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Özet
Çaðdaþ eðitim sisteminde, iþbirlikli öðrenme, üzerinde birçok araþtýrma yapýlan, biliþsel 
psikomotor ve duyuþsal öðrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanýtlanmýþ bir öðretim 
yöntemidir. Öðrenme kuramlarý içerisinde iþbirlikli öðrenme, bireye hem bilgi hem de 
birlikte öðrenme bireysel deðil; sosyal çýkarý gözetebilmeyi öðretmektedir. Eðitimde, 
öðretmen rollerinin önemi çok büyüktür. Bu araþtýrmanýn amacý, felsefe grubu 
öðretmenlerinin iþbirlikli öðrenme yöntemine yönelik görüþlerinin deðerlendirilmesidir. 
Felsefe grubu öðretmenlerinin seçilmesinin amacý, özellikle felsefe, sosyoloji ve psikoloji 
derslerinin öðrencinin yaþamýný, yaþadýðý toplumu ve kendi davranýþlarýný tanýmasýný 
saðlayan dersler olmasýdýr. Bu dersleri öðrencilerin, iþbirlikli öðrenme yöntemiyle 
öðrenmeleri, daha sonra tüm hayatlarýna olumlu yön verebilir. Bu amaçla, Kuzey Kýbrýs Türk 
Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda görev yapan 17 devlet okulu ve 4 özel 
okulda görev yapan toplam 38 felsefe grubu öðretmenine, iþbirlikli öðretim yöntemine 
yönelik görüþlerini tespit etmek amacýyla anket sorularý uygulanmýþtýr. Araþtýrmada veri 
toplama aracýnýn içerik geçerliliði yapýldýktan sonra, güvenirliði hesaplanmýþtýr. Anket 
sorularý 7 kiþisel bilgi 48 maddelik 5'li likert soru düzenlenmiþtir. Elde edilen veriler yüzde 
(%)ve ortalama (  ) kullanýlarak analiz edilmiþtir. Bulgular sonucunda felsefe grubu 
öðretmenlerinin, iþbirlikli öðretme yöntemi hakkýnda karasýz bir görüþ sergiledikleri tespit 
edilmiþtir.

Anahtar sözcükler: Felsefe Grubu Dersi,  Öðretmen,  Ýþbirlikli Öðrenim Yöntemi

Abstract
Twithin the modern system of education, cooperative learning is a teaching method, on 
which there has been many researches carried out, and whose positive effects has been 
proved  in  cognitive  psychomotor  and  sensory  learning.  Within  the  learning  theories, 
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cooperative learning teaches both information and how to learn together, and how to 
oversee the social benefit, instead of the individual. In education, roles of teachers have 
great importance. Aim of this research is the assessment of the views of philosophy group 
teachers about the method of cooperative learning. Philosopy, sociology and 
psychology are a lessons, these lessons provide students, they begin to understand their 
life, behaviors and to understand their life, behaviors and the society which they live. If 
students learn these lessons they learn to look their life with a good perspective. For this 
purpose, 38 philosophy group teachers in total, 17 of whom work in public schools and 4 in 
private schools, affiliated to Turkish Republic of Northern Cyrpus Ministry of Education, has 
been surveyed, in order to observe their ideas on cooperative learning. The issue how 
much teachers use cooperative learning has been analysed by means of arranging the 
views of teachers who participated in the research, in the factors of gender, term of office 
and class size. In the research, after having edited the content validity of data logger, its 
creditibility has been calculated. The questionnaire includes 7 personal informations and 
48 questions with 5 options for each. Received data has been analysed by means of using 
percentage (%) and avarage (   ). In consequence of results, it has been obtained that, 
on the method of cooperative learning, philosophy group teachers show unstable 
approaches.    

Key words: Philosophy Group Class, Teacher, Cooperative Learning Method

GÝRÝÞ
Psikoloji insan davranýþlarý ve düþünme üzerine çalýþan bir alandýr. Psikoloji insan 

hayatý için çok önemlidir. Çünkü kendimizi ve baþka insanlarý çok iyi anlamamýzý 
saðlar. Eðer psikolojiyi anlarsak, kendi davranýþlarýmýzý deðiþtirebilir ve diðer insanlarýn 
da deðiþimine yardýmcý olabiliriz. Ayný zamanda diðer insanlarýn olaylara nasýl tepki 
vereceðini tahmin etmemizi saðlar (Witting, 2000). Psikoloji öðrenmekle, birey kendi ve 
çevresindekilerin davranýþlarýný anlayýp, deðiþtirebilme becerisini kazanmaktadýr. 
Günümüzde sosyal hayat geliþtikçe ve karmaþýklaþtýkça, politikalarýn belirlenmesi, 
problemlerin giderilmesi, kýsaca herhangi bir sosyal faaliyet için bilimsel çalýþma 
sonucu ortaya çýkarýlmýþ olan bilgiye giderek daha çok ihtiyaç duyulmaktadýr. Sosyal 
dünyadaki mevcut bilginin kavranmasý ve dondurulmuþ bir gerçek olarak kabul 
edilmeyerek yeni bilgilere yol açmasý için sosyolojik bir düþünme tarzýna gerek 
duyulmaktadýr (Birkök, 1998). Sosyal yaþamýn karmaþýklaþmasý, toplum içinde yaþayan 
her bireyin sosyolojiyi anlama ve kavrama gerekliliðini ortaya çýkarmýþtýr. Eðitimin 
objesi (nesnesi) insandýr. Ayný zamanda insan, felsefenin de konusudur. “Ýnsaný bilinçli 
bir þekilde eðitebilmenin önkoþulu, niçin ve ne öðretileceðini bilmektir. Bu ise, yaþamýn 
anlamý ve amacý hakkýnda bilgiyi gerektirir” (Büyükdüvenci, 1991). Felsefe dersi insan 
yaþamýna, hayatý anlama sorgulama ve yaratýcý düþünme becerisini kazandýrmayý 
hedeflemektedir. Sosyoloji, psikoloji ve felsefe derslerinin özelliklerine bakýlýrsa bu 
dersler öðrencilerin sadece akademik baþarýlarýný deðil; tüm hayatlarýný olumlu yönde 
etkileme becerisini kazandýran derslerdir. 

