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Öz 

Bu ara�tırmada; 2006-2007 ö�retim yılından itibaren orta ö�retim 6., 7. ve 8. sınıflarda uygulanmak 
üzere ö�retim programlarında yer alan Teknoloji ve Tasarım Dersine ait ö�renci tutumları ara�tırılmı�tır. 
Tutum ölçeklerinin analizinde frekansların yerine ö�rencilerin ölçe�e vermi� oldukları cevapları do�rudan 
kullanarak çözümleyen Gri �li�ki Analizi yöntemi kullanılmı�tır. Gri �li�ki Analizi verilerin da�ılım uygunluk 
ara�tırmasına gerek duyulmadan kategorik verilerin analizinde güvenle kullanılan fakat fazla bilinmeyen ve 
kullanılmayan bir yöntemdir. Burada Gri �li�ki Analizi ile ö�rencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersine tutumları 
Mardin ili ve ilçelerinde 2012-2013 ö�retim yılı ikinci döneminde 6.,7. ve 8.sınıfta ö�renim gören ö�rencilerden 
anket uygulaması yapılarak veriler  toplanmı�tır.  Ara�tırmada uygulanan anket iki bölümden olu�maktadır. 
Anketin birinci bölümünde ö�rencilerin demografik bilgileri, ikinci bölümde Teknoloji ve Tasarım Dersi 
tutum ölçe�i yer almaktadır. Ara�tırmada ö�rencilerin tutum ölçe�i puanları de�il ankete vermi� oldukları 
cevaplar de�erlendirmeye alınmı� analizleri yapılarak maddeler bazında incelenmi�tir. Ara�tırmada; 
ö�rencilerin tutum ölçe�i analizleri sınıf bazında de�erlendirilmesi yapılarak gri ili�ki dereceleri 
hesaplanmı�tır. Ö�rencilerin 6., 7. ve 8. Sınıflar için ayrı ayrı incelenerek Gri ili�ki derecelerinin sıralanması 
sonucunda Teknoloji ve Tasarım Dersine tutumların olumlu oldu�u ve tutum ölçe�inde en yüksek gri ili�ki 
derecesine sahip madde “Dersin ö�retmenini severim.” maddesi olmu�tur. Bu ö�retmen ile ilgili maddeden 
sonra çok az farkla ders ile ilgili dü�ünceleri ifade eden maddeler yer almı�tır.  

Anahtar Kelimeler: Gri �li�ki Analizi, Kategorik Veri, E�itim.  

Abstract  

Inthisstudy, fromthe 2006-2007 schoolyearsecondaryeducation 6, 7 and 8 class in thecurriculumto be 
implemented in the Course of Technology and Design students' attitudes were 
investigated.Attitudescaleinstead of frequency in theanalysis of theanswersthey had 
giventothestudentsdirectly, usingscaleanalyzesGreyRelationship Analysis methodwasused. GreyCorrelation 
Analysis of datawithouttheneedtoresearchthesuitabilitydistribution of categorical data 
analysismethodsusedsafely, but it is moreunknownandunused. Here withGreyRelationship Analysis and 
Design Course Technology on theattitudes of students in thedistrict of Mardin in thesecondsemester of the 
2012-2013 academicyear 6, 7 and 8th gradestudents in theapplication of thesurveydatawascollected done. 
Thequestionnairesadministered in thestudyconsists of twoparts. Inthefirstpart of thesurvey, students' 
demographicinformation, thesecondpart of Technologyand Design Courses attitudescale is located. 
Thequestionnairesadministered in thestudyconsists of twoparts. Inthefirstpart of thesurvey, students' 
demographicinformation, thesecondpart of Technologyand Design Courses attitudescale is located. Not 
thestudents' attitudescalescores of theanswerstothequestionnairewereevaluated on thebasis of 
analysisandtheiragentshavebeeninvestigated.  Inthestudy, students' attitudescaleanalysisassessmentmade on 
thebasis of classgraydegree of relationship is calculated. Students of the 6th, 7th and 8 
Greycorrelationdegreeanalyzedseparatelyforclasses as a result of thesequencing of Technologyand Design 
Courses in theattitudesandattitude is positive, thehighestdegree of associationwithgraymatter "of course I 
lovetheteachers." Item has been. 
Theseteachersthendifferedlittlefromrelatedarticlesexpressingthoughtsaboutthecoursematerial has takenplace.  

