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ABSTRACT
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BETWEEN THEIR LEARNING STYLES
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October 2007, 142 pages

The aim of this research was to measure the attitudes towards English
Language and relationships between learning styles of the North Cyprus
Primary school 9th grade preparatory form students within the academic year
2006 - 2007.

Regarding the Experimental Method, Descriptive Method was taken
into hand. This study was guided within the framework of North Cyprus where
the 9th grade primary school preparatory form was each selected randomly.
Therefore, this embodies 23 Primary school 9th grade preparatory forms with
amount to 568 random students.

The research study was designed according to, a personal information
form, Attitude scale; whether there would be any changes of their attitudes
towards English and Kalb's learning style inventory. The data was gathered
and analyzed by SPSS 11 program, arithmetic means, standard error, t-tests,
percentage and one way ANOVA.

As a result of the tests, the findings clearly show that the students'
attitudes towards English learning were neither positive nor negative.
Although, this differs on their gender; it was found that the attitudes of female
students towards English were more positive than the male students. Another
finding taken into hand was that there was no effect of the students' attitudes
towards English regarding their place of birth.
V

On the contrary, there was a different attitude finding on the students
attitudes towards English depending on the area they lived at; the students
who live in the urban areas had a more positive attitude to those who live in
the rural areas. Together with this, we have witnessed that there are effects of
the students' attitudes towards English regarding their mother's education
level. Mean scores show that students mothers occupations also have an
effect which were calculated as 3.152 albeit this difference was found
significant (p= <0.05). This result can be interpreted as students whose
mothers have a higher educational level, are more sensitive towards English
than students who do not. In addition to this, Mean scores also show that
students fathers occupations have an effect which were calculated as 2.598
albeit this difference was found significant (p=0.05). This result can be
interpreted as students whose fathers have a higher occupational status, are
more sensitive towards English than students who do not.

Finally, we can interpret that there are no effects of the components
attitudes towards English regarding their learning ways, gender, place of birth,
area they live in and fathers' education level. This research also includes that
the result of students mothers' education level have an effect on the students'
attitudes towards English with mean scores of p=0.05.

As a result of this study, concrete experience with Mean scores of
p=0.003 and abstract conceptualisation

with Mean scores of p=0.002 has

been observed. As seen in the Mean score results, this can be interpreted as
abstract conceptualisation

having an effect on the students' attitudes towards

English and being more significant.

VI

ic;iNDEKiLER
Sayfa No

JORi UYELERiNiN iMZA SAYFASI
0NS0Z
OZET
ABSTRACT
i<;iNDEKiLER
<;iZELGE ve $EKiLLER LiSTESi

.
.
.

II
Ill

.
.

IV
V

.

VI

BOLOM
1. GIRi$
AMA<;
ONEM
SINIRLILIKLAR
TANIMLAR ve KISAL TMALAR

.

BOLOM
2. ARA$TIRMANIN KURAMSAL BOYUTU ve
iLGiLi ARA$TIRMALAR
Arastrrmarun Kuramsal Boyutu
Konu ile ilgili Arasnrrnalar

.
.
.

BOLOM
3. YONTEM .....
Arastrrrnarun Modeli
Evren ve Orneklem
Veri Toplama Araci ve Verilerin Toplanrnasi
Verilerin Analizi

.
.
.
.

.
.
.
.

1
20
21
22
22

23
23
71

82
82
82
83
86

BOLOM
4. BULGULAR ve YORUMLAR
Ogrencilerinin Kisisel Bilgilerine Yonelik Bulgular ...
Oqrenciterin ingilizce dersine ybnelik tutumlanna
lliskin Bulgular
Ogrencilerin Ogren me Stillerine lliskin Bulgular
Ogrencilerin Oqrenrne Stilleri ve Tutumlan
Arasrnda lliskinin Korelasyon Puanlan
Oqrencilerin ingilizce dersine Yonelik Gorusleri

.

.

89
89

.
.

95

.

116
118

110

BOLOM
5. Sonuc ve Oneriler
. . . .. . . . .. .. .
Sonuc;;....
.. .....................
Oneriler...
..

.. . .. . .. . . .. . .. . . . .
. . .. .
.
.

119
118
121

KAYNAK<;A.
EKLER

123
136

.

VIII

~iZELGELER

LiSTESi

Cizelgeler Listesi
Sayfa No
Cizelqe 1

Oqrencilerin Cinsiyetlerine Gore Yuzdelik
Oran Daqrhrm

89

Cizelqe 2

Ogrencilerin Yasadrklan Yerin Ozelliklerine Gore Yuzdelik Oran
Oaqihrru
90

Cizelqe 3

Oqrencilerin

Annelerinin

Egitim

Ouzeyleri

Yuzdelik

90

Daqihrru

Cizelqe 4

Oqrencilerin
Daqihrru.

Annelerinin

Cizelqe 5

Oqrencilerin
Daqrhmr.

Babalanrun

Cizelqe 6

Ogrencilerin
Dag1llm1

Babalanrun

Cizelqe 7

Oqrencilerin
Ailelerinin
Oran Daqrhrnt

Cizelqe 8

Oqrencilerin Yasadiklan Bolqelere Gore Yuzdelik Oran
Daqrhrm

Cizelqe 9

Cizelqe 10

Oqrencilerin
Durumlarina
Daqihrn

Oran

Mesleklerine

Gore

Yuzdelik

Oran

91

Okul

Egitim

Duzeyleri

Mesleklerine

Gore

Maddi Durumlanna

Drsinda
Gore

Ozel

ingilizce
Yuzdelik

Yuzdelik

Oran
92

Yuzdelik

Oran
92

Gore Yuzdelik
93

Oers

94
Alma
Oran

94

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik
ortalama puanlan

IX

95

Cizelqe

11

Oqrencilerin
ingilizce
dersine
Ortalama,
Standart
Dagll1mlari..............

Cizelqe

12

Oqrencilerin
Cinsiyetlerine
Gore
Tuturnlarina lliskin T-Testi Sonuclan

Cizelqe

13

Yerlere Gore ingilizce Dersine Yonelik
Tutumlanna lliskin T-Testi Sonuclan
100
Oqrencilerin

yonelik

tutumlanrun
Sapma
.

ingilizce

Dersine

Yuzde,
Puan
96

Yonelik
99

Yasadrklan

Cizelqe 14

Oqrencilerin Annelerinin Egitim
Anova Sonuclan.

Duzeylerine

Gore Puanlann
101

Cizelqe 15

Ogrencilerin Annelerinin Mesleklerine Gore Puanlann (Oneway)
Anova Sonuclan
102

Cizelqe 16

Ogrencilerin Babalarirun
A nova Sonuclan

Cizelqe 17

Ogrencilerin Babalarmm Mesleklerine Gore Puanlann Oneway
A nova
Sonuclan
105

Cizelqe 18

Ogrencilerin
Sonuclari.

Ekonomik

Cizelqe 19

Oqrencilerin
Sonuclan

Yasadiklan

Cizelqe 20

Oqrencilerin Okulda Ald191 ingilizce Dersi Harici Okul Drsinda
Herhangi Bir ingilizce Kursuna Katilmalanna Gore Puanlann ttesti Sonuclar ..
109

Cizelqe 21

Ogrencilerin
Bilesenlerinin
Sonuclan

Gore Ogrenme
Puanlanrun

Bicernleri ve
t-testi
110

Cizelqe 22

Oqrencilerin Yasadiklan Yerlerin Ozelliklerine
Bicernleri ve Bilesenlerinin Puanlarirnn
T-Testi Soriuclan .
.

Gore Ogrenme

Egitim Duzeylerine

Duzeylerine

Gore

Puanlarrn

Anova
106

Bolqelere

Gore

Puanlann

Anova
108

Cinsiyetlerine

X

Gore Puanlann
104

111

Cizelqe

Cizelqe

Cizelqe

23

24

25

Oqrencilerin
Bicemleri
Sonuclan

Annelerinin Egitim Duzeylerine Gore Ogrenme
ve
Bilesenlerinin
Puanlanrun
Anova
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
.
113

Oqrencilerin
Bicernleri
Sonuclan

Babalanrun
Egitim Duzeylerine Gore Ogrenme
ve
Bilesenlerinin
Puanlarirun
Anova
115

Ogren me Stilleri ve Tutumlar Arasrndaki

XI

llsiki

117

BOLOM I

GiRi$

Bu bolurnde, konu ile ilgili kavramlar, bu kavramlarm tarurm, amaclar:
bnemi ve bzelliklerine yer verilrnistir.

Turkce'de

iletisim

turetilmis . olan

sozcuqu,

Fransrzca

kullarulrnaktadrr.

Latince'deki

"communication"

Latince'deki

"communis"
kavrarrurun

"commune",

sozcuqunden
karsihq:

"cornrnunis",

olarak

"communicate"

sozcukleri, bir ortakhqr, toplurnsallasrrus olrnayr, birlikteligi, ortak katihrm ifade
etmektedir.

Bireyler arasrnda yaprlan anlam(lar)

yuklu simgeler gbnderimi,

ahrru,

islerni, yeniden gbnderimi,

yeniden al.rm ve yeniden islenimi sureci olarak

ifade

sureclerin

edilen

iletisirn,

bu

etmektedir (lnceoqlu, 2004,Akt:Tombul,

temelindeki

toplumsallasrnayi

ifade

2005).

Sosyal bir varlrk olan insanrn en bnemli ihtiyaclanndan

biri iletisimdir.

Demircan'a (2002: 12) gore en genel tarnrruyla iletisirn, insan ve insan, insan
ile makine
qudulen

(programc1-bilgisayar),

arac)

arasmda

cesitli

makine
iliskileri«

ile makine
farkh

(qudurncu

bicimlerde

arac ile

deqistirilerek

surdurulrnesidir Bu etkinlik, katrlanlarrn karsrhkh olarak birbirlerine soyledikleri
ya da gbnderdikleri bildirilerle qerceklesir. iletileri tasryan anlatma araci dildir.

Tarihi
kendisinden

qelisim
sonraki

qerceklestirrnek
insanoqlu

sureci

icerisinde

kusaklara

insanoqlu

aktarabilmenin

bilgilenmenin,

yollanru

ararrus

adina bircok ybntem ve arac gerec; kullanrrustrr

baslanqrctan

bilgilerini
ve bunu
Bir bakima

itibaren "neyi, nasrl, ne ile, ne zaman, ne kadar"

sorulanna cevap ararnaktadrr (Alkan, 1997)

2

Schramm,

insan topluluqu ve davraruslan

ile ilgili her dahn iletisirnle

ilgilenmesi zorunluluqunu vurqularnaktadrr (Akt: Ergin, 1995).

Laswell (1948), iletisirni §LI soruyla ifade etrnistir "kim, kime hangi kanal
yoluyla, ne tor bir etkiyle ne soyluyor?" (Akt: Yahn, 2002). lletisirn bu bakis
acrsiyla ele ahndiqmda mesaji gbnderen (kaynak), mesaj, kanal, alic: (hedef
birim), kaynak ile hedef arasmdaki

ili§ki, etki, iletisimin

icinde bulunduqu

sartlar ve rnesajm ic;erigini kapsarnaktadrr.

Silman

ve diqerleri

alarunda buyuk

(2007)'ne

gore iletisim,

toplumsal

yasarrun

her

bir bnem tasrrnaktadrr. Evde, isyerinde, okulda, arkadashk

ortarrunda, siyasal cevrede kurulacak saqhkl: bir iletisim, insanlann kendilerini
daha huzurlu ve quvenli hissetmelerini saqlayabilir. Saqhkh bir iletisirn insanlar
arasmda

cikabilecek

olasi bir anlasmazhqr,

gerilimi,

uyusrnazhqr, en aza

indirmeye katkrda bulunur. Aynca iletisirn toplumsal hayatm ic dinarniqini de
tetikleyerek hayati canh ve diri tutar.

lletisim, insanlann bilgilerini, duygu ve dusuncelerini birlikte paylastrq: bir
surectir. Bu surec sadece sozlu ve yazrh ifadelerle deqil, ayru zamanda iletilen
mesaja katkida bulunan vucut dilini ve kisisel tavrrlan da icerrnektedir (Hybels
& Weaver, 1995, Akt: Silman ve diqerleri, 2007) .

lnsan/Foplurn/lcultur
bge

olarak

nitelenen

ve Egitim baqrntrs: icinde kurucu ve orquleyici bir
dilin

yaprsal

qorunurnunun

cok

kanstk

olduqu

bilinmektedir (Cem, 1978) .

Bu

nedenle

yaklasrruslardrr.
koyrnuslardrr

dil

konusunu

ele

alanlar

ona

cesitti

ybnlerden

Oil nedir sorusuna cevap arayanlar da ayru c;:e~itliligi ortaya

Asaqrda dil tanrmlanndan birkac brnek verilrnistir.

•

Oil, insanlar arasinda bir iletisim aracrdir (Roucker, 1968) .

•

Oil, bireyler arasrnda anlasmayi saqlayan toplumsal bir sistemdir
(Dilacar, 1968) .

•

Oil, anlamlar

ve ses dizeleri

arasinda

iliski kuran bir ilkeler

takrrrudrr (Langacker, 1972) .
•

Oil, dusunce,
yonunden

duygu ve isteklerin, bir toplumda

ortak

baskalanna

olan

bgeler

aktanlmasrru

ve

kurallardan

ses ve anlam
yararlanarak

saqlayan 90k yonlu, 90k qelismis bir

dizgedir (Aksan, 1977; Akt: Demirel, 2007).
•

Bir toplumda

yasayan

iletisirn kurarlar.

bireyler birbirleriyle

ayni dili konusarak

Buqun hrzla qelisen ve deqisen dunyarruzda

diger uluslarla da iletisirn kurmak zorundayrz. Baska bir deyisle,
diqer Olkelerle her alanda bilgi ahsverisi yapabilmek,
iliskilerirnizi

yurutebilrnek

ve

kendi

ekonomik

dusuncelerirnizi

ifade

edebilmek icin anadilimizin drsinda en az bir yabanc, dil bilmek
zorundayrz.

Bu nedenle, hem anadili bgrenimi hem de yabanc, dil oqrerumi eqitirn
sistemi

icinde buyuk

onern tasrrnaktadrr.

Kuresellesrnenin

qereqi

olarak

yabanci dil bilmenin bireylere saglad191 yararlann artrnasiyla birlikte yabanc,
dil oqrenimine ve bgretimine verilen bnem artrrusttr.

Buqun,

yeryuzunde

degi$ik

toplurnlann

kullandiklan

konusulan

dil

sayrsiru kesin olarak belirtmenin olanaksiz olduqu, buna karsrn ortalama bir
sayrrun ucbin ile ucbin bes yuz arasinda olduqu belirtilmektedir (Dilacar, 1968)
.Bu sayirun
bulunmaktadir

dart

bin hatta

besbinden

fazla

olduqunu

arasi

de

(Hill, 1969; Ozen, 1978, Akt:Demirel, 2007).

Dunya uzerinde bu kadar 90k dilin bulunrnasina
uluslar

iler surenler

iliskiler,

uluslann

kendi ana dilleriyle

karsrn qittikce artan
iletisim

saqlarnalanru

yetersiz krlmakta ve bu nedenle diqer ulkelerin dillerini oqrenrne gereksinimi
ortaya crkrmstu Ancak ikinci dil olarak bgrenilen dillerin sayrsi oldukca azdir
(Oemirel, 2007) .
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Dunya uzerinde insanlann hemen hemen hepsi anadilleri haricinde bir
yabanci dil olarak ingilizce konusrnaktadir
olmazsa

olmaz

kosullanndan

olduqu ifade edilmektedir.

birinin

i$ dunyas.nda

ingilizce

basanh olrnarun

bilmek olduqu

Dunya uzerinde her turlu postarun, e-rnail'in ve

telqrafm yazrsma dilinin ingilizce olduqu bir zamanda ingilizce'nin
uzerindeki

eqernenliqi

qorulmektedir

arasi dili haline qelmistir.

kacirulamaz

Dunyadaki

ingilizce

qercekten

bilim ve teknoloji

is dunyas:

dunyarun

uluslar

ag1rl1kl1 yaymlarin

yarrdan fazlasr, bilgisayarlarda saklanan bilgilerin % 80'i ingilizcedir (Tayhani,
1993).

Deqisen ve kuculen dunyarruzda yemek zevkinden sanat zevkine kadar
.buyuk bir uyum, daha doqrusu benzerlik dbnemi yasiyoruz.
bir yakinlasma

Kuresellesrnenin

ve tarurna olgusu olrnasryla da herkesle iletisirn kurabilme,

anlasma bnemli bir ihtiyac halini alrrust.r

Dunyarun pek eek yerinde yabancilar arasinda konusulan dilin ingilizce
olrnasi, ingilizce bgrenme isteqim ve oqretirn yayginl1g1n1 arttrrrusttr. ingilizce
artrk tum dunya ulkelerinin ikinci dili alma yolunda ilerlemektedir.

Ekonomik

alanda, sosyal alanda, egitim- bgretim alarunda, bilim ve teknolojide kullanlian
dil ingilizcedir www.ingilish.com/ingilizce-egitimi.htm.

Kuzgun ve Deryakulu'ya
farkhdrrlar.

Doqadaki

davraruslanru

gore, insanlar pek eek bakimdan

en qelisrnis

cozurnlerneye

sistemlerden

birbirinden

biri olan insaru ve onun

calismak ashnda oldukca zor ve karrnasik bir

istir. Bireyler arasindaki farkhhklardan c;:ogu zaman ilk dikkati cekeni fiziksel
Iarkhhklardrr

Ancak

bilindigi

gibi, bireyler

zihinsel (bilissel), psikolojik, toplumsal

yalruzca fiziksel

acidan

deqil,

ve kulturel acidan da birbirlerinden

farkhdir.

Ounyaya gelen hicbir insan, bir diqer insanla ayru deqildir. Varolan tum
insanlar parmak izleri kadar essizdir

Konusu insan olan sosyal bilimlerde

farkh bireylerin ayru uyaranlara ayru tepkileri vermeleri beklenmez

Bu eqitim

bilimleri icin de qecerlidir. lnsanlann farkh sekillerde bgrendig1 yeni bir fikir
deqildir (Fizzel, 1984)
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Gunumuzde
olduqu

gibi

oqrenim ve bgretim

arastirmalar

ile ilgili olarak bircok bilim dahnda

yapilarak

bunlann

sonuclan

calismalara

vansrtrlrmsu r.

Ogrenme
canlilardan

yeteneqi

insaru toplumsal

bir varhk

ayrran en onernli ozelliklerden

hicbir davrarus:

qosterrneyen

insanoqlu,

yapan

ve onu diqer

biridir. Dogdugu zaman bilincli
yasamasi

icin gerekli

olan tum

davraruslan cevre etkisi ve doqustan sahip olduqu genlerin vardrrmyla bgrenir
(Fidan ve Erden, 1993).

Oqrenrne genellikle kendiliqinden ve yonlendirilrnis olmak uzere iki turlu
meydana gelir. Kendiliqinden oqrenrnede birey, kendi basina ya da yasantrlan
sonucu olusan davrarus degi$ikligiyle oqrenrnevi qerceklestirir. Yonlendirilrnis
ogrenmede

ise; bgrenmeyi saqlayacak ortarru yaratan bir baska ki$i ya da

aracm varl191 soz konusudur.

Yonlendirilrnis

ogrenme,

oqretme etkinlikleri

sonucunda meydana gelir. Buradan hareketle oqrenrne ve ogretme arasindaki
fark: aciklarnak gerekirse; ogretme en qenis anlarruyla oqrenrnevi saqlama
etkinlikleridir (Fidan ve Erden, 1991 ).

lnsanoqlunun

en onernli becerilerinden

biri oqrenrnedir

Bireyler yasarn

icerisinde ya da meslekleri icra ederlerken farkh yasantilar ile kars: karsrya
gelmektedirler.
almaktan

Etkin oqrenen bir birey olabilmek

(Somut

Yasantt)

dinlemeye

uretrnekten (Soyut Kavrarnsallasturna)

(Yansmci

icin olaylann
Gozlern),

icinde yer
yeni

fikirler

kararlar vermeye (Aktif Yasanti) kadar

qenis bir yelpaze icinde hareket etmek gerekmektedir.

Bazi yetiskinler

bu

ogrenme modellerinin bazrlarinda diqer yetiskinlerden basanh olmakta ve bir
oqrenrne stili qelistirrnektedir (Erqur, 1998).
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Egitim ise, insanhk tarihi kadar eski bir inceleme olmasrna karsihk bir
bilim olarak qelismesi oldukca yenidir. Egitim, belli arnaclara gore insanlann
davraruslanrun planh olarak deqistirilmesi ve qelistirilrnesinin yasa ve ilkelerini
bulmaya ve bu arnacla teknikleri qelistirrneye calrsan bir bilim dahdrr (Erden
ve Akman, 1998)

Egitim en genel anlarruyla,
surecidir.

Bu surecten

qecen

insanlan

belli arnaclara

insarun ki$iligi degi$ir.

gore yetistirrne

Bu deqisim

eqitim

surecinde kazarulan bilgi, beceri, tutum ve deqerler yoluyla qerceklesir. Egitim
toplumdaki

kulturleme

doqurnundan

olumune kadar kendi kulturunun istek ve beklentilerine uyacak

bicirnde

etkilenmesi

surecinin

bir

ve deqistirilmesine

parcasrdrr.

Toplumda

"kulturlerne"

denir.

bireylerin

Kulturlernenin

amach olarak yapllan krsrm eqitirndir (Fidan ve Erden, 1993).

Bilindiqi gibi egitim, en qenis anlamda, bireyin doqurnuyla baslayan ve
yasarru boyunca devam eden bir sureci betimlemektedir.

Bu surecte birey,

doqustan qetirdiq: pek cok ozelliqi cevreyle etkilesirn srrasrnda ortaya cikarrna
ve qelistirrne olanaqi bulmakta, yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanrnaktadrr
(Kuzqun, Deryakulu, 2004 ).

Demirel'e (2004) gore egitim sureci, eek boyutludur, sureklidir. yasarn
boyu

devam

etkinliklerini
oqrenrne

eder,

yasantrlarla

yonlendirrne

yada

kazarulrr.

Oqretrne

ktlavuzlanrna

isidir.

sureci
Burada

ise cqrenme
sozu

edilen

kavrarru, yasant: urunu ve az eek kahci izli davrarus degi$ikligi

olarak tarurnlanrnaktadrr

Egitimin belli amaclara gore planh ve kontrollu yaprlan sekli formal;
qelisiquzel

kendiliqinden

olusan

sekli informal

eqitim

olarak

adlandrnhr.

Formal eqitim arnachdrr Onceden hazrrlanrms bir programa gore planh olarak
yurutulur ve oqretirn yoluyla qerceklestirilir.

Okulda yapllan eqitirn forrnaldrr

Orqun egitim, belli bir yas grubunda olan bireylere milli eqitirn arnaclanna gore
okullarda

verilen eqitimdir. Yayqrn eqitim ise orqun eqitirne hie qirrnemis,

orqun egitimin bir kademesinden

aynlrrus bireylere ilgi ve ihtiyac duyduklan
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zaman kisa sure!i kurslar yoluyla yaprlan eqitirndir. lsyerlerinde,

hizrnetici

eqitirn arnacryla yapllan oqretim faaliyetleri, halk eqitirn merkezlerinde

acrlan

kurslar, yayqrn eqitim brnekleri arasmda sayllabilir (Fidan ve Erden, 1991 ).

Demirel'in
eqitirn

2003'te yayinlanan

olanaklanndan

okullardan
olanlara

erken

hie

yararlanrnarrus

aynlanlara

ve meslek

uygulanan eqitirndir

cahsrnasmda

yada

dallannda

orqun

daha

ise yayqrn eqitirn; orqun

durumda
egitim

yeterli

olanlara,

kurumlannda

duruma

gelmek

gittikleri
okumakta

isteyenlere

Yayqin eqitim, orqun egitim kururnlanrun drsinda eqitirn

gbrenler icin uygulanan kisa ve uzun dbnemli eqitirndir.

Halk egitimi ise, genellikle on bes yas yada daha ileri yasta olup normal
okul ve universite sisteminin dismda bulunan kimselerin yararina sunulan ve
gereksinimlerine

gore duzenlenen eqitimdir.

Hizmet i<;i egitimde ise ozel ve tuzel kisilere ait i:;; yerlerinde, belirli bir
rnaas ya da ucret kar:;,ll191nda i$e ahnrrus ve cahsrnakta

olan bireylere

qorevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanrnalanru saqlarnak uzere yapllan
egitimdir.

Egitim
ogrenme-

surecinin

ui:;; temel

oqretrne etkinlikleri

cqretme-oqrenme

oqesi

vardrr.

Bunlar

ve deqerlendirrnedir.

egitimin

amaclarr,

Egitim arnacla baslar,

etkinlikleri ile surer ve deqerlendirrneyie sona erer. Amaclar

kisilere hangi bilgi, beceri ve tuturnlan ogrenmelerini saqlar. Ogretim sonunda
elde edilen urunlerin arnaclara uygun ve yeterli olup olrnadiqi deqerlendirrne
islerni ile anlasihr Bu nedenle deqerlendirrne eqitirn surecini tamamlayan ve
onun ayrllmaz bir parcasidrr (Fidan, Erden, 1993)

Bilindiqi gibi eqitirn, en qenis anlamda bireyin doqumuyla baslayan ve
yasarru boyunca devam eden bir sureci betimlemektedir.
doqustan
cikarma

getirdigi

pek cok ozelliqini

ve qelistirrne

olanaqi

cevreyle

bulmakta,

etkilesirn

Bu surecte birey,
sirasmda

ortaya

yeni bilgi, beceri ve tutumlan

kazanmaktadir Ote yandan bgretim, belirli bir kurumsal yaprlanrna icinde
(orneqin okullar gibi), bnceden belirlenmis arnaclar doqrultusunda, bireyin bu
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arnaclara

ulasrnasrrun

saqlarnak

uzere, planh ve proqrarnh

bir bicirnde,

oqrenilrnesi beklenen iceriqir: (bilgilerin) daqinrm ve bu iceriqin oqrenilmesini
destekleyecek

ve kolaylasuracak

bgrenme etkinliklerinin

uyqulanmasi

sureci

olarak tarumlanabilir. Oqrenrne ise, bireyin ya~ad191 cesitli deneyimler sonucu
bilgi ve davr aruslanndaki

qorece kahci deqisrneler olarak tarumlanmaktadrr

(Mayer, 1982; Akt: Smith ve Ragan, 1999).

Eqrtirnciler

gayet

uyqularnasmdan
yaklasrmlan

iyi bilirler

yararlanma

ki,

oqrencilerin

duzeyleri,

ve her bir oqrencinin

belirli

bir tur

tercih ettikleri ogretme

oqretim

- bgrenme

belirli bir turdeki bgretim uyqulamasina

tepkisi (yarutr) sahip olduqu bireysel bzelliklere gore tarkhlasrnaktadrr (Kuzgun
ve diqerleri 2004) .

Bireysel farkhliklar
Oqrenrne

stillerinin

ve kisisel tercihler

kavramirun

temelini

dun de vardi buqun de var.

de bireysel

farkhtrktar

ve kisisel

tercihler olusturrnaktadrr (Kccak, 2007).

Fidan (1986)'a gore egitimle ilgili calisrnalarda

temel ag1rl1k bgrenme

bgretme surecinin etkinligi olup, bgrenmenin tum oqrenciler icin kolay, verimli
ve kaliteli duruma getirilmesi amaclanrnaktadir.
teknolojileri

kullanmak,

uygulamak

ve

her

bgrenme-

oqrencinin

Bu amaca ulasrnak icin yeni

ogretme faaliyetlerinde
oqrenrne

stiline

uygun

yeni yaklasrrnlan
caqdas

oqretirn

yonternlerini uygulamaya koymak gerekmektedir.

Geleneksel
olmak

uzere

kazamlmasi
bireyin

olarak ogretimin

uc temel
ve zihinsel

davraruslarma

icermektedir.

alana

sonuclan,
aynlrnrstrr.

islernlerde
yon

veren

bilissel, duyussal
Bilissel

alan,

ve devinsel

ozunde

bilginin

kullarulrnasryla

ilgilidir. Duyussal

tutum,

deqer

inane,

ve

alan

ybnelimleri

Devinsel alan ise beden qucuyle yapilan islerm qerektirdiqi

yeterlilikleri kapsarnaktadrr (Sah ve diqerleri, 2006)
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Duyussal

a Ian genelde duyqulan

inceler. Duyqulann

ortaya cikrnasr

ifade edilmesi, bgrenilmesi, bilincf ya da bilincsiz olarak yasanrnasr, davrarus:
etkilemesi

ve

davramstan etkilenmesi gibi

olgular

bu

alarun

calisma

konularidrr (Price, 1998).

Duyussal
aynldrqm:

alan ile ilgili tartrsrnalar rn tumu, bu alarun tarihsel bilisten

qosterrnektedrr Bili$, uzun sure dusunurler

tarafmdan mantrksal,

ve arastrrmacrlar

duygular ise ak1I d1$1 olarak qorulmustur Yunanlllar bu

ikili durumu ilk kez ortaya koyanlar arasmdadrr Orneqin

Plato, duygular,

dizginlenmesi gereken

Bu dizginlemeyi

vahsi

atlar olarak

tarurnlarrustrr.

yapacak olan gu9 ise akrldrr. Dekart'in "dusunuyorurn byleyse vanrn" sozleri
de

bedenin

akrldan

aynlmasi

gerektigini

dile

getirmektedir.

Modern

zamanlarda ise bazen akrl ve duygu, bazen de akrl ve beden olarak bu ikilem
farkf bicunlerde ortaya crkrrustrr (Sah ve diqerleri, 2006).

Duyus sa] alarun ger9ekte neyi kapsadrq: konusunda
birligi yoktur.

Martin ve Briggs (1986),

kesin bir qorus

baz: ogrencilerin bir yada birkac

arastrrmaci tarafindan duyussal alanla ili$kilendirildigini ama bunlar uzerinde
90k az qorus birligi olduqunu belirtmektedir.

Bu ogeler,

gudulenme, ilgiler, tutumlar,

inanclar,

deqerter, ozquven,

basan

qelisirni,

denetim

gereksinimi, benlik

baqrmsrzhk,

ruh sagl191, kisilik

qelisimi,

grup

odaqr,

benlik kavrarm,
ahlak, duygular,

merak,

dinamiq:

yaratrcrhk,

ve kisiliktir

Bu

kavramlardan bzellikle tutumlar (tutumlar, inanclar ve deqerler) benlik qelisirni
(benlik kavrarru, ozquven, benlik qelisirni, denetim odaqr, ki$ilik qelisimi) ve
qudulenma duyussal alan ile en 90k ozdeslestirilen

kavrarnlardrr (Sah ve

digerleri, 2006).

Kisacas: duyussal alan, insan davraruslanna yon veren tutum, inane,
deqer ve ycnelirnleri
duyussal ozelliklcr.

icerrnektedir Oqrencilerin

davraruslanru

etkin bir ogrenmenin ger9ekle$mesinde

yonlendiren
belirleyici

rol

oynayabilir cunku ogrencilerin bir ogretme-ogrenme surecine ilgi qostermesi
ve katilmasr buyuk olcude duygusal alanda istek ve cosku duymalanna
baqhdrr (Sah ve diqerleri, 2006)
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Tutum

olumsuz

kavrarru,

"bir bireyin

tepki gbsterme

herhangi

bir uyanci

olumlu ya da

karsrs.nda

eqilirni" bicirninde tarurnlanmaktadrr

(Oppenheim,

1996: 105). Diger bir deyisle tutum; fikir, durum, soyut bir dusunce yada
konuya ybnelik, ogrenilmi§ ve tutarh tepki verme eqilirnidr: (Lukow, 2002 46).
Alport'un

tarurruna gore tutum, yasanti ve deneyimler

olduqu

tum

nesne

ve

durumlara

kars:

bireyin

sonucu olusan, ilgili
davraruslan

uzerinde

ybnlendirici ve etkileme qucune sahip duygusal ve zihinsel haztrhk durumudur
(Tavsancil, 2002) .

Yukandaki

tarurnlar dikkate ahndiqrnda tutumun, bireyin davraruslartru

ybnlendirici

bir unsur

orqutlendiqi,

bgrenme

Cellond,

tutumlari

deneyimlerin

olduqu,

bunun

yarn srra vasanti

sureci sonunda
"bireyin

simdiki

bir ozeti" biciminde

olustuqu

sbylenilebilir.

davraruslanm

ele alrnaktadir

ve deneyimlerle
Nitekim

belirleyen

Mc

qecrrus

(Tolan, isen ve Batmaz,

1985).

Tutumlar

bireylerin

onaylama-onaylamama,
zaman

icinde

nesnesiyle
tutumlann

deqisrne

tutum

boyutlannda
ve

ilgili yasantrlara
olusrnasinda

nesnelerine

qelisrne

iliskin hoslanma-hoslanrnarna,

yaptiklan

deqerlendirrnelerdir.

gbstermektedir.

ve bgrenmelere

Bu

durum,

dayanrnaktadrr.

Tutum,
tutum

Bu baqlarnda

sosyal etkilesirn ve model almarun da rolu olduqu

qorulmektedir (Ajzen, 1987 ; Kaqitcibast, 1985).

Belli bir psikolojik durumdan diqerine qeciste etkili olan tutmular, msan
yasarrunda
Tutumlann

buyuk bir bneme

sahiptir (Krech ve Crutchfield,

qelisirni cesitli dbnemlerde incelenmektedir.

Tutumlar, doqumdan

erinlik dbnemine kadar genellikle aile etkisiyle sekillenrnektedir.
bu etki azalmakta,
yasanrnaktadrr.

1967: 179).

Daha sonra

daha eek sosyal etkenlerin rolunun artt191 kritik dbnem

12 ile 29 yas arasinda olduqu belirtilen bu dbnemin "kritik"

olarak adlandrnlrna nedeni, tuturnlarm genel seklini alrnasi ve bu dbnemden
sonra deqisrneye daha fazla direnc gbstermesidir (Morgan, 1991 ).
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Tutum, dcqrudan qozlenebilen

bir ozellik deqildir. Bireyin qozlenebilir

davraruslarmdan, dolayl: varsayilan ve o bireye ait olan egilimdir. Bir tutum,
bireyin

duygu,

dusunce

etkilemektedir (Kaqrtcrbasr,

ve

davraruslanru

birbirleriyle

uyumlu

kilarak

1985).

Tutum ve davrarus iliskisini acrklayan farkh yaklasimlar

bulunmaktadrr.

Ajzen tarafmdan qelistirilen "Planh Davrarus Kurarru" gene! olarak kabul gbren
bir davrarus kurarrudrr. Kurama gore, davramslann temelinde tutum, oznel
normlar ve alqilanan kontrol duzeyi ad, verilen oqeler bulunmaktadrr. Oznel
norrnlann sekillenmesinde cevrenin bireyden beklentileri ve hissedilen sosyal
bask, etkili olmaktadrr. Alqrlanan kontrol duzeyinin temelinde ise davramsi
gbstermenin kolay yada zor olarak alqrlanrna derecesi bulunmaktadrr. Ajzen'e
gore soz edilen ogeler, davrarus uzerinde doqrudan degil, dolayh bir etki
olusturrnaktadrr (Ajzen, 1985).

Tutuma
Rosenberg

iliskin
ve

modern

Hovland

kurarnlarin

tarafindan

temelini

qelistirilen

olusturan
"Hiyerarsik

cahsrnalar.
Model"

ile

baslarrustrr Bu modele gore bir tutum nesnesine

ybnelik sozel ve sozel

olmayan

ve

tepkilerin

bulunmaktadrr.

temelinde

bilissel,

duyssal

davrarnssal

etkiler

Bu etkiler, tutumun oqeleri olarak adlandmlrnaktadrr.

Bilissel

6ge, tutum nesnesi hakkrnda sahip olunan bilgileri, fikirleri, duyussal oge;
utum nesnesi karsrsrnda qozlenebilen heyecanlanma,
uyma gibi duygusal tepkileri, davrarussal

sinirlenme, mutluluk

oge ise tutum nesnesine karsi

qozlenebilen tum davraruslan ifade etmektedir. Modele gore, tum bu oqelerin
irbirleriyle iliskisi ve bireylerin

bu ozelliklere

sahip olma duzeyi tutumu

acrklamaktadrr (Lukow, 2002).

Tutumun bilissel oqeleri, tutum nesneleriyle

ilgili bilgi ve inanclardan

usrnaktadrr Soz konusu bilgi, bireyin gec;:irdigi deneyimlerle elde edilir. Bu
caqlarnda varlrq: bilinmeyen bir konuya yonelik tutum olusmadrq: soylenebilir
13!reyin tutum
i3avsal, 1981

nesnesiyle

ilgili bilgileri

degi§tiginde

tutumu

da deqisebilir

14 ). Baz, yazarlar tutumun bilissel ogesini, bir inane ifadesinin
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kabul

edilmesi

bilislerinin
ybnelik

biciminde

acrklamaktadtr

lnanc,

turnu olarak tarumlanrnaktadrr.

olumlu

veya

olumsuz tutumun

bireyin

bir konuyla

ilgili

Krsaca, bir durum yada konuya
qelistrrilrnesinde

etkili olmaktadrr

(Tavsancrl, 2002).

Tutumun duyussal oqesi: bireyden bireye deqisen, bilgi ve qercekler!e
acrklanamayan,
nesnesiyle

hoslanrna yada hoslanrnama yonuru) olusturrnakta ve tutum

ilgili

olan

ve

gbreli

olarak

devarnh

duygular

bicirninde

acrklanmaktadrr (Baysal ve Tekarslan, 1996).

Davrarussal

age,

bireyin

tutum

nesnesine

iliskin

sozel veya

sozel

olmayan tepkileri belirtmektedir. Tutumun varl1g1 onu yansrtuq: varsayilan bazi
qozlenebilir davraruslardan
bireyin

duygu

anlasilmaktadtr. Ozetle tutumun davrarus ogesi,

ve yarqilanna uygun

hareket

etme eqilimin:

icerrnektedir

(Tavsancrl, 2002).

