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GİRİŞ 

Problem Durumu 

Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok öğretim programında 

düzenlemeler yapılmıştır. Bilim ve teknolojiyle iç içe olan Fen Bilimleri dersi öğretim programı 

da son on yıl içinde iki defa revize edilmiştir. İlk düzenleme 2013 yılında, ikincisi düzenleme 

ise 2018 yılında olmuştur. 2013 yılında revize edilen Fen Bilimleri dersi öğretim programında 

ilk kez argümantasyon kavramına vurgu yapılmıştır. Bu öğretim programlarında araştırma 

sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisinin sadece deney ve keşfetme olmadığı, aynı zamanda 

açıklama ve argüman oluşturma süreci olarak da düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2013; 2018). Bu nedenle, argüman oluşturma becerisi, fen bilimleri 

dersini öğrenmede önemli bir yere sahiptir. Argüman oluşturma becerisinin öğrencilere 

kazandırılması için sınıf ortamlarında yapılan öğretim etkinliklerinin öğretmenler tarafından iyi 

bir şekilde tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Öğrencilerin argüman oluşturma 

becerilerini geliştirebilmesi için Fen Bilimleri öğretmenlerinin argümantasyona dayalı öğrenme 

yöntemini çok iyi bilmeli ve öğretim ortamına bunu yansıtmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin 

argümantasyon yöntemine yönelik bilgi ve deneyimleri lisans döneminde aldıkları eğitimle 

yakından ilgili olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda, son yıllarda fen bilimleri öğretmen 

adaylarının ve ortaokul öğrencilerinin üzerinde yapılan argümantasyona yönelik çalışmalarının 

içeriğinin nasıl düzenlediği ve kullanılan yöntemlerin ne olduğu? gibi sorular akla gelmektedir. 

Bu çalışmada, söz konusu soruların üzerinde durulmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, 2015-2019 yılları arasında Fen Bilimleri öğretmen adaylarına ve 

ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan argümantasyon uygulamalarına ilişkin çalışmaların 

metodolojisini ve içeriğini incelemektir.  

Bu amaca yönelik alt amaçlar şunlardır: 

1) 2015-2019 yılları arasında yapılan bazı araştırmaları belirlemek, 

2) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmaların türlerini belirlemek, 

3) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmalarda kullanılan araştırma desenlerini 

belirlemek, 

4) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmalarda incelenen bağımlı değişkenleri 

belirlemek, 
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5) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarını 

belirlemek, 

6) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmaların niteliğini belirlemek, 

7) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmalarda hangi problemlere çözüm bulunmak 

istendiğini belirlemek, 

8) 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmalarda ulaşılan bulguları göstermek, 

9) 2015-2019 yılları arasında yılında yapılan araştırmalarda yapılan önerileri belirlemek, 

10) 2015-2019 yılları arasında yılında yapılan araştırmalarda kullanılan veri çözümleme 

tekniklerini belirlemektir. 

Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma ile 2015-2019 yılları arasında Fen Bilimleri öğretmen adaylarına ve ortaokul 

öğrencilerine yönelik yapılan argümantasyon temelli araştırmalar bir rapor haline getirilmiştir. 

Argümantasyona yönelik araştırma yapacak araştırmacılara rehber bir araştırma olacağı 

öngörülmektedir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

 Araştırma 2015-2019 yılları arasında yapılan Türkçe dilindeki tezler ile 

sınırlandırılmıştır. 

 Araştırma 25.10.2019 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez 

Merkezinden ulaşılabilen, izinli durumda olan, tezler ile sınırlandırılmıştır. 

 Araştırmada veri kaynakları Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan yüksek lisans ve doktora 

tezleri ile sınırlandırılmıştır. 

 Araştırma Fen Bilimleri öğretmen adayları ve ortaokul öğrencileriyle yapılan çalışmalar 

ile sınırlandırılmıştır. 

 Araştırma 10 adet tezle sınırlandırılmıştır. 

 Araştırma; yıllar, tür, kullanılan desen, incelenen bağımlı değişken, kullanılan veri 

toplama aracı, nitelik, problem, bulgular, öneriler ve veri çözümleme teknikleri ile 

sınırlandırılmıştır. 
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YÖNTEM 

Bu araştırma, bilimsel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmalar; yıllar, araştırma 

türü, kullanılan araştırma deseni, incelenen bağımlı değişken, kullanılan veri toplama aracı, 

araştırma niteliği, problem, bulgular, öneriler ve veri çözümleme teknikleri olmak üzere 10 

farkı değişkene göre incelenmiştir. 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmalara Yüksek 

Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesine (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) 

“argümantasyon”, “argumentation” ve “bilimsel tartışma” anahtar kelimeleri kullanılarak 

ulaşılmıştır. Tarama sonucunda toplamda 10 adet tez rastgele seçilmiştir. Seçilen on tezden 

beşinin örneklemi fen bilimleri öğretmen adayları, diğer beşinin örneklemi ise ortaokul 

öğrencileridir. Bu tarama neticesinde elde edilen veriler tablolar halinde verilmiştir. 

İNCELENEN ARAŞTIRMALAR 

İncelenen araştırmaların özetleri aşağıda sunulmuştur. 

2015 Yılında Yapılan Araştırmalar 

Evran, S. N. (2015). Fen bilgisi eğitimi öğretmen adaylarının argümantasyon tabanlı bilim 

öğrenme sürecinde büyük grup çalışmalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, 

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. 

Araştırmanın problemini “Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme uygulamalarında yapılan 

büyük grup tartışmalarına yönelik öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir?” 

sorusu oluşturmaktadır. Bu problem durumuna yönelik çalışmanın amacı, argümantasyon 

tabanlı bilim öğrenme uygulamaları boyunca gerçekleşen büyük grup tartışmalarını öğretmen 

ve öğretmen adaylarının gözünden analiz etmektir. Araştırmada mekaniğin; yoğunluk, yatayda 

kuvvet, eğik düzlem, yatay-eğik düzlemde hız ve serbest düşme konuları hakkında 

gerçekleştirilen tartışmaların analiz edildiği bu araştırmada, öğretmen adaylarının 

oluşturdukları argümantasyon bileşenlerinin kalitesi incelenmiştir. 

Teorik çerçeve kısmında fen eğitimi, argümantasyon, argümantasyon ve fen eğitimi, 

argümantasyon tabanlı bilim öğrenme ve ilgili çalışmalara değinilmiştir.  