Keywords: Greyrelation Analysis, Categorical Data, Education.   
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Giri�  
Teknolojinin geli�imi toplumun ya�am biçimini 

etkileyen, de�i�imine sebep olan ve toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte bireylerde 
ister istemez teknolojinin gerektirdi�i niteliklere ve 
yeteneklere yönelik davranı� de�i�imleri meydana 
gelmektedir. Bu ba�lamda, teknolojinin e�itim-ö�retim 
sürecine dahil edilmesi ve bireylerin bu geli�imlere 
yönelik bir e�itim sürecinden geçmelerinin gere�i ortaya 
çıkmı�tır. Teknoloji bilgisine sahip olan birey sosyal 
alanda da etkileri olur (Satchwell ve William,1996:7). 
Zira teknoloji sayesinde insanlar dünyada meydana 
gelen de�i�melere daha kolay uyum sa�lar ve i� yapma 
kapasitelerini artırırlar. 

Bireyin etkile�im içinde bulundu�u teknolojik 
kültürle uyumla�tırılması, bireylerin hızlı teknolojik 
geli�melerle, giderek karma�ıkla�an toplum ya�amına 
ayak uydurabilmeleri için, ça�da� bilgi, beceri ve 
tutumlarla donatılmaları gerekmektedir (�enel ve 
Genço�lu, 2003:52). Bu ise, her bireyin, teknolojik 
geli�melerin öngördü�ü yeterlikleri kazandırabilecek bir 
e�itim alması ile olanaklıdır. Ülkelerin teknoloji ve 
teknoloji üretim rekabeti, teknoloji e�itiminin en önemli 
boyutunu, teknolojiyi ön görme yetisine, üretme ve 
tasarlama beceri ve kültürüne sahip bireyler yeti�tirme 
yapmı�tır. 

 Teknoloji ve Tasarım E�itimi 
 Günümüzde bütün ülkeler, kalkınmı�, etkili, 

ba�arılı, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap veren 
ülke olabilme yarı�ındadırlar ve teknoloji ça�ının ihtiyaç 
duydu�u insanı yeti�tirmek amacı Türk e�itim 
sisteminde de bazı de�i�imleri zorunlu hale getirmi�tir. 
Bu amaçla ilkö�retim programlarını ça�ın gerekleri 
do�rultusunda daha i�levsel hale getirmek için 
de�i�iklikler yapılmı�tır. 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı 
kararı ile ilkö�retim programlarından 6., 7. ve 8. sınıf i� 
e�itimi dersi uygulamadan kaldırılmı�, 2006-2007 
ö�retim yılından itibaren Teknoloji ve Tasarım dersi 
ö�retim programları ilkö�retim 6., 7. ve 8. sınıflarda 
uygulanmak üzere kabul edilmi� ve bu dersin i� e�itimi 
ö�retmenleri tarafından okutulması kararı alınmı�tır. 
�lgili kurul kararının Nisan 2006 tarih ve 2583 sayılı 
Tebli�ler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlü�e girmesi 
ile ilkö�retim i� e�itimi dersi ö�retmenleri, hem 
yapılandırmacı ö�retim uygulamalarını hem de i� 
e�itimi dersinden farklılık gösteren Teknoloji ve Tasarım 
ö�retim programını uygulamaya ba�lamı�lardır. 