Psikoloji, sosyoloji, felsefe alanlarý eðitimin temellerini oluþturan alanlardýr. Eðitim 
kavramý doðumdan  ölüme  kadar  geçen  süreçte  çevre,  sosyal ve kültürel deðerler 
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yardýmýyla bireyin kendi yaþantý alaný içerisinde yeni davranýþlar kazanmasý olarak 
tanýmlanabilir. Eðitim yoluyla bireye kazandýrýlan davranýþ ise organizmanýn etkiye 
karþý gösterdiði tepki olarak tanýmlanabilir (Uzunboylu, 2008). Günümüzde okullar, 
eðitim sisteminin en önemli kýsmýný oluþtururlar. Okul, toplumdaki bireylerin eðitilmesi 
iþlevini üstlenen kurumlarýn ortak adýdýr. Formel eðitim veren okullarda bir grup 
öðrenciye önceden hazýrlanan programlar doðrultusunda öðretim faaliyetleri 
sunularak, öðrencilerde istendik davranýþ deðiþikliði meydana getirilmeye çalýþýlýr 
(Fidan, 1996).

 Eðitim bireylere sahip olduklarý kültürel deðerleri tanýtarak, içinde yaþadýklarý 
topluma ve çaða ayak uydurmalarýný saðlayan bir süreçtir. Bu sürecin planlý ve 
programlý olmasý ise bireylerin belirlenen hedeflere daha kýsa zamanda ulaþmalarýný 
saðlamaktadýr. Ýþte bu süreçte eðitim programlarý ön plana çýkmakta ve önem 
kazanmaktadýr. Eðitim programlarý okul içi ve dýþýnda planlý etkinlikleri kapsayan, 
öðretmenlerin rehberliðinde öðrencilerin geçirmiþ olduklarý tüm yaþantýlardýr. Bu 
süreçte, bireylerin ve toplumun temel ihtiyaçlarý dikkate alýnarak, bu ihtiyaçlarýn 
giderilmesi planlanmaktadýr (Uzunboylu & Hürsen, 2008).

Yeni eðitim ve okul anlayýþýnda geleneksel öðretmen ve öðrenci rollerinde 
deðiþmeler gündeme gelmekte, öðretmen bilginin biricik kaynaðý olmaktan, öðrenci 
de bilginin edilgen bir alýcýsý olmaktan çýkmaktadýr. Okul, bilginin sürekli olarak yeniden 
üretildiði, öðretmen ve öðrencinin de aktif rol üstlendiði bir kuruma dönüþmektedir. 
Öðretmenin temel rolü, öðrenmeyi ve bilgiye ulaþma yollarýný öðretmek olarak 
tanýmlanmaktadýr. (Þiþman & Turan, 2001)

Dünyanýn her yerinde eðitim sistemleri öðrencinin aktif katýlýmýna ve kendi 
deney ve deneyimleri aracýlýðýyla öðrenmesine önem vermektedir. Çaðdaþ eðitim 
akýmlarýnýn hepsi, öðrencinin okulda ve derste daha aktif olmasý ve öðrenme iþine 
doðrudan katýlmasýný önermektedir. Gerek “çocuktan hareket” denilen ve çocuðu 
eðitimin merkezine koyan akýmlarda gerekse “iþ eðitimi” akýmlarýnda çocuk, eðitimin 
merkezindeki hareketli unsurdur. Artýk sadece öðretmen tarafýndan etkilenmeyi 
bekleyen öðrenci deðil, kendisi araþtýrýp bularak, devamlý soru sorarak tartýþmalara 
katýlýp kendisi faaliyet göstererek öðrenen öðrenci tercih edilmektedir (Babadoðan, 
2003).

Günümüzün etkili öðretim kavramý, öðrenmenin sosyal doðasýný 
vurgulamaktadýr. Öðrenciler heterojen gruplarda birlikte öðrenir ve birbirlerine saygý 
duymayý öðrenirler. Bu öðretim, öðretmen ve örgenciler ortak bir amaca doðru uyum 
içinde çalýþtýklarýnda ve birbirlerini kabul ettiklerinde olumlu bir grup iklimi oluþturur ve 
daha etkili öðretim saðlar. Öðrenmenin sosyal doðasýný vurgulayan etkin öðretimde, 
öðretmen ve öðrenciler ortak bir amaca doðru uyum içinde çalýþarak pozitif bir grup 
iklimi oluþturmaktadýr (Callahan, Clark ve Kellough, 1988). Son yýllarda öðrencinin 
öðrenme ortamýnda etkin hale gelmesini saðlayarak, sýnýf ortamýnda baþarýlý olmasýna 
yardýmcý olan yaklaþýmlardan biri de iþbirliðine dayalý öðrenmedir (Slavin, 1990).
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Ýþbirlikli Öðrenme Nedir? 
Ýþbirliðine dayalý öðrenme “öðrencilerin kendi ve diðer öðrencilerin 

öðrenmelerini en yüksek düzeye çýkarmak için birlikte çalýþmayý saðlayan, küçük 
gruplarýn öðretimsel kullanýmý” olarak tanýmlanabilir (Saban, 2002). Ýþbirliðine dayalý 
öðrenme, öðrenciler arasýnda etkileþimi ve iþbirliðini kuvvetlendirmek için tasarlanmýþ 
öðretim yaklaþýmlarýnýn genel bir ifadesidir. Bu yaklaþýmlarýn genel özelliði, 
öðrencilerin, ortak bir amaç doðrultusunda küçük gruplarda birlikte çalýþmasýdýr. Bu 
yaklaþýmlar, çoðu sýnýfta bulunan rekabetçi ortamý ortadan kaldýrmak için 
tasarlanmýþtýr. Öðrencilerin birlikte çalýþmalarýný ve birbirlerine yardým etmelerini teþvik 
etmeyi amaçlayan iþbirliðine dayalý öðrenme (Jacobsen, Eggen ve Kauchak, 2002), 
öðrencilere, baþarýyý artýrma, özsaygý, üst düzey düþünme becerileri, okula ve derse 
karþý olumlu tutum geliþtirme ile toplumsal beceriler kazandýrma bakýmýndan önemli 
bir öðretim yaklaþýmýdýr (Erdem, 2002).