Bu çalışmada araştırılan problemin derinlemesine incelenmesine olanak sağlayan nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 

eğitim-öğretim yılında bir üniversitede Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün 3. sınıfları 

arasından rastgele seçilen bir sınıftaki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Fen Öğretimi 

Laboratuvar Uygulamaları I dersi kapsamında yapılan bu çalışmada 6'sı erkek, 19'u kız olmak 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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üzere toplamda 25 öğrenciden oluşmaktadır. Argümantasyon uygulamalarının yapıldığı bu 

sınıfta 3 ya da 4 kişiden oluşan 7 farklı grup oluşturulmuştur. İlk başta öğretmen adaylarının 

argümantasyon hakkında bilgi sahibi olmaları için örnek uygulamalar yapılmış ve daha 

sonrasında gerçek uygulamaya geçilmiştir. Bu sınıfta 6 hafta boyunca uygulama yapılmıştır. 

Veriler her hafta video kamera kayıtları ile toplanmıştır. Daha sonra bu videolar transkript 

edilerek yazılı doküman haline getirilmiştir. Verilerin analizinde söylem çözümlemesi 

kullanılmıştır.  

Bu araştırmada elde sonuçlara göre; öğretmen adayları argümantasyon sürecindeki ilerleyen 

haftalarında daha kaliteli argümanlar oluşturduğu, büyük grup tartışmalarında öğretmenin her 

hafta her düzeyde sorulara yer verdiği, öğretmen adaylarının argümantasyon sürecini 

deneyimleme fırsatı elde ettiği ve yapılan argümantasyon uygulamalarıyla öğretmen 

adaylarında iletişim becerileri, akran desteği, farkındalık, empati yapma gibi becerilerin olumlu 

yönde geliştiği sonucuna varılmıştır.  

Büber, A. (2015). 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde argümantasyona dayalı öğrenme 

etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve düşünme dostu sınıf ortamı 

oluşturmaya etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, İzmir. 

Araştırma problemini, “7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde argümantasyon dayalı öğretim 

etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlamlarına ve düşünme dostu sınıf ortamı oluşturmaya 

olan etkisi nedir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu soruya yönelik söz konusu araştırmanın amacı, 

7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde argümantasyon dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin 

kavramsal anlamlarına ve düşünme dostu sınıf ortamı oluşturmaya olan etkisini ortaya 

koymaktır. 

Teorik çerçeve kısmında argümantasyon, argümantasyon türleri, argümantasyona dayalı 

öğrenme yaklaşımı ve ortamları, argümantasyon analizi, argümantasyon sürecinde karşılaşılan 

sorunlar gibi konulara değinilmiştir. Ayrıca kuvvet ve hareket ünitesi ve argümantasyon ile 

ilgili önceden yapılmış çalışmalara da yer verilmiştir.  

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan deneysel araştırma modellerinden ön 

test son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ortaokulun 7. sınıfında, iki ayrı şubesinde, 

öğrenim gören toplam 39 öğrenci oluşturmaktadır. Rastgele seçilen deney grubunda 19 öğrenci, 

kontrol grubunda ise 20 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama araçları olarak, kuvvet ve hareket 
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kavram testi, düşünme dostu sınıf ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

İlk iki ölçek argümantasyon uygulamaları yapılmadan önce deney ve kontrol grubuna 

uygulanmıştır. Öğretim etkinlikleri uygulandıktan sonra söz konusu tüm veri toplama araçları 

deney ve kontrol grubuna uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kavramsal anlama puanları 

ve düşünme dostu sınıf puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

ama bu farklılık kontrol grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında puanlarının düşmesinden 

kaynaklanmaktadır. Deney grubunda yer alan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda 

öğrenciler düşünmeyi sağlayan bir sınıf ortamında bulunduklarını ve kavramsal anlamalarının 

geliştiğini ifade etmişlerdir. Bu sonuçların yanı sıra öğrencilerin uygulama sonucunda da 

kavram yanılgılarına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma sonucunda argümantasyona dayalı etkinliklerin farklı konu ve ünitelerde de 

uygulanması gerektiği, öğretmenin argümantasyon sürecinde öğrencilerin kanıt kullanma ve 

sunma konusunda farkındalık kazanmalarını sağlaması gerektiği, sınıf ortamında öğrencilerin 

fikirleri alınması ve bu fikirlere hoşgörü ile yaklaşılması gerektiği gibi öneriler yapılmıştır. 

2016 Yılında Yapılan Araştırmalar 

Kutluca, A. Y. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel argümantasyon 

kaliteleri ile bilimin doğası anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, 

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.  

Bu araştırmanın problem durumunu. “Doğrudan bilimin doğası ve argümantasyon süreci ile 

sağlanan öğretimin üçüncü sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası anlayışları 

ve sosyobilimsel argümantasyon kalitesine etkisi var mıdır? sorusu oluşturmaktadır. Bu durum 

doğrultusunda araştırmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının doğrudan bilimin doğası 

anlayışları ile sosyobilimsel argümantasyon kaliteleri arasındaki ilişkiyi incelemek, öğretmen 

adaylarının doğrudan bilimin doğası anlayışları ve sosyobilimsel argümantasyon sürecine 

yönelik görüşlerini ortaya koymaktır.  

Teorik çerçeve kısmında bilim okuryazarlığı, argümantasyon, bilimin doğası ve argümantasyon 

ile ilgili önceden yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma desenlerinin birlikte harmanlandığı karma yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir 

devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplamda 56, üçüncü 
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sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda yani deney grubunda 27, kontrol 

grubunda ise 29 öğrenci yer almaktadır. Ayrıca deney grubu içerisinden ön test puanlarına göre 

12 öğrenci seçilerek üç grup (alt-orta-üst) daha oluşturulmuştur. Araştırmanın nitel boyutundaki 

çalışma grubu olarak, deney grubundan rastgele seçilen 6 katılımcı oluşturmaktadır. Seçilen bu 

katılımcılarla süreç öncesinde ve sonrasında yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında argümantasyon açısından bilimin doğası testi, 

argümantasyon ve bilimin doğası senaryoları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde Toulmin argüman değerlendirme ölçeği, tümevarımsal 

içerik analizi, Kolmogorov-smirnov ve shapiro-wilk normallik testleri, Kruskal Wallis-H Testi, 

bağımlı ve bağımsız örneklemler için t-test’leri kullanılmıştır. 