Sirnsek'e (2000) gore tutum, belirli kosullar altinda ozel tercih ve kararlan
secme egilimi olarak tarurnlanabilir.
zaman kolay olmayabilir;

Bu eqilimleri sozcuklerle aciklarnak her

fakat herhangi bir konuda kisinin tutumunun

olduqunu qozlemek eek zor deqildir.

Daha doqrusu, tutumlar

ne

her zaman

davrarusa donusrnez ama davrarusa yon verir. Orneqin, kisinm klasik muzik
dinlemeye karsi olumlu bir tutumunun
dinlemeyi secmesi
olumsuz bir tutum

olmasi demek, onun bu tur muzigi

anlarruna gelir. Ote yandan,
qosterrnesi

demek,

insanlarm yilanlara kars:

bu kisilerin

yilanlardan

kacrnayi

yegleme eqiliminde olmalan demektir (Sah ve diqerleri, 2006).

Oqrenrnede

motivasyon

ve

ilgi

bnemli

unsurlardandir.

Yapilan

arastrrrnalar bireyin bgrenmeleri arasindaki farklrhklann yaklasrk dortte birinin
duyussal bzelliklerden qeldiqini
bzellikler

arasmda

tutum

gbstermektedir (Baykul,

bnemli

bir

yer

tutrnaktadir.

2000).
Bu

Duyussal
baqlarnda

davraruslardaki kahc: deqisirnin oqrenilecek !;,eye kars: olumlu tutum qutmekle
kolaylasacaq: sbylenebilir.

13

Turgut
olumsuz

( 1978), tutu mu be Iii bir objeye

tepki gbsterme

kars: bireylerin

eqilirn: olarak tarurnlarnaktadrr

olumlu

veya

Tutum; bir bireye

atfedilen ve onun psikolojik olay ile ilgili dusunce, duygu ve davraruslariru
duzenli bir bicirnde olusturan eqilirndir

Tutumun qucu; bilissel, duyussal ve

devinissel bgelerin toplarnina esittir ki bu da yerlesmis tutumlarda yuksektir.
Bir tutum ne kadar qucluvse onu deqistirrnekte o kadar zordur (Erkus, 1994 ).

Ersin ( 1981 ), tutu mu kismen dusunsel, krsrnen ruhsal fakat hicbir zaman
doqustan

olrnayrp

tarumlarnaktadrr

daima

Tutum

sonradan

herhangi

kazarulrrus

bir seye duyulan

duygular
muayyen

olarak

(kesin)

bir

duygudur. Boyle olunca da ister bir fert ister bir fikir ister bir nesne olsun o
!?eye ilintili olan durumlarda muayyen (kesin) bir sekilde davrarulrnasi egilimini
meydana getirir.

Smith ( 1968) tutu mu "bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile
ilgili dusunce,

duygu ve davraruslanru

duzenli

bir bicirnde olusturan

bir

egilimdir" seklinde tarurnlarrustrr (Kaqrtcrbasr, 1999)

lslevsel kuramlara gore, birey kendi ihtiyaclarina uygun objelere olumlu
tutum qelistirir. Bireyin tutumunu deqistirrnek
olduqunu
tuturnlan

belirlemek
olumlu

gerekir.

Bu qoruse

icin de onun ihtiyaclanrun

gore bireyin

ise o obje onun ihtiyaclanru

karsrhyor

ne

bir objeye

yonelik

demektir

(Erden,

1995).

Oppenheim
olusturduqunu
uyanci

tutumu, duyussal alan davraruslann

belirtmekte

karsrsmda

olumlu

onernli bir bolurnunu

ve tutumu, genel olarak bir bireyin herhangi bir
yada

olumsuz

tepki

qosterrne

egilimi

olarak

tarurntarnaktadrr (Koklu, 1992).

Oemirel'e (1993) gore tutum bireyi belli insanlar, nesneler ve durumlar
karsrsinda belli davraruslar qosterrneye iten ogrenilmi$ egilimdir.

Tutumlarla ilgili tarurn ve ortak noktalara baktiqrrmz zaman, tuturnlarin
toplumlasrna

suresinde yasantrlar .volu. ile kaz aruldiqr, belirli bir sure devam
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ettiqi, tepkinin

kendisinin

degil fakat tepki qosterrne

olumlu yada olumsuz davraruslara
qoreceli olarak sabit,
egitim

surecindeki

eqilirninin olduqu ve

yol acabileceqi sbylenilebilir.

Tuturnlann

bgrenilmi$ ve davrarusla ili$kili olrnasi, bir anlamda

etkisinin

arastmlrnasi

qerekliliqini

ortaya

koyrnaktadrr.

Nitekim eqitirn, genel olarak davrarus deqistirrne ve kazandrrrna sureci olarak
kabul edilmektedir

Egitim

surecinin

qerceklesmesinde
tutumlan

bnemli

etkilidir.

bir

oqesi

Oqrencilerin

ile onlarin akademik

olan

okula,

basanlan,

tutum,

bgretmene,

bgrenmenin
derse

eqitirn proqrarnlanrun

ybnelik

hedeflerine

ulasma duzeyleri arasmda quclu iliskiler olduqunu ortaya koyan arastrrrnalar
bulunrnaktadrr

(Bennett

ve Scholes,

2001;

Byford,

2002; Corbin,

1997;

Saracaloqlu ve Ka$11 2001; Swift, 1993).

Egitimin bireysellestirilrnesi,
biridir.

Bireysel farkhhklann

bgrenme

gerekmektedir.

Bu baqlarnda

farklihklan

onunde

gbz

qunurnuz eqitiminin bnemli yaklastrnlanndan
bgretme

her oqrencinin

bulundurularak,

bgrenme stili belirlenmelidir.

surecinde
kisilik,

dikkate ahnmasi

alq: yetenek,

onun en iyi ogrenme

zeka

yolu, yani

Bu sekilde hem egitim bireysellestirilrnis

olacak

hem de kendi bgrenme stilini oqrenen oqrenci, oqrenmeyi ogrenme yolunda
buyuk bir adrrn atrrus olacaktir (Kocak, 2007).

Yapilan bu arastrrrnalar 1$191 altmda arastirrnacrlar

eqitimin en bnemli

hedeflerinden birinin oqrenci nasil bgrenmesi qerektiqini, farkl: oqrenrne stilleri
secrneyi, bgrenme stillerini uyqularnavi ve arnacma gore kullanrnayi bgretmek
olduqunu

ortaya crkartrrustrr. Arastrrmacrlar

bu arnacla oqrenc: qelistirrne

proqrarnlanru duzenleyen sorurnlularm bgrenci basarrsuu yukseltebilmek icin:
bgrenme

stilleri

bgrencilerin

ile akademik

basansi

arasrndaki

bilissel becerilerinin qelistirilmesine

iliskiyi dikkate

alarak,

yardunci olmalan qorusunde

belirlenmistir.

Bireylerin kendi ogrenme stillerini bilmeleri ogrenme donqusunun baz:
basarnaklarmdaki
Oqrenrnede

verirnli

kuvvetli

yonlerini

olabilrnenin

belki

bilmelerine
de tek yolu

vardrrnci

olmaktadir.

bu kuvvetli

yonlerin

---==-·-
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qelistirilmesi.

daha da onernlisi zayif vonler uzerinde ahstirrnalar

yaparak,

butun becerilerin ogrenme surecinde ise kosulrnasrrun saqlanrnastdrr.

Bireyin oqrenrne stilini bilmesi onu etkin bir problem cozucu konumuna
getirmektedir.

Bireyin

yasarn

icerisinde

yada

rnesleqini

icra

ederken

karsilastrq: problemler: problemi tarumlarna, cozulecek problemi secme, tarkh
cozurn yollan uretrne, olasi sonuclan deqeriendirrne

ve cozurnu uygulama

sarnalanru icerrnektedir (Fidan, 1986).

insan

davraruslanrun

bic;:imlendirilmesinde

ve deqisrnesinde

bireyin

icinde buyuyup yasadiq: toplumun gelenek ve gbrenekleri, kulturu de onernli
bir rol oynar. lnsarun icinde yasadrq: toplum belirli turden davraruslan istenen,
uygun, beqenilen
benimsemez

davraruslar

olarak pekistirir.

Bazi davraruslan

ise yerer,

ve zamanla sondurur. Bireyler ailede, okulda ve isyerlerindeki

deneyimleri ile sosyallesir. Oqrenrnenin bic;:imlenmesinde bnemli etkilerden biri
de iste bu birey- toplum etkilesirninin niteliqidir (Askar ve Akkoyunlu, 1993).

lnsarun bgrenme

becerisi onun yasayis

tarzrrun surekli deqisrnesine

olanak verir. Uygar toplumlar eqitirn sistemlerini bnemli bir sorun olarak algllar
ve surekli daha iyi bgretim yonternleri qelistirrneye cahsrrlar (Cuceloqlu, 1991
Akt: Askar ve Akkoyunlu, 1993).

Psikologlar psikoloji biliminin baslanqrcmdan beri cqrenme konusuna ilgi
qostermis, bgrenen ve bireye en uygun bgrenme stilini belirlemek arnacryla
cesitli cahsrnalar yaprruslardrr. Bireye en uygun oqrenme stilini belirlemek
arnacryla

yapilan

calismalardan

bireylerin

farkh stillerde

bgrenme

modelinde

Oqrenrne

Stili Envanteri

David

oqrenmekte

bireylerin

Kolb'un

olduqunu

oqrenrne

ile bireylerin

stilleri

Oqrenme

Stili Envanteri,

ortaya koyrnustur
bir donqu

bu donqunun

Kolb'un

seklindedir

neresinde

ve

yer ald191

belirlenir. Bu donqu icerisinde 4 oqrenme bicirni bulunrnaktadir. Bunlar Somut
Yasanti

(SY) (Concrete

Observation),
Aktif

Yasanti

Experience),

Soyut Kavramsallasttrma
(AY)

(Active

Yansruci

Gozlern

(YG) (Reflective

(SK) (Abstract Conceptualization),

Experiencel'dir.

Her

bir

bgrenme

ve

bicirnini

-

=-=----
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simgeleyen
Yasanti

ogrenme

icin

yollan

birbirinden

farklidrr.

Bunlar

Yansruci

Cozlern

icin

"Hissederek",

srr asryla,

Somut

"lzleyerek",

Soyut

Kavramsallastrrma icin "Dusunerek", Aktif Yasanti icin "Yaparak" oqrenrnedir.
Ancak, bireyin ogrenme stilini belirleyen tek bir bicim bulunrnarnaktadrr.

Her

bir bireyin bgrenme stili bu 4 temel bicirnin bilesenidir. Bireylerin puanlarinm
toplarru ile bireyin en uygun hangi ogrenme stiline girdigi belirlenir.
ogrenme stilleri

"Yerlestiren" (Accomodator),

"Ozurnseyen"

Bu

(Assimilator),

"Deqistiren" (Diverger), "Aynstrran" (Converqerj'dir (Askar, Akkoyunlu, 1993).

Bireyin kendisine en uygun oqrenrne stilini bilmesi oqrenrne qucunu
artirmasma

da

yardrrn

eder.

Asaqrda

her

bir

ogrenme

stili

kisaca

ozetlenrnistir.

•

Aynstmci : Soyut Kavrarnsallastrrma
bicimlerini

kapsar.

rnantiksal

Problem

algllama

ve

ve Aktif Yasann oqrenrne

cozrne, kara verme, ve fikirlerin
sistematik

planlama

belli

bash

ozelliklendir. Bu oqrenme biciminde olan bireyler problem cozrne
konusunda basarrhdrrlar. Birey problem cozerken sistemli olarak
planlama yapar ve yaparak ogrenir.
•

Deqistiren

:

Somut Yasant:

ve Yansrtrci

Gozlern

ogrenme

bicimlerini kapsar. En onernli ozelliqi dusunme yeteneqi, deqer
ve anlamlann farkinda olrnasrdrr. Deqistiren

somut dururnlan

bircok acidan gbzden qecirir ve iliskileri anlamh bir sekilde
organize

eder. Oqrenrne

yarqilarda

bulunan

durumunda sabrrh, nesnel, dikkatli

fakat

bir

eylemde

bulunrnayandrr.

Dusunceleri bicirnlendirirken kendi dusunce ve duyqulanru qoz
onune ahr.
•

Ozurnseyen
oqrenrne

: Soyut Kavramsallastrrrna

bicirnini

belirgin ozelliqidir.

kapsar.

Kavramsal

ve Yansinci Gozlern
modelleri

yaratma

en

Bir seyler ogrenirken soyut kavramlar ve

dusunceler uzerinde odaklasir.
•

Yerlestiren

Somut Yasann ve Aktif Yasann ogrenme bicirni

icerisinde yer alrnaktadrr

Planlama, kararlan yurutme, ve yeni
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deneyimler icinde yer alma belli bash bzellikleridir.
durumunda

Ogrenme

bireyler acik fikirli ve deqismelere karsi kolaylrk!a

uyum saqlarlar (Kolb, 1984 ). Yaparak ve hissederek bgrenme
soz konusudur.

Yapilan

arastrrmalar.

kendilerine

tercih

ettikleri

bgrenme stilleriyle

6gretildiginde bgrencilerin asaqrdaki davraruslan gbsterdiklerini belirtmektedir
Given, 1996):
•

Ogretime

kars:

olumlu

tutumlarda

istatistiksel

olarak

bnemli oranda artis,
•

Kendinden Iarkh olaru kabullenmede artrs,

•

Akademik basanda

istatistiksel

olarak

bnemli

oranda

disiplinde

olumlu

yonde

artrs,
•

S1n1f

191

davranrslarda

ve

qelisrne,
•

Ev bdevlerini tamamlamada daha eek icsel disiplin

Gbruldugu gibi bgrenme stillerine uygun bir oqretim hizmeti saqlarnak,
grencilerin

sadece

akademik

olarak

basanlanrun

artrnasi

deqil,

bunun

anrnda farkh olana karsi hosqoru qelistirme, daha disiplinli olma, bgretime
ars:

olumlu

tutum

qelistirrne

gibi

boyutlarda

da

artist

beraberinde

etirmektedir.

Yabanci dil dersleri -bzellikle ingilizce- okullann ders proqrarnlarinda
ernel bir ders olarak yer alrnaktadrr. Orneqin, Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
TC) llkoqretim ikinci kademe 9. suuflann oqretirn proqrarmnda yer alan
gilizce dersinin suresi haftada toplam alt: (6) saattir

Yabanct dil bilmenin onerninden delay: KKTC Milli Egitim ve Kultor
akanhq: da zaman zaman yabanci dil oqretimi ile ilgili calisrnalar yapmakta
e projeler qelistirmektedir. Yabanci dil bgretim hedefleri
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ingilizce'de;
Oqrencinin
duzeyinde ingilizce

12.

siruf

becerisine

Beceri basarnaklanna

tarnarnladiqmda

Avrupa

Dinlediqini

•

Okuduqunu

•

Karsuikh

•

Sozlu anlatrm

•

Yazrli

B2

sahip olrnas: hedeflenmektedir.
gore ise hedefler

•

standartlarmda

;

anlama
anlama

konusma

anlatrrn

becerilerine

sahip

olmalan

hedeflenmektedir

(MEKB, 2005) .

ingilizce bgrenimi hizla kuresellesen dunyarruzda iletisimi saqlarnak ve
diqer uluslarla olan kulturel, politik iliskilerin qetistinlrnes: ve bilgiye ulasrnak
acismdan bnemli bir yer tasrmaktadrr.

ikinci bir dil olarak ingilizce bilmek

nerdeyse zorunlu hale qelrnistir. Olkemizde qerceklestirilen

ingilizce eqitirni

calrsrnalanndaki eksiklikler qoz onune ahndrqrnda ingilizce eqitirninin daha
verimli ve bgrenci merkezli olmasi icin oqrencileri daha yakmdan tarnrnak
gerekmektedir. Ogrencilerin

bgrenirken

bgrenmelerinin nasil qerceklestiqi
1~191nda duzenlenrnelidir.

hangi

asarnalardan

gec;:tikleri ve

bilinmeli ve oqretirn ortamlar, bu bilgiler

Ogrenmenin

bireye gore degi~tigi yani her bireyin

kendine ozqu ogrenme yollar, olduqu arastrrrnalar!a ortaya crkrrustrr.

Yabanc,

dil olarak

hayatmda

bnemli

saqlarnak

icin

degi~tirme"
duzenlenirkon

bir yere

oqrenrne

sahip

olmaktadir.

Egitim

gerekli

oqrenrneleri

ise "vasanti

yoluyla

kalici

izli davrarus

bgrenme

yaprhr,

olarak

ingilizce

kabul

oqrenc:

edilmektedir.

ozellikleri

de

ihtiyac,

Tabi
gbz

ki

onunde

gun qectikce

bgrenme
tutulrnasi

insan

ortarnlan
gereken

etmenlerden biri olmakta bunun yan, srra, bu bzelliklerin yakindan tamnrnasi
ve bgrenme

bgretme

sureclerinin,

uygunlugu saqlanrnasi gerekmektedir

kullanllacak ortarnlann

bu bzelliklere
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Cunumuz bilgi toplumunda var olabilmek icin bireylerin belli becerilere
sahip olrnalan gerekmektedir. "Yasarn boyu oqrenrne" becerileri de bunlardan
biridir. Bilgiye ulasma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tarurnlanan bilgi okur
yazarhq: ise "yasam boyu oqrenrne" nin temelini olusturur.

Oqrencilerin
becerilerini

edinebilmeleri

bakrrrundan
ogrenciler
yaparak

oqrenrneyi

tarurnalan,
oqrenirken

icin

tercih

yararlanabilecekleri

kullanabilmeleri

bncelikle

ogrenme

izleyerek

rm oqrenrneyi

bgrenmede

oqrenebilmelen,

gereklidir.

stillerini

boyu

oqrenrne

kendilerini

ogrenme

ozellikleri

bilmeleri

gereklidir.

Orneqin,

mi ogrenmeyi
ederler?

tercih ederler

Bunlarin

cesitf

Krsacasr,

yasarn

yarn

teknikleri

ogrenciler

>,

srra,
de

hem

ogrenirken
oqrencilerin

bilmeleri
kendi

ve

oqrenrne

ozelliklerini taruyarak yani kendi oqrenrne stillerini bilerek hem de ogrenmede
yararlanilan

teknikleri

bilerek kullanarak

ogrenmeyi

oqrenebilirler

ve etkili

bgrenmeyi qerceklestirebilirler (Ozer, 1997).

Buqune

kadar

KKTC

sirurlan

icerisinde

bulunan

llkoqretirn

ikinci

kademe oqrencilerin ingilizce derinse yonelik tuturnlanrun nasil olduqunu ve
hangi bgrenme stiline sahip olduklari, tuturnlan ve oqrenrne stilleri arasinda
bir ilisk: olup olrnadrqrru deqerlendirmek
llkoqretirn ogrencilerinin

arnaciyla bir cahsma yaprlrnarmstir.

ingilizce dersine yonelik tuturnlanrun nasrl olduqu?

Bu oqrencilerin hangi oqrenrne stiline sahip olduklan? ingilizce dersine yonelik
tuturnlan ile ogrenme stilleri arasrnda nasil bir iliski vardir?

Sorularrna yarut

verebilmek icin bir arastirrna problemi olarak ele ahnmasi zorunluluk olarak
qorulrnektedir.
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Amac

Bu arastrrrnanm amaci, Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
ademe 9. srrufta

ingilizce dersi alan oqrencilerin

sosyolojik deqiskenleri)
arasrndaki

iliskiler:

ilkoqretim ikinci

(kisisel deqiskenleri

ve

ingilizce dersine ybnelik tuturnlan ile bgrenme stilleri

farkh kisisel

deqiskenler

ve sosyolojik

deqiskenlerle

arsrlasttrrnah olarak ortaya koyrnaktrr.

Yukanda verilen temel arnac c:;:erc:;:evesinde asaqidaki sorulara cevap
aranrmstir:
1. Oqrencilerin sosyo -kulturel ozelikleri nasrldrr?
2. Oqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

Oqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

tutumlar:
tuturnlari

nasildtr?

asaqidaki

degi;,kenler bakrrrundan:
2.1.

Cinsiyet,

2.2.

Ogrencilerin yasadrq: yerin ozelliqi,

2.3.

Annenin eqitim duzeyi,

24.

Annenin rnesleqi,

2.5.

Babarun egitim duzeyi,

2.6.

Babarun rnesleqi,

2.7.

Ailelerin ekonomik duzeyi,

2.8.

lkarnet ettigi bolqeye,

2.9.

Ozel

ders

alma

durumlarrna

gore

anlarnh

qosterrnekte midir?

g,encilerin oqrenrne sitilleri nasildrr?
~,encilerin bgrenme sitilleri asaqidaki deqiskenler bakrrrundan:
3.1.

Cinsiyet,

3.2.

Oqrencilerin yasadrq: yerin ozelliqi,

3.3.

Annenin eqitirn duzeyi,

3.4.

Annenin rnesleqi,

farkhhk

--

__

,........_
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3.5.

Babarun egitim duzeyi,

3.6.

Babarun mesleqi,

3. 7.

Ailelerin ekonornik duzeyi,

3.8

ikamet ettigi bblgeye,

3.9.

Ozel

ders

alma

durumlanna

gore

anlarnh

farklihk

gbstermekte rnidir?

4.

ingilizce

dersi

alan

bgrencilerin

ingilizceye

karsi

tuturnlan

ve

bgrenme stilleri arasrnda bir iliski var rrudrr?

Arastrrmarun Onemi

Gunumuz
qercektir.

sartlannda

Gunumuzde,

oqretilrneye

cahsilan

her bireyin ikinci bir dil bilmesi tartrsrlrnaz bir

Turk

Milli Egitim

ingilizce'nin

sisteminde

istenilen

boyutta

yer alan
olrnadrqi

okullarda

ve ingilizce

oqretiminde yeni uygulamalar yaplid191 buna raqrnen ortaoqretimden
olan

bireylerin

kullanarnadiqi

ingilizce'yi

ikinci

bir

dil

olarak

qunluk

mezun

yasanttsrnda

uzerinde durulrnaktadrr. Yapilacak olan bu arastrrrna ile elde

edilecek bulgulann okullarda surourulen ingilizce eqitirnine destek olacaqrna
inarulmaktadtr.

Oqretmenlerin

dgrencilerin

ingilizce dersine ydnelik tutumlan

ve dgrenme stillerine uygun yontern ve teknikleri secebilrneleri icin islevseldir.
Bir oqretrnenin oqrencisinin

dgrenme stilini bilmesi oqretrnen icin o dgrenci ile

ilgili dnemli bir veri olacaktrr. Bunun yarunda oqretrnen dgrencilerin ingilizce
dersine
materyal

ydnelik tutumunu
secimine

bilirse, bu tutumlara

gidecektir.

eqitimi proqrarnlannda

Oqrenme

ybnelik ydntem, teknik ve

stilleri ile ilgili bilgilerin oqretrnen

olmasi, oqretrnenlerin bu konu ile ilgili yeterli bilgi ve

becerilerle donanrnis olrnalanru saqlayacak ve bu bzellikte bgrenci basansrru
art.ran bir faktor olacaktir.
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Buqune kadar 9. s.rufta okuyan ogrencilerin

ingilizce dersine yonelik

tutumlan ve ogrenme stillerini arastiran bir cahsma vaprlmarmstir. Bu nedenle
yapllan bu arastrrmarnn

Milli Egitim ve Kultur Bakanhqr'na yol qosterici olup

eqitim dururnlan duzenlerne asarnasmda katki saqlayacaqi dusunulrnektedir.

Aynca
kaynaq:

benzer arastrrrnalar

olacaktrr.

yapacak

olan arastrrrnacrlara

da bir ven

Bu nedenle MEKB, yonetici, oqretrnen ve ogrenci acrsrndan

onernli olduqu dusunulmektedir.

Sirurhhklar

Bu arastrrrna a~ag1da belirtilen sirurhhklar icerisinde vurutulrnustur.
•

Arastrrma 2006-2007 ogretim yrh ile srrurlandmlrrustrr.

•

Arastirma rasgele secilrnis ilkcqretirn 9.s1n1foqrencileri ile srrurhdrr.

Tammlar ve Krsaltrnalar

KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Kolb Ogrenme Stili Modeli: Kolb tarafrndan qelistirilen Kolb Oqrenrne Stili
Modelinde;

bireylerin

oqrenrne

stilleri

bir donqu

icerisinde 4 oqrenrne bicirni bulunrnaktadrr
Gozlern,

Soyut

Kavrarnsallasnrma,

seklindedir.

Bu donqu

Bunlar Somut Yasantr, Yansitrci

ve Aktif Yasantrdir.

Her

bir bireyin

oqrenrne stili bu dart temel oqrenrne bicirninin bilesenidir (Karakoc, 2005).

MEKB: Milli Egitim ve Kuttur Bakanlrqi
Ogrenme : Bireyin cevresiyle belli bir duzeydeki etkilesimleri

sonucunda

meydana gelen kahci izli davranis deqisrnesi (Senernoqlu, 1998; Bilen, 1993).

_

_)
)'

bgrenme Stili: Her bireyde

farkhlik qosteren, bireyin yeni ve zor bilgi uzerine

voqunlasrnasryla baslayan, bilgiyi alma ve zihne yerlestirrne sureciyle devam
eden bir yol (Dunn, 1996).

OSE : Ogrenme Stilleri Envanteri.
SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

BOLOM II

ARA$TIRMANIN

KURAMSAL BOYUTU VE

Bu bolurnde oqrenme stillerinin
ogrenme stilleri tarurnlan, qelisirni

u.clu ARA$TIRMALAR

kuramsal temelleri, ogrenme nedir?,

bazi ogrenme stilleri modelleri, ogrenme

stilleri ve bireysel farkhhklar ile ilgili aciklarnalar

ve konu ile ilgili arastirrnalara

yer verilrnistir.

1. Ogrenme Stillerinin Kuramsal Temelleri
Ogrenme Nedir?
"Geleceqin

cahili okuyamayan

deqil: nasll ogrenecegini

bilmeyen

ki$i

olacakur."
Alvin Toffier

Ogrenme, insanlan diger canlilardan ayrran en onernli yetenektir. Bir
eek bilim insarn, filozoflar, ve psikologlar

ilk caqlardan itibaren oqrenmeyi

farkh acrlardan tarurnlarnaya cahsrrustrr. Oqrenme ile ilgili tarurnlardan bazrlan
soyledir:

Hergenhahn

ve

Olson

(1997),

oqrenmenin.

yasant:

sonucunda

davrarusta meydana gelen nispeten kahci izli davrarus degi$ikligi olduqunu,
hastahk,

yorgunluk

ya

da

ilac

etkisiyle

meydana

gelen

davrarus

deqisikliklerinin ogrenme olmadrqrru ifade etmektedirler.

Gagne
duygu,

(1984) ogrenmeyi,

dusunce

ve

c;:evresel deqisiklikler

ifadesinde

tarurnlarnaktadrr (Akt Karakoc, 2005).

meydana

gelen

nedeniyle,

bireyin,

deqisme

olarak
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Kyriacou
sonucu

olarak

(1986) oqrenrneyi,

"bir eqitirnsel

deneyim

cocuklann davran.slannda olusan

bir

icinde olmarun

degi:;,iklik" olarak

tarurnlamaktadir (Akt: Karakoc, 2005).

Goldstein (1994) ve Woolfolk (1998) oqrenmeyi en qenis anlarruyla
bireyin davraruslannda ve bilgisinde qecirrnis olduqu yasantilara bagl1 olarak
ortaya crkan uzun sureli kahc: deqisiklik olarak tarumlarnaktadrrlar.

Erturk'e (1997) gore oqrenme, yasanti urunu ve nispeten kahci izli
davrarus deqismesidir.

Senernoqlu (2005) oqrenrneyi, "bireyin cevresiyle belli bir duzeydeki
etkilesirnleri

sonucunda

meydana

gelen

nispeten

kahci

izli

davrarus

deqisrnesidir" seklinde tarurnlarnaktadrr.

Oqrenrne: bireyin olqunlasrna duzeyine gore, yasantrlan
cevreleriyle etkilesimi

sonucunda

yeni

davrarus

davraruslan deqistirrne

surecidir (Kucukahrnet

kazanrnasi

aracrlrqryla
yada

eski

ve diqerleri, 2000: 7 4, Akt:

Yucel ve digerleri, 2005)

Bacanh

(1998),

davraruslannda meydana

tekrar

ya

da

yasanti

yoluyla

gelen oldukca kalrcr/surekli

orqanizrnarun

deqisrneler

tarurnladrq: oqrenrne kavrarrurun bir sureci icerdiqini vurgulayarak,
sononda bir davrarusm

bgrenme

olup/olrnadrqmm

belirlenmesi

seklinde
bu surec
icin

su

sorulardan hepsinin karsrlrqrrun "evet" olmasi qerektiqini vurqularnaktadir:

1. Tekrar veya yasanti yoluyla rm olusmustur>,
2. Oavrarusta deqisiklik meydana qelmis midir?,
3. Deqisiklik oldukca kahc: rrudrrP.

Erden ve Akman, (1995), Fidan, (1986), Morgan, (1991) oqrenrnenin
temel ozelliklerini soyle sualarruslardrr
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1. Oqrenrne

sonucunda

davraruslarda

bir deqismenin meydana

gelmesi,
2. Oqrenrnenin

kisinin

cevresiyle

etkilesirnde

bulunrnasrmn

bir

urunu olmasr,
3. Oqrenrnenin kahci izli bir deqisim olmasr,
4. Oavrarustaki

deqisrnenin

yorgunluk,

hastahk,

ilac alma vb.

etkenlerle qecici bicimde meydana gelmesi,
5. Davrarustaki

deqismenin

sadece

buyume

sonucunda

olusmasidrr.

Demirel (2004), Ogrenmeyi yasanti urunu ve az cok kalrci izli davrarus
degi;;ikligi olarak tarurnlarnaktadrr.

Oqrenrne
edildiqinde:

ile

ilgili

tarurnlara

ve

bgrenmen1n

temel kavram "davranis degi;;ikligidir".

bzelliklerine

dikkat

Oysa artrk qunurnuzde

bgrenmenin sadece davrarus degi;;ikligi olarak ifade edilmesinin bu kavrarru
suurlandrrdrq:

belirtilmektedir.

Ogrenme

davrarusm

bilesenlerinden

birini

olusturmaktadrr.

Omrod (1990),
olarak qenis

bgrenme kavrarruru bilgiyi islerne yaklasirruna dayah

bicimde

aciklayarak,

oqrenrneyi

degi;;ikliginin gbzlenmesine gerek duyulmayan

mutlaka

acik bir davrarus

zihinsel yagr1;;1m

bicirnini

kapsayan ve yeni bilgilerin bnceden oqrenilrnis bilgilerle iliski kurulaileceqi bir
surec olarak deqerlendirrnektedir.

Arik

(1995),

ogrenme

kavramina

daha

qenis

bir

perspektif

ile

yaklasarak, oqrenrne tarumlannda belirtilen davranis degi;,ikliginin her zaman
meydana qelmeyeceqini ve ogrenmenin

olabilmesi

icin davrarusrn

belirli

sartlarda tekrar edilmesine de gerek olrnadrqi yonunde elestirilerini belirterek,
bgrenme

kavrarmrun

davrarussal,

duyussal,

bilissel

ve

nbrofizyolojik

boyutlanrun vurqulanrnas: qerektiqini ifade etmektedir.

"Oqr enrne, en basit sekliyle cevresi ile etkilesirni sonucu ki;,ide olusan
dusunce duyus ve davrarus degi;;ikligi olarak tarurnlanrnaktadrr. Soz konusu
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bu degi$ikli-gin-na-s1Iolustuqukonusunda

ise literaturde tarkh qorusler ve bu

qorusferden kaynak bulan tarkh kuramlar bulunrnaktadrr

Ogrenmenin

doqas: ve sonuclanru aciklarnaya cahsan bu kuramlar su sekilde
sirufland mlabilir (http://www.egitim.aku.edu.

•

Davrarusci Kuram

•

Bilissel Kuram

•

Duyussal Kuram

•

Norofizyolojik Kuram

tr/ylodevler. htm): ,

1.1.1 Davrarusci Kuram:

Davrarusci kuram ogrenmenin uyanci ile davraruslan arasmda bir bag
kurularak

geli$tigini

qerceklestiqini
yasayarak

ve

pekistirrne

yolu

ile

davrarus

deqistirrnenin

kabul etmektedir. Bu kurama gore oqrenrnede esas yaparak

bgrenme olduqu, oqrenrnelenn

qer ceklesmesi icin tekrarlann ve

qudulenrnenin eek bnemli oldugu vurqulanrnaktadir.

Davrarusci
etkinliklerine

yaklasrrn

oqrenrneyi

aciklarken

oqrencinin

zihinsel

pek yer vermemekte, buna qercek olarak da zihinsel etkinliklerin

disandan

yeterince

qozlernlenemiyor

olmasrru

surecinde

ogrencinin zihinsel etkinliklerini

qostermektedir.

Ogrenme

dislayan bu kuram, temel ilgisini

istenilen davraruslann oqrencide olusmasrru saqlayacak drs cevrenin (ogretim
ortamlan, materyalleri ve stratejileri) duzenlernesi uzerinde yogunla$maktad1r
(Deryakulu, 2000).

Bireyin kendi davraruslan sonucuna qosterdiqi reaksiyonla qerceklesen
bir operant kosullanmayla ortarnm sekillendirdiqi davrarus bgrenmeye neden
olur

Operant

kosullanrna,

orqanizmarun

qosterrnis

olduqu bir davrarusrn
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pekistirilerek tekrar edilme olasrhqrrun artmlrnasi ilkesine dayarur ( Bozdoqan,
2003,

Aktaran:Karakoc;:,2005)

hazulanrnas:

kacrrulrnazdrr.

qostereceqi
doqru

Bu

Ancak

nedenle

bir

hazirlanacak

ogrenme

ortamda

ortarnirun

oqrencirun tepki

uyancrlar oldukca kucuk olmahdrr. Oqrenci, kucuk adrrnlan hep

yarutlar

vererek

birbiriyle

baqlar.

Sonucta

karrnasik

davraruslann

bgrenilmesi qerceklesebilir.

Ozetle Skinnerci yaklasrrn pekistirecler ve kucuk adirnlar ilkesi uzerine
yoqunlasrnaktadrr,

hatalardan

da

ogrenilebilecegi

olgusuna

tepeden

bakrnaktadir Fakat proqrarnh cqrenrne konusunda insan deneklerle yapilan
calrsrnalar qosterrnisnr ki donutler, oqrencinin yapt1g1 hatalan duzeltrnesi icin
onlara bu hatalan qostermede ve bu konuda bilgi vermede ise kosulmalrdrr.
Dolayrsiyla
zaman

program

gerek

icerisindeki

yoktur.

ogrenme

Donutleri

adrrnlanrun kucuk olmasrna her

bireysellestirerek

farkh

yarutlardan

yararlarulrnas: saqlanrnahdrr. Boyletikle ogretme sureci ve materyali adaptif bir
hale gelmelidir. Oqrenrne ruz ve gereksinimleri farkh bir grup oqrenciye uygun
ortarru tek bir oqretmenin
oqretrne/oqrenrne

1.1.2

idaresi zor olacaqindan, bilgisayarlar uygun birer

aracidrr (Akpmar, 1999).

Bilissel Kuram

Bilissel kurama gore oqrenrne bireyin cevresinde

olup bitenlere bir

anlam yuklernesidir. Bilissel oqrenrne kuramlan, ogrenmede zihinsel oqelerin
ve sureclerin onernini vurgulayan kurarnlardrr. Bu kurama gore oqrenrne 90k
sey kesfetrnek deqil, dusunce ve olgular yoluyla daha eek ;;ey yorumlamak ve
daha cok bilgi uretrnektir. Ogretmenin bir otorite fiquru olarak kabul edilrnediqi
bu

kuramda,

oqrenrnenin

oqrenc:

ve ogretmen

arasindaki

etkilesirnden

doqduqu ve ogrencinin qecrnis tecrubelerini de kullanarak yaparak ogrenmesi
qerektiqi ifade edilmektedir.

Pavlov
hatrrtarnarun
arasinda

gibi
nasil

bir 1li$ki

arasturnacilar
oqretilebileceqi
bulrnustur

ogrenme
uzerinde

Bulgular

sureclerini
cahsrmsnr

klasik

ve

bir

Pavlov

kosullanrna

rnsana
etki-tepki

calismalanrun

29
baslanqrci

olrnus

gbzlenebilir

bu

davraruslar

bir

bazrlarr,

ve

uyanciya

Bununla

uzerinde

dayah

bgrenme

odaklasrrustrr

gbsterilebilecek

kars:

quclendirilebileceqini,
sekillendirilebileceqini

kurama

pekistirrne

(Kehoe, 1999).

tepkinin

tarifelerini

alrnaktadrr
kaldiklan

bazi

durumlarda

bir olaydir

(Bacanh,
halde

davrarusci

davraruscilann

ve insan bir organizma

2001 ). Orneqin,

oqrencilerin

kuramlar

Ozellikle
yoluyla

davrarusrn

savunrnuslardrr (Senernoqlu, 2001 ).

beraber

mekanik

bzellikle

pekistirrne

kullanarak

ilkelerin yeterli olmadrqi, bazi dururnlan acrklavarnadiq:
ogrenme

kurarnlan

ayru smrfta

davraruslarinda

acrklarnakta

yetersiz

olusturduklan

qozlenrnistir Cunku
olarak olayda yer

ayru uyanciya

meydana

kalmaktadir

gelen

rnaruz

farklrlrklan

(Erden

ve Akman,

2001 ).