Bu ara�tırmada2006-2007 yılından itibaren 
ilkö�retimde uygulanmaya ba�layan teknoloji ve 
tasarım dersine kar�ı ö�rencilerin tutumu nasıldır?  
Sorusuna cevap aranmı�tır. Literatüre 1982 yılında J. 
Deng tarafından kazandırılan ve ankete verilen cevaplar 

üzerinden i�lem yapmaya olanak sa�layan ‘‘Gri �li�ki 
Analizi’’yöntemi kullanılmı�tır.  

Gri �li�ki Analizi 
Gri �li�ki Analizi, 1982 yılında J. Deng tarafından 

geli�tirilmi�tir(Deng,1982: 289). Örneklem hacminin 
dü�üklü�ü ve evren da�ılımının ya da örnek 
de�i�kenli�inin bilinmemesi, bilinen ve çok kullanılan 
istatistik çözümleme tekniklerin güvenilirli�ini 
etkilemektedir. Gerçek hayatta çe�itli nedenlerle(süre 
kısıtı, mali problemler, gerçekten veri sayısının azlı�ı 
v.b. nedenlerle) pek çok alanda alınan kararların 
yetersiz/sınırlı sayıda veri kullanılarak verildi�i 
bilinmektedir (Deng, 1982:290; Deng ,1989:11; Wu 
Chien-Ho., 2007:677). 

Deng’in geli�tirmi� oldu�u Gri �li�ki Analizinin 
temelinde bilinmeyen ya da tamamlanmamı� bilginin 
“gri eleman” olarak tanımlanması yer almaktadır 
(Deng,1989:11). Karar göstergelerini belirleyebilmek için 
gri bölge çözümlemesi kullanılmaktadır. “Gri ili�ki” 
belirli bir sistem içerisinde iki eleman yada iki alt sistem 
arasında de�i�en ili�kinin ölçümünü ifade etmektedir. 
Analiz edilen elemanlar arasındaki benzerlikler yada 
farklılıklar “gri ili�ki” olarak isimlendirilmektedir. 
Sistem geli�tirme süreci içerisinde iki eleman arasındaki 
de�i�im sürekli oldu�unda, gerçekle�en de�i�imler 
uyumlu olarak olu�uyorsa elemanlar arası daha yüksek 
aksi durumda ise daha dü�ük bir ili�ki söz konusu 
olacaktır.  

Gri ili�ki analizi, sistemi temsil edecek göstergelerin 
seçiminde ve sıralanmasında kullanılmaktadır (Wu 
Chien-Ho., 2007:678). Likert ölçekli anketlerden elde 
edilen, kesikli de�erler alan, verilerin çözümlemesinde 
izlenen i�lem adımları basit ve sıradan matematiksel 
i�lemlere dayanmaktadır. Verilerin çizelge biçiminde 
düzenlenmesi, i�lemleri sırasıyla yapabilmede kolaylık 
sa�layacaktır.  

Gri ili�ki analizinde; tablonun ilk sütununa, anketi 
cevaplayanların verilerini giri�te kullanılan ki�i sıra 
numarası(ki, i=1,…,n) yazılır. Sonra izleyen sütunlara 
ara�tırmada kullanılan de�i�kenlere(As, s=1,…,m) 
verilen yanıtların Likert ölçe�indeki sınıf sıra 
numarası(örne�in; 5’li Likert ölçe�inde hiç  
katılmıyorum için 1,…, tamamen katılıyorum için 5 
de�eri kullanılabilir) ve son sütuna yanıtları en iyi temsil 
etti�i dü�ünülen(ara�tırmacı tarafından kabul edilen, gri 
eleman) Likert ölçe�indeki sıralı sınıfın sıra 
numarası(A0) yazılır. Çözümlemede esas alınacak olan 
fark verilerine ait tablo, her bir yanıtlayan için temsil 
de�erinden verilen yanıtın sıra numarası çıkarılarak(A0- 
As) elde edilir.  
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Farklardan olu�an veri yardımıyla her bir 
de�i�kenin maksimum(maks(A0- As)) ve 
minimum(min(A0-As)) de�erleri bulunur. Fark verilerine 
ba�lı olarak minimum ve maksimum de�erler 0 ile 4 
arasında de�i�ir. Bulunan uç de�erler yardımıyla gri 
ili�ki katsayıları, her bir yanıtlayan ve her bir de�i�ken 
için,  