Nicel ve nitel veri analizlerinden elde edilen sonuçlara göre; bilimin doğası anlayışlarının 

sosyobilimsel argümantasyon kalitesini olumlu yönde etkilediği, bilimin doğası anlayışlarının 

deney grubu lehinde anlamlı farklılık gösterdiği ve öğretmen adaylarının bilimin doğası, 

argümantasyon ve fen eğitimine yönelik görüşleri olumlu yönde değiştiği görülmüştür. 

Çalışmada yapılan bu araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı, öğretim niteliğinin 

geliştirilmesi gerektiği ve hizmet öncesi öğretmen eğitimine önem verilmesi gerektiği gibi 

konulara yönelik öneriler yapılmıştır. 

Gülen, S. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik ve matematik disiplinlerine dayalı 

argümantasyon destekli fen öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi. 

Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.  

Bu araştırmanın problem durumunu, “Fen bilimleri dersi elektriğin iletimi konusunda STEM 

entegreli argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımına yönelik geliştirilen 

öğretim etkinliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına, yansıtıcı düşünme 

ve psiko-motor becerilerine etkisi nedir?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise; fen 

bilimleri dersi elektriğin iletimi konusunda STEM entegreli argümantasyon tabanlı bilim 

öğrenme (ATBÖ) yaklaşımına yönelik geliştirilen öğretim etkinliklerinin ortaokul 6. sınıf 

öğrencilerinin akademik başarısına, yansıtıcı düşünme ve psiko-motor becerilerine etkisi 

incelemektir. 

Teorik çerçeve kısmında argümantasyon, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, fen eğitiminde 

argümantasyonun yeri, STEM ve entegrasyonu ve literatürde yer alan önceden yapılmış 

çalışmalara yer verilmiştir. 
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Bu araştırmada hem nitel hem de nicel veri toplama, analiz etme ve yorumlamaların birlikte 

harmanlandığı karma yöntem araştırması kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim 

yılının güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini uygun örnekleme 

yöntemi ile belirlenen ortaokul altıncı sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca 

ölçme araçlarının geliştirilmesinde pilot çalışmada 423 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada veri 

toplamak için akademik başarı testi, yansıtıcı düşünme ölçeği, psiko-motor becerileri gözlem 

formu, tam yapılandırılmış görüşme formu ve portfolyo dosyaları kullanılmıştır. Araştırmada 

elde edilen veriler SPSS, AMOS, Nvivo, Microsoft Excel gibi paket programlarıyla analiz 

edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; STEM entegreli ATBÖ etkinliklerinin öğrencilerin 

akademik başarılarını arttırmıştır. Deney grubu öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerileri ve 

psiko motor becerileri olumlu yönde gelişmiştir. Bu etkinlikler öğrencilerin konuyu sevmesini, 

eğlenceli bulmasını, daha iyi öğrenmeler sağlandığını, sosyalleştiğini ve birbirlerini daha iyi 

tanımaya hizmet etmiştir. Öğrencilerin ürün dosyalarının incelenmesi sonucunda bu yöntemi 

orta düzeyde anladıkları bulgusuna ulaşılmıştır.  Araştırmada çok disiplinli yaklaşımların 

öğrencilerin akademik başarılarını, yansıtıcı düşünme becerilerini, psiko-motor becerilerini ve 

argüman oluşturma becerilerini arttırmak için kullanılması gerektiği önerilmektedir. 

2017 Yılında Yapılan Araştırmalar 

Demirel, T. (2017). Argümantasyon yöntemi destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının 

akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi, fen ve teknoloji dersine yönelik güdülenme ve 

argümantasyon becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Bu araştırmanın problem durumunu, “Fen bilimleri dersinde argümantasyon destekli artırılmış 

gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine, 

fen bilimleri dersine yönelik güdülemelerine ve argümantasyon becerilerine etkisi nedir?” 

sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise; Fen bilimleri dersinde argümantasyon destekli 

artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme 

becerilerine, fen bilimleri dersine yönelik güdülemelerine ve argümantasyon becerilerine 

etkisini belirlemektir.  

Teorik çerçeve kısmında artırılmış gerçeklik, çoklu ortam bilişsel öğrenme kuramı, 

argümantasyon, eleştirel düşünme ve literatürde yer alan önceden yapılmış çalışmalara yer 

verilmiştir. 
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Bu araştırmanın geçekleştirilmesinde karma yöntemi kullanılmıştır. Karma yöntem 

araştırmalarında nitel ve nicel veriler birlikte kullanılmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 

uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 79 ortaokul 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

iki deney grubu (Deny-1 ve Deney-2) bir tane de kontrol grubu rastgele seçimle belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinin toplanmasında Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesi başarı testi, güdülenme ve 

öğrenme stratejileri ölçeği ve Cornell eleştirel düşünme testi (düzey X) kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde nicel veriler ANOVA, tek yönlü MANOVA, Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney 

U testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise Nvivo programı kullanılarak tümevarımsal 

ve tümdengelimsel yaklaşımlar kullanılmıştır. 

Araştırmada argümantasyon destekli artırılmış gerçeklik etkinliklerinin öğrencilerin 

başarılarında ve güdülemelerinde etkili olduğu, tümdengelim çıkarım yapma becerilerini 

geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada Deney-1 grubunun eleştirel düşünme becerileri 

gelişim göstermiştir. Ayrıca artırılmış gerçeklik uygulamaları içsel motivasyonu artırmıştır. 

Tüm gruplardaki öğrencilerin argümantasyon sürecine katıldıkları ve argüman ürettikleri 

sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmada öğrenciler bu etkinliklerin çok zevkli olduğunu, soyut 

kavramları zihinlerinde canlandırabildiklerini, öğrendikleri bilgilerin kalıcı olduğunu ve 

öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmada yapılan 

uygulamaya ve araştırmacılara yönelik birçok öneri yapılmıştır. 

Bozkurt, R. (2017). Üst bilişsel aktivite ile desteklenmiş argümantasyon tabanlı bilim 

öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının fen başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, 

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.  

Bu araştırmanın problem durumunu, “Üst biliş ile desteklenmiş argümantasyon tabanlı bilim 

öğrenme yaklaşımının fen bilimleri öğretmen adaylarını fen başarısına etkisi nedir?” sorusu 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı; argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) 

uygulamaları ve ATBÖ ile birlikte yazma etkinliklerinin öğrencilerin fen başarısına etkisini ve 

üst bilişsel aktivite hakkındaki düşüncelerini belirlemektir.  