Son yýllarda pek çok eðitimcinin ilgisini çeken iþbirlikli öðrenme etkinlikleri hem 
tüm sýnýfa yönelik geleneksel öðretim yöntemlerine hem de bireysel öðretim 
yöntemlerine seçenek oluþturmaktadýr (Davidson, 1990). 
Ýþbirlikli öðrenmenin bu denli çok ilgi görmesinin baþlýca nedenleri þunlardýr 
(Açýkgöz,1995):

1. Ýþbirlikli öðrenmenin biliþsel öðrenme ürünleri ve süreçleri üzerinde diðer 
yöntemlere göre daha olumlu etkilerinin olmasý

2.  Ýþbirlikli öðrenmenin güdü,  kaygý, tutum vb. duyuþsal özellikleri üzerinde 
olumlu etkileri vardýr.

3.  Ýþbirlikli öðrenme, olumlu bir öðrenme çevresinin yaratýlmasýný saðlamaktadýr.
4.  Ýþbirlikli öðrenme, destekleyici öðrenme ürünlerinin oluþmasýna elveriþli bir 

ortam yaratmaktadýr.
5.  Ýþbirlikli öðrenmenin, uygulanmasý özel düzenlemeler ve harcamalar 

gerektirmez.
6.  Ýþbirlikli öðrenme, çaðdaþ bir öðrenme modeli olan baðýmsýz öðrenmenin 

uygulanmasýna ya da öðrencinin kendi öðrenmesini kendisinin 
yönlendirmesine elveriþlidir.

Ýþbirliðine dayalý öðrenme ortamlarýnda öðrencilerin birbirlerinin baþarýlarýný 
kolaylaþtýrmasý ve desteklemesi gerekmektedir. Öðrenciler birbirlerinin baþarýlarýný 
artýrmak için birbirlerine yardým etmeli, birbirlerinin öðrenme çabalarýný desteklemeli 
ve yönlendirmelidir (Saban, 2002). Ýþbirliðine dayalý öðrenme ortamýnda grup 
üyelerinin her biri, kendisine düsen görevi en iyi þekilde yerine getirme sorumluluðu ile 
yükümlüdür. Bireysel sorumluluk, iþbirliðine dayalý öðrenmede akademik baþarýya 
katký saðlar (Yýlmaz, 2001).  Gruplarýn  baþarýlý  olmasý  için,  sosyal ya da grup 
becerileri, gerekli olan diðer nitelikler arasýndadýr. Ýþbirliðine dayalý öðrenme 
gruplarýnda öðrenciler, hem  öðrenilecek  konuyu  hem  de  grubun  bir  ekip  ruhu  ile  
çalýþmasýný olanaklý  kýlan kiþilerarasý  ya  da  sosyal  becerileri  öðrenmekle  
yükümlüdür (Saban, 2002). Ýþbirliðine  dayalý  öðrenmenin  bir  diðer  öðesi  ise  grup
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üyelerinin her biri, kendisine düsen görevi en iyi þekilde yerine getirme sorumluluðu ile 
yükümlüdür. Bireysel sorumluluk, iþbirliðine dayalý öðrenmede akademik baþarýya 
katký saðlar (Yýlmaz, 2001). Gruplarýn baþarýlý olmasý için, sosyal ya da grup becerileri, 
gerekli olan diðer nitelikler arasýndadýr. Ýþbirliðine dayalý öðrenme gruplarýnda 
öðrenciler, hem öðrenilecek konuyu hem de grubun bir ekip ruhu ile çalýþmasýný 
olanaklý kýlan kiþilerarasý ya da sosyal becerileri öðrenmekle yükümlüdür (Saban, 
2002). Ýþbirliðine dayalý öðrenmenin bir diðer öðesi ise grup sürecidir. Grup sürecinin 
amacý, grup amaçlarýnýn baþarýlmasý için iþbirliðine dayalý çabalara katkýda 
bulunmada üyelerin etkililiðini belirlemek ve geliþtirmektir (Ekinci, 2005).

Ýþbirliðine Dayalý Öðrenmenin Yararlarý Nelerdir?
Ýþbirliðine dayalý öðrenme, geleneksel akademik amaçlarý kazandýrmak için 

kullanýlabileceði gibi bireylerarasý becerileri öðretmede, farklý ýrksal ve etnik gruplarýn 
birlikte öðrenmelerine yardýmcý olmada da etkili olabilir (Jacobsen, Eggen ve 
Kauchak, 2002). Ýþbirliðine dayalý öðrenme, öðrencilere geleneksel öðretimden daha 
fazla yararlar saðlar. Çünkü ister tüm sýnýf, ister sýnýftaki bir öðrenme grubu olsun, 
problemleri çözmeyi ve anlamlý öðrenmeyi bireysel olarak yapabileceðinden daha iyi 
baþarýr. Bireysel ya da rekabetçi çalýþmalarla karþýlaþtýrýldýðýnda iþbirliði daha fazla 
grup ve birey baþarýsý, daha nitelikli mantýk yürütme stratejileri, daha fazla meta biliþ ve 
daha yeni düþünceler ile problemlere çözümler saðlayarak güdülenmeyi artýrýr. 
Ayrýca, iþbirliðine dayalý öðrenme, öðretmenlerin meslektaþlarýyla iþbirliði yapma 
beceri ve tutumlarýný da etkilemektedir (Johnson & Johnson, 1999).

Ýþbirliðine Dayalý Öðrenmede Öðretmen Rolleri Nelerdir?
Ýþbirliðine dayalý öðretimin yapýldýðý sýnýflarda ve okul ortamlarýnda öðretmenin 

rolü geleneksel öðretimin yapýldýðý sýnýflara ya da okullara göre oldukça geniþ ve 
kapsamlýdýr. Her ne kadar tüm iþbirliðine dayalý öðrenme yaklaþýmlarýnda görülmese 
bile öðretmenin bu süreçteki rolleri þunlardýr (Sharan, 1999):
 Küçük gruplarý sýnýfýn bir sistemi olarak anlar ve onlarý öðrenme ünitelerinde 
iþlevsel kýlar.