Bu yetersizlik, kurarncrlan ogrenmeyi yeniden tarurnlarnaya zorlarms:
uyanci

ve

tepki

arasrna

verlestinlen

organizma

terimi

oqrenrnenin

acrklanmasrru tamamen farkhlasttrrrus ve bbylelikle bilissel oqrenrne kurarnlan
ortay crkrrustrr (Senernoqlu, 2001 ).

Bilissel kuram, sorunlan cozen ya da dururnlan idare eden kisiler
olarak insanlarm tum zihinsel aktivitelerini kusatan ogrenme yaklasirrudrr.
Bu yaklasrrn fikirleri, icerikleri, davraruslan ve sonuc cikarmak, sorun
cozrne ve direkt deneyim olmadan iliskileri ogrenme ile ilgili qercekleri
ogrenmeyi icerir. Bilissel oqrenrne, basit bilgilerle elde edilenlerle karmasik,
varatici problem cozurnleri arasmda degi;;ir (Hawkins, Best, Coney,
1992:268) http://www.egitim.aku.edu.

1.1.3

tr/ylodevler.htm).

Duyusaal Kuram:

Ouyussal kuramlar acismdan bakacak olursak, "oqrenrne son
zamanlarda sagl1kl1 benlik ve ahlak (moral) qelisimi ile daha 90k
iliskilendirilrneye

baslanrrusnr

Kisinin kendisini yeniden yaratmas, olarak

nitelendirilebilecek oqrenrne icin inansrn davratussal..duyussal

ve dusunsel
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acilardan deqismes: gerekir Dusunsel yapi degi$medigi surece davramsi
deqistirrnenin fazlaca bir anlarru yoktur Davrarus deqisrnediqinde, dusunsel
deqisim sadece entelektuel duyqulan tatmine yaravacakur
deqisrne qerceklesrnediqinde

Duyussal

ise ki$iligin deqismesi murnkun deqildir.

Ogrenme ki;;iligi deqistirrneyi amachyorsa davrarussal ve bilissel olduqu
kadar duyussal qelismeye de aqrrltk verilmelidir" (Ozden, 2002:76).

"Duyussal kuramlar bgrenmenin doqasmdan eek sonuclany!a
ilgilidirler. Bu kuramlar saqlikl: benlik ve ahlak qelisirni gibi duyussal
sonuclariyla ilgilenirler. Esasen oqrenmenin dusunsel, duyussal ve
davrarussal sonuclanru birbirinden ayirrnak rnurnkun deqildir. Kisi
cevresinden surekli olarak kendisine ulasan verileri deqerlendirir ve bunun
sonucu olarak dusunsel, duyussal veya davrarussal tepkide bulunur. Kisinin
kendisini yeniden yaratrnasi olarak nitelendirilebilecek

bgrenme icin

davrarus, duyus ve zihin deqisrnesi gerekir. Zihinsel yap: degi;;medigi
rnuddetce davramsi deqistirrnenin fazlaca bir anlarru yoktur. Davrarus
degi$medigi muddetce de zihnin deqisrnesi sadece entelektuel duyqulan
tatmine yarayacaktrr Duyussal deqisrne qerceklesrnediqi rnuddetce ise
ki~iligin deqisrnesi rnurnkun deqildir. Oqrenmenin sonul hedefi ki;;iligi
deqistirmek ise bgrenme davrarussal ve bilissel olduqu kadar duyussal
qelisrneyede ag1rl1k vermekzorundadrr"
(http://www.egitim. aku .ed u. tr/ylodevler. htm).

1.1.4 Norofizyolojik Kuram

Nbrofizyolojik Kurama gbreyse; oqrenrne ile beyin hucreleri
arasrndaki iliskiyi inceleyen arasturnacilar, bgrenme sureci sonucunda
n6ronlarda yeni axon iplikciklerinin olustuqunu iddia etmektedirler. Buna
gore, her bgrenme yasanusi yeni sinaptik baqlann olusmasi demektir. Bu
kurumda oqrenrne, biyokimyasal bir deqisme olarak da acrklanrnaktadrr
Arasturnalar biyolojik bilgi depolan niteliqindeki RNA'larin ergenlik
yaslanna doqru arttiqtru. oqrenrne kapasitesinin azalmasi ile birlikte,
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yashlikta da az aldtqrru gbstermektedir.

Aynca, besin yoluyla kendilerine RNA

verilen yashlarda yakrn qecmis: hatirlarnada bnemli derecede artrs
olduqu kaydedilmektedir.

Bevin temelli bgrenme kurarru olarak da bilinen

bu kurarru sistematik hale getiren Hebb, beyindeki devrelerin calisma sekli
bilinmeksizin oqrenrnerun doqasrrun anlasilarnayacaquu

savunrnaktadrr.

Beyin insan zekasrrun, qudulenmenin ve ogrenmenin merkezidir. 'Oqrenrne
eger canh bir dokuya sahip olan beyinde qerceklesivorsa beynin bgrenmeden
bnceki ve sonraki yaprsi arasmda farkhhk olrnalidrr' dusuncesinden hareket
eden Hebb oqrenme sonucu beyinde fizyolojik degi$iklikleri arastrrrrustrr. Eide
ettiqi bulgular sonucu Hebb, bu deqisiklik konusunda iki kavram ileri
surrnektedir.Hucre

Topluluqu

ve

Faz

Ard1$1kl191"

( http://www.egitim .aku .ed u. tr/ylodevler. htm ).

Organizma
etkin

olmakla

durumundadir.
temel

yasarruru surdurebilmek
ve

bireyin

cevrelerde

uyum saqlarnada

gereksinimlerini

gidermek

Organizmaya bu esnekliqi bgrenme sureci saqlar. Hicbir canh,

gereksinimlerini

bgrenmeksizin

deqisken

icin, cevreye

karsrlamak

icin cevresinden

nasrl yararlanacaqiru

uzun sure yasayarnaz. 0 halde bgrenme, orqanizrnarun yada

cevreye uyumunda temel bir aractrr (Senemoqlu,

1998). Cevre ise,

insan da dahil olmak uzere her turun kendine ozqu, dolayrsiyla belli suurlan
bulunan duyusal evrenidir.

insanlar yasarnlan boyunca, cevre ile etkilesirnleri sonucu bilgi, beceri,
tutum ve deqerler kazarurlar. Oqrenrnenin temelini bu yasantrlar olusturur.
Bundan

dolayi

tarurnlanabilir

bgrenme,

kisilerde

olusan

kahci

deqisrneler

olarak

(Ozden, 2000). Kisinin cevreyle etkilesimi, onun surekli olarak

cevresinden bir seyler alrp vermesi demektir. Birey, cevresinden surekli olarak
kendisine

ulasan verileri deqerlendirir

ve bunun sonucu olarak dusunsel,

duyussal veya davrarussal tepkilerde bulunur.
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1.2

Ogrenme Stili Nedir?

Bireyin oqrenrneye yonelik bzelliklerini iceren "bgrenme still" kavram,,
oqrenrne acismdan

bnemli bir yere sahiptir. Bu kavram, tarumlarnadan

once, bncelikle stil kavram, aciklanabilir.

Stil, bireyin birbiriyle tutarh ve

oldukca surek!i eqilunlerinden yada tercihlerinden
Stil, bireyi baskalanndan

ayiran bir ozellik tasrr, bireyin kendine ait olan,

hem ki$iligiyle ilgili olan, hem entellektuel
niteliktir.

Stil kavrarni,

olusan genel niteligidir.

spar dallan,

i$ gbrmesiyle

sanat dallan,

ilgili olan genel

eqitirn ortamlan

ve

psikoloji ile ilgili disiplinler gibi 90k genel alanlarda kullarulabilir. Ancak, son
zamanlarda

stil

kavrarm

daha

90k

kisisel

ozeltikler!e

ilgili

olarak

kullarulmaya baslanrmstir (Riding ve Rayner, 1998,s.5;Akt: Guven, 2004).

Oqrenrne

stili kavram,,

arastrrmacrlann

bireyler

arasindaki

farklan

inceleme cahsrnalan sonucunda ortaya crkrrustrr. Oqrenrne stili, her birey
ile ilgili ipucu veren gbzlenebilir
Oqrenrne

stili yaratrhs

ve ayrrt edilebilir

ve coqustan

gelen

davraruslan

bzelliklerden

ortaya

rcenr.
crkar

(Kaplan ve Kies, 1995, s.3). Ogrenme stili, yasam boyu deqisrneyen ancak
bireyin yasamiru deqistiren bir kavrarndrr (Guven, 2004).

Ogrenme

bicirni,

bireyin

kendisini

cevreleyen

uyancilan

algilama,

islerne duzenlerne ve anlarnlandrrrna konusundaki tutarh ve karekteristik
yaklasrrrudrr. Bu yonlu bireysel bir fakhlik olarak ortaya cikan oqrerime
bicirni nitel bir deqiskendir,

fazla savisallastmlarnaz

ve kolayca deqisirn

gbstermez (Sirnsek ve diqerleri, 2004 ).

Ogrenme stili kavram, ilk kez 1960 yrhnda Rita Dunn tarafindan ortaya
atrlrrustrr. Bu yrldan itibaren de uzerinde surekli arastirrnalar ve calismalar
yurutulmustur.

1980'1i yrllardan sonra da oqrenrne stili ile ilgili arastirmalar

gerek say, gerekse nitelik acismdan artrrusur (Babadoqan, 1995, s.1058).
Ogrenme stili ile ilgili deqisik modeler ortaya atan arastrrrnacrlar oqrenrne
stillerini degi$ik bicirnlerde tarurnlarrustarduf Guven, 2004).

Dunn (1993)
bgrenmeye

ogrenme stillerini her bir oqrencinin

karakteristik

seklinde

ozelliqimizoir.

davraruslanrruzi
yazarken

ogrenirken ve hatirlarken f arkh ve kendilerine ozqu

hazrrtarurken,

yollar kullanrnasrdrr,

yeru ve zor bilqiyi

tarurnlarrustrr

stillerimiz,

Yasarrurruzrn

her

doqustan

arunda

ve

her

var olan
boyutunda

etkiler. Yururken, yatarken, otururken, konusurken, oynarken,

bizi etkiler ve bu ozelliqimize

gore bu eylemleri

yapariz (Boydak,

2001 ).
Ogrenme

stilini

anlamak,

davraruslanru.oqrenme
yetenekleri
anlarnayi

dururnlan

gerektirir

(Sarasin,

kullandiklart

icerisinde
1999:

deneyimi

yasarkenki

davrarusiru ve yeni bilgi ve

kullarurken

qosterdiqi

1 ). Bu durumda

davraruslan

eqitimcilerin

geldigini ve bgrenme stili ile ilgili deqiskenleri

qerektiqi dusunulrnektedir.
bzgu

bgrenme

deneyimini deqerlendirme

yasarn

stillerinin ne anlama

bireyin,

oqrenmc
anlamalan

Oqrenrne stili, bireylerin bilgiyi islerken kendilerine

yollardrr (Smith,

1990: 60). Ogrenme stili

bireyin

olqulan

nasil qorup algilad191 ve bunlari en iyi sekilde nasil i$1edigi ile ilgili bir yoldur.
Her bireyin oqrenrne stili
cqrenenin,

ogrenme

kendine ozqudur (Lefever,

surecindeki

tercihlerinin

1998: 26). Ogrenme stili,

turnu

olarak

tarurnlanabilir

(Erden ve Altun, 2006: 21 ).

Keefe'ye

(1982)

bgrenme

cevresiyle

tepkilerin

az

cok

gore

nasrl
kahci

ogrenme

stili,

etkilesirnde
gbstergeleri

bgrencilerin

bulunduqu
olan

ve

bilissel,

bu

nasil

algilad1g1,

yevreye

duyussal

ve

yonelik
fizyolojik

bzelliklerdir (Akt., Ac.kqoz, 2003.56).

Yine oqrenrne stili, fiziksel ve duyussal ihtiyaclan etkileyen, c;evresel ve
alqrsal

tercihlerin olusturduqu

ve bilissel,

kisisel

kavrarnlastmp

ve duyussal

belirli

oqrenrne

ortarnina

olusturan

bilissel,

ifadeyle,

bireyin

iliskin

alqr,

duyussal
bilgiye

ve

ya klast: kla rid Ir

iliskilendirrne

ve

devinsel
islerne

sayesinde bireyler global

kaynaklanan

burundurebilirler

ulasma,

olceklerini

Bunun

faktbrlerden

bir yaprya

kendine 6zgC1 olan tarzrdir.
modellerini

bir butundur

Oqrenrne

ve tepki

davrarus
ve

koruma

sosyal

tercihlerini

stili,

bgrencinin

verme gostergelerini
bzellikleridir;
konusunda

diqer

bir

kullandrq:

Bu noktada hatulanrnas: gereken, ogrenme stilleri
qel.stiren

kurarnctlann,

ogrenme

stiline

Iarkl:

34

Cunku stili qel.stirenler farkli olcrne araclar: kullandrklan icin ve dayandrklan
kuramsal temel farkh olduqu icin, tan,mlar da stil
farkhlik qosterrnektedir
devinsel

Orneqin, kimisi oqrenrne

davrarus ozelliklerinin

olusturan

kisilere gore

stilini, bilissel, duyussal ve

kans.rru olarak eek boyutlu qorurken,

ote

yandan kirnisi, bilissel ya da psikolojik boyut lie srrurlar (K1l1c;:, 2004)

Ogrenme
nasil

stillerinin odak noktasiru, oqretimin.oqrenme

duzenlenebileceqini

cahsmalann
oqrenrne

sonuclari,

inceleyen

cahsrnalar

stillerine gore

olusturrnaktadrr

Bu

oqretirnin, ogrenme stillerine gore di..izenlenmesinin,

urunleri i..izerinde olumlu etkileri olduqunu gostermektedir

(Acikqoz,

2003: 64) http www koniks com

Given (1996), oqrenrne stilinin, insane olrnarun en onernli cekirdeqini
olusturduqunu,
ve bunun

ogrenirken ve baskalan ile iliskide bulunurken, benzer ybnleri

yarunda

bireye

ozgi..ili..igi..i ortaya

koymaya

vardrrnci

olduqunu

belirtmektedir (Boydak, 2001 ).

Oqrenrne stili kavrarru, son yrllarda yurt icinde ve yurt drsinda egitim ile
ilgili yapilan cahsmalarda yer alan kavramlardan biridir. Bireysel Iarkhhklan ve
ogrenme

farklrhklanru

vurqularnasi

bu kavrarnm

bircok arastrrrnaya

konu

olrnasina neden olmustur.

1.3. Egitimde Bireysel Farkhhqrn bnemi

Bireysel Iarkhhklar kavrarru cesitli kisisel bzellikleri ifade etmektedir. Bu
kapsamda zeka, yetenek
sayrlrnaktadrr.
olacaktrr.

Bireysel

Bu nedenle

ve beceriler, kisilik ozellikleri, ogrenme stilleri vb.
farkhhklar

bireysel farklihklar

zenginlik olarak deqerlendirilmeli,
egitim-bgretim

eqitim-oqretirn

ortamlarinda

ortarnlannda

eqitirn-oqretirn

qoz ardi edilmemelidir.

onernlidir

ortamlanru etkilemektedir. Bu etkiler:

her zaman

ortarnlan

icin bir

Bireysel farkhliklar

ve pek eek yonden

egitim-bgretim
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•

Bireysel farklihklar pozitif etkiye sahiptirler ve srruf ortarnlannda
tarkh

eqitim-oqretirn

faaliyetlerinin

uyqulanrnasmda

etken

olduqundan dolayi bir kaynaq: I zenqinliqi ifade etmektedir.
•

•

Oqretrne-

bgrenme

problemlerinin

basariyla

cozurnlenebilrnesinde

bireysel farklihklar bnemlidir.

Bireysel

kapsarrunda

farkhhklar

sisteminde

belirlenen

farkhhklar

deqerlendirilen

ogrenme

davraruslarda gbzlenebilen

Iarkhhklardan eek daha fazladir.
•

Bireysel

takhhklar

kapsarrunda

deqerlendirilen bgrenme

stili

bilgisinin saqlandiq: quc tum eqitimcileri etkilemektedir.

Ogrenmeyi en qenis hatlanyla bireyin davraruslarinda ve bilgisinde
qecirmis clduqu yasantrlara baqh olarak ortaya crkan uzun sureli kahci
deqisiklik olarak tarurnlayabiliriz.

Bu deqisiklik kasith yada kasrtsiz da

olabilir. Her iki durum icin esas olan, bu degi$ikligin bireyin cevresiyle
yapmis olduqu etkilesirnle edinrnis olan bir deneyim sonucu ortaya
crkrnasidtr.

Olqunlasma

scnrasi ortaya cikan deqisiklikler,

boyun uzarnasi ve saclarin beyazlanrnasi
Bunun yarunda hastahk,

yorgunluk

orneqin:

bgrenme sonucu olusrnaz.

ve achk gibi qecici durumlarda

ortaya cikan deqisrneler de yukarda deqinilen bgrenme tarurru drsinda
tutulmak
bgretmez.

durumundadir.
Ayru sekilde

Bir iki gun yemek
hasta

yememe bireye

olan bir kisi daha

yavas

ac;:1191

kosrnayi

bgrenmez. Burada, bireyin achk ve hastalik durumlanndaki tepkilerinde
ogrenme rol ovnamarnaktadrr.

Oqrenrnek

ve

oqretmek

icin

bir

eek

bgrenebilir, ama herkes ayru sekilde bgrenemez

yo!

vardrr.

Herkes

Butun cocuklara uyan

bir bgrenme stili yoktur. Herkesin en iyi bgrendigi yolu bulup o yolu
acrnah ve orada ilerlemeyi kolaylastrrrnahdrr.
stilini belirleyerek
arttrnr

gerekli duzenlerneleri

Bir bgrencinin bgrenme

yapmak

bgrenci

basansrru
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Bireysel farkhliklar cesitli kisisel ozellikleri ifade etmekte ve tum
eqitim

cqretim

ortarnlannda

bulunrnasi

nedeniyle

mutlaka

dikkate

ahnrnahdir. Cunku her birey tektir ve en doqal ozelliklerinden biri, farkh
olrnalandir Oqrencilerin bireysel Iarkhhklan, doqal bir zenginlik olarak
alqilanrnah

ve oqretirnde

bu zenginlikten

faydalarulrnahdrr

(Cayer,

genel anlamda,

zeka, yetenekler,

kisilik

ozellikleri, bilissel stiller ve ogrenme stilleri olarak siralanabilir.

Diger

yandan

degil

2007: 58).

Bireysel

bu

farkhhklar

bireysel

farkhhklar

sadece

ogrenciler

arasrnda

oqretmenter arasinda da mevcuttur. ifade edildigi uzere ogrencilerin ve
ogretmenlerin ogrenme stilleri de bu farklrhklar arasinda yer almaktadir.
Bacanh (2001: 128-132)'ya gore bireysel farkhhklardan biri olan bilissel
stiller; alqilarna stilleri, bilgi islerne stilleri, dusunme stilleri ve ogrenme
stilleri olarak ele almabilir. Bilissel stillerdeki bu cesitlilik, ogrencilerin
zihinlerini kullarus bicirnlerinin farkh olrnasmdan kaynaklanrnaktadrr

Ogrenciler,
alqrlarnazlar.

cevrelerinde

Orneqin:

meydana gelen olaylan ayru sekilde

baz:

ogrenciler

olaylan

cevrelerinden

soyutlayarak ele alirken, diqer bazrlan olaylan olustuklan cevre icinde
deqerlendirirler

Diqer yandan

kisiler arasi

alqilarna

farklrhklannda

olduqu gibi, alqrlanan olaylarm ele ahrup islenrne ve dusunrne surecleri
acrsmdan da farklihklar
oqrericilerin
stratejilerinde

mevcuttur. Verilen bu bilgilerden

karsilastrklan
farklihk

konulan

qosterdiq:

ogrenmelerinde

belirtilebilir.

Bu

hareketle,
kullandrklan

farkhhklar

genel

anlamda ogrenme stillerine isaret etmektedir (Cayer, 2007: 58).

Keefe (1979, Akt. Ekici, 2003: 11 )'ye gore, bireylerin ogrenme
dururnlanru nasil alqrladrklanna, onlarla nasil bir etkilesirne girdiklerine
ve nasil tepkide bulunduklarma

iliskin bilissel, duyussal ve fizyolojik

ozelhklerinin oruntusune ogrenme stili adi verilir.
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Dunn ve Dunn (1993

2)'a gore ise ogrenme stili, her bireyde

farklihk gbsteren, bireyin yeni ve zor bir bilgi uzerine yoqunlasmasi

ile

baslayan, bilgiyi alma ve zihne yerlestirrne sureci ile devam eden bir
yoldur.

Diger

yandan

Ulqen

(1997:

38),

cqrenme

stilinin

bireyin

oqrenrne kosullan ve ogrenme surecindeki tercihleriyle ilgili olduqunu
ifade etmektedir.

Butler (1987: 9) ise oqrenrne stili kavrarmru, bireysel ogrenme
farkhhklanru

qorebilrnek

icin gerekli

olan

genel

bir terim

olarak

tarurnlarrusnr http://www.n1gde.edu .tr.

James ve Galbrait (1985) ise bgrenme stilini, qorerek, isiterek,
hareket

ederek,

dokunarak,

yazarak/okuyarak,

koklayarak/tadma

bakarak ve kisiler arasi iletisirn olmak uzere 7 farkh alqrsal boyutlu bir
kavram olarak ifade etmektedirler. Arastrrrnacrlara gore, ifade edilen 7
farkh

oqrenrne

stili

duyulann

cevre

ile

etkilesiminden

ortaya

cikrnaktadrr.

Eh re man
fonksiyonlann
edebilme

ve

Oxford

aliskanhk

olarak

( 1990)

dururnlan

ifade ettikleri

tercih

edilmis

ve yeni

bgrenme

veya

durumlarla

stili kavrarnmm

zihinsel
rnucadele
ahskanlik

boyutunu vurqularnaktadrrlar.

Nunan (1998) ise oqrenme
perspektifle

deqerlendirerek,

sosyo kulturel tecrubelerinin

stilleri kavrarruru daha qenis bir

ogrenme

stillerinin

ve deneyimlerinin

bireyin
sonuclan

ki:;,iliginin,
olduqunu

ifade etmektedir.

Tarumlarda da qorulduqu gibi her bir tarum oqrenrne stillerinin
farkh

bir

boyutunu

arasurmalann

ortaya

koymaktadrr.

Guven

(2004 ),

vapilan

bireylerin baskin olan bir oqrenrne stilinin yarunda bir

baska oqrenme stilinin de olduqunu.qostermekte

olduqunu beiirtmistir
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Yani bir bireyin bir yada daha cok ogrenme stili olabilir. Bireyin birden
cok ogrenme stili olduqunda,

bunlan kullanma dereceleri deqisebilir

(Temel, 2002, s. 7). Bireyin ogrenme stilinin boyutu farkh bicirnlerde
suuflandmlmaktadrr

Bunlar soyle siralanabilir:

1. BiLi$SEL BOYUT: Bilgiyi alma, islerne, depolama, kodlama ve
kodlan

cozrne

bicimi

olarak

aciklanabilir.

Orneqin:

Gregorc

Ogren me Stili Modeli, Katleen Butler Ogren me Stili Calisrnasr,
Kolb Oqrenrne Stili Modeli, Bernice McCarthy 4MAT Ogrenme
Stili Modeldi, Dunn ve Dunn Ogrenme Stili Modeli, Harvey Silver

J. ve Robert Hanson Ogrenme Stili Modeli, Curry Oqrenrne Stili
Modeli.

2. DUYU$SAL BOYUT: Duyu, dikkat, denetim odaqr, ilgiler, risk
almaya isteklilik, sebat, sorumluluk, sosyal hayattan hoslanrna
gibi

alanlarla

vurgulayan
Ogrenme

ilgili

kisilik

bgrenme

ozellikleri

stili modelleri.

Stili Modeli,

ve

heyecan

Orneqin:

ozellikleri

Dunn ve Dunn

Silver J. ve Robert

Harvey

Hanson

Ogrenme Stili Modeli, Curry Ogrenme Stili Modeli.

3. Fi2YOLOJiK BOYUT: Duyusal alg1 (qorsel, isitsel, dokunsal,
ve tat alma ile ilgili), cevresel
yiyecek

ihtiyaci

qercekleseceqi

ve

gun

zaman

nitelikler,

icinde

dilimini

cahsrna srrasmda

optimum

vurgulayan

oqrenrnenin
oqrenrne

stili

modelidir. Orneqin: Dunn ve Dunn Oqrenrne Stili Modeli, Harvey
Silver

J.

ve Robert

Hanson

Oqrenrne

Stili

Modeli,

Curry

Ogrenme Stili Modeli (Karakoc, 2005).

Oqrenrne stilinin bu uc farkh boyutu oqrenrne stillerini belirleyen
olcme

araclannda,

oqrenrne

stillerine

yonelik

eqitirn-oqretirn

materyallerinde, ogrenme stilleri modellerinde vb. olmak uzere pek 90k
konuda kendini gbstermektedir (Askin, 2006).

39

1.4 Ogrenme Stillerinin Ogrenme- bgretme Stirecindeki Rolu

lnsanoqlunun belki de kazanabileceqi
birisi bgrenmedir.

en bnemli becerilerden

Bireyler qunluk yasarn icerisinde yada mesleklerini

yaparken deqisik yasantilar ile kars: karsrya gelmektedirler.

Bireylerin

etkin

almaktan

bgrenenler

dinlemeye,

olabilmeleri

icin

olaylann

icinde

yer

yeni fikirler uretrnekten kararlar vermeye kadar qenis bir

yelpaze icerisinde hareket etmeleri gerekmektedir (Erqur, 1998.).

Birey kendi oqrenrne stilini bildiqinde, oqrenrne surecinde bu stili
devreye sokacaktir.

Hem daha kolay, hem daha cabuk oqrenecek

ve

buyuk bir olasrtrk!a ogrenme surecinde basanh olacaktrr (Biggs, 2001, s.
81 Akt: Guven,2004).

Bireyin cqrenrne stilini bilmesinin baska bir yaran, etkin bir sorun
cozucu durumuna

gelmesidir.

Birey karstlastiq:

sorunlan

cozrnede

ne

kadar basanh olursa, o olcude yasarmru etkili krlabilir (Fidan, 1986,).

Ogrenme

stili hakkmda bilgiye sahip olan bir ogrenci benlik

sayqrsrru qelistirir. Cunku bgrenme stili ile nasrl causacaqrru ve odevlerini
nasil haztrtayacaqrru bildigi icin kendine quven duyacaktir. Boylelikle okula
karsi olumlu bir tutum qelistirerek basansiz olabilme durumuna kars: kayq:
duzeyi en aza inecektir.
qerceklestirebilecektir

Sonucta

da, basarih

ve etkili bir ogrenme

(Entwistle, McCune ve Walker, 2001,ss. 129-132).

Kisilerin oqrenrne stiline uygun alanda egitim gbrmesi
venrmru artrrrnada etkilidir. Ogrenme stili ile baqdasmayan

onun

yada 90k az

uyusan bir alanda bgrenim gbren kisinin quven ve basansrnda, sonucta da
kayq: duzeyinde deqisiklikler olabilir. Aynca oqrenrne stili bir kisinin neden
bir baska insandan farkh ogrendigi konusunda bilgi verir. Bireyin bgrenme
surecini denetim altrna alrnasrru saqlar. Bu ise, oldukca onernlidir. Cunku
ogrenmeyi

dgrenmede

en bnemli

gbstergelerden

dgrenme sorumluluqunu ustlenebilmesidir.

birisi, bireyin

kendi

Bunun icin, oqrenrne stilinin ne

olduqunu bilmesi ve bunu.surece sokrnasi gerekir.
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Bbylece, birey baskalarrndan yardrrn beklemeden surekli deqisen ve artan
bllgiyi elde edebilir.

Ozellikle,

son

zamanlarda,

deqisik

ogrenme ozelliq:

olan

ogrencilerin gereksinimlerinin karsrlanrnas: uzerinde sikca durulrnaktadrr.
Ccqunlukla da oqrenciterin bu gereksinimlerini karsilamada basansrzhkla
kars: karsrya kahnabilrnektedir
birisi

oqrencilerin

ahnmamasrdrr.

deqisik

Yani,

Bu basansrzhqrn en onernf nedenlerinden
oqrenrne

ogrencilerin

stilleri

degi$ik

olduqunun

ogrenme

qoz

onune

stillerinin

olduqu

dikkate almrnadan tek bir kanaldan oqretrne sureci qerceklestirilrnektedir.
Sonucta da, ogretmenin oqretrne stili ile uyumlu olan ogrenciler basanh
olmakta,

oteki bgrenciler

nedenle,

etkili

ogrencilerin

bir

ise basansiz

oqrenmenin

Ogretmenler

ogretim

duzenlernede,

eqitim

qerceklesebilrnesi

stillerinin

ogrenme

basansiz olabilmektedir.

etkinliklerini
ortarrunda

planlamada,
kullarulacak

ogretmenlerin

191n

olduqunu

ne

Bu

bilmesi

gereklidir.

eqitirn

ortarnlanru

araclan

ve

qerecleri

secrnede, cahsrna kurnelerini olusturrnada, cahsrnalara rehberlik yapmada
ogrencilerin oqrenrne stillerini qoz onunde bulundurabilirler (Ozer, 1998, s.
153).

Oqretrnen

oqrencileriru

tarudrkca

onlarrn

oqrenrne

srrasrndaki

gereksinimlerini daha iyi anlar ve buna baqh olarak hareket eder (Guven,
2004).

Yillardrr

ogrencilerin

bireysel

farkhlrklanrun

ve

dolayistyla

oqrenrne stillerinin eqitirn-cqretim faaliyetlerinde dikkate ahnrnasi qerektiqi
konusunda pek 90k qorus ortaya atrlrrustrr Bu konuya bu kadar bnem
verilmesinin,

yoqun olarak tartrsrlrnasrrun ve etkili ogretim icin oqrenme

stillerinin dikkate almrnas: qerektiqinin vurqulanrnasrrun

pek 90k nedeni

vardrr. Bu nedenler genel basliklar halinde soyle srralanabilir (Littleweood,
1984 ):

1. Egitim alarurun hemen hemen her asarnasrnda daha 90k oqretrnen
merkezli
tarnarruyla

bir

egitim

kendi

surdurulrnesi

kisihk

Her

ihtiyaclaundan

bireyin
ve

kendi

eqitirn

surecmde

ogrenmesinden
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sorumlu olduqu fikrine ek olarak yeru bgrenmenin

bireysel bir surec

olduqu ve oqretrnenm bu surecte rehber gbrevini ustlenrnesi qerektiqi
fikrinin vurqulanrnasr.

2. Kullanilan ybntem ve tekniklerin etkili eqitim icin basarrsiz olrnasr.

3. Bireylerin birbirinden farkh olduklan fikrinin daha yoqun olarak farkina
vanlrnasi

ve

cahsmarun

buna
on

ybnelik

plana

olarak

c;1kartild191

eqitim

faaliyetlerinde

eqitirn-oqretim

bireysel

proqrarnlanrun

duzenlenrnesi.

4. Her bireyin farkh zihin oqrenrne yapisma sahip olduqu fikrinin yoqun
olarak

vurqulanmasiyla,

eqitirn

sistemlerinde

bu

farkl1l1ga cevap

verecek sekilde duzenlenrnesi zorunluluqunun ortaya crkrnasr.

5. Aktif

konuma

gelen

bgrencin1n

ilgi

istek

ve

yeteneklerinin

desteklenmesi ile yeni bzelliklerin ortaya crkartrlmasrnm saqlanrnasr.

6. Artrk geleneksel okul anlayrsmda hicbir bireyi, brrakrruz farkh alanlan
veya becerileri,

bir konuya dahi tam anlarruyla oqrenemeyeceqlnin

anlasrlmasr.

Gorulduqu gibi, bireylerin farkh oqrenrne yeteneklerine sahip olduqu
fikrinin

qunderne

getirilmesi

ile

eqitirn-cqretirn

faaliyetleri

bgretmen

merkezli konumdan bgrenci merkezli konuma getirilmesi arnaclanrnakta ve
bu

arnac

kapsarrunda

bzellikle

cqrencilerin

bireysel

bgrenme

farkhhklarmm dikkate almmasi qerektiqini vurgulamak arnacryla "bgrenme
stiline dayah eqitirn-oqretim" kavrarm kullarulmaktadrr.

42
1. OGRENME STiLLERiNiN SINIFLANDIRILMASI

Oqrenrne stillerinin suuftandmlmasi

ile ilgili olarak deqisik bicirnlerde

yaklasrrnlar ortaya konulmustur. Bu yaklasrrnlarda, bireylerin bgrenme
surecine iliskin farkh bzellikleri temel ahnrrustir. Ogrenme stilleri ile ilgili
ortaya crkan bu Iarkh yaklasrrnlann her birisi, bir sonraki bgrenme stili
yaklasirruna kaynak olrnustur (Guven, 2004).

Oqrenrne
yerlestirrneyi,

stili kavrarm bilis otesini,
cevreden

etkilenmeyi,

alqilamayr,

qecrnis

bilgiyi zihne

vasantrlari,

kalitsal

nitelikleri, davraruslan vb. kapsayan oldukca kompleks konularla ilgili
olduqundan dolayi, bu durumda pek 90k bgrenme stili modelinin olrnasi
supriz degildir. Her bir model, ogrenme stilini olusturan coklu faktbrler
setinin

bir

veya

birkac

boyutunu

modellerinin olusturulrnasrnda

incelemektedir.

Ogrenme

stili

bazi teorik ve pratik veri kavnaklanrun

etkili olduqu qorulrnektedir. Bu kaynaklan soyte sualayabiliriz (Keefe ve
Ferrell, 1990):

1. Ogrenmeyi acrklarnaya calrsan bgrenme kurarnlanndaki farkhhk,
2. Ki$ilik teorileri,
3. Bilis stillerinin arastmtrnasi sonucu elde edilen veriler,
4. Toplumsal ve kulturel arastrrrnalar sonunda elde edilen veriler,
5. Bireysel yeteneklerin

belirlenmesine

ybnelik yapilan arastrrrna

verileri.

2.1. JUNG'IN PSiKOLOJiK TiP TEORiSi MODELi

Oqrenrne stili teorilerinin Jung (1972)'in kisilik tipleri teorisi ile basladiq:
sbylenebilir

Jung'a

gore

bireyler

duyularina

duyqulanna

karsrlrk mantrki dusunceleriyle

karsihk

alqrlanyla,

karar verenler

hayali

. kisiler arasi

iletisirnde ice dbnukluge karsrhk disa donuk kisilik tipleri ile cesitlilik qosterirler.
Bu kisilerin bgrenme stillerinin olusurnunda belirtilen kisilik yaprlan onernli rol
oynarnaktadrr

Jung'un

bu teorisinden

soma

oqrenrne

stil modellerinin
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olusturulrnasrna

ybnelik olarak yaplian calisrnalarda

qorulrnektedir.

Yaplian

temek calrsmalardan

Jung teorisinin etkileri

sonra pek eek oqrenrne

stil

modeli qefistirilrrustir http //www.eg itim .aku .ed u. tr/aa ritan .doc.

Junq'a
karakterler,

gore

insanlar

insan

turunun

doqustan
kollektif

getirdigi

karakteriyle

bilincdismda

doqar.

varolan

Bu

arkeotiplerin

yasarndaki ifadesidir (Karakoc, 2005).

Ogrenme
ogrenme

stilleri ile ilgili cahsan Jung, olusturduqu

stillerine uvarlarmstrr. Jung, insan davraruslanru

bolurne ayirmaktadrr.
durumda

tipler kurarruru

ya

genel olarak iki

Bunlar, alqilarna ve yarqilarna eylemleridir.

algliama

(bulmak

yada

kesfetrnek

gibi)

yada

Birey belli
yargllama

(deqerlendirrne yada karar vermek gibi) islevlerinden birini sec;:erek davrarusta
bulunmaktadrr (Guven, 2004).

Jung'un
uyarlandiqmda,
da

sekiz

Psikolojik

Tip

Teorisi

oqrenme-oqretrne

surecine

bir smifta sekiz farkh oqrenci tipine rastlandiq: ve dolayrsryla

farkh .. oqrenrne-oqretrne

stiline

rnurnkun

rastlarnarun

olacaqi

kacrrulrnazdrr (Mamchur, 1996; Staiger, 1998).

Lawrence yayinladrqr raporda farkh kisilik tiplerine sahip bireylerin farkh
ogretimsel

tercihleri

kombinasyonundan
kisiliklerindeki

olduqunu

belirterek,

yararlanarak

yaprrustrr.

farklihklar oqrenmelerinoe

bu

isleri

Lawrence'a

tiplerinin

bireysel

calismalan

kornbinasyonlanrun

gore

tipleri

bireylerin

de kendini qosterrnektedir. Orneqin,

disa donuk tipler grup cahsrnalanru tercih ederlerken,
yapabilecekleri

kisilik

tercih

tercih

etmektedirler.

ettikleri

deqerlendirdiqinde,

oqretirn yaklasunlanrun

duygusal-duygusal

ile sezqisel-dusunen

ice donukler yalruz

ogretim

kisilik

vaklasimlanru

sec;:iminde duyqusal-dusunen

ve sezgisel-duygusal

etkili olduqunu belirtmistir (Karakoc, 2005).

Lawrence

ve

kisilik tiplerinin
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2.2.

WiTKiN'iN

ALAN

BAGIMLI/ALAN

alus

BAGIMSIZ

STiLi

MODE Li

Alan baqirnh-alan

baqrmsiz olarak ifade edilen oqrenme stili modeli

qerus olarak cahsilrrus ve eqitirnle ilgili uygulama alanlannda
qorrnustur.