(1)                    
)()(

)()min(
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(1) formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. 
Formülde yer alan  �  de�eri 0 ile 1 arasında seçilir ve 
maksimum de�erin ili�ki katsayısına etkisini azaltmak 
amacıyla, genellikle 0,5 olarak alınmaktadır.  Son olarak 
gri ili�ki katsayılarına ait tablonun son satırında yer 
verilen, de�i�kenlere ait gri ili�ki derecesi, gri ili�ki 
katsayılarının toplamının ki�i sayısına bölünmesi ile 

bulunur. 
sAΓ ile gösterilen gri ili�ki dereceleri büyüklük 

sırasına dizilerek, gri elemana göre yorumlanır.  

Verilerin Elde Edilme Yöntemi, Çözümü ve 
Yorumlanması 

 Bu ara�tırmanın konusu, orta ö�retim 
ö�rencilerinin Teknoloji ve Tasarım Dersine yönelik 
tutumlarının, ö�rencilerin 6.,7. ve 8. sınıf  ö�rencisi  
olmasına  göre,  Gri �li�ki  Çözümlemesi yöntemi 
kullanılarak ara�tırılması, kar�ıla�tırılması ve 
incelenmesidir.  

Ara�tırmada kullanılan veriler, Mardin ili ve 
ilçelerinde 6.,7. ve 8. Sınıf ö�rencilerine 2.yarıyıl bahar 
ö�retim Döneminde Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
ö�retmenleri tarafından anket uygulaması olarak 
toplanmı�tır. 1091 anket elde edilmesine ra�men bazı 
ö�renciler soruların tamamına cevap vermemi� 
olduklarından 101 adet anket de�erlendirilmeye 
alınmamı�tır. Sonuç olarak, 990 anket de�erlendirilmeye 
alınmı� ve ara�tırmanın örneklemi 309 adeti 6.sınıf, 327 
si 7.sınıf ve 354 adet 8.sınıf ö�renciden olu�maktadır.  

Uygulanan anket formu iki bölümden 
olu�maktadır. Birinci bölümde ö�rencilere cinsiyet, sınıf, 
ailenin geliri, anne-babanın e�itim durumu gibi ki�isel 
bilgiler, ikinci bölümde Gazi Üniversitesi E�itim 
Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. Recai Çınar’ın 
danı�manlı�ında yüksek lisans tezi olarak Gözde Yolaç 
tarafından hazırlanan “Ö�rencilerin Teknoloji ve 
Tasarım Dersi Tutum Ölçe�i” kullanılarak veri 
toplanmı�tır (Yolaç,2009:144).  Ölçek 21 adet 5’li Likert 
ölçe�inde ‘‘Asla Katılmıyorum’’dan ‘‘Tamamen 
Katılıyorum’’a do�ru maddelerden olu�maktadır. 
Bunlardan 1,3,5,7,8,9,11,13,14,16,18 olumlu maddeler ve 
2,4,6,10,12,15,17,19,20,21 maddeler ölçe�in olumsuz 
maddeleridir.  

Gri �li�ki Katsayılarının Hesaplanması, 
Çözümlemeler ve De�erlendirmeler 

Gri ili�ki analizi amacıyla kullanılan ham verilerin 
çizelge biçiminde düzenlenmesi, 6.sınıflara göre 
de�i�kenler ele alınmı� ve ilk be� ki�i ile 989ve 990. Ki�i 
için yapılmı�, Tablo 1’de verilmi�tir (yer kısıtı nedeniyle 
ham verilerin tümü verilmemi�tir). Tablonun son 
sütununda seçilen gri ili�ki elemanı yer almaktadır. 