Bireysel çalýþmanýn yerine iþbirliðini önerir. Öðretim programýný iþbirlikli öðrenme 
için yeniden düzenleyip amaçlara uygun materyal kullanmalarýný saðlar. Öðrenme 
sürecinde ders kitaplarýnýn yerine farklý kaynaklarýn kullanýmýný saðlayarak bunu bir 
geniþlik ve çeþitlilik olarak görür.

Öðrenci gruplarýnýn, çalýþma konularýný ve süreçleri kendilerinin planlamasýný 
saðlar. Gruplardaki, grup baþkanlarýnýn bilgileri diðer gruplarla özgürce paylaþýmýný 
saðlar, karþýlýklý yardýmlaþmayý ve gruptaki tüm üyelerin süreçlere katýlýmýný teþvik eder. 
Grup üyeleri arasýndaki etkileþimi artýrmak için gruplara yardým ederek, gruplarýn daha 
iyi çalýþmasý için katkýda bulunur.
 Ýþbirliðine dayalý öðrenme yaklaþýmlarý için uygun ders materyallerinin 
seçiminde yardýmcý olur. Öðrencilerin olanaklý olan en iyi araçlarý geliþtirmeleri için iki 
ya da daha fazla yaklaþýmý birleþtirmelerini saðlar.
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Yaratýcý araçlarýn seçiminde öðrenci gruplarýna önerilerde bulunur, öðrencilerin 
çalýþmalarýný arkadaþlarýna sunumunda yardýmcý olarak deðerlendirmeler yapar.

Ýlgili Araþtýrmalar
Pehlivan ve Alkan'ýn (2002), iþbirlikli öðretim yönteminin beden eðitimi dersinde 

çocuklarýn motorsal beceri ve duyuþsal özellik alanlarýndaki eriþi düzeylerine etkisini 
deneysel yolla araþtýrmýþtýr. Ön test ve son test biçiminde yapýlan veri analizleri 
sonucunda deney ve kontrol gruplarýnýn son tutum test puan ortalamalarý arasýndaki 
fark istatistiki olarak önemli bulunmamasýna raðmen, tutumlarýnda olumlu bir geliþme 
söz konusu olduðunu bulmuþlardýr. Gruplarýn son test motor beceri puanlarý arasýndaki 
fark, iþbirlikli öðretim yönteminin uygulandýðý deney grubunun lehine istatistiki olarak 
önemli bulunmuþtur. 

Hevedanlý, Oral ve Akbay (2004) tarafýndan biyoloji öðretiminde iþbirlikli 
öðrenme ile geleneksel öðretim yöntemlerinin öðrencilerin eriþileri ve öðrendiklerini 
hatýrda tutma düzeyleri üzerine etkileri araþtýrýlmýþ, biyoloji öðretiminde iþbirlikli 
öðrenme ile geleneksel öðretim yönteminin öðrencilerin eriþileri ve öðrendiklerini 
hatýrda tutma düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemiþtir. Araþtýrmada, eriþi ve hatýrda 
tutma testi puanlarýna göre iþbirlikli öðrenmenin uygulandýðý deney grubundaki 
öðrenciler, geleneksel öðretim yönteminin kullanýldýðý kontrol grubundakilerden daha 
baþarýlý olmuþlardýr.

Gömleksiz ve Onur'un (2005) ingilizce öðretiminde iþbirlikli öðrenme yönteminin 
öðrenci baþarýsý üzerine etkisi araþtýrýlan çalýþmalarýnda, yabancý dil öðretiminde 
baþarýyý etkileyen çeþitli etmenler bulunduðunu söylemiþtir. Ýþbirlikli öðrenme bu 
anlayýþýn sonucunda ortaya çýkan bir yöntemdir. Araþtýrmada, iþbirlikli öðrenme 
yönteminin uygulandýðý deney grubundaki öðrenciler, geleneksel yöntemin 
uygulandýðý kontrol grubundaki öðrencilere göre daha baþarýlý bulunmuþtur.

Özer'in (2005) yýlýnda etkin öðrenmede yeni arayýþlar: iþbirliðine dayalý 
öðrenme ve buluþ yoluyla öðrenmeyle ilgili yaptýðý çalýþmada; genel olarak öðrenme 
sürecinde yeni arayýþlar incelenmiþtir. Bu çerçevede öncelikli olarak öðrenme, 
öðrenme türleri ele alýnmýþtýr. Özel olarak ise iþbirliðine dayalý öðrenme incelenmiþtir. 
Bu kapsamda bu yöntemin diðer klasik yöntemlerden farký, iþbirliðine dayalý öðrenme 
türleri, grup iklimi, motivasyon gibi konular deðerlendirilmiþtir. Ardýndan diðer bir 
yöntem olan buluþ yoluyla öðrenme ele alýnmýþ ve sonuç olarak da bu yöntemlerden 
mevcut öðretim sistemimizde nasýl yararlanýlacaðý incelenmiþtir.

Bozdoðan, Taþdemir, ve Demirtaþ'ýn (2006) fen bilgisi öðretiminde, iþbirlikli 
öðrenme yönteminin öðrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliþtirmeye yönelik 
etkisinin araþtýrdýklarý çalýþmada, araþtýrma sonucunda, her iki grup öðrencilerinin 
bilimsel süreç becerileri ön test – son test puanlarý arasýnda anlamlý farklýlýðýn olduðu 
görülmüþtür. Deney ve kontrol grubu öðrencilerinin bilimsel süreç becerileri son test 
puanlarý arasýndaki iliþki incelenmiþ, deney grubundaki öðrencilerin son test 
puanlarýnýn kontrol gurubundaki öðrencilerin son test puanlarýndan yüksek olduðu 
görülmüþtür.
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 Poyraz'ýn (2006) ilköðretim fen bilgisi öðretiminde, iþbirlikli öðrenme yönteminin 
kullanýldýðý eðitim ortamlarýnda baþarýyý ölçmede, çoktan seçmeli testlerin diðer 
testlere göre, niteliklerinin araþtýrýldýðý bir çalýþmada; son-test gruplu model uygulanmýþ 
ve çalýþma deneysel olarak gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan denemeler sonucunda, fen 
bilgisi dersi öðretiminde, iþbirlikli öðrenme sonucu öðrenci baþarýsýný ölçmede, Çoktan 
Seçmeli Testler ile Doðru-Yanlýþ Soru Cümleleriyle Yapýlandýrýlmýþ Testlerin ayný oranda 
etkili olduðu, Kýsa Cevaplý Testlerin ise Çoktan Seçmeli Testlere göre daha az baþarý 
kaydettiði saptanmýþtýr.