Araştırmanın kuramsal çerçeve bölümünde fen okuryazarlık ve araştırma-sorgulama, 

argümantasyon ve fen eğitimi, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, üst biliş ve ilgili 

çalışmalara değinilmiştir. 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenim gören 



11 
 

69 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada iki deney grubu bir de kontrol grubu yansız 

atama ile belirlenmiştir. Birinci deney grubuna sadece ATBÖ, ikinci deney grubuna İSE ATBÖ 

ile birlikte yazma etkinlikleri yapılmıştır. Araştırma bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği 

bölümünde Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları-I dersini alan 3. sınıf öğretmen 

adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri fen başarı testi, günlük yazma ve yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Görüşmeler her gruptan seçilen 6 öğrenci ile 

yapılmıştır. Araştırma süreci haftalık dört saat olmak üzere toplam 10 hafta sürmüştür. Nicel 

verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve betimleyici istatistik kullanılırken, nitel verilerde ise 

betimsel analiz kullanılmıştır.  

Araştırmada sonucunda; anlamlı fark ATBÖ uygulamaların yapıldığı sınıflar lehine olduğu 

görülürken, iki deney grubu arasında ise anlamlı fark ATBÖ ile birlikte yazma etkinliklerinin 

uygulandığı deney grubunun lehine olmuştur. ATBÖ uygulamaları ile öğrenciler dersten 

memnun olduklarını, gruplar arasında işbirliği yapıldığını, eleştirel düşünme bakış açısını elde 

ettiklerini ve öğrendiklerini günlük yaşantıya yansıttıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmada bu tür 

uygulamaların farklı sınıf ve konularda yapılması gerektiği, farklı çalışmalarla öğrencilerin 

problem çözme, karar verme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi araştırılması gerektiği 

önerilmektedir.  

2018 Yılında Yapılan Araştırmalar 

Kaya, M. (2018). Argümantasyon yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına 

etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.  

Bu araştırmanın problem durumunu, “Maddenin halleri ve maddelerin ayırt edici özellikleri 

konularının argümantasyon yaklaşımıyla öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin akademik 

başarısına ve tutumlarına etkisi nedir?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, maddenin 

halleri ve maddelerin ayırt edici özellikleri konusunun öğretiminde argümantasyon tabanlı 

bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımıyla öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına 

ve tutumlarına etkisini belirlemektir.  

Araştırmanın kuramsal çerçeve bölümünde ATBÖ yaklaşımıyla ilgili kavramlara, 

argümantasyon türlerine, fen eğitiminde argümantasyonun yerine ve ilgili çalışmalara 

değinilmiştir.  

Bu araştırmada öne sürülen hipotezleri test etmek için yarı deneysel araştırma deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ortaokul beşinci sınıfta öğrenim gören 64 öğrenci 
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oluşturmaktadır. Yansız olarak atanan deney grubunda 31 öğrenci deney grubunda ise 33 

öğrenci yer almaktadır. Araştırmanın uygulaması 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz 

döneminde toplam 4 haftalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri başarı testi ve 

fen bilimleri dersi tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca araştırmada deney raporları da 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı ile t-testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucuna göre, argümantasyon etkinliklerinin uygulandığı deney grubunun başarı 

puanları kontrol grubundan daha yüksek çıkmıştır. Deney ve kontrol grubunun fen bilimleri 

dersine yönelik tutumları aynı düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada aynı konuya 

yönelik daha geniş örneklem ve daha uzun zaman diliminde yapılması gerektiğini 

önerilmektedir.  

Gürkan, G. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışı konularındaki 

argümantasyon becerileri, epistemolojik inançları, konu alan bilgileri ve tutumlarının 

incelenmesi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.  

Bu araştırmanın problem durumunu “Fen bilgisi öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışı 

konularındaki argümantasyon becerileri, epistemolojik inançları, konu alan bilgileri ve 

tutumları ne düzeydedir? sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı Fen bilgisi öğretmen 

adaylarının organ nakli ve bağışı konularındaki argümantasyon becerileri, epistemolojik 

inançları, konu alan bilgileri ve tutumlarını belirlemektir. Araştırmada fen bilimleri öğretmen 

adaylarının cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türü, anne eğitim 

durumu, baba eğitim durumu ve yerleşim yeri değişkenlerine göre incelemeler yapılmıştır.  

Araştırmanın kuramsal çerçeve bölümünde argümantasyon, fen öğretiminde argümantasyonun 

rolü, epistemolojik inanç, tutum gibi konular üzerinde durulmuştur.  

Bu çalışmada hem betimsel araştırma hem de ilişkisel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. 

Çalışmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki eğitim fakültelerin fen 

bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan fen bilimleri öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini Adıyaman Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklemini ise bu üniversitelerde öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden, 

kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle seçilen 487 fen bilimleri öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri organ nakli ve bağış tutum ölçeği, organ nakli ve bağış 

bilgi testi, organ nakli ve bağışına yönelik argümantasyon becerisi envanteri ve epistemolojik 



13 
 

inanç ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel veri çözümleme tekniklerinden 

yapısal eşitlik modellemesi, bağımsız gruplar t-testi, yol (path) analizi, ANOVA testleri 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna 

inançları, yeteneğe bağlı olduğuna inançları boyutları ile tutumları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışına yönelik tutumları ile organ nakli 

ve bağışı konusundaki bilgi düzeyleri argümantasyon becerilerini olumlu ve anlamlı bir şekilde 

yordamaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inançları, organ nakli 

ve bağışına yönelik tutumları dolaylı olarak argümantasyon becerilerini etkilemektedir. 

Öğretmen adaylarının öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna olan inancı, öğrenmenin yeteneğe 

bağlı olduğuna olan inancı, organ nakli ve bağışı bilgi düzeyi ile organ nakli ve bağışına yönelik 

tutum değişkenlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerini etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

2019 Yılında Yapılan Araştırmalar 

Doyğun, Y. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon tekniği ile rastlantısal 

bilim anlayışlarının geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Aksaray. 

Araştırmanın problemini “Fen Bilgisi öğretmen adaylarının rastlantısal bilim anlayışları 

argümantasyon temelli öğretim ile geliştirilebilir mi?” sorusu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın 

amacı; bilim ve rastlantı arasındaki ilişkiyi alan yazın temelinde ve yöntembilim açısından 

incelemek, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının bilim ve rastlantı ilişkisine yönelik bilgi ve 

anlayışlarını belirlemek için bir öğretim sürecinin planlanmasını ve uygulamasını yapmak ve 

öğretmen adaylarının rastlantı bilim ilişkisine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır.  