Tablo 1: Gri ili�ki çözümlemesinde kullanılan ham veriler 

 A1 A2 A3 A4 --- --- --- A20 A21 A0 
K1 4 3 1 4 --- --- --- 1 4 5 
K2 5 5 3 5 --- --- --- 5 5 5 
K3 5 4 5 4 --- --- --- 4 5 5 
K4 5 2 1 1 --- --- --- 1 5 5 
K5 5 2 4 3 --- --- --- 5 2 5 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

K989 5 1 5 1 
--- --- --- 

4 1 5 

K990 5 4 5 5 
--- --- --- 

4 3 5 

Çözümlemede esas alınan fark verileri, her bir 
yanıtlayan için temsil de�erinden verilen yanıtın sıra 
numarası çıkarılarak(A0-As) elde edilmi�tir. Farklar 
kullanılarak maksimum (maks(A0-As)) ve minimum 
(min(A0-As)) de�erler hesaplanarak Tablo 2 
olu�turulmu�tur. 

Tablo 2: Gri ili�ki çözümlemesinde kullanılan fark serisi 

 A0-
A1 

A0-
A2 

A0-
A3 

A0-
A4 

--- --- --- 
A0-
A20 

A0-
A21 

K1 1 2 4 1 --- --- --- 4 1 

K2 0 0 2 0 --- --- --- 0 0 

K3 0 1 0 1 --- --- --- 1 0 

K4 0 3 4 4 --- --- --- 4 0 

K5 0 3 1 2 --- --- --- 0 3 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

K989 0 4 0 4 --- --- --- 1 4 

K990 0 1 0 0 --- --- --- 1 2 

 

Mak. 4 4 4 4 --- --- --- 4 4 

Min. 0 0 0 0 --- --- --- 0 0 

 

Tablo 2’de referans verisinden verilen cevapların 
çıkarılmasıyla fark serisi elde edilmi�tir. Bundan sonra 
Tablo 3’de her bir ö�rencinin vermi� oldu�u cevap 
kullanılarak her bir de�i�ken için gri ili�ki katsayıları 
formülü ((1) denklemi ile verilen)  kullanılarak 
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hesaplanan gri ili�ki katsayıları bulunmu�tur. Bulunan 
gri ili�ki katsayılarının ortalaması alınarak de�i�kenlere 
ait gri ili�ki dereceleri elde edilmi�tir. Bu i�lemler 6., 7. 
ve 8. Sınıflar için ayrı ayrı yapılmı�tır.  

Tablo 3: Gri ili�ki katsayıları ve de�i�kenlerin gri ili�ki dereceleri 

),( SS Akγ  A1 A2 A3 A4 --- --- --- A20 A21 

K1 0,71 0,56 0,56 0,71 --- --- --- 0,38 0,71 
K2 1 1 0,56 1 --- --- --- 1 1 
K3 1 0,71 1 0,71 --- --- --- 0,71 1 
K4 1 0,45 0,38 0,38 --- --- --- 0,38 1 
K5 1 0,45 0,71 0,56 --- --- --- 1 0,45 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