Uzunboylu ve Özdamlý'nýn (2008) tarafýndan yapýlan çalýþmada, teknoloji 
destekli iþbirlikli öðrenme ortamýnda çalýþan öðrencilerin teknoloji destekli iþbirlikli 
öðrenmeye yönelik tutumlarý belirlenmiþtir. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, 
öðrencilerin teknolojiye karþý tutumlarýnýn olumlu olduðu görülmüþtür. Ayrýca teknoloji 
destekli iþbirlikli öðrenme ortamýnda çalýþtýktan sonra teknolojiye yönelik tutumlarýnýn 
arttýðý ortaya çýkmýþtýr.

Yukarýda sýralanan araþtýrma sonuçlarýna göre, iþbirlikli öðrenmenin diðer 
geleneksel yöntemlere göre daha baþarýlý olduðu ve öðrencilerin öðrenmelerini 
artýrdýðý söylenebilir. Ancak eðitim-öðretim süreçlerinde öðrencinin öðrenme 
baþarýsýndan sonra önemli olan, öðretmenin iþbirlikli öðrenmeye karþý görüþleri 
nasýldýr? Sorusunun bir araþtýrma sistematiði içerisinde araþtýrýlarak ortaya konulmasý, 
bir zorunluluk olarak ortaya çýkmaktadýr. 

Araþtýrmanýn Amacý
Bu çalýþmanýn amacý, sosyoloji, felsefe ve psikoloji derslerini öðreten, felsefe 

grubu öðretmenlerinin, iþbirlikli öðrenmeye yönelik görüþlerini ortaya koymaktýr. Bu 
dersler, öðrencilerin akademik baþarýlarýnýn yanýnda, yaþamlarýný da olumlu yönde 
etkileyip; deðiþtirebilecekleri dersler olmalarýndan dolayý dikkat çekmektedir. Ýþbirlikli 
öðrenmenin gerek sosyal yönden önemi, gerekse öðrencinin öðrenme baþarýsý 
yönünden önemi düþünülerek araþtýrma gerçekleþmiþtir.  

Yöntem

Bu bölümde, betimsel nitelikte bir alan araþtýrmasý olan çalýþmayla ilgili evren, 
veri toplama aracý, uygulama ve verilerin analizi anlatýlmaktadýr.  

Evren

Araþtýrma, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý, 17 
devlet okulu 4 özel okulda görev yapan felsefe grubu öðretmenlerine uygulanmýþtýr. 
KKTC'deki Felsefe Grubu öðretmenlerinin toplam sayýsý 38 olduðundan evrenin 
tümüne ulaþýlmýþ; fakat 5 öðretmen veri toplama aracýný yanýtlamamýþtýr. Evren'i 
oluþturan felsefe grubu öðretmenleri araþtýrma konusu dikkate alýnýndýðýnda aþaðýda 
sýralanan belli baþlý özelliklere sahiptirler. 
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Öðretmenlerin %72.7 sinin bayan, %27.3'ünün erkek olduðu görülmektedir. 
Mesleki hizmet süreleri bakýmýndan; %12.1 0-1 yýl, %18.2 2-5 yýl, %45.5'i 6-15 yýl, %18.2 16-
24 yýl ve %6.1'i 24 yýl ve daha fazla mesleki hizmet süresine sahiptir. Öðretmenlerin 
iþbirlikli öðrenme yöntemini uygulama yýllarýna göre daðýlýmlarý incelendiðinde, %39.3 
henüz hiç uygulamamýþ, %42.4'ü 2 yýldan az bir zamandýr uygulamakta, %6.1'i 2 ile 4 
arasý yýldýr uygulamakta, %12.1'i 5 ile 8 yýl arasý uyguladýklarýný bildirmiþlerdir. 
Öðretmenlerin iþbirlikli öðrenmeyle ilgili katýldýklarý hizmet içi eðitim durumlarýna göre 
daðýlýmý incelendiðinde, %93.9'u henüz hiç katýlmamýþ, % 6.1'i 1-2 kez katýlmýþtýr. 
Öðretmenlerin ders verdikleri sýnýflarýn mevcudiyetine göre daðýlýmlarý 
incelendiðinde,  % 15.2'sinin sýnýflarýnda 18'den az öðrenci bulunmakta, %48.5'inin 18-
24 arasýnda öðrencisi bulunmakta, % 24.2'sinin 25-29 arasýnda öðrencisi bulunmakta, 
% 12.1'inin 30-34 arasýnda öðrencisi bulunmaktadýr. 

Veri Toplama Aracý
Bu araþtýrmada kullanýlan veri toplama aracý, Kanada merkezli olarak faaliyet 

gösteren Centre For The Study of Learning and Performance araþtýrma merkezinin son 
versiyonunu 28 Ocak 1998 yýlýnda geliþtirdiði  “Cooperative Learning Implementation 
Questionnaire” (CSLP, 2008) kullanýlmýþtýr. Aracýn Türkçe formu araþtýrmacýlar ile birlikte 
mütercim tercumanlýk alanýnda çalýþan bir uzman tarafýndan Türkçeye çevrilmiþtir. 
Daha sonra iþbirlikli öðrenme üzerine çalýþmalarý bulunan iki akademisyen ve bir de 
felsefe grubu öðretmeni tarafýndan kapsam geçerliliði çalýþmasý yapýlarak, 
öðretmenlerin anlayabileceði bir dile dönüþtürülmüþtür. Veri toplama aracý, 7 kiþisel 
soru, 48 maddelik 5li likert tipi sorudan oluþmuþtur. Ölçek, 1'e (kesinlikle katýlmýyorum) 
5'ten (tamamen katýlýyorum) doðru puanlar verilerek deðerlendirilmiþtir. Negatif 
anlam taþýyan maddeler 5'ten 1'e, pozitif anlam taþýyan maddeler 1'den 5'e puanlar 
verilerek deðerlendirilmiþtir. Ölçeðin güvenirliliði Cronbach Alpha yöntemine göre 
yapýlarak deðeri .853 olarak hesaplanmýþtýr. 