Bu modele gore; bireyler c;:evrelerinde meydana gelen olaylar,

c;evrelerinden soyutlayarak
algilamaya

yoqun bir ilgi

algilarken bazrlan ise, c;evreyle bir butun olarak

cahsirlar Witkin bireylerin oqrenrnelerindeki

baqrmh/alan baqimsiz kavramlanyla

aciklarnaktadtr

bu farkhhklan alan

(Gordon, 1998:24 7, Akt:

Karakoc, 2005).

Alan Bag1mll Bilis Stili:
algtlama egilimindedirler.

Alan baqirnl: bireyler dunyay: bir butun olarak
Bu bireyler icin problem cozrnek oldukca zordur;

sosyal olaylarla ilgili hafizalan oldukca qucludur: oqrenrnek icin seyirci olrnayi
tercih etmektedirler;

oqrenrne malzemesi

belirlenrnis ogrenme materyalleri

olarak yapilandmlrrus,

ile daha kolay oqrenirler. Sosyal c;evreye

uyum saqlarnak konusunda yuksek duyarhhk gbsterdiklerinde,
elestirilerden

ayrinulan

c;:evreden gelen

cok etkilenirler. Bu ogrenme stiline sahip bireyler distan gelen

motivasyonlardan

etkilendikleri

icin qosterecekleri

davraruslar

konusunda

surekli olarak cevrenin etkisi altrnda kahrlar ve yaptrklan davraruslann toplum
tarafrndan nasrl deqerlendirileceqini

Alan

surekli qoz onunde bulundururlar.

Bag1ms1z Bili~ Stili: Alan baqrrnsizlar

dunyav:

(cozurnsel, tahlilci) olarak qorme egilimindedirler.

daha eek analitik

Problemleri kolay cozerler:

kesfederek ogrenmek ve baqrrnsiz cahsrnalar yapmak isterler. Bu oqrenciler
kendi

ogrenme

gostermektedirler.

imkanlannt

kendi

Kendi icsel istekleri

kendilerine
ile daha

yapilandtrma

egilimi

kolay motive olurlar ve

genellikle sosyal c;evreden gelen zorlamalara cevap vermemektedirler.
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2.3 GREGORC OGRENME STiL MODELi

Gregorc

ogrenme

stili

tern el

iki

uzerine

kuruludur

http ://www egitim .aku .ed u. tr/og renstil .doc

1. Bilginin nasil alind191 (alquarna)
2. Bilginin nasil i$1endigi (processing, ordering)

Bunlar da kendi aralarinda iki kaliteye aynhr. Alg1 (perception) somut
veya soyut olabilir. Somut alqrlayici bes duyu orqaruna dayarnr. Burada ve
hemen olanla ilgilenir (gordugume

inarunrn). Bunlara, "sol beyinli kisiler" de

denir. Soyut alqrlayrci sezgiye, zekaya ve hayal qucune dayah algilama.
Gorunusun arkasindakine

bakar. (hie bir $ey gorundugu gibi deqildir) "sag

beyinli kisiler".

Bilgi islerne (ordering) acrsrndan da sirah ve rasgele islerne vardrr.
Srrah (sequential)

islerne, dusunceyi

adirn adrrn ilerletme, mantrksal srra

icinde islern yapma. Rasgele (random)

bilgi islernede islern strasi bnemli

deqildir. Hangisi onemli ise o one ahrur. Alqilama ve bilgi islernedeki ikililer bir
araya qeldiqinde dort ogrenme

stili ortaya crkar:

Somut sirah
Soyut srrah
Somut rasgele
Soyut rasgele

1) Somut streh ogrenme stiliyle oqrenenler:
severler, olaylar uzerine ycqunlasrrlar.

Fikirleri uygulamaya

koymay,

belli zaman dilimleri icinde sistematik

(adim adirn) cahsrr, soyut fikirlerden somut urunler crkanrlar Aynntrya dikkat
eder, cahsrrken belli metodlan vardrr Grup icinde cahsrnayi sevmezler, ozel
konularda tartrsmaya katrlmayi sevmezler, doqru veya yanhs cevabi olmayan
konulardaki sorulan da sevmezler. "lhtiyacrm olan olgular nelerdir?", "Nasti
yapabilirirn?", neye benzemeli, ne zaman olacak gibi sorularla uqrasirlar.
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2) Soyut strait ogrenme stiliyle ogrenenler

Altta yatan prensipleri arar, fikirleri

analiz eder, arastrnr ve mantikh srraya koyar. Kesin, iyi arastrnlrrus bilgileri,
rnanukh

akrl yurutrneyi,

yapmaktan

ziyade

qozleyerek

ogrenmeyi

tercih

ederler
Bir konu

ile uzun

uzad rya

uqrasrnayr,

bir seyi tekrar

tekrar

yaprnayi

sevmezler. Oiplomatik olmalari uzun zaman ahr. Bir sohbeti surdurrneleri de
zordur. "Bunun doqru olduqunu nasil bilebilirim?",
deqerlendirebilirim?"

"Butun olabilirlikleri nasil

gibi konularla uqrasihr

3) Soyut rasgele ogrenme stiliyle oqrenenler: Baskalarim samimiyetle dinler,
onlarin
tarur,

duyqulanru
gruba

odaklarurlar.

anlamaya

uyarlar.

cahsirlar.

Ogrenmeyi

Herkesle

dostca

Baskalarirun

bireysellestirir,

iliskiler kurrnayi

duygusal
qenis,

severler.

ihtiyaclanm

gene!

Kafalan

ilkelere
ile degil

kalpleriyle karar verirler. Duyqulanru aciklamalan ve hakh gbstermeleri zordur.
Kesin aynnu vermeleri ve olumlu bile olsa elestiri almalan kolay deqildir. Bir
anda bir $eye odaklanrnalan quctur

4) Somut rasgele oqrenrne stiliyle bgrenenler: Bircok secenek ve cozum yolu
qorduklerinde
icquduleri

hrzh dusunur, farkh yollar bulurlar. Problem cozrnede icqoru ve

kullarurlar.

Srmrlarnalan.bicirnsel

raporlan,

kahp yollan, bir seyi

tekrar yapmay., aynntih kayrtlar tutmayi. nasrl cevap verileceqini qosterrneyi
sevmezler.

2.4. DUNN VE DUNN'IN OGRENME STiLLERi MODELi

Dunn
teorisinden

oqrenrne
almaktadir.

stil modeli,
Model

temelini

daha

bills stili ve beyin

onceden

arastirmacrlar

yerlesirn
tarafmdan

yaprlrrus bills stili ile ilgili olarak, bills stilinin bir disipline baqh olup olrnadiqr,
cozernsel/butunsel,
kurelerinin
tercihi

tercihleri

e$ zarnanh/birbirini
konusundaki

ile ic,: (bireysel)

ar asrndaki

izleyen veya beynin sol/sag yanm

arast.rrnalan

dikkate

ve drs (c,:evresel) faktbrlerden

ili$kiyi belirlerneyi

arnaclayan

brr modeldir.

alarak bilissel stil
olusan deqiskenler
Bu modele

gore
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bgrenme stilleri ic ve drs Iaktorlerden olusan bes temel elementten ve bunlarrn

21 alt elementlerinden olusan bir yapi qosterrnektedir (Ekici, 2001 ):

1. Cevresel (1$1k, ses ve dizayn),
2. Duygusal (Motivasyon, sebat, sorumluluk, yapr),
3. Sosyal (Bireysel, ikili grup, uc;:lu grup, yetiskinle oqrenrne, cesitli
yollarla oqrenrne),
4. Psikolojik

beynin

(Cozumsellik/butunsellik,

sag/sol

yarrmkurelerini tercih etme, hizh tepki verme/sakin davranma),
5. Fiziksel (Alqisal, yiyecek, zaman, hareketlilik)

Dunn ve Dunn stil modelinin temelinde bireylerin ozqun bir biyolojik ve
qelisimsel

ozellikler outunune sahip olduklan dusuncesi yatmaktadrr.

Bu ozqun bzellikler kisinin yeni bilgi ve becerileri nasil bgrendiginin
temel gbstergesidir.

Oqrencilerin oqrenrne kapasitelerine gore ogretim

dururnlan duzenlenirse, bgrenme cram ve kalitesi artmaktadir. Dunn ve
Dunn

bgrenme

stil modeli,

kullanlimak uzere
seviyede

bncelikle

tasarlanrms

kullarulmaktadrr.

modelin kullarurnmda

$LI

ilkoqretim

olmasrna

Ogretmen,

ve ortaoqretirnde

raqrnen,
yonetici

qunurnuzde

her

ve diqer qorevliler

ilkelere dikkat etmeliler (Celik, 2004):

1. Bireylerin pek c;:ogu oqrenebilir.
2. Ogrenme

ortarnlan,

kaynaklan

ve yaklasrrnlar

farkhlasur an

oqrenrne stili quclerine cevap verir.
3. Herkes oqrenrne quclerine

sahiptir, fakat farkh insanlar cok

farkh ogrenme quclerine sahiptir.
4. Bireysel oqretim teknikleri vardir ve sonuclan quvenilir olarak
olculebilir.
5. Uygun ortamlar,
olarak

ogrenciler

kaynaklar
basan

yuksek basan elde ederler.

ve yaklasimlar verilirse
testlerinden

ve tutum

istatiksel

testlerinden
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6. Coqu bgretmen mihenk tas: olarak bgrenme stillerini ku'Ianrnayi
oqrenebituter
7. Oqrencilerin

pek c;ogu yeni ya da zor akademik materyallere

konsantre olduklarinda kendi bgrenme stillerinde oqrenebilirler.

Dunn'a

gore oqrenme

vukanda soz edilmektedir.

stillerini etkileyen

bes temel elementten

Bu bes temel elementin bzellikleri asaqida

kisaca aciklanrnaktadrr:

1. Cevresel
bulunrnasi

uyaranlar:
icin,

duyumlanmasi

Cevresel

bncelikle
gerekir.

uyaranlara

duyu

Duyu

orqanlan

orpanlan

oqrencinin
ile

ise

tepkide

doqru

olarak

biyolojik

temelli

olduklanndan, fiziksel kapasitelerinin alt ve ust srrurlan bireyler
tarafmdan deqistirilernez. Cevre uyaranlan kendi icinde su sekilde
deqerlendirilebilir

Ses unsuru: Oqrenirken

(Askin, 2006):

geri planda ki ses tercihi. Ders cahsirken veya

konsantre olmak icin sessizlik mi istiyor, muzik veya gurultu mu? Radyo mu
televizyon mu basks bir ses kaynaq: mi? (sessizlik .---. ses)

l§lk unsuru: Causrrken istenen 1$1k duzeyi. Cocuk cahsirken yumusak 1$1k,
los ortam veya parlak bir 1$1k rm istiyor? (losluk .---. parlak 1$1k)
Stcekh« unsuru: Cahsrrken

veya diger bgrenme faaliyetleri sirasmda nasrl bir

srcaklik istiyor?

steak

Oldukca

ortamlardan

serin ortamlara

kadar farkh

tercihler olabilir. (steak .---. soquk)

Oda diizeni (design) unsuru: Cocuqun bgrenme ortarm veya odasindaki
duzen ve mobilya tercihi. Nas1I bir masa veya sandalyede oturmak istiyor,
kanape, yatar koltuk, vastiklar, hall vs. (duzqun .---. daqrruk)

2.

Duygusal

uyaranlar:

Ogrencilerin

duygusal

yaprlaruu

bicirnlendiren

faktbrler, daha cok onlarin geli~im surecleriyle

ilgili olup, zamanla edinilen

tecrubelerle

kazanrnaktadrrlar

deqiskenlik

gbsteren

bir

yap:

Cevreyle
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etkilesirnler sonucunda

bireyde

kalan izler, onun duyqulannin derecesini

belirleyen ozellikler halini alirlar. Duygusal uyaranlar kendi icmde $LI sekilde
bolumlere aynlabilir (Askin, 2006):

Giidiilenme

(motivasyon)

unsuru:

Cocuk

okulda

kendi

ilgileriyle

kendi

kendine mi quduleniyor, arkadaslan veya yetiskinler tarafmda rm qudulenip
pekistirrne veriliyor?

Sebat unsuru: Oqrenirken veya bdev yaparken sebay gbsteriyor mu? Bir i$i
yaparken dikkat arahqr, yatkinl191, ilgisi nasil? Bir i$i bitirinceye kadar tek i$ mi
yapryrr

yoksa

ayru

anda

birkac

is

mi?

(sabirsiz -

sabrrlnpersistent-

inpersistent

Sorumluluk unsuru: Kendi dersini oqrenirken ne kadar sorumluluk duyuyor?
Kucuk bir gbzetim,

rehberlik veya geri bildirimle cahsabiliyor mu? Yoksa

surekli yetiskinlerin ybnlendirmesiyle mi cahsabiliyor? (sorumlu -

sorumsuz)

Yap, unsuru: Oqrencinin yapisal bgrenme hakkindaki tercihleri nelerdir? Ne
bgrenecegi, nasil

cqreneceqi ve

kendisinden neler

beklendiqi

devarnh

kendisine bildirilsin mi, yoksa hedef gbsterilsin ve daha sonra kendisine hie
kansrtrnasrn rm istiyor? Ozel talimat ve aciklarnalar istiyor mu?
I

3. Sosyolojik uyaranlar: Oqrencilerin sosyolojik tercihleri bireysel ya da grup
halinde calisrnaya ve bir konuyu bgrenmeye cahsrrken yardrrn almaya olan
yaklasrrnlan baqlarrunda farklilrklar qosterir Sosyolojik uyaranlar kendi icinde
soyle acrklanabilir:

Kendiligindenlik

unsuru: Kendi kendine oqrenrneyi mi tercih ediyor yoksa

grupla mr? Ne zaman kendi kendine ne zaman bir grubun elernaru olarak?
Veya

arkadaslan

kolaylastmyor mu?

rm yonlendiriyor. tartisrna

ve

etkilesirn

oqrenrnesini

so
9ift unsuru: Cocuk bir arkadasiyla

cahsmayi

tercih ediyor mu? Gruptan

ziyade tek arkadasi rru istiyor ? Bazrlan kendi basrna veya kucuk gruplarla
cahsmayi degil bir arkadasla cahsrnavi tercih ederler.

Arkada$ veya ekip unsuru: Bir takrmin eleman, olarak mt, yoksa tek basina
rm cahsmayi tercih eder? Oqrenci bir grubun elernaru olarak, onlarla tartrsip,
karsihkh etkilesip mi i$ yapmak ister, yoksa yalruz basma rm?

Yetiskin unsuru: Bir otorite ile cahsmaya ne tepki qosterir? Bir yetiskin veya
ogretmen ile birlikte mi cahsir, yoksa onlann rebberliqi ve yardrrruru ret mi
eder?

De{Ji$iklik unsuru: Calistrken bir takrrn belli yollar ve islernler mi izler yoksa
ogrenirken cesitli yollar ve islernler mi tercih eder.

4.Fizyolojik uyaranlar: Oqrencilerin fiziksel ozellikleri biyolojik temelli olmakla
birlikte, 9evreyle etkilesirnlerivle
gbsteren

ozellikler

halini

ahr.

de sekillenerek
Duyusal

zaman icerisinde farkhliklar

uyaranlarm

tercih

edilmesindeki

farklrhklar, isitsel, qorsel, dokunsal ve aktif ogrenme bicimleri gibi boyutlar
altmda toplanrnaktadrrlar. Fiziksel uyaranlar kendi icinde soyle acrklanabilir:

Alg,sa/

unsur.

Ogrenirken

Gorerek,

duyarak

gorse! materyaller

veya

mi (resimler,

dokunarak

ogrenme

tipleri.

haritalar, okuma materyalleri),

isitsel faaliyetler mi (ses kasetleri, muzik, ders dinleme), el ile (tactual) veya
bedenle hareket (kinestetik)

mi (not alma, projede calisma, qunluk tutma,

maket yapma vs) tercih ediliyor.

Yeme-icme (intake) unsuru: Cocuk, oqrenirken bir $eye, icrne veya sakiz
9ignemeyi tercih ediyor mu? Soquk mu icer, yoksa kahve mi? Hafif bir seyler
mi yer yoksa hatur hutur bir $eyler mi?

Zaman unsuru: Gunun hangi saatlerinde nasil bir enerjiye sahip? Sabahlar,
rru, aksarnlan rm, bgleyin mi, bgleden once mi, sonra rm daha iyi cahsryor?

Hareketlilik

unsuru: Uzun sure krrmlsdarnadan

oturarak rru c

gezer, yerini veya beden durusunu mu deqistirir? Oqrenirken belki
olarak hareketli mi olur, kirruldamaz rru?

5. Psikolojik uyaranlar: Sag ve sol beyin yan kurelerinin c;:evresel ve/veya
biyolojik

birtakrm faktbrler

sonucunda

basat olarak

kullarurru

sonucunda

bireyler ogrenme bicimi tercihlerinde farkhliklar qosterrnektedirler Psikolojik
uyaranlar kendi icinde soyle acrklanabilir:

Biitiincii-ana/izci

unsuru: Konuyu bir butun olarak rm, yosa belli bir siraya

gore parca parca rru oqrenir? Butuncu ogrenciler konuya bir butun olarak
bakar ve sonucla

ilgilenider.

Parcalarla

ilgilenmeden

once "buyuk resmi"

qorrnek isterler. Analitik ogrenciler ise her defasrnda

bir parca ogrenerek

ilerlerler. Her anlarnh parcayi iyice ogrendikten

sonra onlan "buyuk resim"

icinde birlestirrneyi denerler.

Beyin yar,kiireleri unsuru: Cocuqun beyninin sag taraf rm guc;:lu, yoksa sol
taraf rm? Sol beyinliler

analitik ve srrah oqrenmeye

yatkrn, sag beyinliler

butuncu ve arunda ogrenmeye yatkindrr.

Dii§iince

bicimi unsuru: Cocuk uzun dusunceli mi yoksa dusuncesiz rm

hareket eder? Dusunce temposu nasil? Sonuc crkarrna ve karar vermede tuzh
mr, yoksa karar vermeden once butun alternatifleri deqerlendirip her rnurnkun
olanaqi hesaba katryor mu?

Bu ogrenme stil modeli ogrencinin degi~ik uyaranlara verdiqi tepkilere
dayarur.

Rita ve Kenneth

Dunn'larm

oqrenme

vollanru da qosterrnesi acrsrndan diqerlerinden

stili okullarda
etkilidir.

uygulama

Burada ogrenc1y1,

ogretmeni, oqretirn malzemesini, srruf ortarrurun duzenlenrnesini,

materyal ve

malzemeyi vs duzenlernek murnkundur.

Her bireyin kendine has ve biricik biyolojik ve qelisimsel
vardir

Bu da kisinin bilgi ve beceri ogrenme

ozellikleri

yolunu etkiler. Ogrencilerin

birbirlerinden farkh olarak oqrendiqini butun eqitimciler kabul etmektedir. Eger
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oqrenrne

ortarru

bgrencinin

bgrenme

bzelliklerine

gore

duzenlenirse,

uzerine

kurulmustur:

oqrenrnenin kalitesi ve rniktan artrnaktadrr.

Dunn'lann

oqrenrne

stilleri modeli

Bilissel stiller ve beyin bolurnlernesi.

iki temel

Bilissel stillerde kavram olusturrnada

kisinin dusunrne bicimi ve alan bag1mlil1gina bakihyor. Kisinin dusunrne bicimi
dusuncesiz (impulsive) uctan dusunceli (reflective) uca doqru bir uzam icinde
yer

ahr

Alan

bicirnleriyle

ve baqrmsrzhqr

da global

ve analitik

ilgilidir. Bunlar da iki zit kutup olustururlar.

dusunmeye
(holistic)

baqunh

sahip olanlar

ve eszarnanh

butunun

parcalan

(simultaneous)

arasmdaki

dusunrne

Bir ucta butuncul
iliskilere

dusunurler Analizci

bakarlar

dusunurler

de

bilgiyi srrayla ve parca parca ahrlar.

Rita

Dunn

(preferences)

okullarda

arastrrirken

basansiz
Ogrenme

ogrencilerin
Stili

ogrenme

Envanterini

tercihlerini

(Learning

Style

Inventory) qelistirrnistir. Daha sonra da Okuma Stili Envanterini qelistirrnistir.
3-12 yaslan arasindaki ogrenciler icin. 3-4 yasrndaki cocuklar sorulan "dcqru"
veya "yanhs" olarak cevaplandrnhr.
olcekle cevaplandmlir.
vermeleri

Kisilerin anket sorulanna

istenir, dusunmernelidir.

biraktrklanna

5-12 yas arasindakiler

Hemen

de Likert tipi

"derhal" (immediate)

o soruyu

qecrneli,

tepki

sonra

geri donup yine derhal cevap vermeil, cevaplandrrrna

bes

20-30

dakika icinde bitmelidir. Anketten elde edilen puan 0-80 arasrnda yer ahr 60
puandan yukan olanlar yuksek tercih, 40'tan dusuk puanlar da dusuk tercihtir.
40-60 arasi puanlar bir tercih belirtmemektedir.

Ayru konuda birbirine benzer

sorular cesitli yerlere daqrtilrrustrr. Olcurnun qecerli olmasi icin ayru konudaki
sorulara verilen cevaplar % 70'dan fazla tutarh olrnasi gereklidir. Bunun alt in a
duserse, oqretrnen bu anlamsizhqi
vermelidir.

Aynca

konusmali,

aynntilan

sonuclar

oqretrnen

oqrencisiyle

oqrenrnelidir.

almca kesinlesmeli

ogrenciyle konusrnah ve anketi yeniden

ve

Anket

onun

bgrenme

birkac

anket bilgisayar

kez

stili

uzerinde

uyqularup

programlan

benzer

tarafrndan

deqerlend irilmelid ir http ://www. eg itim .aku .edu. tr/ogrenstil doc.

Dunn
tercihler

ve Dunn,

ve fiziksel

bu c;;evresel kosullar,

duyussal

bzelliklerin. bireylerin, ogrenme

bzellikler,

stillerini

sosyal

etkilediklerini
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acrxlarruslardir

Gelistirdikleri bu stil modeli oqrenrne tercihlerinden

daha cok

oqrenrne stillerini qosterrnektedir.
Griggs,

Keefe ve Monk gibi bircok arastirrnaci

qelistirdiqi bu modelden etkitenmislerdir

Dunn ve Dunn'in

(Riding ve Rayner, 1998, s. 68 Akt:

Guven, 2004 ).

BUTLER OGRENME STiL MODELi

Butler, Gregorc'un

bgrenme

stil modelinin

kuramsal

boyutlanru

kullanarak siruf ortarninda bgretmen ve bgrencilerin oqrenme stillerini
deqerfendirrnistir Kathleen Butlerin modeli, oqrenrne stillerinin siruf
icinde

uygulama

bnemlidir.

olanaklanru

Bu modelde,

gbstermesi

Gregorc'un

bakirrundan

modelinin

bgeleri

oldukca

olan somut

ardrsrk, soyut ardrsrk, somut rasgele, soyut rasgele bgrenme stilleri,
Bloom'un

taksonomisiyle

iliskilendirilerek

her bir oqrenrne

stili icin

bgretim etkinlikleri ortaya konulmaktadir (Celik, 2004 ).

Diger bir deyisle, Butler'e gore oqretirn stilinin dart temel bileseni
vardrr Bunlar soyut -somut ve ardrsrk-daqrruk ilkeleri olarak koordinat
duzlemi

uzerinde

kombinasyonlar

yer alrr. Bu dart ayri yapi ikiserli olusturduklan
sonucu;

sornut-ardrstk

olarak

nitelenen

SOMAR,

soyut-ardrsik olarak nitelenen SOYAR, soyut-daqrruk olarak nitelenen
SOYDA ve sornut-daqrruk olarak nitelenen SOMDA stilleri olusrnustur.
http ://www.egitim aku .edu. tr/babadogan .com.

KOLB OGRENME STiL MODELi

David Kolb tarafrndan qelistirilen

Kolb Oqrenrne Stili Modelinde;

bireylerin bgrenme stilleri bir donqu seklindedir
ogrenme

bicirni

bulunrnaktadrr.

Bunlar

Bu dbngu icerisinde 4

Somut

Yasantr;

Cozlern: Soyut Kavrarnsallasturna ve Aktif Yasantrdir

Yansrtrci

Her bir ogrenme

bicirnini simgeleyen oqrenme yollanndaki tercihleri birbirinden farkhdrr.
Bunlar srrasryla Somut Yasanti icin "hissederek" ; Yansiuci Gozlem icin
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"izleyerek" ; Soyut Kavrarnsallasurrna

icin "dusunerek" ve Aktif Yasanti

icin "yaparak" oqrenrned.r.

Modelde belirtilen oqrenrne stilleri dusunrne ve yaratrcrhk kurarnlanna
dayanarak Yerlestirtlen:

Ozurnseyen;

Deqistiren ve Aynstrran olarak

belirlenrnistir. Ozumserne ve Yerlestirrne Piaget'in kavrarnlannda drs
dunyaya uydurulrnasi surecuyerlestirme)
kavramlara

uydurulmasi

ile drssal gbzlemlerin var olan

(ozumserne)

arasindaki

denge

olarak

tarurnlanan zeka kavrarninda yer alrnaktadrr. Aynsturna ve Deqistrrrne
ise Guilford'un

zeka yaprs:

modelinde

yer alan iki temel yaratrcrhk

surecinde yer alrnaktadrr.

Yasantrsal
Davrarusci

ogrenme
ve

kurarrurun

Bilissel

Alan

ogrenme

surecine

kurarnlarrrun

yaklasrrru,

ogrenme

surecine

yaklasrrnlanndan

farkhdir. Yasantisal ogrenme surecinde ogrenme i$,

diger

etkinlikler ve bilginin

yasarnsal

bnemlidir. Ogrenmedeki
bilimsel
ahnrnasi

dayanaklanru
ve ogrenme

olrnasmdan

ogrenme

reddeden

davramsci

arasindaki bag

bu Iarkh bakis acisma yasantisal denmesi:
Dewey,

Lewin ve Piaget'in

surecinde

kaynaklanrnaktadrr.

kuramiru,

yaratrlrnas:

yasantrrun

onernli bir yere sahip

Bu bzellikler,

surecinde

kisisel

ogrenme

kuram,

cahsrnalanndan

yasantisal ogrenme

yasann

ve

ile

bilginin

yonlendirilrnesi ve soyut sembollerin hatrrlanmasma

bilincin

rolunu

kazarulrnasi,

onem veren bili$

kurarnlanndan ayrrrnaktadrr. Yasantisal bgrenme kurarru Oavrarusci ve
Bilissel Alan kurarruna yern bir alternatif getirmek yerine, oqrenrnenin
yasantr, bills, alg, ve davrarusrn bilesimi olduqunu ortaya koyrnaktadir
(Kolb, 1984).

Kolb yasantrsal

ogrenme

surecinde

LI<;: modelden

etkilenrnistir

Bunlar: Lewini Dewey ve Piaget'nin yasantrsal ogrenme modelleridir.

Lewin'in

yasantisal ogrenme

modelinde

oqrenme,

deqisme

ve

qelisrne, sirndi ve burada yasantrsi ile baslarnakta, yasanttsi ile ilgili
veri ve qozlemlerin toplanmasi, daha sonra bu verilerin analiz edilrnesi
ve sonuclann.cbireyin

yeni yasantilar

secrnesine

ve davraruslannda
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deqisikliklere katki getirmesi arnacryla donut olarak verilmesi surecini
kapsamaktadrr

Bu modele gore oqrenrne dort basamakta qerceklesen

bir donqudur:

somut yasantilar, qozlern ve yansimalann, qozlemler de soyut kavram
ve genellemelerin temelini olusturrnakta: kavramlann yeni durumlardaki
anlarnlanrun

test edilmesi

hizmet etmektedir.
saqlanrnasmda

ise bireyin

Soyut kavrarnlann

yeni yasantilar qecrrrnesme
test edilmesi ve qecerliliqinin

simdi ve buradaki somut yasantilann kullarulmasi ve

gerc;:ek okul ortarmnda

yurutulen

gbzlem ve laboratuar yonteminin

donut surecine bagl1 olrnas: bu modelin en bnemli bzellikleridir. Lewin
ve arkadaslan

bireysel

ve kurumsal

basarisrzhqr,

yetersiz

donut

surecinin bir uzantrsi olarak qorrnektedirler (Kolb, 1984 ).

Dewey'in yasantisal oqrenrne modelinde kavramlar ve yasantrlar.
qozlernler ve davraruslar icicedir Oewey'in oqrenme donqusu ictepi
(impulse),

qozlern

(observation),

bilgi

(knowledge)

ve

dusunce

(judqernent) olmak uzere dort basamaktan olusmaktadir Dewey'e gore
.yasantrlar bireyler de ictepilerin olusrnasina neden olmakta; ictepiler
bireyin etrafiru qozlernlemesini ve bilgi edinmesini saqlarnakta, boylece
birey bir sonuca varrnaktadir. Ogrenme donqusunun sonunda bireyin
elde

ettiqi

dusunce

saqlarnakta,

kendisinde

buda oqrenrne

tekrar

donqusune

bir

ictepinin

sureklilik

olusrnasuu

kazandrrrnaktadrr

(Kolb, 1984 ).

Piaget'e gore ise, yasann ve kavram, yans.rna ve davrarus yetiskin
dusuncesinin qelisirninde temel teskil etmektedirler. Birey, bebekliklen
yetiskinliqe
yapiya,

doqru qelisim asamasrnda,

aktif

oqrenmeye

ben

merkezci

bir

doqru ilerlemektedir.

somut olaylardan

yaklasrrndan

vansrtrci

kavrarnlann

yasarndaki

deneyimlerin

yasarndaki
de

icsel

bir

Oqrenrne sureci kisi ve cevresmrn

karsihkl: etkilesiminin bir urunu olarak ortaya crkrnaktadir
cqrenrne,

somut bir

deneyimlere

kavramlar

Piaget'e gore

yertestiriimesi

icerisinde

ve

ozurnsenrnesi

sureclerinin karsihkh etkilesimleridir Ogrenme ya da Piaget'in denetimi
ile

zihinsel

uyarlama

(intelligent

adaptation)

bu

iki

surecin
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dengelenmesi
ozumserne
kisinin

sonucunda

surecinin

etkisi

c;:;evrenin etkisi

yerlestirrne

itip,

altma

vansrticrya,

aktiften

sureci

Yerlestirrne

takhit

bir baska

deyi;;le

tersine ozurnserne

sureci

aldrqinda

kendi

olmaktadir. Dolayisryta,

konusu

aldiqmda

sekillenrnesi;

etkisi

kenara

crkmaktadir

altrna

altmda

surecini

gerc;:;ekleri bir

ortaya

ise,

kavrarnkanru

bireyin

empoze

cevresel

soz

etmesi

bilissel qelisirn sureci somuttan soyuta,

ozurnserne

ve

yerlestirrnerun

surekli

etkilesirni

uzerine kurulrnustur (Kolb, 1984).

Piaget,

bilissel

qelisirni

yasrna kadar devam

ana

basamaktan,

doqumdan

eden bir surec olarak tarumlarnaktadrr.

14-16

Duyussal-

dbnemde (0-2 yas) cocuqun ogenme stili tarnamiyla somut ve

motor
aktiftir.

Bu

basarnaqm

saqlamaktadir.
motor

arnacr,

tepkiler

vermeyi

gbstermektedir.
Ousunce

varliqrru

bncesi

fakat

bgrenme

yansitrci

sembolik

anlam

davrarus

basamak

qelisirnini

cqrenilir. Cocuqun dunyaya
ve

davraruslara qecisi
bakrsi

qerceklesmesinde

cevre

dbnemde

konum

tasrmaya

istemeyerek

cocuqun dunyaya

davraruslanru

bir

qozlern

Bu

yasantisal ve arastrrrnaci

amaclarrrun

lslern

korur,

oqrenrne,

yonelik

oqrenrnektedir.

Bu basamakta
ve

oynamaktadtr.

hedefe

Birey bu basamaktan cevreye gore karrnasik duyussal

yapllan ahskanlrklardan,

dir.

dort

(2-7 yas)

baslar

ve

yaklasrrru

"deqistiren"

ve

yasann

rol

somut

basladrq:

Objeler

kavramlar,

qoruntulerin

bnemli

cocuk kendi

icsetlestirrneye

kazanmaktadrr.

"yerlestiren"

icin

olaylar
yoluyla

dir. Bu basamakta

yonlendirilrnesi

yoluyla

qerceklesrnektedir.

Somut
qetisimi

islernler

yoqun

dbneminde

bir sekilde

(7-11

baslar.

yas)

soyut

sembolik

quclerin

Bu basamakta

oqrenrne,

srruf ve

iliskiler mant191 ile ybnetilmektedir.

Cocuk bu basamakta, dunya ile ilgili

yasantilanndan

Bu basamakta

oqrenrne

stilini

uzaklasmaktadrr

benimsemektedir.

cocuk

Yasantrlanru

bic;:;imlendirmede kavram ve kuramlardan yararlanmakta,
iliskiler
islernleri

yoluyla

organize

etmekte,

tersine c;:;evirebilmektedir

problem

cozrneye

. So.yut islernler

"ozurnseyen"
secrne

ve

bilgiyi rnantrkh
baslarnakta,

dbneminde

( 12-15
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yas) ise birey, somut isternlere dayanan
rnantrqrna dayanan

sembolik

formal islernler basarnaqma

surecten

temsil

gec;:mekte boylece

daha aktif bir ybnelim kazanmakta ve sahip olduqu sembolik qucler,
onu denencel-tumdengelimci bir akil yurutrneye

ybnelmektedir.

basamakta soyut konulan alqilayrp, deqertendirebilrnektedir,
olusturmakta

ve crkanrnlar yapabilmektedir.

Bu

hipotezler

Oqrenrne, kisinin bilissel

potansiyeline ve yasannlanna baql: olarak olusmaktadrr

Temel olarak

bgrenme stili "aynstiran" drr (Flavell, 1963 Akt: Karakoc, 2005).

Piaget'in bilissel qelisirn arnaclan bzellikle hedeflerinin belirlenmesi
ve

ogrenme

qelistirrne

yasannlanrun

cahsmalanru

duzenlenrnesi

etkilernistir.

yasantilannrn duzenlenrnesinde
ilkeleri

bu etkinin

kaynaqrru

asarnalannda

Soz gelimi

program

Teyler'in

bgrenme

sureklilik, stralarna ve butunlestirrne
olusturmaktadir (Demirel,

1997 Akt:

Karakcc, 2005).

Yasantisal ogrenme ile Dewey, Lewin ve Piaget'in arasrnda buyuk
benzerlikler bulunrnaktadir. Yasantisal bgrenme kurammda dusunceler
sabit ve deqisrneyen elemanlar olmayrp, yasantilar yoluyla tekrar tekrar
olusabilmektedir.

Her uc;: oqrenrne modelinde de ogrenme bir surec

olarak tarumlanmakta ve kavramlar yasantilar yoluyla olusarak, surekli
deqisim gbstermektedir.

Herhangi iki dusunce, araya farkh yasantilar

qirdiqinden hicbir zaman ayru olrnarnaktadrr.
Yasantisal oqrenrne acismdan deqerlendirildiqinde,
olarak deqerlendirrnek,

surecte oqrenrneyi

oqrenrneyi crktilar

varsayrnaktadrr.

Egitimin

arnaci bilgi alma surecinde arasttrma yapmak ve yetenek qelistirrnek
olup, bilgilerin ezberlenmesi deqildir (Kolb, 1984 ).

Birey
durumunda
ayrirmnda

qunluk

hayatta

ve bunlan
olma

farkh

yaparken

durumundadrr.

isler

yapmak,

diqer bireylerin
Bireyin

diqer

gruplara

katilmak

dusuncelerinin
bireylerle

de

etkilesimi

srrasmda bnceden tahmin edilemeyen dururnlann ortaya crkrnasr, bazi
anlasrnazhklara
acmaktadir.

ve yanhs hesaplamalarin

lste bireyin

soz konusu olrnasma yol

beklentileri.. ile yasantrtanrun

kaynasmasi
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oqrenrnenin

olusrnasuu

saqlarnaktadir.

Dolayrs ryla

ogrenmenin

yasantilara bagl1 sureklilik qosteren bir surec olmasi egitim kavr arru
uzerinde

de etkili olmaktadrr.

Bu acrdan deqertendirudiqinde

butun

oqrenrneler tekrar ogrenmedir. Herhangi bir ogrenme durumuna kisiler
az yada cok belirli bir bilgi birikimi ile girmektedirler. Bu durumda,
eqiticinin qorevi hem yeni bilgileri aktarmak hem de qerektiqinde eski
bilgileri deqistirmek yada tumden elden crkarrnaktir

Yeni dusuncelerin

kolayhkla

olan

benimsememesi,

kaynaklanrnaktadrr.

eski

inanclara

baqhhktan

Egitim sureci, bncelikle kisinin inane ve kurarnlanru

ortaya cikartrp, bunlan inceler, test eder, daha sonra da bunlan yeni ve
daha rafine dusuncelerle birlestirirse bgrenme eek daha kolaylasacaktrr
(Kolb, 1984).

Her uc yasantrsal oqrenrne modeli de dunyay: ele ahsta farkh
ogeler arasmdaki
cahsmalann

calrsrnalan

cozurnu

icerisinded.rler.

sonucu

tarurnlarnakla

birlikte

oqrenrnenin

olusrnasi

konusunda

qorus

bu

birligi

Lewin'in modeli somut yasanti ve soyut kavramlar ile

qozlem ve davraruslar arasrndaki cahsmalan on plana cikarrnaktadrr.
Dewey'e gore catrsma, dusunceleri harekete qeciren ictepi ile buna yol
gbsteren bilinc arasmdadir. Piaget icin ise dusuncelerin drs dunyaya
yerlestirilrnesi
yapilara

ve yasantrlarm ozurnsenerek hali hazirdaki kavramsal

oturtulmasi

bilissel

qelisimi

harekete

qeciren

bashca

kaynaklardir.