K989 1 0,38 1 0,38 --- --- --- 0,71 0,38 
K990 1 0,71 1 0,38 --- --- --- 0,71 0,71 

Ortalama Gri �li�ki Katsayıları= Gri �li�ki Dereceleri 

sAΓ  0,8868 0,7610 0,76568 0,7399 
--- --- --- 

0,6905 0,7177 

Tablo 3’de,
sAΓ  ile gösterilen gri ili�ki dereceleri, 

büyüklük sırasına göre dizilmi�tir.Tutum ölçe�i 
maddelerinin her bir sınıfa göre de�i�iklik gösterip 
göstermedi�ini belirlemek için Tablo 3’de yapılan 
i�lemler 6.,7. ve 8.sınıf için tekrar edilerek gri ili�ki 
katsayıları olu�turulmu�tur. Elde edilen gri ili�ki 
katsayıları büyükten küçü�e göre sıralanmı� ve 
katsayıların kar�ılıkları tutum ölçe�indeki maddelerle 
e�le�tirilerek Tablo 4 olu�turulmu�tur. Tablo 4’de verilen 
maddelerin kar�ılıkları ara�tırmada kullanılan 
“Teknoloji ve Tasarım Dersi Ölçe�i”  Ek.1’de verilmi�tir. 
Buna göre gri ili�ki katsayıları 0,88 ile 0,55 de�erleri 
arasında bulunmu�tur. En büyük gri ili�ki katsayısı tüm 
sınıflarda A1 maddesi ve en dü�ük gri ili�ki katsayısı 
yine tüm sınıflarda A17 maddesi olmu�tur.  

Tablo 4: 6., 7. ve 8.sınıf de�i�kenlerine göre gri ili�ki dereceleri ve 
büyüklük sıralaması 

Gri �li�ki Dereceleri ve Büyüklük Sıralaması 

Gri �li�ki Dereceleri 

 

Gri �li�ki Derecelerinin 
Büyüklüklerine  

Göre Sıralanması 

 

6.
sı

nı
f 

7.
sı

nı
f 

8.
sı

nı
f 

6.
Sı

nı
f 

7.
Sı

nı
f 

8.
Sı

nı
f 

A1 0,886856 0,886406 0,864213 A1 A1 A1 
A2 0,761053 0,750709 0,757923 A8 A8 A8 
A3 0,76568 0,689442 0,673181 A14 A13 A14 
A4 0,739905 0,742486 0,711811 A13 A14 A13 
A5 0,770942 0,726821 0,699548 A11 A6 A6 
A6 0,774487 0,797475 0,780861 A12 A11 A11 
A7 0,724057 0,704004 0,695318 A16 A16 A12 
A8 0,868186 0,830951 0,815686 A6 A12 A2 
A9 0,763018 0,73255 0,689198 A5 A15 A16 
A10 0,591494 0,633114 0,648359  A3 A2 A15 

A11 0,833622 0,78256 0,77099 A9 A18 A18 
A12 0,790897 0,77034 0,759454 A2 A4 A21 
A13 0,844643 0,820086 0,797383 A18 A9 A4 
A14 0,860747 0,818093 0,809324 A4 A5 A5 
A15 0,715958 0,756855 0,72947 A7 A7 A7 
A16 0,77583 0,773514 0,736427 A21 A21 A9 
A17 0,551752 0,611184 0,616559 A15 A3 A19 
A18 0,744049 0,742725 0,729238 A20 A20 A3 
A19 0,626601 0,664746 0,67584 A19 A19 A10 
A20 0,690535 0,682658 0,632563 A10 A10 A20 
A21 0,717782 0,700979 0,719268 A17 A17 A17 

 

