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Öz
Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli 8. öğrencilerinin matematik öz-yeterliklerinin 

cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücünün belirlenmesidir. Araştırmanın 
çalışma grubunu Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015–2016 eğitim öğretim bahar yarıyı-
lında devam eden 30’u kız, 30’u erkek olmak üzere toplam 60 üstün yetenekli 8. sınıf öğ-
rencisi oluşturmaktadır. Yordayıcı korelasyon araştırması olan bu çalışmada öğrencilerin 
matematik öz-yeterlikleri Akgül (2014)’ün geliştirdiği “Matematik Öz-yeterlik Ölçeği” 
kullanılarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıyıl sonu matematik dersi puanları matematik 
başarısı olarak alınmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon 
Analizi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üstün yetenekli 
öğrencilerin matematik öz-yeterliğinin matematik başarısının anlamlı yordayıcısı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, kız öğrencilerin matematik öz-
yeterlik inançlarının matematik başarılarını yordama gücünün erkek öğrencilere göre 
daha fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Üstün Yetenekli Öğrenciler, Ortaokul 8. Sınıf, Matematik, Mate-
matik Öz-Yeterliği ve Matematik Başarısı.

Predictive Power of Mathematical Self-Efficacy for Gifted And Talented Students’ 
Mathematical Achievement

Abstract
The purpose of this correlational study is to determine whether mathematical self-

efficacy predicts mathematical achievement for gifted and talented 8th grade students 
according to gender. This study uses a sample of 60 gifted and talented 8th grade students, 
30 female and 30 male, who planned to continue at the Science and Art Centers for 
the spring 2016 semester. Mathematics self-efficacy is measured by the scale developed 
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by Akgül (2014). Mathematics achievement is measured by the students’ grades in 
mathematics at the conclusion of the semester. The statistical analysis consists of a t-test 
for independent samples, Pearson’s correlation and linear regression, calculated. The 
results of this study demonstrated that mathematical self-efficacy is a significant predictor 
of mathematical achievement for all students, and especially so for female students.

Keywords: Gifted and Talented Students, Middle School 8th grade, Mathematics, 
Mathematics Self-Efficacy and Mathematics Achievement.

Giriş
Yeniçağdaki	gelişmeler,	özellikle	temel	bilim	alanlarında	çalışan	insanların	kendileri-

ni	sürekli	geliştirmelerini	gerektirmektedir.	Dolayısıyla	bilimin	temelini	oluşturan	mate-
matiğe	gereksinim	de	artmaktadır.	Bireylerin	hem	kendi	yaşam	kaliteleri	hem	de	toplum-
sal	yaşama	sunacakları	katkı	açısından	matematik	dersinin	önemi	eğitim	programlarında	
matematiğe	önemli	bir	alan	ayrılmasına	neden	olmaktadır.

Bununla	birlikte,	uluslararası	ve	ulusal	düzeyde	yapılan	 sınavlarda	 türk	öğrenciler,	
matematik	alanında	düşük	performanslar	göstermektedir.	Örnek	olarak;	Uluslararası	Öğ-
renci	Değerlendirme	Programı	 (PISA)	 projesi	 2003	 yılında	matematik	 ağırlıklı	 olarak	
yürütülmüştür.	Türkiye	bu	projede	41	ülke	arasında	34.	olabilmiştir.	 	PISA	2003,	2006	
ve	 2009,	 2012	 (Anıl	 vd.,	 2015)	 ve	 2015	 (Taş	 vd.,	 2016)	 yıllarında	matematik	 alanın-
da,	Türkiye	yıllara	göre	sırasıyla	423,	424,	445,	448	ve	420	 	ülke	puanı	ortalamasıyla	
Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Örgütü	(OECD)	ortalamasının	çok	altında	yer	almıştır	
(OECD,	[18.03.2008];	Özenç	ve	Arslanhan,	2010).	Son	üç	PISA’ya	katılan	ülke	sayısı	
ve	Türkiye’nin	bu	ülkeler	arasındaki	sıralamasına	bakacak	olursak	2009	yılında	65	ülke	
arasında	41.,	2012	yılında	65	ülke	arasında	44.	ve	2015	yılında	72	ülke	arasında	50.	ola-
bilmiştir.	Uluslararası	düzeyde	yürütülen	bir	diğer	karşılaştırma	çalışması	da	Uluslararası	
Matematik	ve	Fen	Eğilimleri	Araştırması		(TIMSS)’dir.	Türkiye,	TIMSS’e,	1999	ve	2007	
(8.	 Sınıf	 )	 2011	 ve	 2015	 (8.	 ve	 4.	 sınıf)	 yıllarında	 katılmıştır	 (Baysura	 ve	Yücel-Toy,	
2017).	Türkiye’nin	matematik	 puanları,	 bu	 sınavların	 tamamında	 dünya	 ortalamasının	
altında	kalmıştır.	

Matematik	başarısızlığının	bir	diğer	göstergesi	de	Öğrenci	Seçme	ve	Yerleştirme	Mer-
kezi	 (ÖSYM)	 ve	Milli	 Eğitim	Bakanlığı	 tarafından	 yapılan	 sınavlardır.	Bu	 sınavlarda	
matematik	soruları	en	yüksek	katsayıya	sahip	olmasına	karşın,		sınavlarda	doğru	cevap	
ortalaması	en	düşük	puan	türlerinden	biri	olma	özelliğini	devam	ettirmektedir	(Milli	Eği-
tim	Bakanlığı,	2009;	Milli	Eğitim	Bakanlığı,	2018;	OSYM,	2009;	OSYM,	2018;	Berbe-
roğlu	ve	Kalender,	2005).