Teorik çerçeve ve ilgili araştırmalarda; rastlantının tanımı, rastlantısal bilim, rastlantısal bilim 

ve bilimin doğası, fen eğitimi ve argümantasyon konularına ve bu alanlarda yapılan 

araştırmalara değinilmiştir. 

Fen Bilimleri öğretmen adaylarının rastlantısal bilime yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak için 

bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. 

Çalışmanın pilot uygulaması bilimin doğası ve tarihi dersini almış fen bilgisi öğretmenliği 4. 

sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. 

sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 44 (35’i kadın, 9’u erkek) kişilik bir sınıf oluşturmaktadır. Bu 

44 kişilik örnekleme uygulama öncesi ve sonrasında açık uçlu dorulardan oluşan ölçek 
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uygulanmıştır. Sonrasında örneklemin cevapları göz önünde bulundurarak 10 kişiyle yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Öğretim planlarının hazırlanmasında literatürde var olan ilgili ders planları ve öğretim 

materyalleri incelenmiş ve bu doğrultuda öğretim etkinlikleri hazırlanmıştır. Argümantasyon 

temelli öğretim etkinliklerinin planlaması 5E modeline göre hazırlanmıştır. Dersin 

uygulamasında argümantasyon, kavram haritası, soru-cevap tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın veriler açık uçlu sorulardan oluşan anket, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 

öğrenci çalışma kâğıtları ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz bir 

arada kullanılarak veri analizi yapılmıştır. Araştırmanın yapı geçerliği, iç geçerlik, dış geçerlik, 

iç güvenirlik ve dış güvenirliğini sağlamak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmıştır.  

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının son test yanıtlarının 

ön test yanıtlarına göre daha kabul edilebilir ve zengin olduğu görülmüştür. Bu araştırmada 

argümantasyona dayalı öğretim etkinlikleri sonunda öğretmen adaylarının rastlantısal bilim 

konusundaki bilgi, anlayış ve görüşlerinin olumlu yönde değişme gelişme göstermiştir. 

Araştırma sonunda; öğretmen adaylarının daha fazla bilim tarihi ile iç içe olacakları benzer ders 

uygulamalarına dâhil edilmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

Topaloğlu, Ö. (2019). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yönteminin ortaokul 

öğrencilerinin öz yeterliliklerine, öğrenmeye ve fen bilimlerine karşı tutumlarına etkisi. 

Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.  

Araştırmanın problem durumunu “Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yönteminin ortaokul 

öğrencilerinin öz yeterliliklerine, öğrenmeye ve fen bilimlerine karşı tutumlarına etkisi nedir?” 

sorusu oluşturmaktadır. Bu probleme paralel olarak, çalışmanın amacı, argümantasyon tabanlı 

bilim öğrenme yönteminin ortaokul öğrencilerinin öz yeterliliklerine, öğrenmeye ve fen 

bilimlerine karşı tutumlarına etkisini belirlemektir.  

Teorik çerçeve kısmında argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, argümantasyon gibi konulara 

değinilmiştir. 

Araştırmada nicel ve nitel verilerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemlerinden 

açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulda 

öğrenim gören altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında rastgele bir sınıf 

(28 öğrenci) deney grubu, bir sınıf  (31 öğrenci) ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın verileri fen ve teknoloji tutum ölçeği, öğrenmeye ilişkin tutum ölçeği ve genel öz 
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yeterlilik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme de 

yapılmıştır. Verilerin analizinde nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi ve betimsel 

analiz kullanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; ATBÖ uygulamaları öğrencilerin genel öz yeterliliklerini, günlük 

hayatla ilişkilendirme tutumlarını ve fen bilimlerine karşı meraklarını arttırmıştır. Bu 

uygulamalar öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını etkilememiştir.  Öğrencilerin genel öz 

yeterlilikleri ile hem öğrenmenin doğası hem de öğrenmeden beklenti arasında pozitif ilişki 

çıkmıştır. Araştırmada öğretmenlere ve araştırmacılara çeşitli öneriler sunulmuştur.  
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BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde yıllar, tür, kullanılan desen, incelenen bağımlı değişken, kullanılan veri toplama 

aracı, nitelik, problem, bulgular, öneriler ve veri çözümleme teknikleri olmak üzere toplam on 

değişken açısından taranan literatürün incelenmesine ilişkin veri, bulgu ve yorumları 

içermektedir. 

Yıllar 

Araştırma kapsamında 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora tez 

çalışmalarına Ulusal Tez Merkezine bakıldığında onlarca araştırmanın yapıldığı görülmektedir. 

Fakat bu araştırmada 2015-2019 yılları arasında yapılan sadece 10 tez ele alınmıştır. Her bir 

yılda yapılan tezlerden rastgele ikişer tez indirilip incelenmiştir. Başka bir deyişle, 2015, 2016, 

2017, 2018 ve 2019 yıllarında ikişer tez olmak üzere toplamda 10 tez incelenmiştir.  

Türler 

2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin türlere göre dağılımı 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Tezlerin Türlere Göre Dağılımı 

Tür 
Yıllar 

Toplam 
2015 2016 2017 2018 2019 

Yüksek Lisans 2 - 1 1 2 6 

Doktora - 2 1 1 - 4 

Tablo 1 incelendiğinde 2015 ve 2019 yılında rastgele seçilen tezlerin arasında 2’şer yüksek 

lisans tezi bulunurken, doktora tezi yer almamaktadır. 2016 yılında ise 2 doktora tezi 

bulunurken, yüksek lisans tezi bulunmamaktadır. Diğer yıllarda ise hem yüksek lisans tezinden 

hem de doktora tezinden 1’er tez bulunmaktadır. Tablo 1’de yer alan tezler sadece bu araştırma 

kapsamında incelenen tezlerdir, 2015-2019 yılları arasında başka tezlerin yapılmadığı anlamına 

gelmemelidir.  