Teknoloji ve tasarım dersi tutum anketi ölçe�i 
uygulanan 6., 7. ve 8.sınıf ö�rencilerinin Gri ili�ki 
derecelerinin yer aldı�ı Tablo 4’deki de�erler 
incelendi�inde ö�rencilerin olumlu tutuma sahip 
oldukları görülmektedir. Ayrıca maddeler tüm sınıflar 
için çok küçük farklarla ya da bir iki sıra de�i�ikli�i ile 
aynıdır. “A1. Teknoloji ve Tasarım ö�retmenimi 
severim” maddesi tüm sınıflarda en yüksek gri dereceye 
sahip olan maddedir. �kinci madde “A8.Teknoloji ve 
Tasarım Dersinin hayal gücümü geli�tirdi�ine 
inanıyorum” ardından üçüncü madde “A14 Teknoloji ve 
Tasarım Dersinde malzemeleri kolayca bulmak ho�uma 
gider” dir. Dördüncü sırada “A13. Arkada�larımla 
Teknoloji ve Tasarım Dersinde grup olarak çalı�mak 
ho�uma gider” be�inci madde “ A11.Teknoloji ve 
Tasarım Dersi sayesinde teknolojiye ve bilime olan 
ilgimin arttı�ını dü�ünüyorum”, altıncı madde 
“A12.Teknoloji ve Tasarım Dersi sayesinde teknolojiye 
ve bilime olan ilgimin arttı�ını dü�ünüyorum” takip 
etmektedir. Sondan en dü�ük gri ili�ki derecesini alan 
maddeler “A19. Teknoloji ve Tasarım Dersinde benim 
için zaman geçmek bilmiyor”, “A10. Arkada�larım 
Teknoloji ve Tasarım Dersinin nesini seviyor 
anlamıyorum” “A17. Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
sunum yapmaktan ho�lanmıyorum” dir. A19, A10 ve 
A17. Ölçe�in olumsuz maddeleri içinde yer alan 
maddeleridir.  

Sonuç ve Tartı�ma  

Bu çalı�mada ‘‘Gri �li�ki Çözümlemesi’’ yöntemi 
kullanılarak, Mardin ili ve ilçelerinde orta ö�retim 6., 7. 
ve 8. Sınıf ö�rencilerinin Teknoloji ve Tasarım dersine 
olan tutumları ara�tırılmı�tır. Ö�rencilere  5’li Likert 
ölçe�ine göre, ‘‘Asla Katılmıyorum’’dan ‘‘Tamamen 
Katılıyorum’’a do�ru maddeleri olan “ Teknoloji Ve 
Tasarım Dersi Tutum Ölçe�i” uygulanmı� ve ölçe�in 
de�erlendirilmesi sonucunda, elde edilen verilerin 
analizleri ve sınıf bazında kar�ıla�tırılmaları yapılmı�tır. 
Burada ö�rencilerin ifadelere katılım sıralamasını ortaya 
çıkarmak amaçlanmı� ve bu katılım puanlarına göre 
ölçek maddelerinin sıralamaları yapılmı�tır.  

Gri ili�ki dereceleri sınıf de�i�kenine göre 
sıralandı�ında 6., 7. ve 8.sınıflar arasında sıralama ilk iki 
madde için aynı, sonraki iki madde 6.ve 8.sınıf için aynı 
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7.sınıf için aynı maddeler yer de�i�tirmi� olarak yer 
almı�tır. Sıralama çok fark göstermemi� olup çok küçük 
farklarla aynı maddeler sıralarını korumu�lardır. 
Olumlu maddelerin üst sıralarda ve yüksek puanlar 
alması ö�rencilerin cevaplarının do�rudan i�lemde 
kullanılması ile ayrıntılı bir inceleme yapma olana�ı 
sa�lamı�tır. Ayrıca en dü�ük puanı alan sondan üç 
maddenin gri ili�ki katsayılarına bakılırsa(0,551; 0, 616) 
bu puanların yine ortalamadan yüksek oldu�u 
görülmü�tür.  Ö�rencilerin Teknoloji ve Tasarım 
Dersine kar�ı tutumları olumludur.  

Gri ili�ki analizine göre yapılan incelemede en 
yüksek puanı alan madde “Teknoloji ve tasarım dersi 
ö�retmenimi seviyorum” dur. Burada ö�rencilerin sınıf 
durumu göz önüne alındı�ında ö�retmenin faktörü 
dersten daha öne çıkıyor gibi görünmesine ra�men 
Teknoloji ve Tasarım Dersinin i�leni� biçimi ve yapısı bu 
maddenin birinci sırada çıkmasına neden oldu�u 
söylenebilir. Ö�renciler bu derste kendilerini ifade etme, 
derse katılma, grup çalı�ması yapma, el becerisini 
kullanma, materyal kullanarak projeler geli�tirme gibi 
onlara fırsat veren bir ö�retmen ile olduklarını 
dü�ünüyorlar. Bu dersin ö�retmeni seviyorlar.  �kinci ve 
daha sonraki maddeler ise dersle ilgili olan maddeler 
sıralanmaktadır.  