Yukarıda	verilen	bilgiler	 bütün	öğrencilere	yönelik	değerlendirme	 sonuçlarını	 kap-
samaktadır.	Bununla	birlikte	üst	dilimlerde	yer	alan	öğrencilerin	performanslarının	nasıl	
olduğuna	bakacak	olursak,	PISA	sınavlarında	öğrenciler	6	düzeye	ayrılmış	ve	5.	ve	6.	
Düzeyde	yer	alan	öğrenciler	üst	düzey	yeterlik	gösteren	öğrenciler	olarak	kabul	edilmiş-
tir.	PISA	2015’de	5.	düzey	ve	üstünde	bulunan	öğrenci	oranları	OECD’de	%10,7,	 tüm	
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ülkelerde	%8,2	iken	Türkiye’de	sadece	%2,01’dir.	Üst	düzey	yeterlik	gösteren	öğrenci	
sayısı	OECD	ülkelerindeki	oranın	beşte	biri,	 tüm	ülkelerle	karşılaştırıldığında	 ise	 tüm	
ülkelerin	 dörtte	 biri	 olmuştur.	Bununla	 birlikte	Türkiye	 açısından	 son	 iki	 PISA	 sınavı	
(2012	ve	2015)	karşılaştırıldığında	üst	düzeyde	performan	gösteren	öğrenci	oranı	%5,9	
dan	%2,01’	e	düşmüştür.	(Taş	vd.,	2016).		Uluslararası	ve	ulusal	değerlendirmelerde	ge-
nelde	düşük	performansın	yanı	sıra	uluslararası	matematik	olimpiyatlarında	altın,	gümüş	
ve	bronz	madalya	alan	türk	öğrenciler	bulunmaktadır	(International	Mathematical	Olym-
piad-IMO,	[14.03.2016]).	Ancak	olimpiyatlarda	başarılı	olan	öğrencilerin	yeteneklerini	
geliştirmelerinde	yeterli	destek	sunulamamakta	ve	öğrenciler	gelecek	yaşamlarında	kendi	
kapasitelerine	uygun	başarıyı	elde	edememektedirler.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Özel	Eği-
tim	Hizmetleri	Yönetmeliği	(2000)’nde	üstün	yetenekli	öğrenci	tanımı	üstün	yeteneklile-
rin	eğitiminde	köşetaşı	olarak	kabul	edilen	Marland	Raporun	(1972)’dan	da	esinlenerek	
“Zekâ,	 yaratıcılık,	 sanat,	 spor,	 liderlik	 kapasitesi	 veya	 akademik	 alanlarda	 akranlarına	
göre	üst	seviyede	performans	gösterme”	durumu	olarak	belirtilmiştir.	Bu	tanım	esas	alın-
dığında	konu	edilen	üst	dilimdeki	öğrencilerin	ve	olimpiyatlarda	başarı	gösteren	öğrenci-
lerin	muhtemelen	üstün	yetenekli	öğrenciler	olduğunu	söyleyebiliriz.	

Ülkemizde	özel	eğitime	verilen	önemin	artmasıyla	birlikte	üstün	yetenekli	öğrenci-
lerin	eğitimine	verilen	önem	de	artmaktadır.	Ülkemizde	2001-2002	öğretim	yılında	özel	
eğitim	hizmeti	 alan	 toplam	öğrenci	 sayısı	 68861	olarak	yayınlanmıştır.	Bu	 sayı	2008-
2009	 öğretim	 yılı	 için	 88	 bin	 civarındadır.	 Üstün	 yetenekli	 öğrenciler	 için	 bu	 sayılar	
2001-2002	 yılında	 629	 ve	 2008-2009	 yılında	 5534	 iken	 2016-2017’de	 106	 Bilim	 ve	
Sanat	Merkezinde	 (BİLSEM)	 toplam	24291’dir	 (orgm,meb[10.07.2017]).	Milli	Eğitim	
Bakanlığı	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	tarafından	son	olarak	yayınlanan	2017-2018	yılı	
Milli	Eğitim	İstatistikleri	raporunda	Türkiye	genelinde	135	BİLSEM’de	16621’i	erkek	
17099’u	kadın	olmak	üzere	toplam	33720	üstün	yetenekli	öğrencinin	eğitim	aldığı	belir-
tilmektedir	(sgb,meb[19.05.2019]).	Üstün	yetenekli	öğrencilerin	bu	sayıların	çok	üstünde	
olması	gerektiği	bilinmekle	birlikte,	tanılanan	öğrencilerle	birlikte	yapılacak	betimsel	ve	
deneysel	araştırmaları	alanda	yapılacak	çalışmalara	yön	verecektir	(Brookby,	2004).	Bir-
çok	 araştırmacı,	 üstün	yetenekli	 veya	normal	gelişim	gösteren	öğrencilerin	matematik	
başarılarını	etkileyen	okul	içinde	ve	dışında	ki	deneyimlerinin	tanımlanmasına	uğraşmış-
tır	(Akgül,	2014;	Brookby,	2004;	Castro	vd.,	2015;	Crabtree,	Richardson	ve	Lewis,	2019;	
Davaslıgil,	2004;	Junge	ve	Dretzke,	1995;	Kamarudin,	Kamarulzaman	ve	Ishak,	2018;	
O’Neil	ve	Hocevar,	1999;	Reynold	ve	Walberg,	1992;	Thomas,	2019).	

Öğrencilerin	matematikte	başarılı	olabilmeleri	için	matematiğin	onlara	bir	anlam	ifade	
etmesi	gerekmektedir.	Ayrıca,	öğrencilerin	matematiği	anlama	becerisine	sahip	oldukları-
na	inanmaları	da	gerekmektedir	(Trafton	ve	Claus,	1994).	Diğer	bir	deyişle	matematikte	
başarılı	 olmanın	 önemli	 açıklayıcılarından	 birisi	 öğrencinin	 matematik	 öz-yeterliğidir	
(Usher,	2015).	Öz-yeterlik	sosyal	bilişsel	öğrenme	kuramının	önemli	kavramlarından	bi-
risidir.	Bandura'nın	(1997)	sosyal	bilişsel	öğrenme	kuramına	göre,	öğrencilerin	akademik	
görevleri	başarıyla	yerine	getirme	kapasitelerine	veya	öz-yeterliklerine	ilişkin	inançları,	
bu	gibi	görevleri	yerine	getirme	yeteneklerinin	güçlü	yordayıcılarıdır.	Bandura,	bireylerin	
deneyimlerinin	sonuçlarını	yorumlaması	nedeniyle,	bilgi,	beceri	veya	önceki	edinimlerin	
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sonuçları	gibi	akademik	göstergelerin	güçlü	belirleyicilerinin	daha	sonraki	performans	
üzerine	etkisine	bu	yorumlardan	kaynaklanan	inançların	aracılık	ettiğini	gözlemlemiştir.	
Kişinin,	bir	alanda	üst	düzey	bir	yeterlik	inancına	sahip	olması	onun	o	alanda	kendine	
güven	duymasını	sağlar.	Bu	güven	duygusu,	bireyin	o	alana	yönelmesi	ve	o	alanda	çalış-
mada	ısrar	etmesini	sağlar.	Bireylerin	harekete	geçmesinde	o	davranışı	gösterip	göstere-
meme	konusundaki	öz-yeterlik	inançları	önemli	bir	etkendir	(Bandura,	1997).	