Uygulama 
Çalýþma için hazýrlanmýþ olan veri toplama aracý, araþtýrmacýlar tarafýndan 

KKTC'deki ortaöðretime baðlý tüm okullar gezilerek; okul idarecilerine býrakýlmýþ felsefe 
grubu öðretmenleri cevaplandýrdýktan sonra idarecilerden geri alýnmýþtýr. Okullarda 
görev yapan tüm felsefe grubu öðretmenlerine uygulanmýþtýr. Araþtýrmaya katký 
koymak isteyen öðretmenlerin ise kesinlikle isim, soyisim ve çalýþtýklarý okulun ismini 
yazmalarý istenmemiþtir. 

Verilerin Analizi 
Bunun yanýnda araþtýrmacýlarýn veri toplama aracýný uygularken elde ettikleri 

gözlemleride tartýþma ve öneriler kýsmýnda açýklanmýþtýr. Araþtýrma kapsamý dikkate 
alýndýðýnda araþtýrmacýlarla ilgili elde edilen belli baþlý özellikler, evrenin sayýca az 
olmasýndan dolayý araþtýrmanýn evren kýsmýnda açýklanmýþtýr. Yine elde edilen bu 
özelliklerle ilgili sonuçlara tartýþma kýsmýnda deðinilmiþtir. 
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Araþtýrmada elde edilen betimsel verilere 1'e (kesinlikle katýlmýyorum) 5'den (kesinlikle 
katýlýyorum) doðru puanlar verilerek SPSS programýna girilerek analiz edilmiþtir. 
Araþtýrmanýn amacýný yanýtlamaya yönelik elde edilen veriler yüzde (%), ortalama (   ), 
standart sapma (SS) teknikleri ile analiz edilerek tablolaþtýrýlmýþ ve açýklanmýþtýr. 
Maddeler tablolaþtýrýlýrken en yüksek ortalamadan en küçük ortalama deðerine 
doðru sýralanmýþtýr. Maddeler ortalamalarýna göre aþaðýda sýnýrlarý verilen 
seçeneklere girmiþlerdir. 

Tablo.1 Maddeleri Deðerlendirme Kriterleri

Bulgular
KKTC Eðitim Bakanlýðýna baðlý 17 devlet okulu ve 4 ortaöðretim özel 

okulunda görev yapan felsefe grubu öðretmenlerinin, iþbirlikli öðrenmeye yönelik 
görüþleri aþaðýda açýklanmýþtýr. 

Tablo:2 Öðretmenlerin Ýþbirlikli Öðrenme Yönteminin 
Kullanýmýyla Ýlgili Görüþleri

Ýþbirlikli Öðrenme Yönteminin Kullanýmýyla Ýlgili 
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Tablo.2 de, Felsefe grubu öðretmenlerinin, iþbirlikli öðrenme yönteminin 
kullanýmýyla ilgili görüþleri karasýzým derecesine göre büyükten küçüðe doðru; “iþbirlikli 
öðrenimi uygulamasý çok zor bir yöntem olarak görüyorum” (  =3.36), “eðer iþbirlikli 
öðrenim metodunu uygularsam sýnýfým çok gürültü yapacak” ( =3.36), “iþbirlikli 
öðretimin çok etkili bir yöntem olduðuna inanýyorum” (  =3.33), “öðrencilerim gruplar 
halinde çalýþma konusunda isteksizler” ( =3.33), “iþbirlikli öðretimi baþarýyla 
uygulayabilecek kadar iyi anladým” (  =3.30), “iþbirlikli öðretim konusunda aldýðým 
eðitim, beni metodu baþarýyla uygulamaya hazýrlamýþtýr” (  =3.30), “sýnýfýmda iþbirlikli 
öðretimi uygulayamayacak kadar çok öðrencim var” (  =3.30), “iþbirlikli öðretim 
konusundaki baþarým öðretmen arkadaþýmdan aldýðým desteðe baðlýdýr” (   =3.27),
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“iþbirlikli öðretim okulumun hedeflerini karþýlamasýnda yardýmcýdýr” (  =3.27), “iþbirlikli 
öðretim öðrencileri çok fazla sorumluluk yükler” (  =3.27), “iþbirlikli öðretimi kullanma 
konusunda kiþisel sorumluluk duyuyorum” (  =3.24), “iþbirlikli öðretim metotlarýný 
kullanmak kariyerim konusunda ilerlememi saðladý” (  =3.18), “iþbirlikli öðretim 
konusundaki eðitimim, bu yöntemi baþarýyla uygulayabilmek için yeterince elveriþli 
deðil” (  =3.18), “iþbirlikli öðretim metodunu kullanmak sýnýfýmda birçok disiplin 
problemi açacak gibi görünüyor” (  =3.12), “öðrencilerim iþbirlikli grup çalýþmasý 
yapabilecek vasýflardan yoksun” (  =3.09), “iþbirlikli öðretimi uygulayabilmek için 
maddi bir kaynaða ihtiyacým var (  =3.06), “iþbirlikli öðretim 1. Düzey sýnýflarý için 
uygundur” (  =3.03), “iþbirlikli öðretim metodunu kullanmak ders saatinden çok fazla 
zaman çalmaktadýr” (  =3.03), “iþbirlikli öðretim öðrencilerin sosyal yönden geliþmesini 
gereðinden fazla vurgulamýþtýr” (   =3.00),  “özel materyaller olmadan iþbirlikli öðretim 
metodunu uygulamak imkansýzdýr” (  =2.96), “iþbirlikli öðretim metodunu kullanýrsam 
birçok öðrenci iþin diðer grup üyeleri tarafýndan yapýlmasýný bekleyecek” (  =2.87), 
“iþbirlikli öðretim yöntemini kullanmak çok hazýrlýk zamaný alýr” (  =2.84), “iþbirlikli 
öðretim metodunu baþarýyla uygulayabileceðime inanýyorum” (  =2.81), “iþbirlikli 
öðretim yöntemini kullanmak çok fazla çaba gerektirir” (  =2.81), “iþbirlikli öðretim 
yöntemini kullanmak çok fazla çaba gerektirir” (  =2.69), “öðrencileri gruplar halinde 
çalýþmaya hazýrlamak için çok az zaman vardýr” (   =2.66), þeklinde sýralanmaktadýr. 