Kullanılan Desen 

2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde kullanılan desenlerin 

dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2 

Tezlerde Kullanılan Desenlerin Dağılımı 

Kullanılan Desen 
Yıllar 

Toplam 
2015 2016 2017 2018 2019 

Durum Çalışması 1 - - - 1 2 

Yarı Deneysel Araştırma 1 - 1 1 - 3 

Karma Yöntem - 2 1 - 1 4 

Betimsel ve İlişkisel  - - - 1 - 1 

Tablo 2 incelendiğinde 2015-2019 yılları arasında yapılan 2 tezde durum çalışması, 3 tezde 

nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel araştırma deseni, 4 tezde nicel ve nitel verilerin 

birlikte kullanıldığı karma yöntem ve 1 tezde de betimsel ve ilişkisel araştırma yöntemi birlikte 

kullanılmıştır. Dört doktora tezinin üçünde karma yöntem diğerinde ise betimsel ve ilişkisel 

araştırama yöntemi birlikte kullanılmıştır. Tabloda yer alan diğer desenler ise yüksek lisans 

tezlerinde kullanılmıştır. Bu bulgulara göre doktora tezlerinde karma yönteme ağırlık 

verilmiştir. İncelenen tezlerin hepsinde, kullanılan yöntemler sistematik bir şekilde verilerek 

yöntemin ne olduğu ve ne tür çalışmalarda kullanılabileceği açıklanmıştır.  

İncelenen Bağımlı değişken 

2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde argümantasyon yöntemi 

kapsamında incelenen bağımlı değişkenlerin dağılımı Tablo 3’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tablo 3 

Tezlerde İncelenen Bağımlı Değişkenlerin Dağılımı 

İncelenen Bağımlı Değişken 
Yıllar 

Toplam 
2015 2016 2017 2018 2019 

Argümantasyon becerileri   1 1  2 

Argümantasyon bileşenlerinin kalitesi 1 1    2 

Akademik başarı 1 1 2 2  6 

Sınıf ortamı oluşturma 1     1 

Bilimin doğası anlayışları  1    1 

Yansıtıcı düşünme  1    1 

Psiko-motor beceri  1    1 

Eleştirel düşünme   1   1 

Güdülenme   1   1 

Üst biliş hakkında düşünce   1   1 

Tutum    1 2 3 

Epistemolojik inanç    1  1 

Rastlantısal bilim anlayışları     1 1 

Öz yeterlilik     1 1 

Tablo 3 incelendiğinde argümantasyona dayalı yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde en 

çok incelenen bağımlı değişkenin akademik başarı ( 6 tezde) olduğu görülmektedir. Tutum 

değişkeni 3 tezde, argümantasyon ve argümantasyon bileşenlerinin kalitesi 2’şer tezde ve diğer 

değişkenler ise birer tezde kullanılmıştır. Eğer 2015-2019 yılları arasında argümantasyona 

dayalı yapılan tüm tezler araştırılırsa diğer bağımlı değişkenlerin de birçok tezde incelendiği 

görülecektir. En çok incelenen bağımlı değişkenin akademik başarı olmasının nedeni, 

Türkiye’de alan bilgisine çok önem veriliyor olması olabilir.  

Kullanılan Veri Toplama Aracı 

2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde argümantasyon yöntemi 

kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının dağılımı Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4 

Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 

Kullanılan Veri Toplama Aracı 
Yıllar 

Toplam 
2015 2016 2017 2018 2019 

Test  1 2 2 2 1 8 

Ölçek  1 1 1 2 1 6 

Görüşme Formu 1 1 1  1 4 

Senaryo  1    1 

Portfolyo  1 1  1 3 

Envanter    1  1 

Video Kamera Kayıtları  1     1 

Gözlem  1    1 

Tablo 4 incelediğinde 2015-2019 yılları arasında yüksek lisans ve doktora çalışmalarında 

verileri toplamak için en çok test (8 tezde) kullanılmıştır. Sırasıyla çoktan aza doğru kullanılan 

veri toplama araçları test, ölçek (6 tezde), görüşme formu (4 tezde) ve portfolyo (3 tezde) 

şeklindedir. Diğer veri toplama araçları bir kere kullanılmıştır. Görüşme formu veri toplama 

aracının içinde bir tane tam yapılandırılmış görüşme, üç tane de yarı yapılandırılmış görüşme 

bulunmaktadır. Bazı tezlerde birden fazla farklı test ve ölçek kullanılmıştır. Bu veri toplama 

araçlarının bazıları araştırmacılar tarafından hazırlanmışken, bazıları da başka 

araştırmacılardan izin alınarak bu tezlerde kullanılmıştır. Bu tezlerde en çok akademik başarı 

ölçülmeye çalışıldığı için araştırmacılar başarıyı testlerle ölçmek istemiş olabilirler.  

Nitelik 

2015-2019 yılları arasında yapılan tezlere bakıldığında 2 yüksek lisans tezi nitel; 3 yüksek 

lisans tezi ile 1 doktora tezi nicel; 1 yüksek lisans tezi ile 3 doktora tezi nicel + nitel birlikte 

kullanılarak yapılmıştır. 2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde 

argümantasyon yöntemi kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının dağılımı Tablo 5’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 5 

Tezlerin Niteliğe Göre Dağılımı 

Nitelik 
Yıllar 

Toplam 
2015 2016 2017 2018 2019 

Nicel 1  1 2  4 

Nitel 1    1 2 

Nicel + Nitel  2 1  1 4 

Tablo 5 de 2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine bakıldığında 

4 nicel, 2 nitel ve 4 nicel + nitel olarak yapılmıştır. Doktora tezlerinin çoğunluğu nicel + nitel 

olarak yapılırken yüksek lisans tezlerinin çoğunluğu ise nicel olarak yapılmıştır. Doktora tezleri 

üzerinde daha fazla çaba harcanmıştır. Çünkü doktora tezleri özgün olmalıdır. Bu özgünlüğü 

de yakalamak için daha fazla zaman ve emek harcamak gerekmektedir. 

Problem 

2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde ifade edilen problem 

durumları aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu tezlerin bazılarında problem durumu tam olarak 

belirtilmemiştir. Bu tezlerin başlıklarından ve içeriklerinden yararlanılarak tezin amacına 

uygun problem durumları oluşturulmuştur.  

 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde argümantasyon dayalı öğretim etkinliklerinin 

öğrencilerin kavramsal anlamlarına ve düşünme dostu sınıf ortamı oluşturmaya olan 

etkisi nedir? 

 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde argümantasyon dayalı öğretim etkinliklerinin 

öğrencilerin kavramsal anlamlarına ve düşünme dostu sınıf ortamı oluşturmaya olan 

etkisi nedir? 