Bandura’nın	kuramı	alana	özgü	olarak	ele	 alan	Hackett	ve	Betz	 (1981)	matematik	
öz-yeterliğini;	matematikle	ilgili	bir	görev	veya	bir	problemi	başarıyla	sonuçlandırmaya	
yönelik	kişinin	kendine	olan	güvenine	yönelik	kendi	değerlendirilmesi	olarak	 tanımla-
mışlardır.	Araştırma	sonuçları,	matematik	öz-yeterliği	ile	öğrencilerin,	matematik	perfor-
mansı,	matematik	dersi	başarı	notu,	seçme	sınavlarındaki	matematik	başarısıyla	pozitif	
ilişki	olduğunu	göstermiştir	(	Brookby,	2004;	Dai,	2004;	Fast	vd.,	2010;	Hackett,	1985;		
Klassen,	2004;	O’brein	ve	Martinez-Pons,	1999;	Coleman,	1995;	Junge	ve	Dretzke,	1995;	
Malpass	vd.,	1999;	Karnes	ve	Wherry,	1981;	Kelly	ve	Colangelo,	1984;	Recber,	Isiksal	ve	
Koç,	2018;	Williams,	1998;	Pajares,	1996).	Matematik	öz-yeterlik	araştırmalarının	çoğu,	
yetenek	düzeyleri	farklılaşan	öğrenciler	ile	yürütülmüştür,	ancak	sonuçlar,	bu	inançların	
bu	 popülasyonlarda	 oynadığı	 rolü	 daha	 iyi	 anlamak	 için	 yüksek	 yetenekli	 öğrencilere	
(üstün	yetenekli	öğrencilere)	odaklanılması	gerektiğine	işaret	etmektedir	(Pajares,	1996).	
Bilimsel	araştırmalar	öğrencilerin	sınıf	düzeyleri	arttıkça		öz-yeterlik	inançlarının	azaldı-
ğını	göstermiştir	(Anderman	ve	Maehr	1994;	Gottfried	vd.,	2001;	Harter	1981;	Spinath	
ve	Spinath	2005;	Wigfield	vd.,	1991).	Bu	yüzden,	mevcut	çalışma,		öğrencilerin	liseye	
geçiş	yapacakları	yıl	olan	ortaokul	son	sınıfta	yapılmıştır.	Araştırma,	bu	sınıf	düzeyi	üstün	
yetenekli	kız	ve	erkek	öğrencilerin	matematik	öz-yeterlik	algıları	ve	matematik	başarıları	
arasındaki	ilişkiyi	incelemeyi	amaçlamaktadır.	

Özellikle	Amerika	Birleşik	Devletleri	olmak	üzere	yurt	dışında	üstün	yetenekli	öğ-
renciler	bağlamında	matematik	öz-yeterliğin	matematik	başarısıyla	 ilişkisi	üzerine	bir-
çok	araştırmaya	ulaşılabilirken	ülkemizde	sınırlı	sayıda	araştırmaya	rastlanmıştır	(Akgül,	
2014;	Yurt	ve	Kurnaz,	2015).	Türkiye’de	üstün	yetenekli	öğrencilerin	duyuşsal	özellik-
lerine	ilişkin	açıklamalar	genellikle	yurtdışı	araştırma	bulgularının	sunduğu	bilgilerle	sı-
nırlı	kalmaktadır	(Yurt	ve	Kurnaz,	2015).	Bu	açıdan	yürütülen	araştırma	türk	öğrenciler	
hakkında	var	olan	sınırlı	bilgiyi	genişletmek	açısından	önemlidir.	

Öz-yeterliğin	yanı	sıra	matematik	başarısını	etkileyen	bir	diğer	değişken	de	cinsiyet-
tir.	Toplumsal	kültüre	bağlı	olarak	farklılaşan	cinsiyete	ilişkin	rollerin	öğrencilerin	öğren-
meye	yönelik	becerilerindeki	etkisinin	ortaya	konması	gerekmektedir	(Altun,	S,	2005).	
Cinsiyete	ilişkin	algılar	her	toplumda	farklı	özellikler	göstermektedir.	Ayrıca	cinsiyet	ile	
matematik	başarısı	ve	matematik	öz-yeterliği	arasındaki	ilişkiyi	inceleyen	araştırma	bul-
gularının	tutarlı	olmadığı	özellikle	sınıf	düzeyine,	ölçme	araçlarının	niteliğine,	kültürel	
etkilere	bağlı	olarak	farklı	sonuçlara	ulaşıldığı	görülmektedir	(Griggs	vd.,	2013;	Kvedere,	
2014;	Lau	vd.,	2018;	Recber,	Isiksal	ve	Koç,	2018).	Ayrıca	2006	yılındaki	PISA	testinin	
sonuçlarını	15	yaş	grubu	türk	öğrencilerin	matematik	performansı	açısından	değerlendi-
ren	çalışmada	Alacacı	ve	Erbas	(2010)	erkek	öğrencilerin	kız	öğrencilere	göre	avantajının	
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OECD	ortalamasının	üstünde	olduğunu	bulgulamışlardır.	Sonuç	olarak,	matematik	öz-
yeterliğinin	matematik	başarısı	üzerindeki	 rolü	ve	bu	 rolün	cinsiyete	göre	nasıl	 farklı-
laştığı	ve	matematik	öz-yeterliği,	matematik	başarısının	matematik	eğitimindeki	önemi	
gözönüne	alındığında	alanyazında	ampirik	verilerle	ortaya	konacak	çalışmalara	ihtiyaç	
olduğu	 görülmektedir.	 	Bu	 araştırma	 üstün	 yetenekli	 öğrencilerin	matematik	 öz-yeter-
liğinin	cinsiyete	göre	matematik	başarısını	yordama	gücünü	belirlemeye	yönelik	olarak	
yapılmaktadır.	