Felsefe grubu öðretmenlerinin iþbirlikli öðrenme yönteminin kullanýmýyla ilgili 
görüþleri katýlmýyorum derecesine göre büyükten küçüðe doðru; “rekabet öðrencileri 
gerçek hayata hazýrlayan en iyi yöntemdir” (  =2.57), “iþbirlikli öðrenim metodu benim 
öðrencilerimle yürümeyecek bir metottur” (  =2.54), “iþbirlikli öðrenim metodunu 
kullanmam için diðer öðretmenlerin baskýsýný hissederim” (  =2.15), “iþbirlikli öðretim 
metodunu kullanmam konusunda okul idaresinin baskýsýný üzerimde hissederim” 
(...=1.93),  þeklide sýralanmaktadýr.

Felsefe grubu öðretmenlerinin iþbirlikli öðrenme yönteminin kullanýmýyla ilgili 
görüþleri katýlýyorum derecesine göre büyükten küçüðe doðru; “iþbirlikli öðretimle iç 
içe olmak öðrencilerin sosyal yönlerini geliþtirir” (   =4.15), “iþbirlikli öðrenme yönteminin 
baþarýya ulaþmasýnýn gereklerinden birisi de okul yönetiminin desteðidir” (  =3.90), 
“iþbirlikli öðrenim öðrencilerin  akademik  geliþimlerine engel olur” (  =3.87), “yeni 
yaklaþýmlar  denemektense  bildik  yaklaþýmlarý  denemeyi  tercih  ederim” (   =3.84), 
“iþbirlikli öðrenme verdiðim derse uygun bir yöntem deðildir” (  =3.75), “iþbirlikli 
öðrenim baþarýlý öðrencileri gölgede býrakýr (   =3.69), iþbirlikli öðrenme benim eðitim 
felsefeme uygun” (   =3.66), “gruplarýn  homojen  olmasý  öðrencilerin  materyali  
daha iyi  anlayabilmesine  yardýmcý  olur” (   =3.63), “sýnýfýmýn fiziksel durumu iþbirlikli 
öðrenim metodunu  uygulamaya  engel  teþkil  etmektedir” (   =3.60), “iþbirlikli 
öðrenim anne-babalarýn  amaçlarýyla  çeliþir” (   =3.57),  “iþbirlikli  öðrenim  verimli  bir  
sýnýf  stratejisidir” (   =3.57), “iþbirlikli  öðrenimi  kullanmak  öðrencilerin  öðrenime  karþý  
olan olumlu  tutumlarýný  artýrýr” (  =3.57), “iþbirlikli  öðrenim  yöntemini  kullandýðým  
zaman   öðrencilerim    görevden    sapma   eðilimi   gösterirler”   (      =3.57),  “ eðitim  
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deneyimlerin iþbirlikli öðrenim metodunu baþarýyla uygulayabilecek kadar fazla 
deðil” (  =3.54), “iþbirlikli öðretim deðerli bir öðretim yaklaþýmýdýr” (  =3.48), “iþbirlikli 
öðretim metoduyla öðrencileri adil bir þekilde deðerlendirmek imkansýzdýr” (   =3.48), 
“iþbirlikli öðrenim düþük seviyedeki öðrencilerin öðrenimini kolaylaþtýrýr” (  =3.42), 
þeklinde sýralanmaktadýr. 

Felsefe grubu öðretmenlerinin iþbirlikli öðrenme yönteminin kullanýmýyla ilgili 
görüþleri kesinlikle katýlýyorum derecesine göre; “iþbirlikli öðrenim metodunu 
kullanmak öðrenciler arasý arkadaþlýk iliþkilerine de katký koyar” (    =4.21) þeklindedir. 

Tartýþma ve Öneriler
Felsefe grubu öðretmenlerinin büyük çoðunluðu bayan öðretmenlerden 

oluþmaktadýr. Hizmet sürelerini de incelersek, 6 ile 15 yýl arasýnda çalýþan öðretmenler, 
büyük çoðunluðu oluþturmaktadýr. Ýþbirlikli öðrenmeyi uygulama yýllarý sorulduðu 
zaman, öðretmenlerin büyük çoðunluðu hiç kullanmadýðýný ya da 2 yýldan az süreyle 
kullandýklarýný söylemektedirler. Hizmet içi eðitim alýp almadýklarý sorulduðunda ise, hiç 
hizmet içi eðitime katýlmadýklarýný ifade etmiþlerdir. Araþtýrma sýrasýnda, araþtýrmacý 
tarafýndan iþbirlikli öðrenmenin ne olduðunun açýklanmasý üzerine, öðretmenler bu 
tekniði kýsa bir süredir kullandýklarýný ifade etmiþlerdir. Az sayýda bir öðretmende, 2 ile 8 
yýldýr kullandýðýný ifade etmektedir. Araþtýrmacýlar tüm öðretmenlerle görüþme þansý 
bulamamýþlardýr. Görüþemediði öðretmenlerin, iþbirlikli öðretim yöntemini farklý 
tanýmlayýp, bu yöntemi derslerinde kullandýklarýný ifade etmeleri olasý bir durumdur.     

Araþtýrma bulgularýný deðerlendirdiðimiz zaman felsefe grubu öðretmenlerinin 
iþbirlikli öðretme yönteminin uygulanmasýyla ilgili, kararsýz bir tutumda olduðu tespit 
edilmiþtir. Bu durum öðretmenin bu yöntem hakkýnda fazla bir bilgisi olmadýðýný 
göstermektedir. Fazla bilgisi olmamasý da bu yöntemi kullanmadýðýný göstermektedir. 
Buna ek olarak birçok öðretmen veri toplama aracýný cevaplandýrýrken 
araþtýrmacýlara, gerek sözel olarak gerekse anket formlarýna, iþbirlikli öðretim 
yönteminin ne olduðunu bilmedikleri notunu yazmýþlardýr. Bu sonuç da oldukça 
düþündürücüdür. 