Butun bu modellerde ogrenme, doqas: geregi gerilim ve catrsma
dolu bir surectir. Yeni bilgi, yetenek ve tutumlar yasantrsal oqrenrnenin
dort bicimi ile qerceklestinlrnektedir. Oqrencilerin etkin olabilmeleri icin
dort farkh beceriyi ise kosrnalan gerekmektedir. Bunlar; Somut Yasanti
(SY)

(Concrete

Experience),

Yansrtrci

Gozlern

(YG)

(Reflective

Observation),SoyutKavra msa llast: rma( SK)(Abstract Conseptualization)
ve Aktif Yasanti (AY) (Active Experiencej'dir. Baska bir deyisle, birey
kendini tarnarruvla yeni yasantrlara acik tutrnah: yasannlanru pek cok
acidan qozlernlerneli ve vansrtrnah: qozlernlerini mantikh kuramlar icine
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oturtabilecek kavramlar olusturabilmeli ve bu kuramlan karar verme ve
problem cozrne asamalanru da kullanabilmelidir.

Bir

oqrenerne

surecinde

birey

bu

dart

oqrenme

bicirnini

farkh

derecelerde ise kosrnak dururnundadir. Her bgrenme sureci birbirinden
cok farkh yetenekleri qerektirdiqinden,

oqrenen kisinin surekli bgrenme

durumuna gore bgrenme becerilerini secrnesi soz konusudur. Oqrenrne
surecinin

iki bnemli boyutu vardir. Bunlar; somut yasantidan

kavrarnsallasurrnaya
uzanrnaktadrr.
ucundan

ve aktif yasantrdan

Oqrenrne

diqerine

surecinde

farkh

yansrtrci

bireyler

derecelerde

qozlerne

her iki boyutun

soyut
kadar
da bir

hareket etme dururnundadrrlar

(Kolb, 1984, 1985).

Bunun

yarustra

yasantrsal

ogrenme

bireylerin

sosyal

ve fiziki

c;:evreye uyum saqlarna sureci olarak da tarumlanrnaktadrr. Oqrenme,
msan

orqanizrnasmm

dusunme,

donusturrne diye adlandinlan
acrdan deqerlendirildiqinde,
sureclerinden

hissetme,

izleme

turnlesik fonksiyonlanrun

ve

eyleme

bilesimidir. Bu

oqrenrne bireyin en onernli uyum saqlarna

birisi olarak dusunulrnektedir

Dolavrsiyla sadece sirufta

qerceklestirilen oqrenrneyi kapsamamakta, srruftan atblyeye, arastrrrna
laboratuanndan
olmaktadir.
ya~l1l1ga

Durum boyle olunca cocukluktan yetiskinliqe, orta yastan

kadar

yaratrcrhk,

yonetici odasina, hatta kisisel iliskilerde de soz konusu

hayatrn

tum evrelerini

kapsarnaktadir.

Dolayrsryla

problem cozme, karar verme, bilimsel arastirrna gibi pek 90k

beceriyi icerrnektedir (Kolb, 1989).

Bu kapsam icerisinde deqerlendirildiqinde.Kolb
yasanti,

yansitrc: qozlern, soyut kavramsallasturna

(1971 )'un somut
ve aktif yasanti

basarnaklanru iceren yasantisal bgrenme donqusu; Pounds (1965)'un
hedef belirleme, qercek ile karsrlasurrna, farkhhklan belirleme, problem
secrne, alternatif cozurn uretrne, cozumlerin sonuclanru deqerlendirrne,
bir cozum
problem

secme

cozrne

ve cozurnu

sureci;

basarnaklanndan . olusan

Simon
karar

uygulama
(194 ?)'in
verme

basamaklanndan
zeka,
sureci,

desen
Wallas

olusan

ve secirn
(1926)'1n
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tumlestirrne,

bekleme, icqoru ve doqrularna basarnaklanru

kapsayan

yaratma sureci ve Kolb (1971 )'un problem bulma, soru sorma, cevap
arama ve bilgi birikimini kapsayan bilirnsel arastrrrna surecleri arasinda
benzerlikler olduqu soylenebilir (Kolb, 1984 ).

Ani bir durum ya da probleme verilen tepki, oqrenrneden cok bir
davrarus
saqlarna

olarak

algllanabilirken,

qirisimleri

bireyin

dbnemdeki

de qelisrne olarak dusunulmektedir.

yasantrsal oqrenrne kurarru acismdan
ogrenme

ve qelisrne,

cevreye

saqlarna

qirisimlerinin

asarnalanru

beklenmedik

uzun

durumlar

kategorilerdeki durumlar karstsrnda
yasarmru kapsayan

kisa

davrarus,

ve mekanlarda

olusturrnaktadrrlar.

karsrsinda

Dolayrsiyla

deqerlendirildiqinde,

farkh zaman

sureli:

uyum

uyum

Davrarus ani,
Ogrenme

farkh

uzun sureli: qelisrne ise bireyin tum

uyum saqlarna sureclerini kapsamaktadir

(Kolb,

1984 ).

Yasantrsal

oqrenrne kurarrunda,

kis: ile cevresi arasindaki

vasanti teriminin ikili anlarru ile sembolize edilmektedir.
kisisel dolayisryla

iliski

ilki oznel ve

icsel bir durumu, diqeri ise nesnel c;:evreye ait bir

durumu ifade etmektedir. Yasantrnm bu iki farkh formu eek karrnasrk bir
sekilde bir birinin icinde yer almaktadrr (Kolb, 1984).

Bilgi ise, sosyal ve kisisel bilginin etkilesirninin bir sonucu olarak
tarurnlanrnaktadrr.
birikimi,
ortaya

Sosyal

bilgi,

insan

kulturunun

deneyimlerinin

kisisel bilgi de kisilerin kendi vasantrlanrun
cikrnaktadrr.

ogrenme

Dolayrsryla,

surecindeki

birikimi olarak

bilgi nesnel ve oznel yasantrlarm

etkilesirnlerinin

bir

urunudur.

Bilissel

alan

kuramcilanndan

sadece Piaget oqrenrne ve bilgi arasinda eek yakrn bir

iliski olduqunu

belirtrnistir.

oqrencilere

Kolb da bu yaklasirndan

oqretilmek istenen alarun bzelliklerinin

etkilenmis

ve

oqretirnde dikkate

almrnas: qerektiqini savunrnustur (Kolb, 1984).

Kolb, oqrenrne surecinin kavrama ve donusturrne olmak uzere iki
temel

boyutu

olduqunu

savunmaktadir.

Kavrama,

somut yasantiyi
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dcqrudan

anlarnaya

anlamayr:

donusturme

olarak

ifade

baqrrnsiz

da yasantrrun

etmeyi

olmakla

sembolik

ise yasantrvi

amach yansrtrna

kapsarnaktadrr.
birlikte

temsilcilerini

Bu

birbirlerini

iki

olarak

ya da davrarussal

temel

destekler

dolayli

boyut

birbirinden

niteliklerdedir

(Kolb,

1984 ).

Oqrenrne

sureci

ybnlendiren

fiziksel

olusmasina

sadece

bireyler

yapilar,

her

yol acrnaktadrr.

birey, dusunen,
baqlamda

tum

tur

Oewey'in

kalrci durumlara

kahci ve dayarukh

ve

olmasi

kaynaklanmaktad,r.

cevresinm

etkilesirninin

ve

basariyla

davrarusa
belirli
deyisle,

kisiler

sekilde

belirli

bunlar

kalrc:

Pek

kisilik

bzellikleri

oyle

kulturel

ne de cevre

oruntuleri,

Herhangi

bir

birey

durumda

kisinin

tarafmdan

beraber

kimligin

duyu
ayn,
bir

olarak

Baska

bir

proqrarnlandrklan

bireylere

temellerini

ile

tek

otomatik

kaynaklanrnaktadrr

yaptlar

ki$i

bir bolurnunu

bir bilgi ald.qrndan

Bununla

da psikolojik

faktbrlerden

kucuk

degil,

Bu durumlarm

kisilik

eek

oqrenmesinden

davranmaktadtrlar.

da vardrr,

deqismez

ve kaslanrun

onun,

bir yol izlemeyi

Bu

dusunulebilrnektedirler

kullanabilir.

ybnelmesi

olan kendi basrna bir butundur

urunudur.

sinir sisteminin

sureclerin
bir

Bu

bir

Oqrenrneyi

deqisebilen

belirttiqi

ne bir takrrn genetik

etkisinden

anda

icin

deqildir.

gibi kisi, bir konu,

stiller

olarak

ayru

birey

arzu ve beklentileri

psikolojik

orqanlanrun,

icin

bzgu programlar
olusturrnaktadrrlar

(Kolb, 1984 ).

Bireyin karsilastrq:
secimlerinin
aldrq:

smuhhklanru

kararlar,

olaylarda

her durumdaki

vasadiklan

qosterrnektedir.

bir dereceye

gelecekteki
olaylar

olasihklan

kadar

secirnlerini
sonucu

islerne bicimi, karar ve

Bireyin

yasadrq:

olaylan

etkilemektedir.

yaptiklan

yaptiq:

belirlemekte,
Boytece

secirnlerle

Tyler'rn deyimi ile "kisiler kendi proqrarnlanm

yazmaktadtrlar".

Yasanti

oqrenrne

surecinde

gbstermektedir.
kullanabilmesi,

Bireyin
kisinin

hangi

ve

kendini

bgrenme

farkl:
etrafmdaki

bgrenme
olaylan

bu

bireyler

kendileri

programlama,

bicirnini

ve

kendilerini

yaratrnaktadrrlar.

secimi

secirn

tercih

bicirnlerini
gbzlemlemesi,

bir

kisinin
ettiqini
arada
bunlan
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kuramlarla

butunlestirrnesi,

hipotezler

kurup,

test etmesi

ve yeni

yasantilar secmesine yol acmaktadir (Kolb, 1984)

Bu baqlamda

Kolb (1984 ), dort oqrenrne bicirnini tarurnlarmsnr.

Bunlar: Somut Yasanti, Yansrtrci Gbzlem,
Aktif Yasant.'drr

Soyut Kavrarnsallastrrrna ve

Her bir oqrenrne bicirnini simgeleyen oqrenrne yollan

birbirinden farkhdrr. Bunlar srrasryla. Somut Yasanti icin "Hissederek",
Yansrtrci Gbzlem icin "izleyerek, Dinleyerek" Soyut Kavrarnsallastrrrna
icin "Dusunerek", Aktif Yasanti icin "Yaparak" ogrenmedir.

Somut Yasanti oqrenrne biciminde vasanti ve problemlerle

kisisel

olarak ilgilenmek ve hissetmek dusunrnekten daha bnemli qorulmekte,
kuram ve genellemeler yerine o anki qerceqin tekligi ve karmasrklrqr:
problemlerin
sezgilere

cozumunde

dayah

sistematik

bir yaklasrrn

ve bilimsel bir yaklasrrn yerine

tercih

edilmektedir.

Kolb (1985) bu

bgrenme bicimine sahip kisilerin diger bireylerle birlikte olmaktan mutlu
olduklan ve bu konuda oldukca basarrh olduklanru; qercek olaylarrn
icinde yer almaktan zevk aldrklanru: yeni qorus ve dusuncelere acik,
incelemeye hazrr ve istekli olduklanru: genelde sezgilere dayah karar
verme

ve

yapisal

vurqularmstir.

olmayan

durumlarda

basanh

olduklanru

Somut yasanti ogrenme bicirninde, bireysel yasantrlar,

kisilerle etkilesim, kis] ve hislere karsi duyarhhk yoluyla qerceklestirilen
hissederek

oqrenme bnemlidir.

akran qruplan

arasinda

Yeni yasantrlar, oyunlar, rol yapma,

tartisrna,

donut alma ve bireysel cahsrna

baslica bgrenme etkinlikleri arasrnda yer alrnaktadrr (Kolb, 1984; Kolb,
Baker ve Dixon 1985).

Yansrtici

gbzlem oqrenrne bicirni dusunce ve olaylan dikkatlice

qozlernleyerek,

farkh qorus acrlarindan deqerlendirrne sureci uzerinde

odaklanrrustrr

Kolb (1984) bu oqrenrne bicirnini benimseyen kisilerin

pratik uygulamalar

yerine olayin ozunu kavrama; dcqru nedir, nasil

olusur gibi sorulara yarut aramaya cahsrna: dusunce ve olaylan sezgi
yoluyla anlama, fikirlerin olusrnasrnda kendi dusunce ve duyqulanna
quvenrne:

sabtrh,

taratsiz

ve

dikkatli

dusunerek

karar

verme
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kor-ularrrnra basanu

olduklanru belirtrrristir Bu ogrenme biciminde karar

vermeden once ilgili olay ya da olguyu dikkatlice izleme; ilgili nesneye
deqisik acilardan bakma ve anlarruru arastirrna yoluyla qerceklestirilen
izleyerek ve dinleyerek oqrenrne soz konusudur. Bireye qozlernci rolu
vererek,

konuyu farkh

acrlardan

inceleme

olanaqi

veren oqrenrne-

oqretme etkinlikleri; duz anlatrrn yonterninin ise kosulduqu ve bireyin
konu ile ilgili bilgisini olcen objektif test maddelerinden
durumlan,

olusan sinama

bu oqrenrne bicirnindeki bireyler icin onerilrnektedir

(Kolb,

1984; Kolb, Baker ve Dixon 1985).

Soyut Kavrarnsallastrrrna bgrenme bicirninde ise mantrk, kavramlar
ve dusunceler duygulardan
kurallar;

kuramlar

yaklasirn
sahip

90k daha onernli bir yere sahiptir. Genel

qelistitme

ve bir problemin

onern kazanrnaktadrr.

kisilerin

sistematik

cozumunde

bilimsel

Kolb (1984), bu ogrenme

bicimine

planlama

yapma

konusunda

olduklartru savunrnustur. Soyut Kavramsallastrrrna
dusunce

ve olaylann

rnantrksal

analizini

basanh

oqrenrne bicirninde

yaptiktan

sonra harekete

qecrne yoluyla qerceklestirtlen dusunerek oqrenrne tercih edilmektedir.
Kolb,

bu

calisarak,

oqrenrne

bicirnini

kuramlan

yapilandmlrms

benimseyen

okuyarak

bir sekilde

bireylerin

oqrenmesinin

sunulrnasmm

tek

ve

baslarina

dusuncelerin

etkin oqretim

icin gerekli

olduqu qorusundedir (Kolb, 1984; Baker ve Dixon 1985).

Aktif Yasanti oqrenrne biciminde bireyler cevrelerini etkileme ve
durumlan

deqistirrne

ozelliqine

sahiptir.

izlemekten 90k, pratik uygulamalar

Bu

oqrenrne

bicirninde

yapma, mutlak qercek yenne rse

yarayaru benimseyip, diqerlerini reddetme soz konusudur. Aktif Yasanti
oqrenrne
hedeflerine

bicirnine sahip bireyler basladrklan
ulasabilmek

bir i$i tamamlama

ve

icin risk alma konusunda duyarh ve basanh

olmakta, aynca cevreleri uzerinde etkili olmaktan ve bunun sonuclanru
qorrnekten

mutlu olrnaktadrrlar.

bitiricilik yeteneqinin

Aktif Yasanti oqrenrne bicirninde i$

on plana 91kt1g1, kis: ve olaylan davraruslanvla

etkileme yoluyla qerceklestirilen

yaparak oqrenrne tercih editrnektedir

Kolb, bu ogrenme bicimini benimseyen bireyler icin oqrenrne-oqretrne
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ortarnlan

hazirlarurken

daha

cok uygulamaya

donuk,

kucuk grup

tartismalan, bireysel ogrenme etkinlikleri ve projelerin yer ald191 eqitim
dururnlannm duzenlenrnesi qerektiqini vurqularrustrr (Kolb, 1984; Kolb,
Baker ve Dixon 1985).

Yasantisal Oqrenme kurarmna gore oqrenrne bir donqudur ve birey
icin zaman zaman bu dort bgrenme bicirninden biri oncelik kazarur ve
bir

ogrenme

kacrrulrnazdtr.

yasantrsinda

bu

donquden

sayisrz

kez

qecilmesi

Her bireyin, oqrenrne stili de bu dort temel oqrenme

bicirninin bilesenidir. Birfestirilmis puanlar bireyin soyuttan somuta (SKSY),

aktiften-yansrtrcrya

koyrnaktadir.

(A Y-YG)

kadar

Bu iki grup farkh ogrenme

bgrenme stillerinin

tabaruru

farkh

tercihlerini

bicimi Kolb'un

olusturrnaktadrr.

ortaya

iki boyutlu

Birlestinlrnis

puanlar

bireyin hangi bgrenme stili kategorisinde bulunduqunu gbstermektedir.
Bu oqrenrne

stilleri: Somut Yasanti

ve Yansrtrci

Gozlern oqrenrne

bicimlerinin bileseni Deqistiren (Diverger), Yansitrci Gbzlem ve Soyut
Kavrarnsallastrrrna

bicirnlerinin

Soyut Kavrarnsallasturna

bileseni

Ozurnseyen

ve Aktif Yasanti bicimlerinin

(Assimilator),
bilesenleri de

Yerlestiren (Accomadator) oqrenrne stilidir (Kolb, 1976, 1985).

Kolb

bgrenme

Ozurnseyen
Yerlestiren

stilinde

Oqrenrne

yer

Stilinin;

alan

Deqistiren

Aynstrran

Oqrenrne

Oqrenrne

Stilinin;

Stilinin

ve

Oqrenrne Stilinin ve bu oqrenrne stiline sahip bireylerin

bzellikleri sunlardir (Kolb, 1984, 1985; Kolb, Baker ve Dixon 1985):

Degi~tiren Ogrenme Stili Somut Yasanti ve Yansttici
oqrenrne bicirnlerinin bilesenidir.

Gbzlem

Bu oqrenrne stiline sahip en bnemli

ozelliqi dusunrne yeteneqi: deqer ve anlarnlann Iarkmda olmalandir.
Oqrenrne durumunda sabrrlr:
bir

eylemde

nesnel; dikkatli yargilarda bulunan, fakat

bulunmayandir.

Dusunceleri

dusunce ve duyqulanru gbz onune ahrlar

bicimlendirirken

kendi
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Bu bgrenme stiline sahip birev somut durumlara pek cok acidan
bakma konusunda
qecrnek

90k basanh olmakta, olaylar karsrsrnda harekete

yerine gbzlem

yaprnayi

tercih etmekte,

beyin ftrtmasinda

olduqu gibi farkh fikirlerin uretildiqi durumlar uzerinde yoquntasmaktan
zevk alrnaktadir. Ogrenme surecinde sabrrh ve dikkatli olup, tarafsiz
yargilarda

bulunabilirler.

bicimlendirirken
ve hizmet

Kulturel

ilgileri

voqundur

ve dusunceleri

kendi dusunce ve duyqulanru qoz onune ahrlar. Sanat

verme

ile ilgili mesleklerde

etkin

olabilmek

icin zayif

yonleridir.

Bu oqrenrne

stiline

sahip

bireylerin

deqerlere

ve baskalanrun

hislerine kars: daha duyarh olma, bilgi toplama ve belirsiz durumlarm
neyin qosterqesi olabileceqini
pratik

yaparak

kendi

tahmin etme gibi konularda daha 90k

ogrenme

stillerini

qelistirrneye

vardrr. Bunun yam srra cesitli secenekler

gereksinimleri

arasmdan kendisini secirn

yapmaya ve uygulamaya zorlayarak karar verme; oqrenrne surecinin
sonunda neyi basarrnak istediqine karar vererek hedef belirleme ve
ogrenmenin

bir srnarna- yanilma sureci olduqu qorusune dayanarak

cahsrnalannda

yeni etkinliklere

yer vererek

risk alma

becerilerini

qelistirrneye gereksinim duyrnaktadrrlar.

Aynca bu bgrenme stiline sahip bireylerin ogrenme surecine Aktif
Yasanti ve Soyut Kavrarnsallastrrma
bilgilerinden

yararlanarak

bicirnlerine daha 90k yer vererek

sonuclara

ulasrna,

bu

sonuclann

uyqularnasrru planlama ve bunlan yurutrneyi; ogrenme etkinliklerinde
daha aktif rol alarak, grup tartismalanru yonetmeyi: Aynstiran Oqrenrne
stiline sahip bireylerle cahsrna konulanru tartrsarak onlardan olayla ilgili
fark etmedikleri
kavusrnayi
verileri

olasi sonuclan

ve yeri qeldiqinde

toplayrp,

gerekmektedir.

analiz
Bu

ve uyqularnalarrru
duyqulan

ederek,

oqrenrne

stiline

qorrne olanaqma

bir kenara

sonuca
sahip

atarak sayrsal

varmayi
olan

oqrenrneleri

bireyler

sosyal

cahsrnalar. gazetecilik, psikoloji, edebiyat, sanat/tiyatro qibi alanlardaki
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meslekleri

tercih etmektedirler

(Kolb, 1984, 1985;

Baker ve Dixon

1985)

Ozurnseyen Ogrenme Stili Soyut Kavramsallastrrma

ve Yansrtrci

Gbzlem oqrenrne bicirnlerini kapsarnaktadir. Bu bgrenme stiline sahip
kisiler eek qenis kapsarnh bilgileri anlama ve bunlan rnantrki bir butun
haline getirme konusunda eek basanh olup kisiler yerine soyut dusunce
ve kavramlar

uzerinde

odaklasrnayi

tercih

etmektedir.

Bir seyler

bgrenirken soyut kavramlar ve fikirler uzerinde odaklasirlar.

Bu bgrenme

stilindeki

kisiler icin bir kurarrun rnantrki ge<;:erliligi

pratik deqerinden daha bnemlidir. Ozurnseyen bgrenme stiline sahip
bireylerin

en kuvvetli

ybnleri

planlama

yapma,

modeller

yaratma,

problemleri tarurnlarna ve kuramlar qelistirrnedir. Zayif ybnleri ise hayal
kurma,

pratik

izlememe

uygulamalardaki

ve yaptrklan

herhangi

eksiklik,

sistematik

bir

yaklasim

bir i:;,i duyarh bir tabana oturtma

konusunda yetersizlikleridir.

Bu oqrenrne
kavramsal

stillerine

modeller

deneyleri tasarlama
daha

cok

deqil,

tum

olusturma,

bireylerin
kuram

bilgileri

organize

ve dusunceleri

etme,

test

etme,

ve niceliksel verileri analiz etme gibi konularda

ahstrrrna

gereksinimleri

sahip

yaparak

bgrenme

stillerini

qelistirmeye

vardrr. Bunun yarn sira sadece muhtemel

olasihklan

duyqulan davraruslarla

arastrrma:

lider olmaya

calisrna,

durumlan
deqer

ve

gbsterme seklinde ifade edilen kisisel katrltrn

becerilerini de qelistirrneye gereksinimleri vardrr

Aynca

Ozumseyen

bgrenme

stiline

sahip

kisilerin:

bgrenme

surecinde Aktif Yasant: ve Somut Yasanti bicimlerine daha cok yer
vererek
artumaya:

bgrenme

donqusune

etkin

katllarak

bgrenme

hrzlanru

kendi ve diqer bireylerin duygu ve tepkilerine kars: daha

duyarh olmaya; soyut kavrarnlar.ve fikirler uzerinde.odaklasrnak

yerine
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yeni dusunce, beceri ve kavramlara
yaratmaya;
dile

kisiler arasi etkiliklerde

getirmeye

ve

sayrsal

egilerek yeni ogrenme frrsatlan
daha aktif rol alarak, duyqulanru

olmayan

verilerle

ilgili

yeteneklerini

qelistirrneye gereksinim duymaktadrrlar.

Bu ogrenme stili ozellikle fen

ile

olabilmek

ilgili

meslek

qorulmektedir

alanlannda

icin

cok

gerekli

(Kolb, 1984, 1985; Baker ve Dixon 1985)

Aynstiran

Ogrenme

Stili

Yasanti

oqrenrne bicirnlerini

verme,

fikirlerin

sistematik

etkin

rnantiksal

Soyut

Kavramsallastrrrna

kapsarnaktadir.
analizi,

Problem

tumdengelimci

ve

Aktif

cozrne, karar

akrl yurutrne

ve

planlama yapma bu oqrenme stiline sahip bireylerin belli

bash ozellikleridir. Bu bgrenme stilinde yer alan bireyler problem cozrne
konusunda
planlama

basanhdrrlar.
yaparlar.

Bireyler problem

Planh

calrsmayi

cozerken

severler.

sistemli olarak

Yaparak

oqrenrne

onernlidir. Bu bireyler sosyal ve kisiler arasi etkinlikler yerine teknik
sorunlarla

uqr asmayi

tercih

etmektedirler.

Yanhs problemi

cozrne,

cabuk karar verme, odak noktasrru kacrrrna, dusunceleri test etmeme
ve daqiruk dusuncelere sahip olma en zayif yonleridir.

Aynstiran oqrenrne stiline sahip bireylerin kendi ogrenme stillerini
qelistirebilrneleri

icin yeni dusunce ve uygulama yollan yaratma, yeni

dusuncelerini

deneme, en iyi cozurnu secrne, hedefler belirleme ve

karar verme

konularrnda

daha cok pratik yapmaya

gereksinimleri

vardrr Aynca bu kisiler herhangi bir konuda yargllamadan
calrsrna: farkh turde bilgiler arayarak

bilgi kaynaklariru

anlamaya
arttrrma ve

olaylarm arkasmdaki qerceklere bakarak olaylarrn sonuclariru zihinde
canlandrrrna gibi yeni beceriler edinmeye gereksinim duyrnaktadrrlar.

Ayrrstrran oqrenrne stiline sahip bireyler: oqrenme surecinde Soyut
Yasanti ve Yansrtrc: Gozlern oqrenrne bicimlerine daha cok yer vererek
olaylara Iarkh acilardan

bakarak, sayisal olmayan bilgileri birlestirip,

anlamaya;

daha az aktif rol alarak diqerlerinin

etkinliklerde

dusunce ve deqerlerini

anlamaya

qorrneve: oqrenrne etkinliklerinde

calisarak

duygu

olaylan onlarm qozuyle

de Degi;,tiren oqrenme stiline sahip

68

bireyler ile calisarak daha once dikkate almadtklan soru ve olasrhklan
fark etmeyi ve olaylar ile ilgili cabuk sonuclar a varmaktan sakinarak,
olaylarrn

birey

ybnu

ile

ilgil1

bilgiler

toplamaya

yoqunlasmalan

gerekmektedir.

Bu oqrenrne stiline sahip olan bireyler tip, rnuhendislik, ekonomi,
bilimleri

gibi

teknoloji

kullanmaya

ag1rl1k

veren

meslekleri

tercih

etmektedirler. Kolb, bu bgrenme stilinin teknik alanlarda meslek sahibi
olan kisilerin mesleki basanlarina katki getirdigi qorusundedir

( Kolb,

1984, 1985; Baker ve Dixon 1985).

Yerlestiren

Ogrenme

Stili

Somut

oqrenrne bicimlerini kapsarnaktadrr.

Yasanti

ve

Aktif

Yasanti

Bu ogrenme stiline sahip kisiler

bncelikle halihazirdaki yasantrlardan yararlanarak oqrenrne becerisine
sahiptirler. Bu oqrenrne stiline sahip kisilerin planlama yapma; kararlan
yurutrne ve yeni deneyimler

icinde yer alma belli bash bzellikleridir.

Ogrenme durumunda bireyler acrk fikirli ve deqisrnelere kars: kolaylikla
uyum saqlarlar. Yeni planlar kurmaktan, yeni yasantilar
hoslarurlar.

Mantrki analizlerden

90k, duygulara

qecirrnekten

baqh davranmaya

eqilirnleri vardrr. Problem cozerken teknik analizler yerine bireylerin
kisisel bilgisine basvurrnayi tercih ederler.
alma, bu oqrenrne
etkinliklerde

stilindeki

kisilerin

i$

bitirici alma, liderlik ve risk

en kuvvetli ybnleri;

bulunma, bir isin zarnarunda bitmemesi,

anlamsiz

pratik olmayan

planlar yapma ve hedefe ybnelik olmama ise en zayif ybnleridir.

Yerlestirilen oqrenrne stiline sahip bireylerin yeni ftrsatlar arama,
kendini hedeflere

ybneltme,

digerlerini

ybnetme

ve etkileme,

diqer

kisilerle etkilesirn icinde bulunma ve kisisel kahtrm konularrnda daha
90k pratik yaparak kendi oqrenrne stillerini qelistirrneye gereksinimleri
vardir. Aynca yeni bilgileri toplama, bzetleme, tabla haline getirme ve
yeniden duzenlerne:

hem qecrnisteki

bir takrrn qerceklerin

acikhqa

kavusrnasrru. hem de gelecek olaylarla ilgili tahminde bulunutrnasrru
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saqlayan

kavramsal

modeller

olusturma,

kuram

ve

dusunceleri

qercekte uygulamaya gec;:irmeden once test etme gibi yeni becerileri
ogrenmeleri bnemli qorulrnektedir

Bunun yarn sira Yansrtici Cozlern ve Soyut Kavrarnsallastrrrna
ogrenme bicimlerine daha 90k yer vererek cahsmalanrun
ilgili

daha

fazla

bilgi

toplama

ve

analiz

sonuclari ile

yapmaya;

oqrenrne

etkinliklerinde fiziki olarak daha az, zihinsel olarak daha aktif rol almaya
calrsarak,

diqer bireylerin

yaratmaya;

Ozumseyen

cahsrna olanaklan

smarna-yarulmalannda

brnek alma frrsati

oqrenrne stilini benimseyen

yaratarak

olaylarrn arkasindaki

ki;,ilerle birlikte
mantip: qorrneye

cahsrnaya ve bir olayin en bnemli ybnleri yerine, uzun dbnemde yararh
olacak yonleri uzerinde odaklasrnaya gereksinim duymaktadrr.

Bu ogrenme stilinin daha eek harekete dayah pazarlama,

kamu

yonetimi, egitim yonetimi, yonetirn, bankacihk ve satrs gibi meslege
sahip

kisilerin

meslek

alanlannda

basarih

olabilmeleri

icin gerekli

olduqu dusunulmektedir (Kolb, 1984, 1985; Baker ve Dixon 1985).

Yukan

da

ybnelimlerini

bahsedilen

oqrenrne

deqerlendirmek

stillerini

arnacryla

Kolb

ve kisilerin
tarafmdan

oqrenrne
hazrrlanan

Oqrenrne Stili Envanteri (LSI) ilk kez 1976 yihnda qelistirilrnistir. Ancak
daha sonra ald191 psikometrik elestiriler doqrultusunda 1984'de yeniden
duzenlenip, qelistirilen envanter, bireylerin yasantilar yoluyla ogrenme
surecindeki
Envanter

yeteneklerini
qelistirilirken,

deqerlendirrnek

arastrrrnacrlann

arnaciyla

yarusira

hazrrlanrmsur.

bireylerin

oqrenrne

sureclerinin tartrsrlrnas: ve donut saqlanmasi arnaciyla basit ve anlasrhr
olrnasrna: bireylerin soyut-somut
sirasma

koymalanru

duzenlenmesine
Oqrenrne

ve aktif-yansrtrci ybnelimlerini

saqlayacak

ve ogrenme

oqrenrne

stillerinin

Kurarm ile tutarh davraruslann

olacaqi goru;,u benirnsenrnistir (Kolb, 1985).

dururnlan

belirlenmesinin

tercih

dusunulerek
Yasantisal

ortay crkrnasrna yardrrnci
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Envanter, bireylerden kendi oqrenrne stillerini en iyi tarumlayan
dart oqrenme bicirnini sualarnalanru
maddeden
puanlar

olusrnaktadrr

sonucu

Birfestirilmis
SY'den

12

puanlar

isteyen dbrder sec;enekli on iki

Cevaplayanlann her bir seceneqe

ile 48

arasmda

puanlar

elde

verdiq:

edilmektedir.

ise -36 ile +36 arasinda deqismektedir. SK-

elde edilen

pozitif

puan ogrenmenin

soyut,

negatif puan

bgrenmenin somut; benzer sekilde A Y- YG'den elde edilen pozitif puan
ogrenmenin

aktif, negatif puan ise ogrenmenin

yansrtrci olduqunu

qosterrnektedir.

2.6. KOLB OGRENME STiLi MODELiNE GORE OGRENCiLERiN
TERCiH ETTiKLERi OGRETiM YAKLA~IMLARI

Kolb Oqrenrne
faaliyetlerinde,
ogretim

Stili Madeline

oqrencilerin

bgretmenlerin kullanrnalarrru

yaklastrnlan

Aynsuran,

gore

Deqistiren,

bulunrnaktadrr.
Ozurnseyen

Bu

eqitirn-oqretirn

bekledikleri
oqretirn

ve Yerlestiren

gore daqrlrrnlan soyledir.

Yerlestiren

•

Acrk uclu problem cozrne

•

Grup calisrnalan yapma

•

Roi oynama

•

Bir konu hakkinda sunumlar yapma

•

Grup olarak proje raporu hazrrlarna

•
•

Simulasyonlar yapma
Ac_;;1k uclu laboratuvar cahsrnalan yapma

•

Dersin soru cevap seklinde islenmesi

•

Grup tartrsrnasi yapma

•

Oznel ornekler verme

pek

eek

yaklasrmlanrun

oqrenrne stillerine
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•

Dusunrneye voqunlasuran sorular sorma

Degi~tiren

•

Soru-cevap calisrnalan yapma

•

Motive edici hikayeler okuma

•

Simulasyonlar yapma

•

Grup olarak problem cozrne calrsmalan yapma

•

Tartisarak ders anlatimlan yapma

•

Etkilesimli anlatimlar yapma

•

Bilgilerin iyi duzenlendiqi anlatirnlar yapma

•

Grup tartrsrnalan yapma

•

Ouz anlatrrn yapma

•

Grup projeleri uzerinde cahsma

Ayri~tiran

•

Bilgisayar simulasyonlan kullanma

•

iyi rehberlik verilen laboratuvar calismalan yapma

•

Problem cozrne

•

Bireysel arasnrrna raporlan hazrrlarna

•

Gbsterilerle birlikte anlatim yapma

•

Bilgisayar destekli bgretim yapma

Ozurnseyen
•

Anlatrm yapma

•

Gbrsel araclarla anlatim yapma

•

Oers kitaplan okuma

•

Ogretmen tarafindan problem cozrne

•

Bilgileri basih materyallerle verme
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•

Buyuk serninerler duzenlerne

•

Televizyon gbsterileri izleme

•

Baqirnsrz

arasurmalar yapma

•

Konular

hakkmda

bilgi

toplamak

arnacryla

kutuphane calisrnalan yapma
•

Problemlerin bir uzman tarafrndan

cozulmesi

•

Gbsterilerin uzman kis: tarafmdan yaprlrnasi

•

Ders kitaplannda ornek problem

cozurnlerine yer

verilmesi

3. ilgili Arastrrrnalar

Yabanci

dil ve ikinci

bir dil bgreniminde

deqiskenleri ile ilgili cesitli arastrrrnalar
ikinci

dil

oqrenirnde

qorulrnektedir.

tutum

Diger

ve

taraftan

yapilrrus

basan

arasmdaki

Envanteri ile ilgili literatur tararnasmda konunun
cok sayida arasttrrnarun

olduqu qorulmustur

yol qosteren ve ilgili olanlarma,

ve tutumlann

baz:

ve bir coqunun yabanci dil ve

tarafrndan

Kolb

tutum

iliskinin

hazrrlanan

konu

edildigi

Ogrenme

Stili

cesitli boyutlanyla ele ahndiq:

Bu arasnrmalardan

arastrrmava

yap1ld191 tarihler esas ahnarak

asaqida yer

verilrnistir

Wolfe ( 1970),

yaptrq:

calisrnada

baqlarrusttr.
srruf

Basan:

olup

Louisiana'da

yabanci

cocuklarm

babalann

cocuklanrun

basanrun

iliskilidir

tutumlar

sergilemeleri

5. srruf oqrencisi uzerinde
artrnlrnastru

Yabanci

ana dili gibi konusabileceqinden

qelistirrne

qerektiqi,

acrsrndan

anne

$U

kriterlere

bir yabanci dil

dili erken

oqrenmeye

bahseden

Wolfe,

ikinci bir dile ilgi qosterrnelerini

cocuklanru cesaretlendirmeleri

olumlu

132000

akademik duzey ve okulda

ile yakindan

baslayan

kars:

dilde

irk, cinsiyet,

olmarnasi

(ABO)

saqlarnak

ana

icin o dile

cocuklarda yabanci dile kars:

babalarin

olumlu

davraruslar

qerektiqini ve cocuklann kendilerini iyi hissetmeleri icin boyle bir

yardirna ihtiyac duyduqunu belirtrnistir

Howard
prestijle

(1973)'e

yakindan

oqrenciterin
ahnrnah,

ilgilidir.

fonoloji
tam

gore,

ve

ifade

oqrenci

gramer

edilemeyen

anne babalan

irlanda'da

saptanrrustir

Oller ve arkadaslan
oqrenrne

ortamlannda
Oniversitesinde

arasurma

oqrencilerin

ve Amerikah

ingilizce

kadrnlan

(1977),

Oller

ve

ingilizce'deki

okuyan
basarrlan

iliskiyi bulmak

cahsrnada

tuturnlan

konusulan

(AktBrown,

1994).

Gurel (1986)

ilis ki" isirnli calisrnada
bgrer:icilerin

cok

yuksek

evlerden

bir

iliski

gelen cocuklan,

yaprruslardrr.

Cince
ve

tutum ve basarrlar

konusan

oqrenilen

dil

qosterrnistir.

( 1977),

Cin,

oqrencilerin
akademik

olan

acidan

tutum

Japon

ve

ve

Meksikali

olumsuzluklar

basan

arasmda

Meksikah
gruba

oqrencilerin
ve oqrenilen

yaprmslardrr.

