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Özet 
Bu araştırma, ilköğretim öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterliklerinin ders çalışma 

alışkanlıklarıyla olan ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda örnekleme alınan 

öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları ve akademik başarılarının matematik okuryazarlığı öz-

yeterlikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma İstanbul ilindeki bir üniversitenin Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 324 ilköğretim öğretmen adayıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda gerekli olan verileri sağlamak için demografik özellikleri 

içeren anket formu ve Özgen ve Bindak (2008) tarafından geliştirilmiş olan “Matematik Okuryazarlığı Öz-

yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizindeki istatistik işlemler için SPSS 19.0 İstatistik Paket 

Programından yararlanılmıştır. Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik puanları ile AGNO puanları arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere uygulanan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Öğretmen adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik 

Ölçeği puanlarının “ders çalışma alışkanlıkları” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek üzere uygulanan non-parametrik Kruskal Wallis-H testi sonucunda; Sınıf öğretmeni adaylarının 

grupların sıralamalar ortalamaları arasında, her gün düzenli ders çalışan grup lehine istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur. 
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INVESTIGATING PRESERVICE TEACHERS’ MATH LITERACY SELF-EFFICACIES IN TERMS  
OF STUDY HABITS 

 

 

Abstract 

This study aimed to explore the relationship between preservice primary teachers’ math literacy self-efficacies 

and study habits. In line with this aim, preservice teachers were chosen as the study sample and the 

relationship among their study habits, academic achievements and math literacy self-efficacies was 

investigated. The research was conducted on 324 preservice primary teachers enrolled in the Classroom 

Teaching and Primary School Mathematics Teaching Programs at a university in İstanbul. A questionnaire that 

includes demographic features and a Math Literacy Self Efficacy Scale developed by Özgen and Bindak (2008) 

were used in order to obtain the data necessary for the aim of the research. A statistical package program of 

SPSS 19.0 was used for the statistical analysis of the data. According to the results of a Pearson Moments 

Multiplication Correlation Analysis conducted to determine the relationship between Math Literacy Self-

Efficacy scores and AGNO scores, it was revealed that there was not a significant statistical relationship 
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between the scores. According to the results of a non-parametrical Kruskal Wallis-H test conducted among 

groups of preservice classroom teachers to determine whether the Math Literacy Self-Efficacy scores of 

preservice teachers differ significantly depending on the variable of study habits, it was found that there was a 

significant statistical difference in favor of the group who studied every day. 
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