Bu ölçe�in de�erlendirilmesinde kullanılan Gri 
ili�ki analizi ölçe�e cevap verilen frekansları de�il 
do�rudan verilen cevapları kullanılarak yapılan bir 
yöntemdir. Bundan ba�ka verilerin da�ılımı için bir �art 
gerektirmemesi ve analiz i�lemlerinin kolaylı�ı bir 
avantaj sa�lamaktadır. Analiz i�lemlerinin kolay ve 
anlamlı sonuçlar vermesi ara�tırmalarda güvenle 
kullanılabilece�ini göstermektedir.  

Örneklem hacminin küçük olması ve seçeneklere 
kar�ı gelen frekansların dü�ük olması ve da�ılıma 
uygunluk ara�tırması yapılamadı�ında, hızlı çözümleme 
yapmak gerekti�inde ya da gerçekten az veriyle 
çalı�ılması zorunlulu�u oldu�unda yöntemin anlamlı 
sonuçlara ula�ılmasına yardımcı oldu�u Gri ili�ki 
analizini kullanan pek çok istatistikçi ve ara�tırmacı 
tarafından vurgulanan yönleridir(Kurt, 2008:9). Bu 
yönden kategorik verilerin analizinde güvenle 
kullanılan fakat fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir 
yöntemdir. Bu ara�tırmada kategorik verilerin analizi bu 
yöntem güvenle kullanılmı�tır. Bundan sonra bu tür 
çalı�ma yapacaklara bu yöntemi kullanmaları için dikkat 
çekilmek istenmi�tir.  
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Ek 1. Teknoloji ve Tasarım Dersi Tutum Ölçe�i 
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1 
Teknoloji ve Tasarım ö�retmenimi 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Teknoloji ve Tasarım Dersine 
girerken mutsuz oluyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 
Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
günlük yazmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Teknoloji ve Tasarım Dersi yerine 
ba�ka bir ders olsun istiyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 
Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
kendimi mucit gibi hissederim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Teknoloji ve Tasarım Dersinden 
nefret ediyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 
Teknoloji ve Tasarım Dersi ile birçok 
bilim adamını ö�reniyorum 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 Teknoloji ve Tasarım Dersinin hayal 
gücümü geli�tirdi�ine inanıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9 
Teknoloji ve Tasarım Dersinin 
gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10 
Arkada�larım Teknoloji ve Tasarım 
Dersinin nesini seviyor 
anlamıyorum 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11 
Teknoloji ve Tasarım Dersi sayesinde 
teknolojiye ve bilime olan ilgimin 
arttı�ını dü�ünüyorum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12 Teknoloji ve Tasarım Dersi beni 
huzursuz eder. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13 
Arkada�larımla Teknoloji ve Tasarım 
Dersinde grup olarak çalı�mak 
ho�uma gider. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14 
Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
malzemeleri kolayca bulmak 
ho�uma gider. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15 
Dersler içerisinde en sevimsiz ders 
Teknoloji ve Tasarım Dersidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16 Teknoloji ve Tasarım Ö�retmenim 
dersi sevmemi sa�lıyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17 
Teknoloji ve Tasarım Dersinde sunum 
yapmaktan ho�lanmıyorum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18 
Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
sıkılırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19 Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
benim için zaman geçmek bilmiyor. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20 
Yıllarca Teknoloji ve Tasarım Dersi 
okusam bıkmam. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21 Teknoloji ve Tasarım Dersinde 
etkinlikler ilgimi çekmez. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

 

 

 

 

 