Yöntem 
Araştırma Modeli
İlişkisel	tarama	(Korelasyonel	araştırma)	modeli,	iki	ve/veya	daha	fazla	değişken	ara-

sındaki	ilişkinin,	değişkenler	manipule	edilmeden	incelendiği	araştırma	türüdür.	İki	tür	
korelasyonel	araştırma	vardır.	Değişkenler	arasındaki	ilişkilerin	belirlenmeye	çalışıldığı	
ilişkisel	araştırmalara,	keşfedici	korelasyon	araştırmaları	denir.	Değişkenler	arası	ilişki-
lerin	belirlenip	bir	değişkenin	bilinen	değerinden	diğer	değişkenin	bilinmeyen	bir	değe-
rinin	belirlenmeye	çalışıldığı	araştırmalara	 ise	yordayıcı	korelasyon	araştırmaları	denir	
(Büyüköztürk	 vd.,	 2017).	 Bu	 araştırmada,	 üstün	 yetenekli	 öğrencilerin	matematik	 öz-
yeterliğinin	matematik	başarılarını	yordama	gücü	belirlenmeye	çalışıldığı	için	yordayıcı	
korelasyonel	araştırma	modeli	kullanılmıştır.	

Çalışma Grubu
Araştırmanın	çalışma	grubunu	2015-2016	eğitim	öğretim	güz	yarıyılında	5	farklı	ilde	

Bilim	ve	Sanat	Merkezlerine	devam	eden	30’u	kız	ve	30’u	erkek	olmak	üzere	toplam	60	
ilköğretim	8.	sınıf	öğrencisi	oluşturmaktadır.	

Veri Toplama Araçları
Bu	araştırmada	matematik	öz-yeterliği,	matematik	öz-yeterlik	ölçeği	 ile	 toplanmış-

tır.	Öğrencilerin	cinsiyeti	demografik	bilgi	formu	yardımıyla	belirlenmiştir.	Öğrencilerin	
örgün	 eğitime	kayıtlı	 oldukları	 okullarındaki	 yılsonu	matematik	 dersi	 not	 ortalamaları	
matematik	başarı	puanı	olarak	kabul	edilmiştir.

Matematik Öz-yeterlik Ölçeği:	 Çalışmada	 öğrencilerin	matematik	 öz-yeterliklerini	
ölçmek	 amacıyla	Akgül	 (2014)	 tarafından	geliştirilen	 “Matematik	Öz-yeterlik	Ölçeği”	
kullanılmıştır.	Ölçeğin	güvenirlik	çalışmasında	(n=260)	iç	tutarlık	(Cronbach	alpha)	kat-
sayısı	.96	olarak	hesaplanmış	ve	faktör	analizi	sonucu	3	faktörden	oluştuğu	belirtilmiş-
tir	(Akgül,	2014).	Dört	dereceli	Likert	tipi,	25	maddeden	oluşan	ölçekten,	alınabilecek	
puanlar	 25	 ile	 100	 arasındadır.	Yüksek	puan,	 yüksek	matematik	öz-yeterliği	 anlamına	
gelmektedir.	Bu	araştırmada	iç	tutarlık	katsayısı	.78	olarak	hesaplanmıştır.

Demografik	bilgi	formu	ve	matematik	öz-yeterlik	ölçeği	önceden	belirlenmiş	okulda-
ki	öğrencilere,	birlikte	uygulanmış	ve	öğrencilere	20	dakika	süre	verilmiştir.	Bu	süre	tüm	
yanıtlayıcılar	için	yeterli	olmuştur.	
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Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırmanın	bağımsız	 değişkeni	matematik	 öz-yeterliği	 ile	 bağımlı	 değişkeni	ma-

tematik	 başarısı	 arasında	 anlamlı	 bir	 doğrusal	 ilişki	 olup	 olmadığının	 saptanması	 için	
“Pearson	Korelasyon	Analizi”	yapılmıştır.	Matemetik	öz-yeterliği	matematik	başarısını	
yordama	gücünü	belirlemek	amacıyla	“Regresyon	Analizi”	yapılmıştır.	Araştırmada	hata	
payı	.05	olarak		kabul	edilmiştir.

İstatistiksel	analizlere	geçilmeden	önce	regresyon	için	gerekli	olan	varsayımlar	test	
edilmiştir.	İlk	olarak	örneklem	sayısı	bağımsız	değişken	sayısına	göre	incelenmiştir.	Araş-
tırmada	bir	yordayıcı	değişkeni	bulunduğundan	ve	örneklemi	30	kız	30	erkek	toplam	60	
üstün	yetenekli	öğrenciden	oluştuğu	için,	örneklem	sayısı	için	gerekli	olan	en	az	15	kişi	
kriteri	(Stevens,	2009)	sağlanmıştır.	Ayrıca	araştırmanın	bağımlı	ve	bağımsız	değişkeni-
nin	normal	dağılım	gösterip	göstermediğini	anlamak	için	basıklık	ve	çarpıklık	değerleri-
nin	-2	ile	2	arasında	olması	(Trochim	&	Donnelly,	2006;	Gravetter	&	Wallnau,	2014)	ve	
Shapiro-Wilk	testinin	değişkenler	için	anlamlı	olmaması	(p>.05)	gerekmektedir	(Stevens,	
2009).	Değişkenler	için	yapılan	Shapiro-Wilk	testi	sonuçları	anlamlı	çıkmamıştır.	Ayrıca	
basıklık	(kurtosis)	ve	çarpıklık	(skewness)	değerleri	de	referans	değerler	aralığında	çık-
mıştır	(Çarpıklık	değerleri:	matematik	özyterlik	için	,153,	matematik	başarısı	için	-,668;	
Basıklık	değerleri:	matematik	özyterlik	için	,153,	matematik	başarısı	için	-,668).	Bu	so-
nuçlara	göre	değişkenler	normal	dağılım	göstermektedir	denilebilir.

