denklemler olarak adlan-
d›r›lan faktörde yer alan maddelerin  ikinci fak-
törde verdikleri yüklerin .73 ve üzeri, madde

toplam korelasyonlar›n›n ise .38 ve üzeri, simet-
ri olarak adland›r›lan faktörde yer alan maddele-

rin üçüncü faktörde verdikleri faktör yüklerinin

de .80 ve üzeri, madde toplam korelasyonlar›n›n

da .39 ve üzeri oldu¤u görülmektedir.  15 mad-

deden oluflan matemati¤e iliflkin öz-yeterlik al-

g›s› ölçe¤inin güvenirli¤iyle ilgili olarak hesap-

lanan Cronbach α katsay›s› ise .84 olarak hesap-

lanm›flt›r.  

Bilgisayara yönelik öz-yeterlik alg›s› ölçe¤in-

de (bkz. Ek2) yap›lan faktör analizi sonucunda ise

2 faktör ortaya ç›km›flt›r. Faktör yüklerine bak›ld›-

¤›nda, 1., 2., 3., 4., 5. ve 10. maddelerin 1. faktör-

de,  6., 7., 8. ve 9. maddelerin ise  2. faktörde  top-

land›¤› görülmektedir. 1. faktörde toplanan mad-

delerin bilgisayar ile ilgili genel bilgiler, 2. faktör-

de toplanan maddelerin ise daha özel  bilgisayar

becerileri ile ilgili olduklar› belirlenmifltir. Bilgi-
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Tablo 1. Matemati¤e iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤inin madde toplam korelasyonlar› ve faktör yükleri 

Madde Döndürülmüfl faktörler için faktör yükleri

toplam Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3

Maddeler korelasyonlar›

Madde 1 .55 .66 .37 -.12

Madde 2 .46 .61 .24 -.11

Madde 3 .45 .63 -2.615E-02 .12

Günlük Madde 4 .28 .53 -.40 .21

yaflamda Madde 5 .64 .65 .13 .38

matematik Madde 9 .50 .58 .15 .18

kullan›m› Madde 10 .60 .66 6.057E-02 .36

Madde 12 .38 .52 .22 -8.157E-02

Madde 14 .33 .36 .19 4.677E-02

Madde 15 .59 .65 .15 .23

Madde 6 .38 4.058E-02 .74 .27

Denklemler Madde 7 .51 .28 .73 .14

Madde 11 .42 .15 .79 8.885E-02

Simetri Madde 8 .39 7.401E-02 .21 .80

Madde 13 .50 .28 .10 .81



sayara iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤inin madde

toplam puan  korelasyon katsay›lar› ve faktör yük-

leri Tablo-2 de gösterilmifltir. Bilgisayar ile ilgili
genel bilgiler adl› faktörde yer alan maddelerin bi-

rinci faktörde verdikleri faktör yüklerinin .54 ve

üzeri, madde toplam korelasyonlar›n›n da .54 ve

üzeri oldu¤u görülmektedir. Özel bilgisayar bece-
rileri adl› faktörde yer alan maddelerin  ikinci fak-

törde verdikleri yüklerin .67 ve üzeri, madde top-

lam korelasyon katsay›lar›n›n ise .50 ve üzeri ol-

du¤u görülmektedir. 10 maddeden oluflan Bilgisa-

yara  ‹liflkin Öz-Yeterlik Alg›s› Ölçe¤inin güvenir-

li¤iyle ilgili olarak hesaplanan Cronbach α katsa-

y›s› ise .86 olarak hesaplanm›flt›r. 

Çal›flmada ayr›ca ö¤rencilerin matematik ve

bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›s›na yönelik cin-

siyet farkl›l›klar› da araflt›r›lm›flt›r. Erkek ve k›z

ö¤rencileri aras›nda matemati¤e iliflkin öz-yeterlik

alg›s›na bak›ld›¤›nda anlaml› bir fark bulunama-

m›flt›r (t = - .4, p >.05). Matemati¤e iliflkin öz-ye-

terlik alg›s› ölçe¤indeki toplam puanlarda ve her

üç faktörde de anlaml› fark bulunamam›flt›r. 

Öte yandan, bilgisayar öz-yeterlik alg›lar› aç›-

s›ndan bak›ld›¤›nda erkek ö¤renciler k›z ö¤renci-

lerden anlaml› düzeyde daha yüksek ortalamaya

sahiptirler (t=3.906, p<.05). Bu anlaml› fark bilgi-
sayara iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤i toplam pu-
an› ve ölçekteki maddelerin topland›¤› her iki fak-
tör için de geçerlidir. 