 Doğrudan bilimin doğası ve argümantasyon süreci ile sağlanan öğretimin üçüncü sınıf 

fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğası anlayışları ve sosyobilimsel 

argümantasyon kalitesine etkisi var mıdır? 

 Fen bilimleri dersi elektriğin iletimi konusunda STEM entegreli argümantasyon tabanlı 

bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımına yönelik geliştirilen öğretim etkinliklerinin ortaokul 

6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına, yansıtıcı düşünme ve psiko-motor 

becerilerine etkisi nedir? 
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 Fen bilimleri dersinde argümantasyon destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının 

öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine, fen bilimleri dersine 

yönelik güdülemelerine ve argümantasyon becerilerine etkisi nedir? 

 Üst biliş ile desteklenmiş argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının fen 

bilimleri öğretmen adaylarını fen başarısına etkisi nedir? 

 Maddenin halleri ve maddelerin ayırt edici özellikleri konularının argümantasyon 

yaklaşımıyla öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve tutumlarına 

etkisi nedir? 

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışı konularındaki argümantasyon 

becerileri, epistemolojik inançları, konu alan bilgileri ve tutumları ne düzeydedir? 

 Fen Bilgisi öğretmen adaylarının rastlantısal bilim anlayışları argümantasyon temelli 

öğretim ile geliştirilebilir mi? 

 Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yönteminin ortaokul öğrencilerinin öz 

yeterliliklerine, öğrenmeye ve fen bilimlerine karşı tutumlarına etkisi nedir? 

Yukarıdaki tezlerin problem durumlarına bakıldığında, çoğu problem durumu argümantasyon 

yönteminin etkililiğine dayalıdır. Tezlerin problemleri, argümantasyona dayalı olarak 

oluşturulan öğretim etkinliklerinin bazı değişkenler üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek 

için oluşturulmuştur. Tezlerde problem durumlarının alt problemleri de verilmiştir.  

Bulgular  

Tez sayısı az sayıda olduğu için bu kısımda tablo verilmeden, sadece 2015-2019 yılları arasında 

yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının incelenmesi sonucunda elde edilen 

argümantasyon yöntemine yönelik bulguların özeti aşağıda sunulmuştur: 

1. Argümantasyona dayalı öğretimin akademik başarıyı arttırdığı, 

2. Argümantasyon sürecini yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha kaliteli 

argümanlar oluşturduğu, 

3. Argümantasyona dayalı etkinlikler öğrencilerin iletişim kurma, empati yapma gibi 

sosyal becerilerini geliştirdiği, 

4. Argümantasyona dayalı yöntemin diğer yöntemlerle entegre edilmesi gerektiği, 

5. Argümantasyonun kavramsal anlamayı güçlendirdiği, 

6. Öğrencilerin düşünmeyi geliştiren bir sınıf ortamında bulunduğu, 
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7. Öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarının sosyobilimsel argümantasyon kalitesini 

olumlu yönde etkilediği, 

8. STEM entegreli argümantasyon yönteminin akademik başarıyı arttırmada 

kullanılabileceği, 

9. Argümantasyonun çıkarım yapma, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve psiko-motor 

becerileri arttırdığı, 

10. Argümantasyon yönteminin içsel motivasyonu arttırdığı, 

11. Argümantasyona dayalı yöntem ile öğrenilen bilgilerin kalıcı ve derslerin zevkli olduğu, 

12. Argümantasyonun grup içi ve gruplar arası işbirliği sağladığı, 

13. Argümantasyon yöntemi ile öğrenilen bilgilerin günlük hayata aktarıldığı, 

14. Argümantasyonun fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirdiği, 

15. Argümantasyonun rastlantısal bilim anlayışını olumlu yönde desteklediği, 

16. Argümantasyon etkinliklerinin öğrencilerin genel öz yeterliliklerini arttırdığı 

bulgularına rastlanılmıştır.  

Öneriler 

2015-2016 yılları arasında yüksek lisans ve doktora tezlerinde argümantasyona dayalı yapılan 

çalışmalarda yapılan önerilerin özetleri aşağıda verilmiştir. 

1. İlköğretim ve ortaöğretimde farklı düzeydeki öğrencilerle ve farklı konularda da 

argümantasyon uygulamaları yapılmalıdır. 

2. Argümantasyon ile ilgili daha derin araştırmalara yapılmalıdır. 

3. Çeşitli projeler yapılarak öğretmenlerin argümantasyon hakkındaki bilgileri kontrol 

edilmelidir. 

4. Öğrencilerin soruları argümantasyon sürecinde daha ayrıntılı incelenmeli ve 

geliştirilmelidir. 

5. Öğretmenler, kanıt kullanma ve sunma becerileri açısından öğrencilere model olmalıdır.  

6. Öğretmenler sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin fikirlerini daha çok almalı ve bu fikirlere 

hoşgörülü yaklaşmalıdır. 

7. Sınıf içi tartışmalarda pasif öğrenciler cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

8. Öğretmenler öğrencilerin dil kullanma becerilerini ve bilimsel dili kullanma 

yeteneklerini geliştirecek ortamlar sağlamalıdır.  

9. Bilimin doğası ile argümantasyon arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar yapılmalıdır. 

10. Öğrencileri bilim okuryazarı olmaları için sosyobilimsel konulara ağırlık verilmelidir. 
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11. Argümantasyona dayalı öğrenme ortamları düzenlenmelidir. 

12. STEM eğitimine önem verilmeli ve buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

13. Argümantasyon yöntemi arttırılmış gerçeklikle bütünleştirilmeli ve farklı konularda 

uygulanmalıdır. 

14. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirecek uygulamalar yapılmalıdır. 

15. Öğretmenlere argümantasyon ve arttırılmış gerçeklik ile ilgili hizmetiçi eğitim 

sağlanmalıdır. 

16. Argümantasyon yöntemi diğer öğretim yöntemleriyle karşılaştırılıp etkililiğine 

bakılmalıdır. 

17. Argümantasyonun muhakeme becerileri gibi başka becerilerin üzerindeki etkisi 

incelenmelidir. 

18. Argümantasyon yöntemi bütün öğretmen ve öğretmen adaylarına öğretilmelidir. 

19. Üniversitede argümantasyon öğretimine yönelik bir ders verilmelidir. 