Bulgular
Öğrencilerin, matematik öz-yeterliklerinin matematik başarılarını yordama gücü: 

Araştırmanın	 bağımsız	 değişkeni	 olan	matematik	 öz-yeterliğinin	matematik	 başarısını	
yordayıcılığı	belirlenmek	amacıyla	 regresyon	analizi	yapılmıştır.	Regresyon	analizinin	
yapılabilmesi	için	değişkenler	arasında	doğrusal	bir	ilişkinin	varlığını	göstermek	gerek-
mektedir	(Tabachnick	ve	Fidell,	2007).	Öncelikle	değişkenler	arasındaki	 ilişki	Pearson	
korelasyon	katsayısı	hesaplanarak	belirlenmiştir.	Analiz	bulguları	tablo	1’de	sunulmuş-
tur.

Tablo 1: Bağımsız	Değişkenle	Bağımlı	Değişken	Arasındaki	Korelasyon	Analizi		
	 Sonuçları

Değişkenler N r p
Matematik	Öz-yeterliği	ile	Matematik	Başarısı 60 ,46** ,00

**	p<,01

Tablo	1’deki	bağımlı	ve	bağımsız	değişkenler	arasındaki	ilişki	incelendiğinde;	mate-
matik	öz-yeterliği	ile	matematik	başarısı	arasında	pozitif	yönde	anlamlı	bir	ilişki	olduğu	
görülmektedir.	Bu	bulgulara	dayalı	olarak,	öğrencilerin	matematik	başarılarının	matema-
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tik	öz-yeterliği	tarafından	yordanmasına	ilişkin	regresyon	denklemi	(matematiksel	mo-
del)	aşağıdaki	şekilde	yazılabilir.

Mat.	 Baş.	 =	C0	 +	C1	 *Mat.	Öz-Yet.	Matematik	 başarısı	 puanlarının	 yordanmasına	
ilişkin	regresyon	analizi	sonuçları	tablo	2’de	sunulmuştur.

Tablo 2: Üstün	Yetenekli	Öğrencilerin	Matematik	Öz-Yeterliğine	Göre	Matematik		
	 Başarı	Puanlarının	Yordanmasına	İlişkin	Regresyon	Analizi	Sonuçları

Değişkenler
Standart Puanlar Standartlaştırılmış 

Puanlar t p
B SH Beta

Sabit 67,32 7,45 9,03 ,000
Matematik	Öz-yeterliği ,34 0,09 ,46 3,91 ,000

R=	,46								R²=	,21																							F=	15,31	(P=,00)	

Tablo	2	incelendiğinde,	öğrencilerin	matematik	başarılarının	yordanmasına	ilişkin	ya-
pılan	analiz	sonucunda,	bağımsız	değişkene	ait	t	değerinin,	matematik	öz-yeterliği	için	
p=	,00	anlamlılık	düzeyinde	3,91	olduğu	belirlenmiştir.	Matematik	öz-yeterliğinin	Ma-
tematik	başarısına	etkisini	belirlemeye	ilişkin	F	değeri	ise	p=	,00	anlamlılık	düzeyinde	
15,31	olarak	tespit	edilmiştir.	Söz	konusu	bağımsız	değişken,	bağımlı	değişken	olan	ma-
tematik	başarısı	üzerindeki	değişkenliğin	%21’ini	açıklamaktadır.	Tablo	2’ye	göre	mate-
matik	öz-yeterliğindeki	bir	puanlık	artışın	matematik	başarısı	puanını	0,34	puan	arttırdığı	
görülmektedir.	Bu	verilere	göre	matematik	başarısının	yordanmasına	 ilişkin	 regresyon	
denklemi	(matematiksel	model)	de	aşağıdaki	şekilde	yazılabilir.

Mat.	Baş.	=	67,32+0,34*Mat.	Öz-Yet

Kız öğrencilerin, matematik öz-yeterliklerinin matematik başarılarını yordama 
gücü:	Kız	öğrencilerin	matematik	başarı	puanları	ile	matematik	öz-yeterliği	puanları	ara-
sındaki	korelasyon	katsayısı	ve	anlamlılık	düzeyi	tablo	3’te	sunulmuştur.

Tablo 3: Üstün	yetenekli	Kız	Öğrenciler	İçin	Bağımsız	Değişkenle	Bağımlı		 	
	 Değişken	Arasındaki	Korelasyon	Analizi	Sonuçları

Değişkenler N r P
Matematik	Öz-Yeterliği	ile	Matematik	Başarısı 30 ,54** ,00

**	p<,01

Tablo	3’deki	bağımlı	ve	bağımsız	değişken	arasındaki	ilişki	incelendiğinde;	kız	öğ-
renciler	için,	matematik	öz-yeterliği	ile	matematik	başarısı	arasında	pozitif	yönde	istatis-
tiksel	olarak	anlamlı	bir	ilişki	olduğu	görülmektedir.	
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Bu	bulgulara	dayalı	olarak,	kız	öğrencilerin	matematik	başarılarının	matematik	öz-
yeterliği	tarafından	yordanmasına	ilişkin	regresyon	denklemi	(matematiksel	model)		aşa-
ğıdaki	şekilde	yazılabilir.

Mat.	Baş.	=	C0	+	C1	*Mat.	Öz-Yet.	Regresyon	analizi	sonuçları	tablo	4’de	gösteril-
miştir.

Tablo 4: Üstün	yetenekli	Kız	Öğrencilerin	Matematik	Öz-yeterliğine	Göre		 	
	 Matematik	Başarı	Puanlarının	Yordanmasına	İlişkin	Regresyon	Analizi		
	 Sonuçları

Değişkenler
Standart 
Puanlar

Standartlaştırılmış 
Puanlar     

t pB SH Beta
Sabit 70,69 7,61  9,29 ,000
Matematik	Öz-yeterlik 0,31 0,09 ,54 3,41 ,002

R=	,54								R²=	,29																						F=	11,63	(P=,00)	

Tablo	4	incelendiğinde,	kız	öğrencilerin	matematik	başarılarının	yordanmasına	ilişkin	
regresyon	analizi	sonucunda,	matematik	öz-yeterliğine	ilişkin	t	değerinin	p=	,00	anlam-
lılık	düzeyinde	3,41;	Söz	konusu	değişkenin	matematik	başarısına	etkisini	belirlemeye	
ilişkin	F	değeri	ise	p=,	00	anlamlılık	düzeyinde	11,63	olarak	tespit	edilmiştir.	Ayrıca,	söz	
konusu	bağımsız	değişken,	matematik	başarısı	üzerindeki	değişkenliğin	%29’unu	açık-
lamaktadır.	Tablo	3.4’e	göre	matematik	öz-yeterliğindeki	bir	puanlık	artışın	matematik	
başarısı	puanını	0,31	puan	arttırttığı	görülmektedir.	Bu	verilere	göre	matematik	başarı-
sının	yordanmasına	ilişkin	regresyon	denklemi	(matematiksel	model)		aşağıdaki	şekilde	
yazılabilir.