Bu arastrrmanm

gruba ve oqrenilen

dil grubuna

ybnde

etkilediqini

ortaya

"Yabanci

dil olarak

ingilizce

tasanrnlan

ingilizce'ye
benlik

tutumlan

(Akt: Elset al..1987).

konusan

bir arastrrrna

benlik

Bu

gibi bazi deqiskenler arasindaki

anadili konusan

akademik

ilk cahsma
olrnustur.

grubuna

ekonomik

goi;: nedenleri

yapilan

Yaptiklan

ikinci cahsrnalannda

anadili

olumlu

uzerine farkh

oqrencilerle

ortaya crkarrruslardrr

basanyi

tarafrndan

ile ogrencilerin

ingilizce'de

ile kendilerine,

kendilerine,

tuturnlanrun

yaprlrnahdrr

icin, irlanda dili bgrenmekte

Arastirrnacrlar

icin qenis kapsarnh

olan olumlu

gbzlemler

ikinci bir dil oqretiminde

arasrnda

ve sosyo-

olduqunu

ve Amerika'ya

insanlann

tuturnlan,

bgrenen

arkadaslan

basanlari

dilin toplumuna

basansi

olduqu

arastrrrna

incelernistir.

olumsuz bir korelasyon

sistematik

dikkate

(Akt: Brown, 1994).

ar asmda olumlu bir iliski olduqunu

sonucu

icin

olduklan

ses cahsrnalan

ingilizce

bircok

Amerikan

yasayan

harfler

saqlayacaq:

ve perforrnanslan,

durumda

evde olumlu tutum gbstermedikleri

gui;:luk cektikleri

bireye

yetenek

ne

sesler

baba

o dilin

oqrenci

aynca dudaksil

ile anne

olduqunu saptarrustrr

tutum

acismdan

(1973) yaprnis

tuturnlan

kars:

Bu noktada

yapllarak kayitlar tutulrnah

MacNamara

dile

ve tuturnlan

iliskin tuturnlan

tasanrnlan

koyrnustur

oqrenrne
arasrndaki

ile okula iliskin

ile basarrlan

arasmda
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anlarnh bir iliski saptanamarrustrr.
olan

cqrenci

bulunrnus,

qruplanrun

ingilizce'ye

Okula baslarken ingilizce duzeyleri farkh

ingilizce

basarilan

iliskin basanlan

arasrnda

anlamh

orta ya da yuksek

bir

fark

olan gruplar

arasrnda bnemli bir basan tarki bulunarnarrustrr. Aynca okula iliskin tutum
dereceleri yuksek ya da orta olan oqrenci qruplanrun

ingilizce

basanlan

arasrnda anlarnh bir fark qorulmernistir Akademik benlik tasanrnlan orta ya da

yuksek olan qruplarin ingilizce'deki basarrlan da anlamh duzeyde farkhliklar
qosterrnistir.

Selcuk

(1997),

akademik basan

ingilizce

dersine

yonelik

tutumla

arasindaki iliskiyi sorquladrqi

bu derse

bu cahsrnasrru

iliskin

universite

duzeyinde vurutrnus, arastrrrna bulgulan doqrultusunda ogrencilerin ingilizce
dersine ybnelik tutumlan ile bu dersteki basarrlan arasmda bir iliski olduqu,
oqrencilerin ingilizce
etkilediq! sonucuna

dersine

kars: tutumlanrun

vanlrrusttr. K1z oqrencilerin

bu dersteki
akademik

basarilanru

basan ve tutum

puanlan erkek bgrencilerin basan ve tutum puanlanndan daha yuksek olarak
bulunrnustur.

Ogrencilerin

anne ve babasirun

ekonomik

durumu,

dersteki

basanlarrru etkilerken, oqrenirn durumu dersteki basarrlanru etkilememektedir.
Ogrencilerin tutumlan

ise anne babarun oqrenirn durumuna

gore farkhlik

gbstermekte, ancak ekonomik duzeylerine gore farklrlrk gbstermemektedir.

Bu

duruma gore, oqrencmin ekonomik durumunun derse karsi tutumu uzerinde
fazlaca etkili olmadtqi sonucuna vanlrrustrr.

Kucuksuleymanoqlu

(1997), "ingilizce oqretrnenliqi bolurnunde yabanci

dil oqrenirnine karsi tutumlar ve bu tutumlan etkileyen ki$ilik faktorleri" isimli
cahsrnasinda Uludaq Universitesi Egitim Fakultesi ingilizce Oqretmenliq: Ana
Bilim Dali oqrencilerinin cinsiyet, strut. baba eqitim duzeyi, anne eqitim duzeyi,
kardes sayrsr, gelir duzeyi, kardes sayrsi, kitap sayrsi, okuma ahskanhqr,
cahsrna aliskanhqr, ogretmen alma isteqi, oqretrnen olmaktan duyulan zevk,
basanyi alqisi ve okuduklan

bolume ailenin verdiqi bnem gibi baqrrnsiz

deqiskenlerle yabanci dil oqrenirnine kars: tutumlanru metin inceleme dersi
notlan

ve

incelernistir

OYS

sonuclan

gibi

baqrml:

deqiskenler arasrndaki

iliskiyi

Calisrnada sonuc olarak bu deqiskenler ile kisilik ozelliklerinin

ogrencilerin lnqitizce'ye kars: tuturnlanrn etkilediqi bclirlenrnistir
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House

& Prison

(1998),

ingilizce dersi icin yaptrklan

universite

birici srruf oqrencileri

ar astirrnalannda

cqrencilerin

uzerinde

tuturnlan

ile bu

dersteki basanlan arasinda anlamll korelasyonlar olduqunu belirtrnistir.

Reilly ( 1998)'e gore yabanci dil alarunda yapllan cahsrnalar oqrencilerin
kendi

bilissel

ve

olabileceklerini

bireysel

kullanarak

uzman

cqrenciler

karuttarmstrr. Oil oqrenmeye yonelik olumlu kulturel tuturnlann

bu konuda olusabilecek

olumsuzluklan

basanyi yakalayabilmelerinde
bgrencilerin

stratejilerini

onleyebileceqi

gibi, dil bgreniminde

oqrencilere yardrrnci olacaqrru, bunun yam sira

yurt d1;,1 volculuklari,

bilgisayar

destekli

oqretirn gibi cesitli imkanlardan da yararlarulmasmm

oqretirn ve bireysel
basariyi yakalamadqki

bnemli bir rol alacaqrru vurqularmsnr

Ayturk ( 1999), lise duzeyinde
derslerindeki

bilgisayar destekli bgretimin,

ingilizce

ogrenci basansiru artirrnada geleneksel ybnteme oranla daha

etkili olduqunu saptarrustir. Aynca bilgisayar destekli cqretirnin

ingilizce'ye

ybnelik tutumlar: da etkilediqi belirtilen arastrrrnada, ingilizce dersine yonelik
tutumla akademik basan arasinda anlamh bir fark bulunrnarrustrr.

Gazotti (2000), yabanc: dil bgrenmeye ybnelik tutum, motivasyon ve
oqrencilerin kayq: duzeyleri gibi duyussal faktbrlerin dil oqretirrunde bnemli bir
yere sahip olduqunu belirtmistir. Bu faktbrlerin bireyin kultur seviyesinden ve
kisilik bzelliklerinden
olduqu

kultur

etkilendiqinden

seviyesi

oqrenenlerin

etkilemektedir.

Eger dili bgrenen

konusanlardan

hoslarurlarsa

durum

soz edilmistir. Ona gore bireyin sahip
yabanci

bgrenciler

dile

kars:

oqrendikleri

tuturnlanru

dilden ve o dili

bu dile karsi olumlu tutum qelistirebilirler

tam tersi olursa oqrenciler

olumsuz tutum qelistirirler

Bu

ve boylece

oqrenirn sureci de bozulur. Gazzotti'ye gore dil bgrenmede kisilik ozellikleri
olarak

sayqi,

yekingenlik,

disa

donukluk,

risk alma,

empati

ve

kayg1

duzeyinden bahsetmektedir.

Oqretrnen yabanci dil oqrenmeye kars: olumsuz

tutum qelismesini

icin, olumlu bir bgrenme

ogrenciler

bnlemek

arasrnda

i;,birligi saqlanrnalrdrr

Ogretmen

ortarru yaratrnah ve
oqrenciye

bgrenme
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fu satlan sunarken sadece yeni deneyimler ve fu satlar sunma seklinde degil,
bgrenci ozqecrnisindeki farkh bilgi birikimlerini de dikkate alrnahdrr

Fishman, lise ve universite ogretmenleri
dilin

veterliqi

ve

brneklemini

kullanirru

Hindistan,

arasmdaki

Endonezya

ve oqrencilerirun tutumu ve

iliskiyi

ve

arasturrustir.

israilde'ki

lise

Fishrnan'm

ve

universite

bgretmenleri ve oqrencileri olusturmaktadrr Cahsrnarun sonuclan ingilizce'ye
ybnelik tutum ve dildeki yeterlik arasmda kansik bir iliski olduqunu ortaya
koyrnustur Bunun yarunda calisrna tutum ve dil yeterliqi arasinda negatif

bir

korelasyon qostermistir. Fakat insanlar milli dil veya milliyetc;:ilik dusuncesine
olumlu

tutum

serqilernislerdir.

Malezya

kullarurruru eek fazla desteklemedikleri

gibi ulkelerde

insanlar

milli dilin

icin, ingilizce'de daha az basanh gibi

qorunmektedirler (Akt:McKay, 1992).

El-Dash ve Busnardo (2001 ), 7. ve 9. srmflarda 82 kiz 66 erkek oqrenci
olmak

uzere

toplam

yaprruslardrr.
tuturnlanru
yonelik

Bu

148 oqrenci

causmarun

belirlemektir.

olumlu

calrs.lrrusnr.

ve

uzerinde

arnaci

uzun

Brezilyahlarrn

Tutumlar vasitastyla,

olumsuz

Bu verilerin

dbnemli

dusunceler

bilesenleri,

bir calisrna

ingilizce'ye

yonelik

srruftaki bir takim objelere

iceren

dusunceler,

veriler
duygular

elde

edilmeye

ve

aksiyona

yatkmhkur. ingilizce'ye yonelik tutumlarda, alqrlarm ve ana dilin cok kritik bir
rolu

olduquna

deqinen

arastrrrnacrlar,

ingilizce'ye

ybnelik

tutum

arasturnalanrun yaprlrnasrrun, ingilizce'nin elestirel pedagojisi acrsindan eek
bnemli

olduqunu

vurgulamakta,

tutum

arastrrrnalanrun

dil oqretirnindeki

motivasyon arastrrmalan icin de onernf olduqunu dile getirmektedirler.

Sarieyupoqlu (2001 ), "Oqrencilerin Yabanci dil olarak ingilizce'ye karsi
tutum ve qudulenrnelerinin

deqerlendirilrnesi"

ogrenimindeki

qudulenrneyi

Oniversitesi

tutum

Teknik

ve
Egitim

Fakultesi

isimli cahsrnasmda yabanci dil

temel

alrrustrr

Arastrrrna

Frrat

birinci ve ikinci srruf oqrencilerinin

ingilizce'ye yonelik tutum ve qudulenrnelerini deqerlendirrnekle

ilgili bir anket

uyqulanmis ve anketteki her soru icin birinci ve ikinci ogretim bgrencilerinin
ar asmda tutum ve qudulenrne farki olup olmadrqi deqerlendirilmistr. Anket
sonuclan her iki grup arasinda bnemli bir Iarkin olrnadrqrru qosterrnistir

Her

77

iki

gruptaki

ogrencilerin

voqunluquna
F akat

islevsel

qudulenrneye,

yuksek

qudulenrne

ve ingilizce cqrenrne isteqine sahip olduklan tespit edilmistir

oqrencilerin

derslerle

baqlannl:

olan

ingilizce

oqrenrneye

tuturnlanrun, ingilizce ogrenme amacina kars: olan tutumlanndan

kars:

daha daha

az olumlu olduqu qozlenmis. oqrencilerin uluslararasi iletisirn dili olan ingilizce
ogrenmenin bilincinde olmakla beraber ogrenme surecine tam anlarruyla dahil
olarnadiklan sonucuna vanlrrustrr.

Cakrci (2001 ), cahsrnasmda universite birinci srruf oqrencilerinin ortak
zorunlu ders kapsarrundaki ingilizce dersine yonelik tuturnlan betirlenrnis ve
ogrencilerin

ortak zorunlu dersi olan

cinsiyetlerine,

ingilizce dersine yonelik tutumlanrun

bolumlerine ve mezun olduklan liselerin turune gore anlarnh bir

farkrn olup olrnadrqiru arasturmstir. Arastrrrna sonucunda arastrrmaya katrlan
birinci srruf oqrencilerinin yansirun ingilizce dersine yonelik tutumlan olumsuz
crkrmsur.

Oqrencilerin

tutumlan

olrnadrqi fakat oqrencilerin
olduqu

tesbit

bolumlerinin

edilmistir.

ile cinsiyetleri

anlarnh bir fark

bolumleri ile tutumlan arasinda anlarnh bir fark
Turkce

oqretrnenliqi

birinci struf oqrencilerinin

serqilernislerdir.

arasrnda

ile Turk

Dili ve Edebiyau

ingilizce dersine kars: olumlu tutumu

izmir Meslek yuksek okulunun Buro Yonetirni ve Sekreterlik

bolumu ile Sans Yonetirni bolurnu birinci siruf oqrencilerinin ingilizce dersine
ybnelik tuturnlan olumsuz olarak belirienmistir. Ogrencilerin ingilizce dersine
ybnelik tuturnlan ile mezun olduklan lise turlerine gore de anlamh farkhlrklar
qostermistir Anadolu Lisesi rnezunlanrun ingilizce dersine vonelik tutumlan
olumsuzken,

Devlet Lisesi mezunu ogrencilerin ise ingilizce dersine yonelik

en olumlu tutumu serqilernislerdir.

Koydemir (2001 ), erken yasta yabanci dil oqretirninin bazi degi$kenler
acismdan

deqerlendirilrnesi

isimli

cahsrnasrnda

oqrencilerin

yabanci dile

yonelik tutumlan ile oqretrnenlerm egitim durumu ve cinsiyeti arasrnda anlamh
bir fark bulunmadrqim,

oqretrnenlerin

deneyim surelerine gore ogrencilerin

yabanci dile gore tuturnlan arasinda anlarnh bir fark olduqunu belirtmektedir.
Ayrrca oqrencilerin

yabanci dile yonelik tuturnlanrun oqretrnenin etkili olup

olrnarnasi durumuna gore anlarnh bir fark olduqunu belirtmektedir.
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Keskin
yonelik

(2003),

tuturnlan

ekonomik

ile akademik

duzey

qosterrnediqini
sonucunda

ilkoqretirn

II. Kademe
basanlanrun

deqiskenlerine

saptamak

ingilizce

basanlarrrun

bahsedilen

bulunrnustur.

Aynca

cozurnlemesinde

tum

alt

ve

dersine

ybnelik

acrsindan

alt

boyutlar

ingilizce

anne-baba

anlarnh

yaptlrrustrr.

deqiskenler
olceqin

cinsiyet,

gore

arnaciyla

oqrencilerin

cqrencilerinin

dersine

eqitirni

farklihk

ve

qosterip

Yapilan

cozurnlerneler

tuturnlan

ile

anlamh

akademik

bir farklihk

boyutlan

icin

yaprlan

acismdan

anlarnh

olrnadiq:
korelasyon

bir

fark

olduqu

saptanrrustrr.

Onur (2003),
basarilan
denetim

yaptrq:

ile yabanci
odaq:

arastrrrnada,

dil oqrenrneye

arasmdaki

universite
iliskin

dil bgrenmeye

anlarnh

iliski

olduqunu

qosterrnistir.

tutumlan, ozsayqt

duzeyleri

ve denetim

bir

duzeylerinin

ingilizce

tuturnlan,

iliskiy: arastrrrmstrr.

ile yabanci

iliskin tutum,

bgrencilerinin

Bulgular

ozsayq:

yabanci

dil

ozsayq:

duzeyleri

ve

yabanci

dil basarilan

ve denetim

Ogrencilerin

odaqi

yabanci

odaq: deqiskenlerinin

basan duzeylerin

%67'sini

arasinda

dil oqrenrne
ingilizce

anlarnh bir bicirnde

basan

yordadiq:

qorulmustur.

McCarty
bgretmen

ve

McCarty'nin
sahip

(1987),

1986-1987

yrllannda

her oqretirn

ybnetici

uzerinde

Kolb'un

Ogrenme

yarikure

olduklan

sonucunda,

mod gbstergesini

bgrenme

bgretmen

stillerini

farkhhk qosterdiq]

Leiden,
deqerlendirerek
doqru

olduqu

Crosby

ve

bu bgrenme

Follmer

ve yoneticilerin
Arastrrrna

tip

tip bgrenen

Oqrenrne

( 1990),

stil envanterlerinin

arastrrrruslardrr

79 oqrenci

envanteri ve ogrenme
envanterlerden

bulunrnustur.

ve

bgrenen,

%

ve % 28.5'inin

stillerinin

cinsiyete

gore

de tespit edilrnistir.

belirleyebildiqini

Fakultesindeki

ucuncu

birinci

2367

Envanteri

causmrstrr.

% 23'unun

% 17.4'unun

Stili

oqretrnen

belirlemeye

ve yoneticilerin

31.1 'inin ikinci tip bgrenen,
dorduncu tip oqrenen

kullanarak

duzeyinden

uzerinde

surecleri

aldiklan

ile

akademik

Arasurrna

dalda

ne oranda

LJniversitesi
verileri

toplanrrustrr.

akademik

envanterlerini

basanyi

Arastirrna

yardrrruvla
iki

stil

Nevada

yapilrrusur.

envanteri

puanlar

oqrenrne

Tip

cahsrna

Oqrericilerin

basan

puanlan

79
ve oqrenrne stilleri lie akademik basarr arasmdaki korelasyon

karstlastinlrrus

cok dusuk bulunmustur.
stillerinin,

akademik

Arastrrrna sonuclarma

basanlanrun

bir

gore oqrencilenn

belirleyicisi

olrnayacaqi

bgrenme
sonucuna

vanlrrustrr.

Stice

(1991 ),

Kolb

bgrenme

stili

modelini

temel

alarak

kimya

rnuhendisliqi ogrencilerine yapilan eqitirnin, oqrenciierin oqrenrne dururnlarrru
daha iyi duzeye getirip qetirrnediqi konusunda ogrenci qoruslerini belirlemeye
cahsrnrstrr. Kolb ogrenme stili modelinde

belirtilen her bir ogrenme stiline

sahip oqrenciler belirlenerek bu oqrencilere bir bgretim yll1 suresince uygun
ogrenme

dururnlan

duzenlenmistir

yurutulmustur. Bu ogrencilerin

Arasurrna

38

oqrenci

19'unun (%50) ozumseyen,

uzerinde

16'sin1n (%42)

aynsnran, 2'sinin (%5) yerlestiren ve 1 'inin (%3) deqistiren bgrenme stiline
sahip

olduklan

ogrencilerin,

bel.rlenrnistir

oqrenrne

Bir dbnem

stillerine

gore

icerisinde

dersler,

yaprlan

duzenlenrnis

ve

donern

bu

sonunda

ogrencilerin bu ogretim durumu hakkindaki qorusleri belirtenrnistir. Arasttrrna
sonucunda,

oqrencilerin ogrenme stillerine uygun olarak duzenlenen

egitim

durumlannda daha basarih olduklan ve daha kolay ogrendikleri belirlenrnistir

Askar ve Akkoyunlu (1993), Kolb Ogrenme Stili Envanteri'ni Turkce'ye
cevirerek qecerlilik ve quvenilirlik cahsmasrru yaprmslardrr. Kolb Oqrenrne Still
Envanteri

Hacettepe

Oniversitesi

Egitim

kurslanna katrlan, cesitli alanlardan

Fakultesi

oqretrnenlik

sertifikasi

mezun 22-49 yaslan arasindaki

kadm, 41'i erkek olmak uzere top lam 103 yetiskine uyqulanrnis

62'si

ve elden

edilen quvenirlik katsayilan tatmin edici ulunrnustur. Bu arastirrna sonucunda
orneklernin

% 7'si Yerlestiren.

% 17'si Aynstrran,

% 11 'i Deqistiren,

%65'i

Ozumseyen ogrenme stilleri de yer ahnrmstrr. Sosyal bilimcilerin % 73'u, Fen
bilimcileri %74'u Ozumseyen, Muhendisleri %83'u Aynstrrrna oqrenrne stilleri
yer ahnrmstrr.

Lynch ve diqerleri (1998), 227 tip Iakultesi ogrencisine Kolb Ogrenme
Stili

Envanteri

uyqulanmrstrr.

Arastrrrna

sonucunda

ogrencilerin %8'inin deqistiren,

%26'sinin ozumseyen,

%21 'inin

stiline

yerlestiren

ogrenme

sahip

olduqu

artrrrnaya

katlian

%45'inin avnsuran,
tespit

edilrnistir.

Bu
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oqrencilerden ozumseyen

ve ayristrran

ogrenme

stiline sahip olanlanrun

diqerlerine gore daha basanh olduklan belirlenrnistir

Balas

ve

Mascazine

(1998)

oqrencinin

bgrenme

sorulardan

olusan ankete verdikleri yarutlan

sonucunda,

stilleri,

bu cahsrnada

algllama

Ohio,

Colombus'taki

stilleri

vasantisal

ile likert

basarismm

final

projesi

tipi ve acrk

karsrlastrrrruslardtr.

oqrenmeyi

tercih

kinestetik/dokunsal ve alqilarna stillerini kullananlar
oqrenci

bir kolejde

eden

24
uclu

Arasnrrna
oqrenciler

olarak tarurnlanrrus ve

sec;:imleriyle artt191,

alan

yasantilanrun

artrrumasrrnn oqrencileri daha fazla motive edeceqi belirlenrnistir. Aynca farkh
bgretim

tekniklerini

kullanrnarun

kolej fen eqitim icin daha yararh olduqu

belirtilmistir.

Erqur (1998), "Hacettepe Universitesi dort yuhk lisans programlanndaki
oqrenci ve bgretim elernanlanrun oqrenrne stillerinin karsrlastmlrnasr" bashkh
arastirmada 1995-1996 egitim bgretim yilmda Hacettepe Universitesinin dart
y1!11k lisans proqrarnlanrun

son srrufrnda okuyan 569 oqrenci ile Hacettepe

Universitesi'nde bu program la rd a qorevli 310 oqretirn uyesine Kolb (1985)
tarafindan

qelistirilen

Askar

ve Akkoyunlu

(1993)

tarafindan

Turkiye'de

gec;:erlik quvenirliqi test edilrnis olan Kolb ogrenme Stili Envanteri uygulanarak,
oqrenci

ve

oqretirn

elernanlanrun

ogrenme

stilleri

karsilastmlrrustrr.

Oqrencilerin oqrenrne stilleri ile orta oqretirn basan puaru, akademik ortalama
gruplan, universiteye giri;; puan gruplan, cinsiyetleri, lise kolu gruplan, mezun
olunan

lise gruplan,

arasinda

iliski rniktanrun

vanlrmstir. Oqretim elernanlanrun

onemli

olduqu sonucuna

oqrenrne stilleri ile cinsiyetleri, unvanlarr,

Oniversiteye giri;; puan gruplan, doktora yaptrklan Oniversite arasmdaki iliski
miktan

bnemli

elernanlanrun
gore

bulunrnustur
"Yerlestiren",

"Deqistiren"

ulasilrmstrr

oqrenrne

K1z oqrencilerin

kadin

oqretim

erkek oqretirn elernanlanrun erkek oqrencilere
stilini

daha

eek

benimsedikleri

sonucuna

Universiteye fen puan turu ile giren oqrencilerin, bu bolumlerdeki

oqrenrn elemanlanna gore "Aynsnran"
edilrnistir

"Aynstrran",

Universiteye

yetenek

oqrenrne stilini benimsedikleri

puan

turu

ile

giren

oqrenciierin,

tespit
bu

boturnierdeki ogretim elernanlanna gore "Ayrrsuran" ogrenme stilini daha cok
benimsedikleri belirlenrnistir.
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Bali

(1999),

eqitim

istatistiqi

becerileri,

istatistiqe

ve

maternatiqe

acismdan

deqertendirilmesi

yeterlilik
ve

duzeyini

ve

acrkladrq:

rnaternatiqe

farklihk

qosterip

qosterrnediqi

ve

Kolb

bulunan

dersinde

oqrenme

oqrencisi

uzerinde

bnem

maternatiqe

ybnelik

dereceleri

tutumun

arasmda,

algllanan

universite

saptanmaya

kullarulrrustrr.

boyutlanmn

toplam

tutum

arasrnda,

143

sonucunda,

ile istatistik

ybnelik

yorielik

Arastrrrna

Arastuma

iliskin yeterlilik

ve

cahsrlrrustrr.

anketi, rnaternatiqe

qerceklestirrnistir.
dersine

stilleri

alqrlanan

Egitim fakultelerindeki

ogrencilerin alqilanna gore istatistik
verme

ozellikleri,

envanteri

dart farkh universitenin

ogrenme

ve

Aynca istatistiqe ybnelik

stili

beceriler

stili

ve

bilgi

ogrencilerin

yonelrnistir.

ogrenme

tutum olceqi, istatistik

lisansustu

deqiskenlerin

tutumlan

Arastrrma

Ankara'da

hangi

edinilrnis

tutumlan

yonelik

gore

oli;:egi

oqrencilerin

ybnelik

belirlemeye

cinsiyete

tutum

dersinin

dersine

ile istatistiqe

universitelerine

ve

cinsiyetlerine gore anlarnh bir fark bulunrnustur.

Halacoqlu
belirlemek
hazrrhk

(1999),

arnaciyla,

strufmda

Envanterini

"oqrenrne

Cukurova

okuyan

katilan oqrencilerin

deqistiren,

%20'si

Ogrencilere,

ikinci bolurnde

cumlelerin

Arastirrna

srralanmasmda,

%52'si

yerlestiren

tercihlerine

Yabanci

Diller

cqrencilerine
oqrenrne

ozurnseyen,

oqrenrne

etkisini"

Eqitim

Kolb

Oqrenrne

stillerini

olduqu

Stili

belirlernistir.

% 14'u aynstrran,

stilinde

Merkezi

% 14'u

bulunrnustur

her biri dart curnle iceren ve dokuz setten olusan

Ogrencilere

srralanmasmda,

incelenmistir.

lisans

oqrencilerin

Arastrrmava

ogrenme

Oniversitesi

yuksek

uygulayarak

bir anket uyqulanrmstrr.

stillerinin

uygulanan

bgrenme
sonucunda

bgrencilerin

ankette

stil tercihlerinin
ankette

bgrenme

yer alan her gruptaki
etkisinin

olup olrnadrqi

yer alan her gruptaki

stil

tercihlerinin

cumlelerin

etkisinin

olrnadrqi

bulunrnustur

Berberoqlu
ev

bdevine

universiteye

ve Dernicioqlu

ayrllan
giri$

zaman,
puanlan

basanyi nasil etkilediklerini

(2000),
kimyaya

gibi

cinsiyet,

kardes

ybnelik

tutumlar,

deqiskenlenn

incelernistir.

Arastirrna

genel

sayrsr, gelir duzeyi,
ogrenme

kimya

331 uruversite

stilleri,

derslerindeki
ogrencisi

ile
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qerceklesmistir Veriler Oqrenci Anketi, Kimyaya Yonelik tutum olceqi ve Kolb
Oqrenme
secilen

Stili

Envanteri

deqiskenlerden

kullarularak
cinsiyet,

toplanrrustrr

ev bdevine

ayrilan

Arastirma

sonucunda

zaman,

tutumlar

ve

oqrenrne stillerinin genel kimya derslerindeki basarryi etkilediq: belirlenmistir.

Dernirbas (2001 ), "lcrnirnarlrk eqitirndeki oqrencilerin oqrenrne stilleri ile
basan

derecelerinin

Envanterini
bolumu

kullanilarak

ogrencilerinin

tercihlerinin

iliskisi"

adh

arastrrmasmda

Bilkent Oniversitesi,
oqrenrne

basan derecelerine

Kolb

Oqrenrne

lcmimarlrk ve Cevre Tasarrrru

stil tercihlerini

belirleyerek,

ogrenme

farkh oqrenrne stili olan oqrencilerin

basan dereceleri arasinda istatistiksel olarak belirgin farkhliklar
sonunda

farkh

stil

etkisini arastrrrrustrr. Arastrrma sonucunda,

tasarrm eqitirninin Iarkh asarnalannda,

surecin

Stili

bgrenme

arasmda fark olrnadiq: bulunrnustur.

stili olan bgrencilerin

basart

bulunurken,
dereceleri

BOLUM Ill

YONTEM

Bu bolurnde, arastrrrnarun modeli, cahsma grubu, veri toplama araci ve
verilerin

analiz

edilmesinde

kullanllan

istatistiksel

teknikler

uzerinde

durulmustur

Arastrrmamn Modeli

Bu arastrrma, ilkbgretim ikinci kademe 9. S1n1f Oqrencilerin
dersine

ybnelik

deqerlendirrneye

tutumlan

ve

Oqrenrne

Stilleri

Arasindaki

ingilizce
lliskiy:

ybnelik, olan cahsrna genel tarama modelleri icinde yer alan

iliskisel tarama modelindedir. Genel tarama modelleri; "eek sayida elemandan
olusan

bir evrende, evren hakkinda

genel bir yarqiya

varmak amaci

ile

evrenin tumu ya da ondan almacak bir grup, ornek ya da brneklem uzerinde
yapilan tarama duzenlernelerdir (Karasar, 2000). lliskisel tarama; "iki ve daha
90k sayida deqisken arasmda birlikte deqisirn varhqrru ve/veya derecesini
belirlemeyi arnaclayan arastrrrna modelleridir. lliskisel cozurnlerne, korelasyon
turu, iliskiler veya karsrlastrrrna yolu ile elde edilen iliskilerdir (Karasar, 2000).

Evren ve Orneklem

Kuzey Kibns ilkoqretirn ikinci kademe okullan arastumarun
temsil

etmektedir.

olusturrnaktadrr.

Her okuldan

rasgele

secilmis

evrenini

bir srruf ise brneklemi
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Ar asttrrnarun evreni, KKTC srrurlan icerisinde bulunan "Lefkosa. Girne,
Cuzelyurt,

iskele, Gazi Magusa, Karpaz" ilcelerine bagl1 2006-2007 bgretim

yihnda, ilkoqretim ikinci kademe 9. srruf oqrencilerinden

olusrnaktadir.

bblgede bulunan okullann, ilkoqretim ikinci kademe 9. srruflanndan

Her

random

ybntemiyle birer siruf sec;;ilerek toplam 780 cqrenciye ulasilrrus ve veri toplama
aract uyqulanrrustrr. Ancak 212 anket okullardan geri qelrnemistir.

Boylece

arastrrrna 568 oqrenci ile tamarnlanrmstrr.

Ornekleme

ahnan

ogrencilerin

ve okullarrn

sayilan

Cizelqe

verilmektedir.

Cizelqe 1. Ornekleme Alman Okul ve Oqrencilerin Oaqrhrru
Okul Adlari

f

Lefko~a

203

Haydarpasa

Ticaret Lisesi

30

Ataturk Meslek Lisesi

30

Sedat Simavi Endustri ve Meslek Lisesi

30

Bulent Ecevit Anadolu Lisesi

30

Lefkosa Turk Lisesi

30

20 Temmuz Fen Lisesi

23

Degirmenlik

30

Lisesi

70

Girne
Anafartalar

Lisesi

23

19 Mayis Turk Maarif Kolej i

20

Y avuzlar Lisesi

30

Giizelyurt

90

Guzelyurt Turk Maarif Koleji

30

Kurtulus Lisesi

30

Guzelyurt Meslek Lisesi

30

Gazi Magusa
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Polatpasa

30

Lisesi

Namik Kernal Lisesi

26

1 'de
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KUc,:Uk

EndUstri

ve MesJek

20

Lisesi
Gazi Magusa Meslek Lisesi

9

Gazi Magusa Turk Maarif Kolej i

9

Lefke

71

Lefke Gazi Lisesi

28

Cengiz Topel Endustri ve Meslek Lisesi

13

Iskele
Iskele Ticaret Lisesi

30

Okul Adlan

f

Kar:Qaz

37

Erenkoy

19

Lisesi

18

Karpaz Meslek Lisesi

Veri Toplama Arac, ve Verilerin Toplanmas,

Arastirmarun

verileri,

"Kisisel

Bilgi Forrnu",

ingilizce

Dersi Tutum

Olceqi" ve "Oqrenrne Stilleri Envanteri" ile toplanrrustrr. Asaqrda arastrrrnada
kullarulan veri toplama araclan kisaca acrklanrrustrr.

Kisise! Bilgi Formu: Oqrencilerin
arastirrnaci

belli bash bzelliklerini

belirlemek

arnacryla

tarafrndan qelistirilen, Ek 1 'de orneqi verilen Kisisel Bilgi Formu

uyqulanrmsnr.

Bu bilgi formu ile oqrencilerin cinsiyetlerine,

yasadrklar:

yerin

ozelliqine,

annelerinin

babalanrun

eqitim duzeyi ve mesleklerine,

egitim

duzeyi

ailelerinin

doqum yerlerine,
ve mesleklerine,

ekonomik

duzeyine,

yasadrklan bblgeye ve okul harici ozel ingilizce kursuna katihp katrlmadrklan
ile ilgili veriler toplanrrustrr.

ingilizce Dersi Tutum 0/qegi: Bu olcrne araci ile deneklerin, ingilizce dersine
ybnelik

tuturnlan

belirlenmeye

cahsrlrrusttr

Arasttrmada

qelistirilen

tutum

blc;egi kullarulrrusnr (Ek 2). Olcekte Likert Tipi 30 ifade vardir. Bu maddelerden
13 maddesi olumsuz, 17 maddesi de olumlu olmak uzere toplam 30 maddesi
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olan arac 568 oqrenciye uvqulanrrusnr. Olceqin quvenirlik deqeri 0.91
olarak hesaplanrrustir.

"ingilizce Dersi Tutum Olceqinde yer alan her bir madde ''Tamamen
(5)", "Katrliyorurn (4)", "Kararsrzim (3)", "Katrlrmyorurn (2)", "Hie;

Katihyorum

Katilrruvorurn (1 )", seklinde ifade edilen bes!i skala ile deqerlendirilrnektedir.
Eide edilen veriler, olumlu maddelerin seceneklerine srrasryla 5'ten 1 'e kadar
bir deqer verilerek, olumsuz maddelerin seceneklerine ise 1 'den 5'e kadar bir
deqer verilerek kodlanrrustrr.

Ogrenme

Stili Envanteri:

1985 yrlinda qelistirilmis
Askar ve Akkoyunlu

Oqrenrne Stili Envanteri

ve quvenirliq: smanrrus, daha sonra 1993 yrhnda

(1993),

tarafrndan

cahsrnas: yaprlrrus ve uyqulanrrustir.
stillerini

en iyi tarumlayan

secenekli

(EK-3), Kolb tarafmdan

12 maddeden

Turkce'ye

cevrilerek,

Envanter, bireylerden

kendi bgrenme

dart oqrenrne stilini srralarnalanru
olusmaktadrr.

Cevaplayanlarin

quvenirlik

isteyen 4'er

her bir seceneqe

verdiqi puanlar sonucu 12 ile 48 arasrnda bir puan elde edilir. Hacettepe
Oniversitesi- Egitim Fakultesi Ogretmenlik Sertifikas: kurslanna katrlan cesitli
alanlardan

mezun 22-49 yaslan arasmda 62 kadin, 41 erkek toplam 103

yetiskine uyqulanrrustrr. Toplam 103 oqrencinin
%52'si Sos ya I Bilimlerden,

% 37'si Fen Bilimlerinden,

% 12'si de Muhendisliktendir.

4 temel bgrenme

bicimi puanlan ile birlestirilrnis puanlann quvenirliqi Cronbach-Alpha

(n= 103)

hesaplanrmstrr. Guvenirlik katsayilan soyledir (A$kar, Akkoyunlu, 1993).

Cizelge 2. Ogrenme Bicimlerine Gore Guvenirlik Katsayrlan
-~

OGRENME BICIMLERI

GUVENIRLIK KA TSAYILARI

Somut Yasant:

0.58

Yansrtrci Gbzlem

0.70

Soyut Kavramsallastrrrna

0.71

Aktif Yasann

0.65

Soyut- Somut

0.77

Aktif- Yans.tici

0.76
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Eide edilen quvenirlik katsayrlan tatmin edici bulunrnustur. Turkceye
cevirrne cahsrnalan da qosterrnistir

ki, Kolb'un Oqrenme Stilleri Envanteri

Turkiye'de ve KKTC'de kullarulabilecek niteliktedir. Aynca Turkce'ye cevrilmis
olan

bu

envanteri

Akkoyunlu'dan

cahsmada

kullanabilmek

amaciyla

Prof.

Dr.

Buket

izin almrmstrr.

Arastrrrna verilerinin toplanmas, icin Lefkosa'da bulunan Milli Egitim ve
Kultur Bakanhqi (MEKB)'na bagll ortaoqretim dairesinden gerekli izin ahnarak,
Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyeti

(KKTC)'nin

7 bblgesinde

(Lefkosa,

Gazi

Magusa, Girne, Guzelyurt, Karpaz, iskele ve Lefke) bulunan, ilkoqretirn ikinci
kademesinde 9. simfta oqrenirn gbren, 780 oqrenciye araclar hakkrnda gerekli
bilgi verildikten sonra veri toplama araclan uyqulanrrustir.

Verilerin Analizi

Arastrrrna ile ilgili elde edilen veriler, SPSS 11.0 program, kullarularak
analiz

edilrnis,

daha

sonra

cizelqeler

ahnan

568

olusturulrnus

ve

aciklanarak

yorumlanrrusttr.