Araþtýrma bulgularýna göre, Felsefe grubu öðretmenlerinin çoðu, sýnýf 
mevcudunun 24 kiþi ve daha az sayýda olduðunu söylemektedir. Sýnýf mevcudunun az 
olmasý hem öðretmene hem de öðrenciye birçok yararlar saðlar. Ýdeal sayýdaki bir 
sýnýf mevcudu sýnýf atmosferini iyileþtirir, öðrencinin dikkatini artýrýr, gürültüyü azaltýr, 
öðretmenin farklý yöntem ve teknik kullanabilmesine, öðrencilere daha fazla zaman 
ayýrmasýna, öðrenciyi daha iyi tanýmasýna ve izlemesine olanak saðlar, sýnýf yönetimini 
kolaylaþtýrýr. KKTC Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý lisesi olan tüm ortaöðretim okullarýnýn 
büyük çoðunluðunda sýnýf mevcudunun az öðrenciden oluþtuðu gözlenmektedir. Bu 
durum iþbirlikli öðrenmeyi öðretmenin rahatça uygulayabileceðini göstermektedir.

Bilim ve teknolojideki  büyük  deðiþim,  toplumsal  yapýyý  da etkilemiþ  ve  
sanayi toplumundan bilgi toplumuna doðru deðiþimin yaþanmasýna sebep  olmuþtur.
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Bu deðiþim süreci, geliþmiþ ülkelerden baþlayýp tüm toplumlarý etkilemeye baþlamýþtýr. 
Ýþbirlikli öðrenme, bilgi toplumunda ön plana çýkan bir kuramdýr. Sanayi toplumunda 
bireysellik, rekabet ve kar ön plana çýkarken, bilgi toplumunda müþterek katýlým ve 
sosyal yarar belirleyici olmaktadýr. Öðrenme kuramlarý içerisinde iþbirlikli öðrenme 
bireye hem bilgi hem de birlikte öðrenme, bireysel deðil sosyal çýkarý gözetebilmeyi 
öðretmektedir. Ýþbirlikli öðrenme kuramýyla, sanayi toplumundan alýþýlagelmiþ rekabet 
ve bireysellik eðitimle, öðrenci davranýþlarýnda deðiþime uðramasý, bireyin salt kendini 
deðil; sosyal çýkarý düþünerek hareket etmesi amaçlanmaktadýr.

Dünyada bilim ve teknolojinin her geçen gün önemi artmaktadýr. Ülkemizde 
de baþta eðitim olmak üzere, birçok kurumda bilimsel yöntemler kullanýlmaya 
baþlanmýþtýr. KKTC Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan eðitimde yapýlan deðiþimlerin bu 
doðrultuda olduðu dikkati çekmektedir. KKTC Milli Eðitim Bakanlýðý, Talim Terbiye 
Dairesi tarafýndan, 2005 yýlýnda yayýnlanan Kýbrýs Türk Eðitim Sistemi kitapçýðýnda, yeni 
eðitim sisteminde öðretim yöntem ve teknikleri uygulanýrken izlenecek ilkeler 
açýklanmýþ; bu tekniklerden birinin de iþbirlikli öðrenme olduðu görülmüþtür. Bu 
kitapçýkta bakanlýðýn öðrenci merkezli öðrenme yaklaþýmý esas alýp; iþbirlikli öðretim 
yönteminin de birçok yöntemle birlikte eðitimde kullanýlacaðý yazýlmaktadýr. Fakat 
Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý ortaöðretim okullarýnda görev yapan felsefe grubu 
öðretmenlerinin, bu araþtýrma sonucunda elde edilen bulgular ýþýðýnda iþbirlikli 
öðretme tekniðini bilmemesi ve büyük çoðunluðunun bu konuda hizmet içi eðitime 
katýlmadýðýný söylemesi dikkat çekmektedir.

Kaliteli öðrenimin gerçekleþmesi için, sadece öðretmenin yeni öðretim 
teknikleri konusunda bilgilendirilmesi yeterli deðildir. Eðitim, öðrenci-öðretmen-veli 
iþbirliðiyle gerçekleþir. Velinin de yeni eðitim sisteminden haberdar olmasý 
gerekmektedir.

Unutulmamalýdýr ki, iþbirlikli öðrenme, sadece bir grup çalýþmasý deðildir. 
Öðrenci iþbirlikli öðrenmeyle, öðrenilecek konuyu iþbirliði içerisinde çalýþarak 
öðrenecektir. Bu da öðrencinin iþbirliðiyle çalýþmayý öðrenmesine büyük katký 
saðlayacaktýr. Ýþbirliðinin toplumsal önemi düþünüldüðünde, iþbirlikli öðretim tekniðinin 
öðretmen, öðrenci ve veli tarafýndan iyice öðrenilip; eðitim sistemine sýkça kullanmak 
üzere dahil edilmesi gerekmektedir. 

Öneriler
Öðretmenler ve velilere iþbirlikli öðrenme hakkýnda bilgilendirilmelidir.

a. Öðretmenler düzenli olarak öðretim yöntemleri açýsýndan hizmet içi eðitime 
alýnmalýdýr. Özellikle iþbirlikli öðrenmenin, toplumsal önemi üzerinde 
bilgilendirilmelidir.
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b. Veliyi eðitime katmak, eðitimin kalitesi açýsýndan çok önemlidir. Özellikle iþbirlikli 
öðrenmenin esas amacý, bilgi toplumuna hazýrlamaksa; velinin de eðitilmesi 
toplumsal olarak hedeflenen bireysel çýkarýn yerine toplumsal çýkarýn 
hedeflenmesine doðru deðiþimi hýzlandýracaktýr. Öðrenciye, ailesi model 
olarak olumlu pekiþtireç olacaktýr.

 
c. Öðretmenlere iþbirlikli öðrenme eðitim verilirken; uygulamalý eðitim verilmelidir. 

Çünkü çaðdaþ kuramlardan yapýlandýrmacý kurama göre, bilgilendirilen, yeni 
bilgiyi eski bilgilerine yapýlandýrarak öðrenir. Geleneksel eðitim sisteminde, 
öðrenim gören ve uygulayan öðretmen, yeni teknikleri kullanabilmeyi 
uygulamalarla daha iyi öðrenecektir.
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