Mat.	Baş.	=	70,69	+	0,31*Mat.	Öz-Yet.	

Erkek öğrencilerin, matematik öz-yeterliklerinin matematik başarılarını yordama 
gücü:: Erkek	öğrencilerin	matematik	başarı	puanları	ile	matematik	öz-yeterlik	puanları	
arasındaki	korelasyon	katsayısı	ve	anlamlılık	düzeyi	tablo	5’te	sunulmuştur.

Tablo 5: Erkek	Öğrenciler	İçin	Bağımsız	Değişkenle	Bağımlı	Değişken	Arasındaki		
	 Korelasyon	Analizi	Sonuçları

Değişkenler N r P
Matematik	Öz-Yeterliği	ile	Matematik	Başarısı 30 ,42* ,02

*	p<,05

Tablo	5’deki	değişkenler	arasındaki	ilişki	incelendiğinde;	erkek	öğrenciler	için,	ma-
tematik	öz-yeterliği	ile	matematik	başarısı	arasında	aynı	yönlü	anlamlı	bir	ilişki	olduğu	
görülmektedir.
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Bu	 bulgulara	 dayalı	 olarak,	 erkek	 öğrencilerin	 matematik	 başarılarının	 matematik	
öz-yeterliği	 tarafından	yordanmasına	 ilişkin	 regresyon	denklemi	 (matematiksel	model)		
aşağıdaki	şekilde	yazılabilir.

Mat.	Baş.	=	C0	+	C1	*Mat.	Öz-Yet.	Regresyon	analizi	sonuçları	tablo	6’da	gösteril-
miştir.

Tablo 6: Erkek	Öğrencilerin	Matematik	Öz-yeterliğine	Göre	Matematik	Başarı		
	 Puanlarının	Yordanmasına	İlişkin	Regresyon	Analizi	Sonuçları

Değişkenler
Standart Puanlar Standartlaştırılmış 

Puanlar
t pB SH Beta

Sabit 54,31 17,10 3,18 ,004
Matematik	Öz-yeterlik 0,48 0,20 ,42 2,46 ,020	

R=	,42									R²=	,18																					F=	6,05		(P=,02)	

Tablo	6	incelendiğinde,	erkek	öğrencilerin	matematik	başarılarının	yordanmasına	iliş-
kin	regresyon	analizi	sonucunda,	matematik	öz-yeterliğine	ilişkin	t	değerinin,	p=	,02	an-
lamlılık	düzeyinde	2,46	olduğu	tespit	edilmiştir.	Matematik	öz-yeterliğin	matematik	ba-
şarısına	etkisini	belirlemeye	ilişkin	F	değeri	ise	p=	,02	anlamlılık	düzeyinde	6,05	olarak	
belirlenmiştir.	Söz	konusu	bağımsız	değişken,	bağımlı	değişken	olan	matematik	başarısı	
üzerindeki	değişkenliğin	%18’ini	açıklamaktadır.	Tablo	3.6’ya	göre	matematik	öz-yeter-
liğindeki	bir	puanlık	artışın	matematik	başarısı	puanını	0,48	puan	arttırdığı	görülmek-
tedir.	Bu	verilere	göre	matematik	başarısının	yordanmasına	ilişkin	regresyon	denklemi	
(matematiksel	model)	de	aşağıdaki	şekilde	yazılabilir.

Mat.	Baş.	=	54,31	+	0,48*Mat.	Öz-Yet

Tartışma ve Sonuç
Bu	 araştırmada,	 matematik	 öz-yeterliğinin	 üstün	 yetenekli	 öğrencilerin	 matematik	

başarısını	 yordama	gücü	 incelenmiştir.	Bu	 amaçla	 önce	matematik	 öz-yeterliği	 ile	 üs-
tün	 yetenekli	 öğrencilerin	 matematik	 başarıları	 arasındaki	 ilişkiye	 bakılmıştır.	Analiz	
sonuçları,	öğrencilerin	matematik	öz-yeterliği	 ile	matematik	başarısı	arasında	doğrusal	
bir	ilişki	olduğunu	göstermiştir.	Bağımsız	değişkenin	matematik	başarısını	yordama	gü-
cünü	belirlemek	amacıyla	yapılan	regresyon	analizi	sonucunda	öğrencilerin	matematik	
öz-yeterliklerinin	 matematik	 başarısındaki	 değişimi	 açıklamada	 anlamlı	 etkiye	 sahip	
olduğu	belirlenmiştir.	Cinsiyetlere	göre	elde	edilen	bulgular	incelendiğinde,	matematik	
öz-yeterliğinin	kızlarda	erkeklere	göre	matematik	başarısını	açıklamada	daha	etkili	ol-
duğu	bulunmuştur.	Bu	bulgular	matematik	öz-yeterliği	ile	başarısı	arasında	pozitif	yönde	
anlamlı	 ilişki	 olduğunu	 gösteren	 araştırmaları	 (Akgül,	 2014;	Brookby,	 2004;	Hackett,	
1985;	O’brein,	Kopala	ve	Martinez-Pons,	1999;	Coleman,	1995;	Junge	ve	Dretzke,	1995;	
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Malpass,	O’neil	ve	Hocevar,	1999;	Karnes	ve	Wherry,	1981;	Kelly	ve	Colangelo,	1984;	
Dai,	2004;	Williams,	1998;	Pajares,	1996)	destekler	niteliktedir.	