Deqerlendirrneye
cinsiyetleri,
duzeyi

kisisel

bilgi

formunda,

oqrenciler

doqum yerleri, yasadrklan yerlerin bzellikleri, annelerinin eqitirn

ve meslekleri,

babalanrun

eqitirn duzeyi ve meslekleri,

ailelerinin

ekonomik duzeyleri, vasadiklan bblgeler ve okul drsinda ozel ingilizce kursu
alrp

almama

cozumlerne

deqiskenlerine

olarak

aritmetik

gore

incelenrnistir.

ortalama,

standart

Verilere

sapma,

istatistiksel

yuzde

tablolan

yonternleri uyqulanrrustrr.

Arastumaya

ahnan 30 maddelik ingilizce Oersi

Tutum olceq! 5'ten

(Tamamen Katihyorum) 1 'e (Hi9 Kattlrruyorurn) doqru puanlar verilerek SPSS
paket program,nda analiz edilrnistir
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Analiz
hesaplanan
gbstergesi
tuturnlan

sonuclanrun

acrklanrnasinda

ortalamalar oqrencilerm
olarak

kabul

edilmistir.

ortalarnalanna gore

her

maddeye

ingilizce dersine

ybnelik

Oqrencilerin ingilizce

asaqida

srmrlan

iliskin

verilen

olarak

tuturnlanrun

dersine ybnelik
seceneklerde yer

alrrustrr

Ag1rhk

Secenek

Srrurlan

Hie; Katrlrruyorum

1

1.00-1.79

Katilrruyorurn

2

1.80 -2.49

Kararsrzrrn

3

2.50-3.39

Katihyorum

4

3.40-4.19

5

4.20-5.00

Tamamen

Tutum

Katrhyorurn

Olceqinde

tum

oqrencilerin

puan

ortalarnalan

hesaplanrrnstrr.

ingilizce dersine ybnelik toplam tuturnlanrun olcek arahk sirurlan su sekilde
hesaplanrrustrr:

Madde sayrsi x 5 = sonuc I madde sayrsi= Olcek Aralik Sirurlan

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik toplam tutumlanrun olcek aralik suurlar:
asaqrdaki cizelqede verilmistir.

Secenek

Ag1rhk

Srrurlan

Hie; Kattlrruyorurn

1

30 - 53.99

Katrlrruyorurn

2

54.00 -77.99

Kararsrzrrn

3

78.00-101.99

Katrhyorum

4

10200-12599

Tamamen Katrliyorurn

5

126.00- 150.00
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Oqrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik

tuturnlanna

ybnelik

qorusler:

arasmda anlarnh fark olup olmadiqtru test etmek icin t-testi, ui; yada daha eek
grubun qorusleri arasinda anlarnh fark olup olrnadrqrru test etmek icin de
varyans analizi (ANOVA) uyqulanrrustrr
ise Post-Hoc LSD testi kullarulrrustrr.

Farkin anlarnh i;1kt1g1 deqiskenlerde

BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolurnde, arastumarun arnacina ybnelik olarak oqrencilerin kisisel
bilgileri, ingilizce dersine ybnelik tutumlan, ingilizce dersine ybnelik tutumlan
ile

kisisel

bilgileri

arasindaki

iliski,

bgrenme

stilleri

ve

bilesenlerinin

aralarindaki ilisk: ve arastrrrnarun alt arnaclanna iliskin bulgular ve yorumlara
yer verilmistir.

1. Ogrencilerinin Ki~isel Bilgilerine Yonelik Bulgular

Oqrencilerin kisisel bilgilerine ybnelik yarutlarrus olduklan bu bilgi formu
ile bgrencilerin
annelerinin

cinsiyetlerine,

egitim duzeyi

doqurn yerlerine, yasadrklan

ve mesleklerine,

babalanrun

yerin ozelliqine,
egitim duzeyi

ve

mesleklerine, ailelerinin ekonomik duzeyine, yasadiklan bblgeye ve okul harici
ozel ingilizce kursuna katihp katrlrnadrklan ile ilgili verilerine yer verilrnistir

1.1. Cinsiyet

Oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tuturnlannda cinsiyetlerine ili$kin
elde edilen veriler Cizelqe 1 'de verilmistir.

Cizelqe l . Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore Yuzdelik Oran Oaqrhrru
N

%

K1z

302

53.2

Erkek

266

46.8

Arastirrnava katilan oqrericilerin

% 46.S'i erkek, % 53.2'si krzdrr.
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1.2. Ogrencilerin Yasadiq: Yerin Ozelligi ile ilgili Bulgular
Oqrencilerin

ingilizce dersine yonelik tutumlannda

vasadrklan

yerm

ozelliklerine Cizelqe 2'de yer verilmistir.

Cizelqe 2 Oqrencilerin

Yasadiklan

Yerin Ozelliklerine

Gore Yuzdelik Oran

Oaqihrm

N

%

Koy

354

62.3

Sehir

214

37.7

Arastrrmaya katrlan ogrencilerin %62.3'0 koyde, %37.7'si ise sehirde
yasarnakta olduklariru belirtmislerdir.

1.3.

Ogrencilerin Annelerinin Egitim Duzeyleri ile ilgili Bulgular
Oqrencilerin

ingilizce dersine yonelik tutumlarinda

annelerinin egitim

duzeylerine iliskin bulgulara Cizelqe 3'de yer verilrnistir.

Cizelqe 3.0grencilerin Annelerinin Egitim Duzeyleri Yuzdelik Oran Oaqrhrru

N

%

Okumarnis

33

5.8

ilkokul Mezunu

182

32.0

Ortaokul Mezunu

97

17 .1

Lise Mezunu

198

34.9

Oniversite Mezunu

58

10.2

Arastirrnaya

katilan oqrencilerin annelerinin eqitirn duzeyine bakacak

olursak; %5.8'inin okurnarrus, %32'sinin ilkokul mezunu, % 17 .1 'inin ortaokul
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mezunu,

%34 9'unun

lise,

%10.2'sinin

rse

Universite

mezunu

olduqu

qorulmektedir

1.4.

Ogrencilerin Annelerinin Meslekleri ile ilgili Bulgular
bgrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

tuturnlannda

annelerinin

mesleklerine iliskin bulgulara Cizelqe 4'de yer verilmistir

Cizelqe 4.0grencilerin Annelerinin Mesleklerine Gore Yuzdelik Oran Daqihrru

N

%

Ev harurru

370

65.3

Dev let

60

10.6

bgretmen

27

4.8

Ozel sektor

64

11.2

46

8.1

memuru

cahsan
Kendi i§inde
eel tsen

Arastirrnaya katrlan oqrencilerin annelerinin %65.3'unun ev harum., %
10.6's1nin

devlet

memuru,

%4.8'inin

oqretrnen,

%11.2'sinin

ozel

sektor

cahsaru ve % 8.1 'inin kendi isinde <;:al1$t191 yukanda da qorulrnektedir.

1.5. bgrencilerin

Oqrencilerin

Babalarmm Egitim Duzeyleri ile ilgili Bulgular

ingilizce dersine ybnelik tutumlarmda

duzeyleri yuzdelik oran daqrhrru Cizelqe 5'te verilrnistir.

babalarrrun egitim

93

Cizelqe 5 Ogrencilerin Babalanrun Egitim Duzeyleri Yuzdelik Oran Daqihrm

N

%

9

1.6

ilkokul Mezunu

178

31.6

Ortaokul Mezunu

114

20.2

Lise Mezunu

83

32.4

Oniversite Mezunu

80

14.2

Okumarrus

Arastrrma kapsarruna giren oqrencilerin babalanrun egitim durumuna
baktrqrrruz

zaman;

%20.2'sinin Lise

% tB'srrun
mezunu,

okumarrus,

%14.2'

sinin

%31.6'sinin
ise Oniversite

ilkokul
mezunu

mezunu,
olduqu

qorulrnektedir.

1.6.

Ogrencilerin Babalarmm Meslekleri ile ilgili Bulgular

Oqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

tutumlarinda

babalanrun

mesleklerine iliskin yuzdelik oran daqihrru Cizelqe 6'da verilrnistir.

Cizelqe 6.0grencilerin Babalanrun Mesleklerine Gore Yuzdelik Oran Daqihrru

N

%

Oqretmen

17

3.1

Devlet memuru

168

30.2

Ozel sektor cahsaru

99

17.8

lssiz

25

4.5

Kendi isinde cahsan

247

44.4
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Arastirrna

kapsarnina

ahnan

ogrencilerin

babalanrun

%

3.1 'inin

oqretrnen, % 30.2'sinin devlet memuru, % 17.S'inin ozel sektor cahsaru, %
4.5'inin issiz ve % 44.4'i..ini..inise kendi isinde c;:al1;;t191 ortaya cikrmsur.

1. 7.

Ogrencilerin Ailelerinin Maddi Durumlan ile ilgili Bulgular

Oqrencilerin

ingilizce

dersine yonelik tutumlannda

ailelerinin

maddi

dururnlanna gore yi..izdelik oran daqihrru Cizelqe ?'de verilrnistir.

Cizelqe 7. Oqrencilerin

Ailelerinin

Maddi Dururnlarrna Gore Yuzdelik Oran

Oaqunru

Tabloda

N

%

Cok iyi

45

7.9

iyi

342

60.3

Orta

163

28.7

DO§Ok

17

3.0

da

gori..ildi..igi..i gibi

ailenizin

oqrencilerin %7.9'u eek iyi, %60.3'0

ekonomik

iyi, %28.?'si

di..izeyi sorusuna

orta, %3.0'0 ise dusuk

yarutuu verrnistir.

1.8. Ogrencilerin Yasadiklan Bolqeler ile ilgili Bulgular
Cizelqe

8'de

ogrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik

yasadrklan bolqelere gore yuzdelik oran daqrhrruna yer verilrnistir.

tutumlarinda
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Cizelqe 8.0grencilerin Yasadiklan Bolqelere Gore Yuzdelik Oran Oaqrlirru

N

%

Lefkosa

135

23.9

Magosa

109

19.3

Girne

109

19.3

Guzelyurt

87

15.4

Karpaz

61

10.8

iskele

28

4.9

Lefke

37

6.5

Arastrrrna

kapsarruna

alman

okullann

%23.9'u

Lefkosa,

%19.3'0

Magosa, % 19.3'0 Girne, %15.4'0 Guzelyurt, %10 8'i Karpaz ve %4.9'u ise
iskele bolqesinden olusrnustur.

1.9.

bgrencilerin Okul Drsrnda bzel ingilizce Ders Alma Durumlan lle
ilgili Bulgular

Cizelqe

9'da ise ogrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik tuturnlannda

okul

d rsmda ozel ingilizce ders alma dururnlan ile ilgili bulgulara yer veritrnistir.

Cizelqe 9. Ogrencilerin

Okul Dismda Ozel ingilizce Ders Alma Dururnlanna

Gore Yuzdelik Oran Daqrhrm
N

%

Evet

75

13.2

Hayir

493

86.8
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Okulda aldrqiruz ingilizce dersi harici okul dismda ingilizce kursuna
katihyor

musunuz

sorusuna

ogrencilerin

% 13.2'si evet, %86 8'i ise hayir

yarutiru verrnistir.

2. Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlanna ili~kin Bulgular

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlanrun genel ortalamasi ve
standart saprnasi yapilan cahsrnalarla hesaplanarak bulunrnustur

Eide edilen

en yuksek top lam puan ( 150) en olumlu tutumlann, en dCJ$CJk top lam puan
(30), en olumsuz tuturnlann gbstergesidir. "Kararsrzrrn" seceneqi i$aretlenerek
elde edilen en yuksek puan ise (101.99)'dur. Yapilan bu hesaplamadan sonra
bgrencilerin

ingilizce dersine ybnelik tutumlarinda

kararsiz (95.33) olduklan

ortaya cikrmstrr. Bunun anlarru bgrenciler ingilizce dersine yonelik olarak ne
olumlu nede olumsuz tutumlara sahiptirler. Bu sonuc oldukca dusundurucu ve
uzerinde durulmasi gereken bir sorun olarak qorulrnektedir

Genel ortalama

puan arhklan Cizelqe 1 O'da verilrnistir

<;izelge 10. Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik ortalama puanlari.
N

Min Puan

Max

X

SS

95 33

19.54

Puan
Top/am

Tutum

569

38.00

142.00

Puanlan

Cizelqe 11 'de Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlanrun Yuzde,
Ortalama, Standart Sapma puan daqrhrnlan ile ilgili bulgulara yer verilrnistir.
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Ciz elqe 11 Ogrencilerin

ingilizce

der sine vonelix

tuturnlann.n

Yuz de , Ortalama,
Kanhyurum

Tamamen
Kanhyorum
%

Standart

Sapma

Puan

Karar srzuu

Kantrmyorum

%

%

Dag1l1mlar1
Bi~
Kanlmryc rum

%

%

lngilizce cok sevdigim dersler arasmdad.r
lngi\izce dersine cahsrnak beni dinlendirir

38.0

'JJ.2

21.3

10.9

I

7.3

J 60

lngilizce dersine cahsrrken camrn svkrhr.
lngilizce ile ugr asrnak beni dinlendirir.

I 15

8.3

18.1

33.9

25.8

13.9

2.81

I 13

?2. 7

24.4

20.6

19.2

13.2

:u,1

1.34

fJ.3

16

J

25.J

28 J

20.7

2 65

1.23

ingilizce dersinin konulan az alulu-s a rnut!u
olurum

ss

/

f,3

21.4

32.7

23 9

12 7

2.90

I.SJ

7.9

17.9

25.J

27.8

21. \

2.63

1.22

ingilizce dersinden korkanrn

05.9

27 9

IS.I

12.1

9.0

3 69

1.30

lngilizce bana korkurucu gorunur.

07 4

30.2

14.I

10.7

7.6

3 79

1.25

~] 7

28.3

25.S

14.9

7.6

345

I 21
118
1.26

Bos zarnanlanrnda ingilizce dersine calrsrnaktan
zevk ahnm

9.

lngilizce ile i\gili konular beni srkar.

10

ingi!izce ile ilgili ugra~i!ara kaulrnaktan zevk
ahnm

16.9

28 8

28.1

I76

86

3.27

II

ingilizce derslerin en guzefidir

14.9

18.8

29.9

214

14 9

2.97

12

ileride ingilizce'ye yakm bir alan secmek
isterim

!2.S

14.8

32.3

220

18.5

2 80

1.25

13

lngilizce den hie hoslanmam.

l34.3

26. 7

18.8

112

90

3.66

129

14

Programda lngilizce dersinin saati azaluhrsa
mutlu olurum

~4.8

27.1

22.1

12.0

14.1

3.36

1.34

l24.3

214

29.7

13.2

11.4

J.JJ

l.28

15.

lleride lngilizce tie iliskisiz bir meslek secmek
rstenm

16

Eli me her gecen lngilizce ile ilgili yay1n1
okurnak isterim.

17.

lngilizce konusunda her sey ilgimi eek er

18

Dersler arasmda en cok ingilizce dersinden
ho sf anmrn
MUrnki..in olsa ingilizce dersi yerine baska bir
ders ahrdrm.
ingilizce dersinin bdevlerini srkrlrnadan
vapanrn.

19
20

1134

I

19.7

127.8

126.9

I

114 4

123.6

127.9

122 I

I

JO 6

24.1

17.2

13.7

12.l

12 94

I

12 0

13 06

I

14.4

2.91

1.22

1.22

1.23

t76

26.4

21.6

12.7

11.8

345

1.32

17.2

29.S

25.5

16 7

II.I

3.25

l.23

J.39

1.29

2 96

1.28
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17.9

9.8
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Bos zamanlanmda lngiliz.ce ile ilgjli yaymlan
izlemek bana zevk verir

20.9

24 4

25.1

14.6

23

ingilizce dersinde kendimi rahat hissederim

16.5

24.1

28.6

18.8

12 0

I

24

Diger derslere gbre lngdizce dersine daha eek
cahsmm.

11.4

10.9

26.9

32.3

18 5

I,

25

Sana gore en cekici ders lngilizcedir.

10 S

15.1

32.0

25.7

177

2 77

I 20

26.

lngilizce dersinde konular azatuhr sa sevinirim.

16 9

22.3

23.7

20.4

16.J

3.02

1.33

27.

lngilizce dersinden r;ekinirim

?8.3

29.S

22.5

118

7.9

3.58

1.23

28

ingilizce dersine sadece smrf gecmek icin
cahsmm.

130.2

26.9

15.5

16.3

111

348

1.35

?7.1

25.8

25.1

10.9

111

_} 46

1.29

29

lngifiace ile ilgil1 konulardan hostanmarn

JO

lngilizce ile ilgili bir sorunu cczmek icin
ugr asmaktansa bir bilene sorup cgrenmeyi
1ercihederim

14.9

119 0

I

16.2

I

27.6

I

19 0

I

18.3

I

i.14
64

2 98

I

1.24

I

122

I

135

98

Cizelqe 11 'de arasturnaya katlian ogrencilerin ingilizce dersine yonelik
tutumlanndan elde edilen ortalama sonuclanna yer verilmistir. Tabla 11 'de de
goruldugu gibi ogrenciler baz: maddelere "katrhyorum", baz: maddelere ise
"kararsrzrrn'' ifadelerini verrruslerdir.Oqrencilerin " katrhyorurn" yaruttru verdiqi
maddeler sunlardir: "ingilizce cok sevdiqim dersler arasmdadrr" (s= 3.60),
"ingilizce dersinden korkarrrn" (x

=

= 3.69),

"ingilizce bana korkutucu qorunur" (x

3. 79), ingilizce ile ilgili konular beni sikar" (x

=

3.45), "ingilizce'den hie

hoslanrnarn" (x = 3.66), " Mumkun olsa ingilizce dersi yerine baska bir ders
ahrdrrn" (x = 3.45), " ingilizce dersinden cekinirirn " (s= 3.58), " ingilizce

=

dersine sadece siruf qecmek icin cahsmrn" (x
konulardan hoslanrnarn" (x

=

3.48), ve " ingilizce ile ilgili

3.46) seklindedir.

Oqrencilerin "kararstzrrn"

yarutrru verdiqi maddeler ise;

dersine cahsrnak beni dinlendirir" (x

=

" ingilizce

2.81 ), " ingilizce dersinin konulan

azaltrhrsa mutlu olurum" (x = 3.24)," ingilizce dersine cahsirken carum srkihr"
(x= 2.65),

" ingilizce ile uqrasrnak

beni dinlendirir" (x = 2.90),

zarnanlanmda ingilizce dersine cahsrnaktan zevk almm" (x

=

" Bos

2.63), " ingilizce

ile uqrasanlara katilrnaktan zevk ahnrn" (x = 3.27), " ingilizce derslerin en
quzelidir" (x

=

2.97), " ileride ingilizce'ye yakrn bir alan secrnek isterirn" (x

2.80 ), " Programda ingilizce dersinin saati azaltihrsa mutlu olururn" (x
), "lleride ingilizce ile iliskisiz bir meslek secrnek isterirn" (x
qecen ingilizce ile ilgili yayrru okumak isterim" (x

=

=

=

=

3.36

3.33), "Elime her

2.94 ), "ingilizce konusunda

her §ey ilgimi ceker" (x = 3.06), "Dersler arasmda en cok ingilizce dersinden
hoslarunm" (x = 2.91 ), "ingilizce dersinin
yapanrn" (x

=

cdevlerini stkilrnadan.

zevkle

3.25), "ingilizce dersine mecbur olduqum icin cahsrnm" (?

=

3.39), "Diqer derslere gore ingilizce dersine daha cok cahsinrn" (? = 2 96), "
ingilizce dersinde kendimi rah at hissederim" (?

=

3.14 ), " Diger derslere gore

ingilizce dersine daha cok calrsrnrn" (? = 2.64 ), "Bana gore en cekici ders
ingilizcedir" (? = 2.77)," ingilizce dersinde konular azaltihrsa sevinirim" (? =
3 02),

"ingilizce ile ilgili bir sorunu cozrnek icin uqrasrnaktansa

sorup ogrenmeyi tercih ederim" (7

=

2 98) seklinde srralanrrusur.

bir bilene

99
Yukandan da anlasrlacaqi qibi oqrenciler ingilizce dersi tutum olceqine
srkhkla

"kanliyorurn

ingilizce

dersinin

dersinde

kavnaklaruyor

yarutiru verrnislerdir

ikinci bir dil olarak

zorlanrrus

yasantrlanndan

ve karasizrm"

olabilecekleri

simdiki

ve

yasantilara

olabileceqine

oqrenilmesi,
ingilizce
getirdikleri

inarulmaktadrr.

ashnda

bu

sorun

Bunun, okullarda

oqrencilerin
dersine

icinde

kars:

olumsuz

Oqrencilerin
yer

ingilizce
qecrnis

tutumlardan
ingilizce

ahyor

dersi

oqretmenlerinin

de

olabileceqi

dusunulrnektedir.

Gunurnuzde. hangi ders olursa olsun, ogretmenin nitelikleri,

dersinde kullanacaqi materyaller, oqretirn yontern ve teknikleri, arac qerecler
on planda olrnasi qerektiqine
oqrencilerin

kendi anadillerinde

inarulmaktadir.
kendilerini

, qercek olabileceqi dusunulrnektedir.
ingilizce

konusrnaya

anadilleri

olan

Turkce

zorlaruhrlar.

eqitirn sisteminde

ifade ecernediqi

kacirulmaz

bir

Orneqin, oqrenciler ingilizce derslerinde
Fakat,

konusmaya

Gunumuz

ders

baslarlar.

bittiqi

zaman

yine

Bu da bgrencilerin

bgrendigi bilgileri srrufta brrakrnasrna ve pratik vaparnamasma

kendi
srrufta

neden olur ve

oqrenilenler kullarulrnayinca unutulur seklinde yorumlanabilir.

2.1. bgrencilerin

Cinsiyetlerine Gore ingilizce Dersine Yonelik Tutumlan

Oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tutumlannda cinsiyet deqiskenine
iliskin

anlamli

bir farkm

olup

olrnadiqrru

belirlemek

icin t-testi

yaprlrmstrr. Yapilan t-testinin sonuclan Cizelqe 12'de verilrnistir.
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9. S1n1f Oqrencilerinin

ogretim

ytlt icerisinde,

ingilizce

Oersinc Yonelik Tutumlan

Stilleri Arasmdaki iliskiyi deqerlendirrnek
Tarama

Modelleri

arastrrrnarun

evrenini

olusturmaktadrr.
random

icerisinde

yontemiyle

yer alan "lliskisel

temsil etmekte,

Arastirrna

yaprlrrusnr.

Tarama"

her okuldan

orneklernine

belirlenrnistir.

belirlenen 23 llkoqretirn

arnaciyla

Kuzey Krbns llkoqretirn

ahnan ilkogretim

Buna gore, evrendeki

II. Kademe

9. stntfta ogrenim

ile Oqrenrne

Arastrrrna

modelindedir.

secilmis

ikinci

Gene!

Kuzey Ktbrts

srruflar ise orneklerni
II. Kademe

daqihrna

okullari,

uygun olarak

qoren 568 ogrenci orneklerni

olusturrnustur.

Arasturnarun

verileri oqrencilere

Tutum Ol9egi ve Kolb Ogrenme
programtnda
varyans

cozurnlenerek,

testleri

uygulanarak

Stilleri Envanteri

aritmetik

tutum icinde olduklart

oranla ingilizce
Arastirrnada
ingilizce

dersine

ortalama,

Kisisel Bilgi Formu,
ile toplanrmstrr.

standart

ingilizce

saptanrrustrr.

dersine

Krz ogrencilerin

yonelik daha olumlu tutum gosterdigi

yonelik tutumlartnda

anlamlt

Ill

dersi

Veriler SPSS

sapma, t-testi, tek yonlu

ycnelik

elde edilen diger bir bulgu ise oqrencilerin

dersine

ingilizce

analiz yaprlrrustrr

Sonuclara gore, ogrencilerin
olumsuz

uygulanan

ne olumlu ne de
erkek oqrencilere
bulunrnustur.

doqum yerlerine

bir farklihk olrnadrqidrr.

gore

Yasadrklan yerlerin ozelliklerine gore ise, sehirde yasayan oqrencilerin ingilizce
dersine yonelik tuturnlan ile koyde yasayan ogrencilerin ingilizce dersine vonelix
tutumlan arasinda anlarnu bir fark olduqu ortaya crkrmstrr Oqrencilerin annelerinin
eqitirn duzeyine gore gruplar arasinda anlarnh Iarkhhklar ortaya cikrmstrr.

Oqrencilerin annelerinin mesleklerine

gore ingilizce dersine yonelik tutumlannda

anlamli bir fark vardrr (f= 3.152, p<0.05). Diger bir sonuc ise, oqrencilerin
babalanrun mesleklerine gore ingilizce dersine yonelik tutumlannda anlarnh bir fark
olduqudur (f=2.598, p<.005).
Oqrencilerin
gore,

doqum

ogrenme bicirnleri ve bilesenlerinin
yerlerine

gore,

ogrencilerin

puanlanrun cinsiyet gruplanna

yasadiklan

babalarm egitim duzeyleri gruplar aras: karsilasturnalara

yerlerin

gruplanna

gore,

gore farklihk qostermediqi

sonucu ortaya crkrrustrr Arastrrma kapsarruna giren ogrencilerin annelerinin eqitim
duzeyleri icin p<0.05 duzeyinde Somut Yasanti ve Soyut Kavramsallastrrrna-Sornut
Yasant. oqrenrne bicimi puanlanna gore farklihk qosterdiqi gibi sonuclara vanlrmsur
(p=0.003, p=0.002).
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ABSTRACT

THE ATTITUDES OF 9 TH GRADE STUDENTS TOWARDS ENGLISH AND
THE RELATIONSHIP

BETWEEN THEIR LEARNING STYLES

SAKALLI DEMiROK, MUKADDES
Master Degree, Department of Education Programs and Teaching
Supervisor: Do9.Dr Huseyin Uzunboylu
October 2007, 142 pages

The aim of this research was to measure the attitudes towards English
Language and relationships between learning styles of the North Cyprus
Primary school 9th grade preparatory form students within the academic year
2006 - 2007.

Regarding the Experimental Method, Descriptive Method was taken
into hand. This study was guided within the framework of North Cyprus where
the 9th grade primary school preparatory form was each selected randomly.
Therefore, this embodies 23 Primary school 9th grade preparatory forms with
amount to 568 random students.

The research study was designed according to, a personal information
form, Attitude scale; whether there would be any changes of their attitudes
towards English and Kalb's learning style inventory. The data was gathered
and analyzed by SPSS 11 program, arithmetic means, standard error, t-tests,
percentage and one way ANOVA.

As a result of the tests, the findings clearly show that the students'
attitudes towards English learning were neither positive nor negative.
Although, this differs on their gender; it was found that the attitudes of female
students towards English were more positive than the male students. Another
finding taken into hand was that there was no effect of the students' attitudes
towards English regarding their place of birth.
V

On the contrary, there was a different attitude finding on the students
attitudes towards English depending on the area they lived at; the students
who live in the urban areas had a more positive attitude to those who live in
the rural areas. Together with this, we have witnessed that there are effects of
the students' attitudes towards English regarding their mother's education
level. Mean scores show that students mothers occupations also have an
effect which were calculated as 3.152 albeit this difference was found
significant (p= <0.05). This result can be interpreted as students whose
mothers have a higher educational level, are more sensitive towards English
than students who do not. In addition to this, Mean scores also show that
students fathers occupations have an effect which were calculated as 2.598
albeit this difference was found significant (p=0.05). This result can be
interpreted as students whose fathers have a higher occupational status, are
more sensitive towards English than students who do not.

Finally, we can interpret that there are no effects of the components
attitudes towards English regarding their learning ways, gender, place of birth,
area they live in and fathers' education level. This research also includes that
the result of students mothers' education level have an effect on the students'
attitudes towards English with mean scores of p=0.05.

As a result of this study, concrete experience with Mean scores of
p=0.003 and abstract conceptualisation

with Mean scores of p=0.002 has

been observed. As seen in the Mean score results, this can be interpreted as
abstract conceptualisation

having an effect on the students' attitudes towards

English and being more significant.
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BOLOM I

GiRi$

Bu bolurnde, konu ile ilgili kavramlar, bu kavramlarm tarurm, amaclar:
bnemi ve bzelliklerine yer verilrnistir.

Turkce'de

iletisim

turetilmis . olan

sozcuqu,

Fransrzca

kullarulrnaktadrr.

Latince'deki

"communication"

Latince'deki

"communis"
kavrarrurun

"commune",

sozcuqunden
karsihq:

"cornrnunis",

olarak

"communicate"

sozcukleri, bir ortakhqr, toplurnsallasrrus olrnayr, birlikteligi, ortak katihrm ifade
etmektedir.

Bireyler arasrnda yaprlan anlam(lar)

yuklu simgeler gbnderimi,

ahrru,

islerni, yeniden gbnderimi,

yeniden al.rm ve yeniden islenimi sureci olarak

ifade

sureclerin

edilen

iletisirn,

bu

etmektedir (lnceoqlu, 2004,Akt:Tombul,

temelindeki

toplumsallasrnayi

ifade

2005).

Sosyal bir varlrk olan insanrn en bnemli ihtiyaclanndan

biri iletisimdir.

Demircan'a (2002: 12) gore en genel tarnrruyla iletisirn, insan ve insan, insan
ile makine
qudulen

(programc1-bilgisayar),

arac)

arasmda

cesitli

makine
iliskileri«

ile makine
farkh

(qudurncu

bicimlerde

arac ile

deqistirilerek

surdurulrnesidir Bu etkinlik, katrlanlarrn karsrhkh olarak birbirlerine soyledikleri
ya da gbnderdikleri bildirilerle qerceklesir. iletileri tasryan anlatma araci dildir.

Tarihi
kendisinden

qelisim
sonraki

qerceklestirrnek
insanoqlu

sureci

icerisinde

kusaklara

insanoqlu

aktarabilmenin

bilgilenmenin,

yollanru

ararrus

adina bircok ybntem ve arac gerec; kullanrrustrr

baslanqrctan

bilgilerini
ve bunu
Bir bakima

itibaren "neyi, nasrl, ne ile, ne zaman, ne kadar"

sorulanna cevap ararnaktadrr (Alkan, 1997)
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Schramm,

insan topluluqu ve davraruslan

ile ilgili her dahn iletisirnle

ilgilenmesi zorunluluqunu vurqularnaktadrr (Akt: Ergin, 1995).

Laswell (1948), iletisirni §LI soruyla ifade etrnistir "kim, kime hangi kanal
yoluyla, ne tor bir etkiyle ne soyluyor?" (Akt: Yahn, 2002). lletisirn bu bakis
acrsiyla ele ahndiqmda mesaji gbnderen (kaynak), mesaj, kanal, alic: (hedef
birim), kaynak ile hedef arasmdaki

ili§ki, etki, iletisimin

icinde bulunduqu

sartlar ve rnesajm ic;erigini kapsarnaktadrr.

Silman

ve diqerleri

alarunda buyuk

(2007)'ne

gore iletisim,

toplumsal

yasarrun

her

bir bnem tasrrnaktadrr. Evde, isyerinde, okulda, arkadashk

ortarrunda, siyasal cevrede kurulacak saqhkl: bir iletisim, insanlann kendilerini
daha huzurlu ve quvenli hissetmelerini saqlayabilir. Saqhkh bir iletisirn insanlar
arasmda

cikabilecek

olasi bir anlasmazhqr,

gerilimi,

uyusrnazhqr, en aza

indirmeye katkrda bulunur. Aynca iletisirn toplumsal hayatm ic dinarniqini de
tetikleyerek hayati canh ve diri tutar.

lletisim, insanlann bilgilerini, duygu ve dusuncelerini birlikte paylastrq: bir
surectir. Bu surec sadece sozlu ve yazrh ifadelerle deqil, ayru zamanda iletilen
mesaja katkida bulunan vucut dilini ve kisisel tavrrlan da icerrnektedir (Hybels
& Weaver, 1995, Akt: Silman ve diqerleri, 2007) .

lnsan/Foplurn/lcultur
bge

olarak

nitelenen

ve Egitim baqrntrs: icinde kurucu ve orquleyici bir
dilin

yaprsal

qorunurnunun

cok

kanstk

olduqu

bilinmektedir (Cem, 1978) .

Bu

nedenle

yaklasrruslardrr.
koyrnuslardrr

dil

konusunu

ele

alanlar

ona

cesitti

ybnlerden

Oil nedir sorusuna cevap arayanlar da ayru c;:e~itliligi ortaya

Asaqrda dil tanrmlanndan birkac brnek verilrnistir.

•

Oil, insanlar arasinda bir iletisim aracrdir (Roucker, 1968) .

•

Oil, bireyler arasrnda anlasmayi saqlayan toplumsal bir sistemdir
(Dilacar, 1968) .

•

Oil, anlamlar

ve ses dizeleri

arasinda

iliski kuran bir ilkeler

takrrrudrr (Langacker, 1972) .
•

Oil, dusunce,
yonunden

duygu ve isteklerin, bir toplumda

ortak

baskalanna

olan

bgeler

aktanlmasrru

ve

kurallardan

ses ve anlam
yararlanarak

saqlayan 90k yonlu, 90k qelismis bir

dizgedir (Aksan, 1977; Akt: Demirel, 2007).
•

Bir toplumda

yasayan

iletisirn kurarlar.

bireyler birbirleriyle

ayni dili konusarak

Buqun hrzla qelisen ve deqisen dunyarruzda

diger uluslarla da iletisirn kurmak zorundayrz. Baska bir deyisle,
diqer Olkelerle her alanda bilgi ahsverisi yapabilmek,
iliskilerirnizi

yurutebilrnek

ve

kendi

ekonomik

dusuncelerirnizi

ifade

edebilmek icin anadilimizin drsinda en az bir yabanc, dil bilmek
zorundayrz.

Bu nedenle, hem anadili bgrenimi hem de yabanc, dil oqrerumi eqitirn
sistemi

icinde buyuk

onern tasrrnaktadrr.

Kuresellesrnenin

qereqi

olarak

yabanci dil bilmenin bireylere saglad191 yararlann artrnasiyla birlikte yabanc,
dil oqrenimine ve bgretimine verilen bnem artrrusttr.

Buqun,

yeryuzunde

degi$ik

toplurnlann

kullandiklan

konusulan

dil

sayrsiru kesin olarak belirtmenin olanaksiz olduqu, buna karsrn ortalama bir
sayrrun ucbin ile ucbin bes yuz arasinda olduqu belirtilmektedir (Dilacar, 1968)
.Bu sayirun
bulunmaktadir

dart

bin hatta

besbinden

fazla

olduqunu

arasi

de

(Hill, 1969; Ozen, 1978, Akt:Demirel, 2007).

Dunya uzerinde bu kadar 90k dilin bulunrnasina
uluslar

iler surenler

iliskiler,

uluslann

kendi ana dilleriyle

karsrn qittikce artan
iletisim

saqlarnalanru

yetersiz krlmakta ve bu nedenle diqer ulkelerin dillerini oqrenrne gereksinimi
ortaya crkrmstu Ancak ikinci dil olarak bgrenilen dillerin sayrsi oldukca azdir
(Oemirel, 2007) .
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Dunya uzerinde insanlann hemen hemen hepsi anadilleri haricinde bir
yabanci dil olarak ingilizce konusrnaktadir
olmazsa

olmaz

kosullanndan

olduqu ifade edilmektedir.

birinin

i$ dunyas.nda

ingilizce

basanh olrnarun

bilmek olduqu

Dunya uzerinde her turlu postarun, e-rnail'in ve

telqrafm yazrsma dilinin ingilizce olduqu bir zamanda ingilizce'nin
uzerindeki

eqernenliqi

qorulmektedir

arasi dili haline qelmistir.

kacirulamaz

Dunyadaki

ingilizce

qercekten

bilim ve teknoloji

is dunyas:

dunyarun

uluslar

ag1rl1kl1 yaymlarin

yarrdan fazlasr, bilgisayarlarda saklanan bilgilerin % 80'i ingilizcedir (Tayhani,
1993).

Deqisen ve kuculen dunyarruzda yemek zevkinden sanat zevkine kadar
.buyuk bir uyum, daha doqrusu benzerlik dbnemi yasiyoruz.
bir yakinlasma

Kuresellesrnenin

ve tarurna olgusu olrnasryla da herkesle iletisirn kurabilme,

anlasma bnemli bir ihtiyac halini alrrust.r

Dunyarun pek eek yerinde yabancilar arasinda konusulan dilin ingilizce
olrnasi, ingilizce bgrenme isteqim ve oqretirn yayginl1g1n1 arttrrrusttr. ingilizce
artrk tum dunya ulkelerinin ikinci dili alma yolunda ilerlemektedir.

Ekonomik

alanda, sosyal alanda, egitim- bgretim alarunda, bilim ve teknolojide kullanlian
dil ingilizcedir www.ingilish.com/ingilizce-egitimi.htm.

Kuzgun ve Deryakulu'ya
farkhdrrlar.

Doqadaki

davraruslanru

gore, insanlar pek eek bakimdan

en qelisrnis

cozurnlerneye

sistemlerden

birbirinden

biri olan insaru ve onun

calismak ashnda oldukca zor ve karrnasik bir

istir. Bireyler arasindaki farkhhklardan c;:ogu zaman ilk dikkati cekeni fiziksel
Iarkhhklardrr

Ancak

bilindigi

gibi, bireyler

zihinsel (bilissel), psikolojik, toplumsal

yalruzca fiziksel

acidan

deqil,

ve kulturel acidan da birbirlerinden

farkhdir.

Ounyaya gelen hicbir insan, bir diqer insanla ayru deqildir. Varolan tum
insanlar parmak izleri kadar essizdir

Konusu insan olan sosyal bilimlerde

farkh bireylerin ayru uyaranlara ayru tepkileri vermeleri beklenmez

Bu eqitim

bilimleri icin de qecerlidir. lnsanlann farkh sekillerde bgrendig1 yeni bir fikir
deqildir (Fizzel, 1984)
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Gunumuzde
olduqu

gibi

oqrenim ve bgretim

arastirmalar

ile ilgili olarak bircok bilim dahnda

yapilarak

bunlann

sonuclan

calismalara

vansrtrlrmsu r.