20. Bilimsel süreç ve bilim okuryazarlığı kazandıracak öğrenme ortamları sağlanmalıdır. 

21. Argümantasyon ile ilgili ders anlatımları planlı bir şekilde yürütülmelidir.  

2015-2019 yılları arasında yapılan 10 adet yüksek lisans ve doktora tezinin öneriler kısmına 

bakıldığında benzer önerilerin yapıldığı görülmektedir. Argümantasyonun farklı derslerde, 

farklı konularda, farklı sınıf düzeylerinde uygulanması gerektiği öneriler kısmında 

vurgulanmaktadır. Öneriler kısmında argümantasyonun farklı bağımlı değişkenler üzerindeki 

etkisi incelenmesi gerektiği, öğretmenlere hizmetiçi eğitimin verilmesi gerektiği, daha derin 

araştırmaların yapılması gerektiği gibi öneriler ön plandadır. Önerileri çoğunun çok genel 

düzeyde olduğu görülmektedir.  

Veri Çözümleme Teknikleri  

2015-2019 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde verilerin analizinde 

birçok analiz çeşidi kullanılmıştır. Bu tezlerde; söylem analizi, kodlama, Shapiro-Wilks testi, 

Mann Whitney U testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, içerik analizi, Kolmogrov-Smirnov testi, 

Kruskal Wallis H testi, bağımlı örneklem t-testi, bağımsız örneklem t-testi, etki büyüklülüğü, 

faktör analizi, korelasyon katsayısı, tek yönlü ANOVA testi, MANOVA testi, betimsel analiz, 

LSD testi ve Cronbach alfa verilerin analizinde kullanılmıştır. Verilerin analizinde kullanılan 

yöntemlerin frekansı Tablo 6’da verilmiştir. 

 

 



24 
 

Tablo 6 

Tezlerde Kullanılan Veri Analiz Tekniklerinin Yıllara Göre Dağılımı 

Analiz Türü 
Yıllar 

Toplam 
2015 2016 2017 2018 2019 

Söylem analizi 1     1 

Kodlama 2 1 1   4 

Shapiro-Wilks testi 1 1    2 

Mann Whitney U testi 1 1 1  1 4 

Wilcoxon işaretli sıralar testi 1     1 

İçerik analizi 1 1 2  1 5 

Kolmogrov-Smirnov testi  1    1 

Kruskal Wallis H testi  1 1   2 

Bağımlı örneklem t-testi  1  1  2 

Bağımsız örneklem t-testi  1  2  3 

Etki büyüklülüğü  1 1   2 

Faktör analizi  1  1  2 

Korelasyon katsayısı  1   1 2 

Tek yönlü ANOVA testi   2 1  3 

MANOVA testi   1   1 

Betimsel analiz  2 1 1 2 6 

LSD testi   1 1  2 

Cronbach alfa     1 1 

Tablo 6 incelendiğinde 2015-2019 yılları arasında yapılan tezlerde en çok betimsel analiz 

yapılmıştır. Betimsel analiz ile verilerin standart sapmaları, yüzdeleri, frekansları gibi 

dağılımlar hesaplanmıştır. Nitel veriler genellikle içerik analizine ve kodlamalara göre analiz 

edilmiştir. 2018 yılında yapılan bir doktora tezinde ileri istatistik yöntemlerinden yapısal eşitlik 

modellemesi ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Birbirinden farklı parametrik ve 

nonparametrik testler de bu tez verilerinin analizinde kullanılmıştır.  

Bazı analizler SPSS paket programıyla, bazıları AMOS programıyla bazı analizler de Nvivo 

programı ile analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde en çok kullanılan program SPSS paket 

programıdır. Nitel veriler ise genellikle araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. Nitel 

verilerin analizinde araştırmacıdan kaynaklanan hatalar olabilmektedir. Bu durum da 

araştırmanın güvenirliliğini etkilemektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, 2015-2019 yıları arasında Fen Bilimleri öğretmen adaylarına ve ortaokul 

öğrencilerine yönelik yapılan argümantasyona ilişkin çalışmaların metodolojisini ve içeriğini 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara 

yönelik önerileri aşağıda yer almaktadır. 

Sonuç 

2015-2019 yılları arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli çalışmaların sonuçları aşağıda 

verilmiştir. 

 2015-2019 yılları arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli araştırmaların 

çoğunluğunda karma yöntem kullanılmıştır. 

 6 tane yüksek lisans tezi, 4 tane de doktora tezi incelenmiştir. 

 Bu tezlerde verileri toplamak için en çok test ve ölçekler kullanılmıştır. 

 Bu tezler arasında en çok argümantasyonun akademik başarıya olan etkisi 

araştırılmıştır. 

 Nitelik olarak tezlerin yarısı nicel, yarısı da nicel + nitel şeklindedir. 

 Bazı tezlerde problem cümleleri soru şeklinde ifade edilmemiştir. 

 Argümantasyona dayalı uygulamaların yapıldığı bu tezlerin hepsinde olumlu sonuçlar 

çıkmıştır. 

 Bu tezlerde verilen öneriler birbirine benzemektedir. Çoğunda argümantasyonun farklı 

ders ve konularda, farklı sınıf seviyelerinde de kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

 Verilerin analizinde en çok içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel 

analizlerin (standart sapma, frekans, aritmetik ortalama vb.) çoğunluğu SPSS paket 

programıyla analiz edilmiştir.  

 Bulgular tablolar yardımıyla ve anlaşılır bir dille kullanılarak verilmiştir. 

Öneriler 

2015-2019 yılları arasında fen eğitiminde argümantasyon temelli çalışmaların incelenmesi 

sonucunda birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara yönelik öneriler aşağıda verilmiştir. 

 Araştırmada incelenen tezlerin çoğunluğu karma yöntem kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Farklı araştırma yöntemleri kullanılarak fen eğitiminde 

argümantasyon uygulamaları yapılabilir. 



26 
 

 Fen eğitiminde argümantasyon temelli çalışmalardan sadece 10 tanesi incelenmiştir. 

Aynı konuda yapılan çalışmalardan daha fazla incelenerek daha farklı sonuçlar ortaya 

koyulabilir.  

 Fen eğitiminde argümantasyon temelli çalışmalarda verilerin toplanmasında daha fazla 

görüşmelere yer verilmelidir. 

 Argümantasyonun başka bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi araştırılmalıdır. 

 Yapılan araştırmalarda problem durumu uygun bir şekilde ifade edilmelidir. 

 Araştırma verilerinin analizinde yapısal eşitlik modeli gibi daha ileri istatistik yöntemler 

kullanılmalıdır. 
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