Araştırmanın	en	önemli	bulgusu,	matematik	öz-yeterliğinin	tüm	öğrenciler	için	mate-
matik	başarısı	üzerindeki	değişkenliğin		%21’ini,	kız	öğrenciler	için			%	29’unu	ve	erkek	
öğrenciler	 için	%18’ini	 açıklamasıdır.	Bu	 bulgulara	 göre,	 üstün	 yetenekli	 öğrencilerin	
öz-yeterlikleri	arttığı	zaman	daha	başarılı	oldukları	 söylenebilir.	Duyuşsal	bir	 faktörün	
başarının	önemli	bir	kısmını	açıklaması	dikkate	değer	bir	sonuçtur.	Bu	nedenle	sınıf	or-
tamında	 öğretmenlerin	 öğrencilerin	 öz-yeterliklerini	 zedelemeye	 neden	 olan	 etmenleri	
ortamdan	çekmeleri	gerekir.	Jackson	ve	Leffingwell	(1999)	anaokulundan	koleje	kadar	
öğretmenlerin,	olumsuz	 söz	 söyleme,	yetersiz	geri	bildirimde	bulunma,	öğrenciyi	gör-
mezden	gelme	veya	onu	hüsrana	uğratma	gibi	davranışlarının	matematik	dersine	yönelik	
olumsuz	duygulara	neden	olduğunu	bulmuştur.	Böyle	bir	sınıf	ortamı	yüksek	öz-yeterlik	
inancının	inşa	edilmesini	mümkün	kılmayacaktır.

Matematik	öz-yeterliliği	ile	ilgili	yapılan	karşılaştırmalar	üstün	yetenekli	erkek	öğren-
cilerin	üstün	yetenekli	kız	öğrencilere	göre	daha	yüksek	matematik	öz-yeterliliğine	sahip	
olduğunu,	kız	öğrencilerin	matematik	öz-yeterlik	inançlarının	daha	düşük	olduğunu	(Jun-
ge	ve	Dretzke	1995;	Kvedere,	2014;	Recber,	Isiksal	ve	Koç,	2018)	göstermekle	birlikte	
bu	farkın	üst	sınıflarda	daha	da	belirginleştiğini	göstermektedir	(Herbert	ve	Stipek,	2005;	
Griggs	vd.,	2013).	Cinsiyet	faktörü	göz	önünde	bulundurulduğunda,	yürütülen	araştırma	
sonucunda,	kız	öğrencilerle	erkek	öğrencilerin	matematik	başarısında	matematik	öz-ye-
terliklerinin	açıklayıcılığı	üstün	yetenekli	kızlarda	üstün	yetenekli	erkeklere	göre	daha	
fazla	 bulunmuştur.	 Cinsiyet	 açısından	 ele	 alındığında	 üstün	 yetenekli	 kız	 öğrencilerin	
matematik	öz-yeterliğinin	matematik	başarısını	yordama	gücünün	daha	fazla	olması	ve	
paragrafın	başında	değinilen	araştırma	bulgularının	sonuçları	bir	arada	düşünüldüğünde	
özellikle	üstün	yetenekli	kız	öğrencilerin	üst	eğitim	kademelerinde	matematik	ve	 ilgili	
alanlardan	uzaklaşmasının	altında	yer	alan	nedenlerin	birisinin	de	kız	öğrencilerin	özel-
likle	lise	ve	üniversite	düzeyinde	matematikle	ilgili	alanlarda	erkeklere	göre	daha	düşük	
bir	öz	yeterlilik	inançları	inşa	etmiş	olmaları	olduğu	söylenebilir.	Erkek	ve	kız	öğrenci-
lerin	Matematik	öz-yeterlilik	puanları	arasındaki	açığı	azaltmak,	matematik	başarısı	ve	
kadınların	matematik	ve	matematikle	ilgili	çalışma	ve	kariyer	alanlarına	katılması	gibi	
birçok	olumlu	sonuç	doğurabilir	(Probst,	2019).

Araştırmalar	 göstermiştir	 ki	 üstün	 yetenekli	 öğrenciler	 daha	 yüksek	 akademik	 öz-
yeterlik	 inancına	sahipler	ve	öz-yeterlik	 inançlarının	matematikle	 ilgili	 alanlarla	 (Hac-
kett,	1985;	Junge	ve	Dretzke,	1995)	ve	kariyer	seçimiyle	pozitif	ilişkisi	var	(O’brein	vd.,	
1999).	Williams	(1998)	dışındaki	tüm	araştırmacılar	üstün	yetenekli	öğrencilerin	öz-ye-
terlik	inançlarının	gerçekçi	olduğunu	belirtmişlerdir.	Brookby	(2004),	matematikte	üstün	
yetenekli	olan	öğrenciler	için	optimal	öğrenme	ortamının	sağlanması	için	onların	öz-ye-
terlik	algılarının	belirlenmesinin	önemli	bir	belirleyici	olduğunu	ifade	etmiştir.

Açıktır	ki,	üstün	yetenekli	öğrenciler,	kendi	 toplumlarının	gelişimine	yardımcı	ola-
cak	önemli	bir	potansiyele	sahiptirler	(Davaslıgil,	2004).	Yüksek	başarılı	üstün	yetenekli	
öğrenciler	ile	yüksek	başarı	gösteremeyen	üstün	yetenekli	öğrencilerle	yapılan	araştırma 
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sonucunda	araştırmacılar	tarafından	motivasyonel	faktörler	arasında	yer	verilen	matema-
tik	dersine	yönelik	öz-yeterlik	inançının	başarı	için	önemli	bir		etken	olduğu	bulunmuştur	
(Lüftenegger	vd.;	2015).	Öz-yeterlik	inançları,	bireylerin	seçimlerini,	zorluklarla	başetme	
azimlerini	ve	duygusal	tepkilerini	etkiler.	Bu	yüzden	yüksek	öz-yeterlik	inancı	güçlü	aka-
demik	performansı	teşvik	ederken,	düşük	öz-yeterlik	inancı	da	akademik	başarıyı	zede-
lemektedir.	Üstün	yetenekli	öğrencilere	özel	eğitim	hizmetleri	sunulurken	matematik	öz-
yeterliğin	matematik	başarısında	etkili	bir	faktör	olduğu	gözönünde	bulundurulmalıdır.