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Bu çal›flmada, ilkö¤retim 7. ve 8. s›n›f ö¤renci-
lerinin matemati¤e ve bilgisayara iliflkin öz-yeter-
lik alg›lar›n› ölçen matemati¤e iliflkin öz-yeterlik
alg›s› ölçe¤i ve bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›-
s› ölçe¤i gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.  Yap›lan
faktör analizi sonunda 15 sorudan oluflan matema-
ti¤e iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤ini oluflturan
maddeler 3 faktörde toplanm›fl, bu faktörlerin s›ra-
s›yla günlük yaflamda matematik kullan›m›, koor-
dinat sistemi ve do¤ru grafikleri, denklemler ve si-
metri ile ilgili olduklar› belirlenmifltir. Do¤ru gra-
fikleri ve koordinat sistemi konular›n›n günlük ya-
flamda matematik kullan›m› ile ayn› boyutta top-
lanmas› düflündürücüdür. Ö¤rencilerin söz konusu
iki konuyu günlük yaflamla iliflkilendirdi¤i sonu-
cuna var›lm›flt›r

Di¤er gelifltirilen ölçek ise 10 sorudan oluflan
bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤idir. Öl-
çe¤i oluflturan maddeler iki  faktörde toplanm›fl,
bu faktörlerin s›ras›yla bilgisayar ile ilgili genel
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Tablo 2. Bilgisayara iliflkin öz-yeterlik alg›s› ölçe¤inin madde toplam korelasyonlar› ve faktör yükleri 

Madde Döndürülmüfl faktörler için faktör yükleri

toplam Faktör 1 Faktör 2

Maddeler korelasyonlar›

Madde 1 .61 .72 .27

Bilgisayar Madde 2 .60 .83 .15

ile ilgili Madde 3 .63 .58 .44

genel Madde 4 .55 .57 .32

bilgiler Madde 5 .54 .84 5.040E-02

Madde 10 .64 .54 .49

Özel Madde 6 .50 8.138E-02 .76

bilgisayar Madde 7 .58 .19 .77

becerileri Madde 8 .65 .33 .72

Madde 9 .53 .23 .67



bilgiler ve özel bilgisayar becerileri ile ilgili ol-
duklar› belirtilmifltir. Ölçe¤in güvenirli¤iyle ilgili
olarak hesaplanan Cronbach _ katsay›s› 0,86 ola-
rak bulunmufltur. 

Matematik öz-yeterlik alg›s›n›n cinsiyet farkl›-
l›¤› ile ilgili bulgular›, Cooper ve Robinson’un
(1991), Schunk ve Lilly’nin (1984) çal›flmalar›yla
uyum içerisindedir. Bu çal›flmalarda, araflt›rmac›-
lar matematik öz-yeterlik alg›s›, matematik kayg›-
s› ve matematik performans›na iliflkin cinsiyet
farkl›l›¤› gözlemlememifllerdir. .

Bilgisayar öz-yeterlik alg›s› ile ilgili çal›flma-
n›n sonuçlar› Miura (1987) ve Gist ve di¤er.,
(1989) ile uyum içerisindedir. Yap›lan bu araflt›r-
malarda bilgisayar öz-yeterlik alg›s› bak›m›ndan
k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda anlaml› bir fark
oldu¤u vurgulanm›flt›r. 

Haz›rlanan bu ölçeklerin, ilkö¤retim düzeyin-
deki matematik ve bilgisayara iliflkin öz-yeterlik
alg›s› düflük olan ö¤rencilerin belirlenmesinde ve
bu ö¤rencilere kendilerine yönelik alg›lar›n› güç-
lendiren özel etkinlikler ve çal›flma yapraklar› ha-
z›rlanmas›nda önemli katk› sa¤layacaklar› düflü-
nülmektedir.
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EK- 1

MATEMAT‹⁄E ‹L‹fiK‹N ÖZ-YETERL‹K ALGISI ÖLÇE⁄‹

Elinizdeki  ölçek, yap›lmakta olan bir araflt›rma için sizlerin matemati¤i günlük yaflamda kullanmada,
matematik ünite konular›nda ve matematik problemlerini çözmede kendinize ne kadar güvendi¤inizi gör-
mek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Lütfen her ifadeyi (örne¤i, konuyu, problemi) dikkatle okuduktan sonra size
en uygun  olan seçene¤i iflaretleyin. 

Teflekkürler.  