Bu	çalışmadan	elde	edilen	bulgular,	Bandura'nın	(1989)	öz-yeterlik	inançlarının	başa-
rıda	etkili	bir	rol	oynadığını	iddia	eden	görüşünü	üstün	yetenekli	öğrencilerin	matematik	
başarısı	açısından	da	desteklemektedir.	Ayrıca,	öz-yeterlik,	ilgili	akademik	performanslar	
ve	bu	tür	göstergelerin	diğer	belirleyicileri	arasında	önemli	bir	ilişki	olduğunu	bildiren	
önceki	 araştırmacıların	 çalışmalarını	 desteklemektedir	 (Skaalvik,	 Federici	 &	 Klassen,	
2015).	

Bandura	(1986)	öz-yeterlik	kaynaklarını	4	başlık	altında	ele	almaktadır.	Bu	öz-yeter-
lik	kaynakları	sırasıyla:		Doğrudan yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik 
ve duygusal durumlar	 olarak	 belirtilmiştir.	Öğrencilerin	 başarılı	 deneyimleri	 öz-yeter-
lik	 algılarını	 arttırırken	başarısız	deneyimleri	de	öz-yeterlik	 algılarını	düşürecektir.	Bu	
yüzden	özellikle	matematik	öz-yeterlikleri	düşük	öğrencilerin	matematik	derslerinde	ve	
matematikle	 ilişkili	görevler	yaparken	başarıyı	deneyimlemelerini	sağlayacak	öğretim-
sel	uyarlamalara	ihtiyaç	vardır.	Dolaylı	yaşantılar	doğrudan	deneyimler	kadar	etkili	ol-
mamakla	birlikte	öğrencilerin	öz-yeterlik	algılarının	inşasında	etkili	bir	diğer	faktördür.	
Matematik	 öğretmenlerinin	 öğrenciler	 için	 rol	model	 oluşturmaları	 onların	matematik	
öz-yeterliğinin	gelişimi	için	etkili	olacaktır.	Özellikle	öğrencilerin	kendilerine	daha	çok	
benzeyen	kişileri	rol	model	aldıkları	düşünüldüğünde	akranlarının	deneyimleri	de	öğren-
ciler	için	önemli	bir	öz-yeterlik	kaynağı	olacaktır.		Sözel	ikna	bir	diğer	önemli	öz-yeterlik	
kaynağıdır.	Bu	anlamda	öğretmenlerden,	ailelerden	ve	akranlardan	gelen	geri	bildirimler	
önemli	olacaktır.	Olumsuz	bildirimlerin	öz-yeterliği	düşüreceği,	olumlu	değerlendirmele-
rin	de	artıracağı	düşünülebilir.	Bununla	birlikte	sözel	bildirimler	aracılığıyla	öz-yeterliği	
düşürmenin	yükseltmeye	göre	daha	kolay	olacağı	(Bandura,	1986)	da	bilinmelidir.	Son	
olarak	öğrencilerin	endişeyle,	depresyonla	ve	kaygıyla	ya	da	ciddi	bir	sağlık	sorunuyla	
mücadele	 ederken	 iyi	 olmaları	 ve	buna	bağlı	 olarak	 sağlıklı	 bir	 öz-yeterlik	 algısı	 inşa	
etmeleri	pek	mümkün	değildir.	Matematik	dersleri	ve	matematik	dersiyle	ilgili	çalışma-
lar	esnasında	öğrencilerin	fiziksel	ve	duygusal	iyi	oluşları	gözönünde	tutulması	gereken	
önemli	 bir	 değişkendir.	Margolis	 ve	McCabe	 (2006),	 öğretmenlerin	doğrudan	yaşantı,	
dolaylı	yaşantı	ve	sözel	ikna	ile	öğrencilerin	öz	yeterliliklerini	artırmaya	odaklanmalarını	
önermektedir.	Margolis	ve	McCabe	(2006),	öğretmenlerin	derslerinde,	öğrencilerinin	kü-
çük	başarılar	elde	etmelerini	sağlaması,	en	küçük	başarılarını	dahi	kutlaması,	motivasyon	
ve	çalışkanlığı	ile	onlara	model	olmasının	ve	sözel	olarak	öğrencilerini	teşvik	etmesinin	
onların	akademik	yaşamları	ve	dahi	ötesinde	kendilerine	hizmet	edecek	olan	öz-yeterlik	
inançlarını	artıracağını	söylemiştir.	

Ebeveynlerin	kendi	matematiksel	becerilerine	yönelik	güvenleri	ve	tutumları,	çocuk-
larının	da	tutumunu	etkilemektedir.	Ebeveynler	gibi	çocuğun	öğretmenlerinin	ve	arkadaş-
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larının	matematiğe	bakışı	da	matematiksel	becerilerine	olan	güvenini	olumlu	ya	da	olum-
suz	 yönde	 etkilediği	 (Shields,	 2006;	Alcı,	 2001;	He,	 2007)	 düşünüldüğünde	 ailelerin,	
öğretmenlerin	ve	öğrencilerin	matematik	dersine	yönelik	olumlu	tutum	geliştirmelerinin,	
kendilerine	güven	duymalarının	ve	matematiğin	önemine	hakkettiği	değeri	vermelerinin	
öğrencilerin	matematik	öz-yeterliğini	olumlu	etkileyeceği	ve	böylece	matematik	başarı-
sının	artırılacağı	söylenebilir.	

Öneriler 
Özetle	 matematik	 öz-yeterlik	 düzeyi	 öğrencilerin	 matematik	 başarısını	 yordayan	

önemli	bir	etmendir.	Öğretmen	yetiştiren	kurumlarda	öğretmenlik	meslek	bilgisi	dersle-
rinde	öğrencilerin	bilişsel	becerilerini	geliştirme	yöntemlerinin	yanı	sıra,	onların	duyuşsal	
özelliklerini	 geliştirmenin	önemi	ve	 teknikleri	 üzerinde	durulmalıdır.	Bu	 amaçla,	 sınıf	
ortamında	öğrencilerin	özgüvenini	arttıran	eğitim	stratejileri	ve	öğretmen	davranışlarının	
neler	olduğuna	ilişkin	yeni	araştırmalara	ihtiyaç	duyulmaktadır.
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