‹sim:                              No:                            S›n›f:             

Cinsiyet:     ( )K›z        ( )Erkek

GÜNLÜK YAfiAM ÖRNEKLER‹

1. Bir al›flverifl merkezinden al›nan araç gereçlerin toplam fiyat›n› hesaplama

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren               Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                          (4)                     (3)                   (2)                    (1)

2. Ev ile okul aras›ndaki uzakl›k yaklafl›k 20 km dir. Servis arac›n›n h›z› bilindi¤inde, 

okuldan eve varma süresini hesaplama

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren               Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                          (4)                     (3)                   (2)                    (1)

3. 808008 say›s›n›n düz aynadaki görüntüsünü bulma

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren               Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                          (4)                     (3)                   (2)                    (1)

4. Yandaki flekil bir sinema salonundaki koltuk

düzenini  göstermektedir. Buna göre; bilet 
üzerindeki koltuk numaras›n›n yerini bulma

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren               Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                          (4)                     (3)                   (2)                    (1)
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5. Yandaki Koordinat düzleminde iki geminin ortak rotas›

verilmifltir. Her iki geminin  de bulundu¤u ve varaca¤›
noktalar›n  koordinatlar›  verilirse,  bu   iki   geminin 
karfl›laflacaklar›   noktan›n  koordinatlar›n›  bulma

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren               Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                          (4)                     (3)                   (2)                    (1)

ÜN‹TE KONULARI

6- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme 

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren              Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                         (4)                     (3)                   (2)                  (1)

7-Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kullanarak problem çözme.  

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren              Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                         (4)                     (3)                   (2)                  (1)

8-Simetri 

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren              Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                         (4)                     (3)                   (2)                  (1)

9-Koordinat sistemi 

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren              Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                         (4)                     (3)                   (2)                  (1)

10-Do¤ru Grafikleri 

Kendime,

Her zaman           Ço¤unlukla           Bazen           Nadiren              Hiç 
güvenirim            güvenirim          güvenirim      güvenirim      güvenmem

(5)                         (4)                     (3)                   (2)                  (1)



PROBLEMLER

11- Denkleminin çözüm kümesini bulabilirim.

Her zaman         Ço¤u zaman            Bazen              Nadiren         Hiçbir zaman 

(5)                       (4)                        (3)                    (2)                    (1)    

12- Bir anne 48, k›z› ise 9 yafl›ndad›r. Kaç y›l sonra annenin yafl› k›z›n›n yafl›n›n 4 kat› olur bulabilirim.

Her zaman         Ço¤u zaman            Bazen              Nadiren         Hiçbir zaman 

(5)                       (4)                        (3)                    (2)                    (1)    

13- Yandaki fleklin simetri eksenini 

bulabilirim.

Her zaman         Ço¤u zaman            Bazen              Nadiren         Hiçbir zaman 

(5)                       (4)                        (3)                    (2)                    (1)    

14- Afla¤›da verilen  noktalar› koordinat düzleminde  gösterebilirim.

A(1,3)          B(4,-6)          C( -1,5)          D(-1,-3)

Her zaman         Ço¤u zaman            Bazen              Nadiren         Hiçbir zaman 

(5)                       (4)                        (3)                    (2)                    (1)    

15- Afla¤›da denklemleri verilen do¤ru çiftinin grafiklerini ayn› koordinat düzleminde çizip, kesiflim 
noktas›n› bulabilirim.  

x – 3 y= 7                   2x + 5y = 3

Her zaman         Ço¤u zaman            Bazen              Nadiren         Hiçbir zaman 

(5)                       (4)                        (3)                    (2)                    (1)    
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2χ + 1
3

 + χ – 2
2

 = 4



EK-2

B‹LG‹SAYARA ‹L‹fiK‹N ÖZ-YETERL‹K ALGISI ÖLÇE⁄‹

Elinizdeki  ölçek, yap›lmakta olan bir araflt›rma için sizlerin bilgisayar kullan›m›nda  kendinize ne kadar
güvendi¤inizi görmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Lütfen her ifadeyi dikkatle okuduktan sonra size en uygun
olan seçene¤i iflaretleyin. 

Teflekkürler.  

‹sim:                                                         S›n›f:                                          No:

Cinsiyet:         K›z (  )    Erkek( )
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1. Bilgisayar programlar› içinde dolafl›p yeni
keflifler yapabilirim.

2. Bilgisayar› kullanarak istedi¤im bilgilere
ulaflabilirim.

3. Bilgisayarda bilgileri do¤ru yere
kaydedebilirim.

4. Bilgisayar programlar›n› (word, excel vb.)
kullanarak veri girebilirim.

5. Bilgisayar programlar›n›(word, excel vb.)
kullanarak  istedi¤im yaz›y› yazabilirim.

6. Bilgisayar programlar›n› kullanarak (word,
excel vb.)  verileri s›ralayabilirim.

7. Bilgisayar programlar›n› kullanarak (word,
excel vb.)  matematiksel ifllemler yapabilirim.

8. Bilgisayar programlar›n› kullanarak (word,
excel vb.)  grafik çizebilirim.

9. Bilgisayarla  ilgili bir sorunla karfl›laflt›¤›mda,
bu sorunu çözebilirim

10. Yeni bir bilgisayar program›n› kolay
ö¤renebilirim.
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