Ogrenme
canlilardan

yeteneqi

insaru toplumsal

bir varhk

ayrran en onernli ozelliklerden

hicbir davrarus:

qosterrneyen

insanoqlu,

yapan

ve onu diqer

biridir. Dogdugu zaman bilincli
yasamasi

icin gerekli

olan tum

davraruslan cevre etkisi ve doqustan sahip olduqu genlerin vardrrmyla bgrenir
(Fidan ve Erden, 1993).

Oqrenrne genellikle kendiliqinden ve yonlendirilrnis olmak uzere iki turlu
meydana gelir. Kendiliqinden oqrenrnede birey, kendi basina ya da yasantrlan
sonucu olusan davrarus degi$ikligiyle oqrenrnevi qerceklestirir. Yonlendirilrnis
ogrenmede

ise; bgrenmeyi saqlayacak ortarru yaratan bir baska ki$i ya da

aracm varl191 soz konusudur.

Yonlendirilrnis

ogrenme,

oqretme etkinlikleri

sonucunda meydana gelir. Buradan hareketle oqrenrne ve ogretme arasindaki
fark: aciklarnak gerekirse; ogretme en qenis anlarruyla oqrenrnevi saqlama
etkinlikleridir (Fidan ve Erden, 1991 ).

lnsanoqlunun

en onernli becerilerinden

biri oqrenrnedir

Bireyler yasarn

icerisinde ya da meslekleri icra ederlerken farkh yasantilar ile kars: karsrya
gelmektedirler.
almaktan

Etkin oqrenen bir birey olabilmek

(Somut

Yasantt)

dinlemeye

uretrnekten (Soyut Kavrarnsallasturna)

(Yansmci

icin olaylann
Gozlern),

icinde yer
yeni

fikirler

kararlar vermeye (Aktif Yasanti) kadar

qenis bir yelpaze icinde hareket etmek gerekmektedir.

Bazi yetiskinler

bu

ogrenme modellerinin bazrlarinda diqer yetiskinlerden basanh olmakta ve bir
oqrenrne stili qelistirrnektedir (Erqur, 1998).
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Egitim ise, insanhk tarihi kadar eski bir inceleme olmasrna karsihk bir
bilim olarak qelismesi oldukca yenidir. Egitim, belli arnaclara gore insanlann
davraruslanrun planh olarak deqistirilmesi ve qelistirilrnesinin yasa ve ilkelerini
bulmaya ve bu arnacla teknikleri qelistirrneye calrsan bir bilim dahdrr (Erden
ve Akman, 1998)

Egitim en genel anlarruyla,
surecidir.

Bu surecten

qecen

insanlan

belli arnaclara

insarun ki$iligi degi$ir.

gore yetistirrne

Bu deqisim

eqitim

surecinde kazarulan bilgi, beceri, tutum ve deqerler yoluyla qerceklesir. Egitim
toplumdaki

kulturleme

doqurnundan

olumune kadar kendi kulturunun istek ve beklentilerine uyacak

bicirnde

etkilenmesi

surecinin

bir

ve deqistirilmesine

parcasrdrr.

Toplumda

"kulturlerne"

denir.

bireylerin

Kulturlernenin

amach olarak yapllan krsrm eqitirndir (Fidan ve Erden, 1993).

Bilindiqi gibi egitim, en qenis anlamda, bireyin doqurnuyla baslayan ve
yasarru boyunca devam eden bir sureci betimlemektedir.

Bu surecte birey,

doqustan qetirdiq: pek cok ozelliqi cevreyle etkilesirn srrasrnda ortaya cikarrna
ve qelistirrne olanaqi bulmakta, yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanrnaktadrr
(Kuzqun, Deryakulu, 2004 ).

Demirel'e (2004) gore egitim sureci, eek boyutludur, sureklidir. yasarn
boyu

devam

etkinliklerini
oqrenrne

eder,

yasantrlarla

yonlendirrne

yada

kazarulrr.

Oqretrne

ktlavuzlanrna

isidir.

sureci
Burada

ise cqrenme
sozu

edilen

kavrarru, yasant: urunu ve az eek kahci izli davrarus degi$ikligi

olarak tarurnlanrnaktadrr

Egitimin belli amaclara gore planh ve kontrollu yaprlan sekli formal;
qelisiquzel

kendiliqinden

olusan

sekli informal

eqitim

olarak

adlandrnhr.

Formal eqitim arnachdrr Onceden hazrrlanrms bir programa gore planh olarak
yurutulur ve oqretirn yoluyla qerceklestirilir.

Okulda yapllan eqitirn forrnaldrr

Orqun egitim, belli bir yas grubunda olan bireylere milli eqitirn arnaclanna gore
okullarda

verilen eqitimdir. Yayqrn eqitim ise orqun eqitirne hie qirrnemis,

orqun egitimin bir kademesinden

aynlrrus bireylere ilgi ve ihtiyac duyduklan
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zaman kisa sure!i kurslar yoluyla yaprlan eqitirndir. lsyerlerinde,

hizrnetici

eqitirn arnacryla yapllan oqretim faaliyetleri, halk eqitirn merkezlerinde

acrlan

kurslar, yayqrn eqitim brnekleri arasmda sayllabilir (Fidan ve Erden, 1991 ).

Demirel'in
eqitirn

2003'te yayinlanan

olanaklanndan

okullardan
olanlara

erken

hie

yararlanrnarrus

aynlanlara

ve meslek

uygulanan eqitirndir

cahsrnasmda

yada

dallannda

orqun

daha

ise yayqrn eqitirn; orqun

durumda
egitim

yeterli

olanlara,

kurumlannda

duruma

gelmek

gittikleri
okumakta

isteyenlere

Yayqin eqitim, orqun egitim kururnlanrun drsinda eqitirn

gbrenler icin uygulanan kisa ve uzun dbnemli eqitirndir.

Halk egitimi ise, genellikle on bes yas yada daha ileri yasta olup normal
okul ve universite sisteminin dismda bulunan kimselerin yararina sunulan ve
gereksinimlerine

gore duzenlenen eqitimdir.

Hizmet i<;i egitimde ise ozel ve tuzel kisilere ait i:;; yerlerinde, belirli bir
rnaas ya da ucret kar:;,ll191nda i$e ahnrrus ve cahsrnakta

olan bireylere

qorevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanrnalanru saqlarnak uzere yapllan
egitimdir.

Egitim
ogrenme-

surecinin

ui:;; temel

oqretrne etkinlikleri

cqretme-oqrenme

oqesi

vardrr.

Bunlar

ve deqerlendirrnedir.

egitimin

amaclarr,

Egitim arnacla baslar,

etkinlikleri ile surer ve deqerlendirrneyie sona erer. Amaclar

kisilere hangi bilgi, beceri ve tuturnlan ogrenmelerini saqlar. Ogretim sonunda
elde edilen urunlerin arnaclara uygun ve yeterli olup olrnadiqi deqerlendirrne
islerni ile anlasihr Bu nedenle deqerlendirrne eqitirn surecini tamamlayan ve
onun ayrllmaz bir parcasidrr (Fidan, Erden, 1993)

Bilindiqi gibi eqitirn, en qenis anlamda bireyin doqumuyla baslayan ve
yasarru boyunca devam eden bir sureci betimlemektedir.
doqustan
cikarma

getirdigi

pek cok ozelliqini

ve qelistirrne

olanaqi

cevreyle

bulmakta,

etkilesirn

Bu surecte birey,
sirasmda

ortaya

yeni bilgi, beceri ve tutumlan

kazanmaktadir Ote yandan bgretim, belirli bir kurumsal yaprlanrna icinde
(orneqin okullar gibi), bnceden belirlenmis arnaclar doqrultusunda, bireyin bu
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arnaclara

ulasrnasrrun

saqlarnak

uzere, planh ve proqrarnh

bir bicirnde,

oqrenilrnesi beklenen iceriqir: (bilgilerin) daqinrm ve bu iceriqin oqrenilmesini
destekleyecek

ve kolaylasuracak

bgrenme etkinliklerinin

uyqulanmasi

sureci

olarak tarumlanabilir. Oqrenrne ise, bireyin ya~ad191 cesitli deneyimler sonucu
bilgi ve davr aruslanndaki

qorece kahci deqisrneler olarak tarumlanmaktadrr

(Mayer, 1982; Akt: Smith ve Ragan, 1999).

Eqrtirnciler

gayet

uyqularnasmdan
yaklasrmlan

iyi bilirler

yararlanma

ki,

oqrencilerin

duzeyleri,

ve her bir oqrencinin

belirli

bir tur

tercih ettikleri ogretme

oqretim

- bgrenme

belirli bir turdeki bgretim uyqulamasina

tepkisi (yarutr) sahip olduqu bireysel bzelliklere gore tarkhlasrnaktadrr (Kuzgun
ve diqerleri 2004) .

Bireysel farkhliklar
Oqrenrne

stillerinin

ve kisisel tercihler

kavramirun

temelini

dun de vardi buqun de var.

de bireysel

farkhtrktar

ve kisisel

tercihler olusturrnaktadrr (Kccak, 2007).

Fidan (1986)'a gore egitimle ilgili calisrnalarda

temel ag1rl1k bgrenme

bgretme surecinin etkinligi olup, bgrenmenin tum oqrenciler icin kolay, verimli
ve kaliteli duruma getirilmesi amaclanrnaktadir.
teknolojileri

kullanmak,

uygulamak

ve

her

bgrenme-

oqrencinin

Bu amaca ulasrnak icin yeni

ogretme faaliyetlerinde
oqrenrne

stiline

uygun

yeni yaklasrrnlan
caqdas

oqretirn

yonternlerini uygulamaya koymak gerekmektedir.

Geleneksel
olmak

uzere

kazamlmasi
bireyin

olarak ogretimin

uc temel
ve zihinsel

davraruslarma

icermektedir.

alana

sonuclan,
aynlrnrstrr.

islernlerde
yon

veren

bilissel, duyussal
Bilissel

alan,

ve devinsel

ozunde

bilginin

kullarulrnasryla

ilgilidir. Duyussal

tutum,

deqer

inane,

ve

alan

ybnelimleri

Devinsel alan ise beden qucuyle yapilan islerm qerektirdiqi

yeterlilikleri kapsarnaktadrr (Sah ve diqerleri, 2006)
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Duyussal

a Ian genelde duyqulan

inceler. Duyqulann

ortaya cikrnasr

ifade edilmesi, bgrenilmesi, bilincf ya da bilincsiz olarak yasanrnasr, davrarus:
etkilemesi

ve

davramstan etkilenmesi gibi

olgular

bu

alarun

calisma

konularidrr (Price, 1998).

Duyussal
aynldrqm:

alan ile ilgili tartrsrnalar rn tumu, bu alarun tarihsel bilisten

qosterrnektedrr Bili$, uzun sure dusunurler

tarafmdan mantrksal,

ve arastrrmacrlar

duygular ise ak1I d1$1 olarak qorulmustur Yunanlllar bu

ikili durumu ilk kez ortaya koyanlar arasmdadrr Orneqin

Plato, duygular,

dizginlenmesi gereken

Bu dizginlemeyi

vahsi

atlar olarak

tarurnlarrustrr.

yapacak olan gu9 ise akrldrr. Dekart'in "dusunuyorurn byleyse vanrn" sozleri
de

bedenin

akrldan

aynlmasi

gerektigini

dile

getirmektedir.

Modern

zamanlarda ise bazen akrl ve duygu, bazen de akrl ve beden olarak bu ikilem
farkf bicunlerde ortaya crkrrustrr (Sah ve diqerleri, 2006).

Duyus sa] alarun ger9ekte neyi kapsadrq: konusunda
birligi yoktur.

Martin ve Briggs (1986),

kesin bir qorus

baz: ogrencilerin bir yada birkac

arastrrmaci tarafindan duyussal alanla ili$kilendirildigini ama bunlar uzerinde
90k az qorus birligi olduqunu belirtmektedir.

Bu ogeler,

gudulenme, ilgiler, tutumlar,

inanclar,

deqerter, ozquven,

basan

qelisirni,

denetim

gereksinimi, benlik

baqrmsrzhk,

ruh sagl191, kisilik

qelisimi,

grup

odaqr,

benlik kavrarm,
ahlak, duygular,

merak,

dinamiq:

yaratrcrhk,

ve kisiliktir

Bu

kavramlardan bzellikle tutumlar (tutumlar, inanclar ve deqerler) benlik qelisirni
(benlik kavrarru, ozquven, benlik qelisirni, denetim odaqr, ki$ilik qelisimi) ve
qudulenma duyussal alan ile en 90k ozdeslestirilen

kavrarnlardrr (Sah ve

digerleri, 2006).

Kisacas: duyussal alan, insan davraruslanna yon veren tutum, inane,
deqer ve ycnelirnleri
duyussal ozelliklcr.

icerrnektedir Oqrencilerin

davraruslanru

etkin bir ogrenmenin ger9ekle$mesinde

yonlendiren
belirleyici

rol

oynayabilir cunku ogrencilerin bir ogretme-ogrenme surecine ilgi qostermesi
ve katilmasr buyuk olcude duygusal alanda istek ve cosku duymalanna
baqhdrr (Sah ve diqerleri, 2006)
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Tutum

olumsuz

kavrarru,

"bir bireyin

tepki gbsterme

herhangi

bir uyanci

olumlu ya da

karsrs.nda

eqilirni" bicirninde tarurnlanmaktadrr

(Oppenheim,

1996: 105). Diger bir deyisle tutum; fikir, durum, soyut bir dusunce yada
konuya ybnelik, ogrenilmi§ ve tutarh tepki verme eqilirnidr: (Lukow, 2002 46).
Alport'un

tarurruna gore tutum, yasanti ve deneyimler

olduqu

tum

nesne

ve

durumlara

kars:

bireyin

sonucu olusan, ilgili
davraruslan

uzerinde

ybnlendirici ve etkileme qucune sahip duygusal ve zihinsel haztrhk durumudur
(Tavsancil, 2002) .

Yukandaki

tarurnlar dikkate ahndiqrnda tutumun, bireyin davraruslartru

ybnlendirici

bir unsur

orqutlendiqi,

bgrenme

Cellond,

tutumlari

deneyimlerin

olduqu,

bunun

yarn srra vasanti

sureci sonunda
"bireyin

simdiki

bir ozeti" biciminde

olustuqu

sbylenilebilir.

davraruslanm

ele alrnaktadir

ve deneyimlerle
Nitekim

belirleyen

Mc

qecrrus

(Tolan, isen ve Batmaz,

1985).

Tutumlar

bireylerin

onaylama-onaylamama,
zaman

icinde

nesnesiyle
tutumlann

deqisrne

tutum

boyutlannda
ve

ilgili yasantrlara
olusrnasinda

nesnelerine

qelisrne

iliskin hoslanma-hoslanrnarna,

yaptiklan

deqerlendirrnelerdir.

gbstermektedir.

ve bgrenmelere

Bu

durum,

dayanrnaktadrr.

Tutum,
tutum

Bu baqlarnda

sosyal etkilesirn ve model almarun da rolu olduqu

qorulmektedir (Ajzen, 1987 ; Kaqitcibast, 1985).

Belli bir psikolojik durumdan diqerine qeciste etkili olan tutmular, msan
yasarrunda
Tutumlann

buyuk bir bneme

sahiptir (Krech ve Crutchfield,

qelisirni cesitli dbnemlerde incelenmektedir.

Tutumlar, doqumdan

erinlik dbnemine kadar genellikle aile etkisiyle sekillenrnektedir.
bu etki azalmakta,
yasanrnaktadrr.

1967: 179).

Daha sonra

daha eek sosyal etkenlerin rolunun artt191 kritik dbnem

12 ile 29 yas arasinda olduqu belirtilen bu dbnemin "kritik"

olarak adlandrnlrna nedeni, tuturnlarm genel seklini alrnasi ve bu dbnemden
sonra deqisrneye daha fazla direnc gbstermesidir (Morgan, 1991 ).
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Tutum, dcqrudan qozlenebilen

bir ozellik deqildir. Bireyin qozlenebilir

davraruslarmdan, dolayl: varsayilan ve o bireye ait olan egilimdir. Bir tutum,
bireyin

duygu,

dusunce

etkilemektedir (Kaqrtcrbasr,

ve

davraruslanru

birbirleriyle

uyumlu

kilarak

1985).

Tutum ve davrarus iliskisini acrklayan farkh yaklasimlar

bulunmaktadrr.

Ajzen tarafmdan qelistirilen "Planh Davrarus Kurarru" gene! olarak kabul gbren
bir davrarus kurarrudrr. Kurama gore, davramslann temelinde tutum, oznel
normlar ve alqilanan kontrol duzeyi ad, verilen oqeler bulunmaktadrr. Oznel
norrnlann sekillenmesinde cevrenin bireyden beklentileri ve hissedilen sosyal
bask, etkili olmaktadrr. Alqrlanan kontrol duzeyinin temelinde ise davramsi
gbstermenin kolay yada zor olarak alqrlanrna derecesi bulunmaktadrr. Ajzen'e
gore soz edilen ogeler, davrarus uzerinde doqrudan degil, dolayh bir etki
olusturrnaktadrr (Ajzen, 1985).

Tutuma
Rosenberg

iliskin
ve

modern

Hovland

kurarnlarin

tarafindan

temelini

qelistirilen

olusturan
"Hiyerarsik

cahsrnalar.
Model"

ile

baslarrustrr Bu modele gore bir tutum nesnesine

ybnelik sozel ve sozel

olmayan

ve

tepkilerin

bulunmaktadrr.

temelinde

bilissel,

duyssal

davrarnssal

etkiler

Bu etkiler, tutumun oqeleri olarak adlandmlrnaktadrr.

Bilissel

6ge, tutum nesnesi hakkrnda sahip olunan bilgileri, fikirleri, duyussal oge;
utum nesnesi karsrsrnda qozlenebilen heyecanlanma,
uyma gibi duygusal tepkileri, davrarussal

sinirlenme, mutluluk

oge ise tutum nesnesine karsi

qozlenebilen tum davraruslan ifade etmektedir. Modele gore, tum bu oqelerin
irbirleriyle iliskisi ve bireylerin

bu ozelliklere

sahip olma duzeyi tutumu

acrklamaktadrr (Lukow, 2002).

Tutumun bilissel oqeleri, tutum nesneleriyle

ilgili bilgi ve inanclardan

usrnaktadrr Soz konusu bilgi, bireyin gec;:irdigi deneyimlerle elde edilir. Bu
caqlarnda varlrq: bilinmeyen bir konuya yonelik tutum olusmadrq: soylenebilir
13!reyin tutum
i3avsal, 1981

nesnesiyle

ilgili bilgileri

degi§tiginde

tutumu

da deqisebilir

14 ). Baz, yazarlar tutumun bilissel ogesini, bir inane ifadesinin
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kabul

edilmesi

bilislerinin
ybnelik

biciminde

acrklamaktadtr

lnanc,

turnu olarak tarumlanrnaktadrr.

olumlu

veya

olumsuz tutumun

bireyin

bir konuyla

ilgili

Krsaca, bir durum yada konuya
qelistrrilrnesinde

etkili olmaktadrr

(Tavsancrl, 2002).

Tutumun duyussal oqesi: bireyden bireye deqisen, bilgi ve qercekler!e
acrklanamayan,
nesnesiyle

hoslanrna yada hoslanrnama yonuru) olusturrnakta ve tutum

ilgili

olan

ve

gbreli

olarak

devarnh

duygular

bicirninde

acrklanmaktadrr (Baysal ve Tekarslan, 1996).

Davrarussal

age,

bireyin

tutum

nesnesine

iliskin

sozel veya

sozel

olmayan tepkileri belirtmektedir. Tutumun varl1g1 onu yansrtuq: varsayilan bazi
qozlenebilir davraruslardan
bireyin

duygu

anlasilmaktadtr. Ozetle tutumun davrarus ogesi,

ve yarqilanna uygun

hareket

etme eqilimin:

icerrnektedir

(Tavsancrl, 2002).

Sirnsek'e (2000) gore tutum, belirli kosullar altinda ozel tercih ve kararlan
secme egilimi olarak tarurnlanabilir.
zaman kolay olmayabilir;

Bu eqilimleri sozcuklerle aciklarnak her

fakat herhangi bir konuda kisinin tutumunun

olduqunu qozlemek eek zor deqildir.

Daha doqrusu, tutumlar

ne

her zaman

davrarusa donusrnez ama davrarusa yon verir. Orneqin, kisinm klasik muzik
dinlemeye karsi olumlu bir tutumunun
dinlemeyi secmesi
olumsuz bir tutum

olmasi demek, onun bu tur muzigi

anlarruna gelir. Ote yandan,
qosterrnesi

demek,

insanlarm yilanlara kars:

bu kisilerin

yilanlardan

kacrnayi

yegleme eqiliminde olmalan demektir (Sah ve diqerleri, 2006).

Oqrenrnede

motivasyon

ve

ilgi

bnemli

unsurlardandir.

Yapilan

arastrrrnalar bireyin bgrenmeleri arasindaki farklrhklann yaklasrk dortte birinin
duyussal bzelliklerden qeldiqini
bzellikler

arasmda

tutum

gbstermektedir (Baykul,

bnemli

bir

yer

tutrnaktadir.

2000).
Bu

Duyussal
baqlarnda

davraruslardaki kahc: deqisirnin oqrenilecek !;,eye kars: olumlu tutum qutmekle
kolaylasacaq: sbylenebilir.
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Turgut
olumsuz

( 1978), tutu mu be Iii bir objeye

tepki gbsterme

kars: bireylerin

eqilirn: olarak tarurnlarnaktadrr

olumlu

veya

Tutum; bir bireye

atfedilen ve onun psikolojik olay ile ilgili dusunce, duygu ve davraruslariru
duzenli bir bicirnde olusturan eqilirndir

Tutumun qucu; bilissel, duyussal ve

devinissel bgelerin toplarnina esittir ki bu da yerlesmis tutumlarda yuksektir.
Bir tutum ne kadar qucluvse onu deqistirrnekte o kadar zordur (Erkus, 1994 ).

Ersin ( 1981 ), tutu mu kismen dusunsel, krsrnen ruhsal fakat hicbir zaman
doqustan

olrnayrp

tarumlarnaktadrr

daima

Tutum

sonradan

herhangi

kazarulrrus

bir seye duyulan

duygular
muayyen

olarak

(kesin)

bir

duygudur. Boyle olunca da ister bir fert ister bir fikir ister bir nesne olsun o
!?eye ilintili olan durumlarda muayyen (kesin) bir sekilde davrarulrnasi egilimini
meydana getirir.

Smith ( 1968) tutu mu "bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile
ilgili dusunce,

duygu ve davraruslanru

duzenli

bir bicirnde olusturan

bir

egilimdir" seklinde tarurnlarrustrr (Kaqrtcrbasr, 1999)

lslevsel kuramlara gore, birey kendi ihtiyaclarina uygun objelere olumlu
tutum qelistirir. Bireyin tutumunu deqistirrnek
olduqunu
tuturnlan

belirlemek
olumlu

gerekir.

Bu qoruse

icin de onun ihtiyaclanrun

gore bireyin

ise o obje onun ihtiyaclanru

karsrhyor

ne

bir objeye

yonelik

demektir

(Erden,

1995).

Oppenheim
olusturduqunu
uyanci

tutumu, duyussal alan davraruslann

belirtmekte

karsrsmda

olumlu

onernli bir bolurnunu

ve tutumu, genel olarak bir bireyin herhangi bir
yada

olumsuz

tepki

qosterrne

egilimi

olarak

tarurntarnaktadrr (Koklu, 1992).

Oemirel'e (1993) gore tutum bireyi belli insanlar, nesneler ve durumlar
karsrsinda belli davraruslar qosterrneye iten ogrenilmi$ egilimdir.

Tutumlarla ilgili tarurn ve ortak noktalara baktiqrrmz zaman, tuturnlarin
toplumlasrna

suresinde yasantrlar .volu. ile kaz aruldiqr, belirli bir sure devam
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ettiqi, tepkinin

kendisinin

degil fakat tepki qosterrne

olumlu yada olumsuz davraruslara
qoreceli olarak sabit,
egitim

surecindeki

eqilirninin olduqu ve

yol acabileceqi sbylenilebilir.

Tuturnlann

bgrenilmi$ ve davrarusla ili$kili olrnasi, bir anlamda

etkisinin

arastmlrnasi

qerekliliqini

ortaya

koyrnaktadrr.

Nitekim eqitirn, genel olarak davrarus deqistirrne ve kazandrrrna sureci olarak
kabul edilmektedir

Egitim

surecinin

qerceklesmesinde
tutumlan

bnemli

etkilidir.

bir

oqesi

Oqrencilerin

ile onlarin akademik

olan

okula,

basanlan,

tutum,

bgretmene,

bgrenmenin
derse

eqitirn proqrarnlanrun

ybnelik

hedeflerine

ulasma duzeyleri arasmda quclu iliskiler olduqunu ortaya koyan arastrrrnalar
bulunrnaktadrr

(Bennett

ve Scholes,

2001;

Byford,

2002; Corbin,

1997;

Saracaloqlu ve Ka$11 2001; Swift, 1993).

Egitimin bireysellestirilrnesi,
biridir.

Bireysel farkhhklann

bgrenme

gerekmektedir.

Bu baqlarnda

farklihklan

onunde

gbz

qunurnuz eqitiminin bnemli yaklastrnlanndan
bgretme

her oqrencinin

bulundurularak,

bgrenme stili belirlenmelidir.

surecinde
kisilik,

dikkate ahnmasi

alq: yetenek,

onun en iyi ogrenme

zeka

yolu, yani

Bu sekilde hem egitim bireysellestirilrnis

olacak

hem de kendi bgrenme stilini oqrenen oqrenci, oqrenmeyi ogrenme yolunda
buyuk bir adrrn atrrus olacaktir (Kocak, 2007).

Yapilan bu arastrrrnalar 1$191 altmda arastirrnacrlar

eqitimin en bnemli

hedeflerinden birinin oqrenci nasil bgrenmesi qerektiqini, farkl: oqrenrne stilleri
secrneyi, bgrenme stillerini uyqularnavi ve arnacma gore kullanrnayi bgretmek
olduqunu

ortaya crkartrrustrr. Arastrrmacrlar

bu arnacla oqrenc: qelistirrne

proqrarnlanru duzenleyen sorurnlularm bgrenci basarrsuu yukseltebilmek icin:
bgrenme

stilleri

bgrencilerin

ile akademik

basansi

arasrndaki

bilissel becerilerinin qelistirilmesine

iliskiyi dikkate

alarak,

yardunci olmalan qorusunde

belirlenmistir.

Bireylerin kendi ogrenme stillerini bilmeleri ogrenme donqusunun baz:
basarnaklarmdaki
Oqrenrnede

verirnli

kuvvetli

yonlerini

olabilrnenin

belki

bilmelerine
de tek yolu

vardrrnci

olmaktadir.

bu kuvvetli

yonlerin

---==-·-
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qelistirilmesi.

daha da onernlisi zayif vonler uzerinde ahstirrnalar

yaparak,

butun becerilerin ogrenme surecinde ise kosulrnasrrun saqlanrnastdrr.

Bireyin oqrenrne stilini bilmesi onu etkin bir problem cozucu konumuna
getirmektedir.

Bireyin

yasarn

icerisinde

yada

rnesleqini

icra

ederken

karsilastrq: problemler: problemi tarumlarna, cozulecek problemi secme, tarkh
cozurn yollan uretrne, olasi sonuclan deqeriendirrne

ve cozurnu uygulama

sarnalanru icerrnektedir (Fidan, 1986).

insan

davraruslanrun

bic;:imlendirilmesinde

ve deqisrnesinde

bireyin

icinde buyuyup yasadiq: toplumun gelenek ve gbrenekleri, kulturu de onernli
bir rol oynar. lnsarun icinde yasadrq: toplum belirli turden davraruslan istenen,
uygun, beqenilen
benimsemez

davraruslar

olarak pekistirir.

Bazi davraruslan

ise yerer,

ve zamanla sondurur. Bireyler ailede, okulda ve isyerlerindeki

deneyimleri ile sosyallesir. Oqrenrnenin bic;:imlenmesinde bnemli etkilerden biri
de iste bu birey- toplum etkilesirninin niteliqidir (Askar ve Akkoyunlu, 1993).

lnsarun bgrenme

becerisi onun yasayis

tarzrrun surekli deqisrnesine

olanak verir. Uygar toplumlar eqitirn sistemlerini bnemli bir sorun olarak algllar
ve surekli daha iyi bgretim yonternleri qelistirrneye cahsrrlar (Cuceloqlu, 1991
Akt: Askar ve Akkoyunlu, 1993).

Psikologlar psikoloji biliminin baslanqrcmdan beri cqrenme konusuna ilgi
qostermis, bgrenen ve bireye en uygun bgrenme stilini belirlemek arnacryla
cesitli cahsrnalar yaprruslardrr. Bireye en uygun oqrenme stilini belirlemek
arnacryla

yapilan

calismalardan

bireylerin

farkh stillerde

bgrenme

modelinde

Oqrenrne

Stili Envanteri

David

oqrenmekte

bireylerin

Kolb'un

olduqunu

oqrenrne

ile bireylerin

stilleri

Oqrenme

Stili Envanteri,

ortaya koyrnustur
bir donqu

bu donqunun

Kolb'un

seklindedir

neresinde

ve

yer ald191

belirlenir. Bu donqu icerisinde 4 oqrenme bicirni bulunrnaktadir. Bunlar Somut
Yasanti

(SY) (Concrete

Observation),
Aktif

Yasanti

Experience),

Soyut Kavramsallasttrma
(AY)

(Active

Yansruci

Gozlern

(YG) (Reflective

(SK) (Abstract Conceptualization),

Experiencel'dir.

Her

bir

bgrenme

ve

bicirnini

-

=-=----
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simgeleyen
Yasanti

ogrenme

icin

yollan

birbirinden

farklidrr.

Bunlar

Yansruci

Cozlern

icin

"Hissederek",

srr asryla,

Somut

"lzleyerek",

Soyut

Kavramsallastrrma icin "Dusunerek", Aktif Yasanti icin "Yaparak" oqrenrnedir.
Ancak, bireyin ogrenme stilini belirleyen tek bir bicim bulunrnarnaktadrr.

Her

bir bireyin bgrenme stili bu 4 temel bicirnin bilesenidir. Bireylerin puanlarinm
toplarru ile bireyin en uygun hangi ogrenme stiline girdigi belirlenir.
ogrenme stilleri

"Yerlestiren" (Accomodator),

"Ozurnseyen"

Bu

(Assimilator),

"Deqistiren" (Diverger), "Aynstrran" (Converqerj'dir (Askar, Akkoyunlu, 1993).

Bireyin kendisine en uygun oqrenrne stilini bilmesi oqrenrne qucunu
artirmasma

da

yardrrn

eder.

Asaqrda

her

bir

ogrenme

stili

kisaca

ozetlenrnistir.

•

Aynstmci : Soyut Kavrarnsallastrrma
bicimlerini

kapsar.

rnantiksal

Problem

algllama

ve

ve Aktif Yasann oqrenrne

cozrne, kara verme, ve fikirlerin
sistematik

planlama

belli

bash

ozelliklendir. Bu oqrenme biciminde olan bireyler problem cozrne
konusunda basarrhdrrlar. Birey problem cozerken sistemli olarak
planlama yapar ve yaparak ogrenir.
•

Deqistiren

:

Somut Yasant:

ve Yansrtrci

Gozlern

ogrenme

bicimlerini kapsar. En onernli ozelliqi dusunme yeteneqi, deqer
ve anlamlann farkinda olrnasrdrr. Deqistiren

somut dururnlan

bircok acidan gbzden qecirir ve iliskileri anlamh bir sekilde
organize

eder. Oqrenrne

yarqilarda

bulunan

durumunda sabrrh, nesnel, dikkatli

fakat

bir

eylemde

bulunrnayandrr.

Dusunceleri bicirnlendirirken kendi dusunce ve duyqulanru qoz
onune ahr.
•

Ozurnseyen
oqrenrne

: Soyut Kavramsallastrrrna

bicirnini

belirgin ozelliqidir.

kapsar.

Kavramsal

ve Yansinci Gozlern
modelleri

yaratma

en

Bir seyler ogrenirken soyut kavramlar ve

dusunceler uzerinde odaklasir.
•

Yerlestiren

Somut Yasann ve Aktif Yasann ogrenme bicirni

icerisinde yer alrnaktadrr

Planlama, kararlan yurutme, ve yeni
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deneyimler icinde yer alma belli bash bzellikleridir.
durumunda

Ogrenme

bireyler acik fikirli ve deqismelere karsi kolaylrk!a

uyum saqlarlar (Kolb, 1984 ). Yaparak ve hissederek bgrenme
soz konusudur.

Yapilan

arastrrmalar.

kendilerine

tercih

ettikleri

bgrenme stilleriyle

6gretildiginde bgrencilerin asaqrdaki davraruslan gbsterdiklerini belirtmektedir
Given, 1996):
•

Ogretime

kars:

olumlu

tutumlarda

istatistiksel

olarak

bnemli oranda artis,
•

Kendinden Iarkh olaru kabullenmede artrs,

•

Akademik basanda

istatistiksel

olarak

bnemli

oranda

disiplinde

olumlu

yonde

artrs,
•

S1n1f

191

davranrslarda

ve

qelisrne,
•

Ev bdevlerini tamamlamada daha eek icsel disiplin

Gbruldugu gibi bgrenme stillerine uygun bir oqretim hizmeti saqlarnak,
grencilerin

sadece

akademik

olarak

basanlanrun

artrnasi

deqil,

bunun

anrnda farkh olana karsi hosqoru qelistirme, daha disiplinli olma, bgretime
ars:

olumlu

tutum

qelistirrne

gibi

boyutlarda

da

artist

beraberinde

etirmektedir.

Yabanci dil dersleri -bzellikle ingilizce- okullann ders proqrarnlarinda
ernel bir ders olarak yer alrnaktadrr. Orneqin, Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
TC) llkoqretim ikinci kademe 9. suuflann oqretirn proqrarmnda yer alan
gilizce dersinin suresi haftada toplam alt: (6) saattir

Yabanct dil bilmenin onerninden delay: KKTC Milli Egitim ve Kultor
akanhq: da zaman zaman yabanci dil oqretimi ile ilgili calisrnalar yapmakta
e projeler qelistirmektedir. Yabanci dil bgretim hedefleri
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ingilizce'de;
Oqrencinin
duzeyinde ingilizce

12.

siruf

becerisine

Beceri basarnaklanna

tarnarnladiqmda

Avrupa

Dinlediqini

•

Okuduqunu

•

Karsuikh

•

Sozlu anlatrm

•

Yazrli

B2

sahip olrnas: hedeflenmektedir.
gore ise hedefler

•

standartlarmda

;

anlama
anlama

konusma

anlatrrn

becerilerine

sahip

olmalan

hedeflenmektedir

(MEKB, 2005) .

ingilizce bgrenimi hizla kuresellesen dunyarruzda iletisimi saqlarnak ve
diqer uluslarla olan kulturel, politik iliskilerin qetistinlrnes: ve bilgiye ulasrnak
acismdan bnemli bir yer tasrmaktadrr.

ikinci bir dil olarak ingilizce bilmek

nerdeyse zorunlu hale qelrnistir. Olkemizde qerceklestirilen

ingilizce eqitirni

calrsrnalanndaki eksiklikler qoz onune ahndrqrnda ingilizce eqitirninin daha
verimli ve bgrenci merkezli olmasi icin oqrencileri daha yakmdan tarnrnak
gerekmektedir. Ogrencilerin

bgrenirken

bgrenmelerinin nasil qerceklestiqi
1~191nda duzenlenrnelidir.

hangi

asarnalardan

gec;:tikleri ve

bilinmeli ve oqretirn ortamlar, bu bilgiler

Ogrenmenin

bireye gore degi~tigi yani her bireyin

kendine ozqu ogrenme yollar, olduqu arastrrrnalar!a ortaya crkrrustrr.

Yabanc,

dil olarak

hayatmda

bnemli

saqlarnak

icin

degi~tirme"
duzenlenirkon

bir yere

oqrenrne

sahip

olmaktadir.

Egitim

gerekli

oqrenrneleri

ise "vasanti

yoluyla

kalici

izli davrarus

bgrenme

yaprhr,

olarak

ingilizce

kabul

oqrenc:

edilmektedir.

ozellikleri

de

ihtiyac,

Tabi
gbz

ki

onunde

gun qectikce

bgrenme
tutulrnasi

insan

ortarnlan
gereken

etmenlerden biri olmakta bunun yan, srra, bu bzelliklerin yakindan tamnrnasi
ve bgrenme

bgretme

sureclerinin,

uygunlugu saqlanrnasi gerekmektedir

kullanllacak ortarnlann

bu bzelliklere
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Cunumuz bilgi toplumunda var olabilmek icin bireylerin belli becerilere
sahip olrnalan gerekmektedir. "Yasarn boyu oqrenrne" becerileri de bunlardan
biridir. Bilgiye ulasma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tarurnlanan bilgi okur
yazarhq: ise "yasam boyu oqrenrne" nin temelini olusturur.

Oqrencilerin
becerilerini

edinebilmeleri

bakrrrundan
ogrenciler
yaparak

oqrenrneyi

tarurnalan,
oqrenirken

icin

tercih

yararlanabilecekleri

kullanabilmeleri

bncelikle

ogrenme

izleyerek

rm oqrenrneyi

bgrenmede

oqrenebilmelen,

gereklidir.

stillerini

boyu

oqrenrne

kendilerini

ogrenme

ozellikleri

bilmeleri

gereklidir.

Orneqin,

mi ogrenmeyi
ederler?

tercih ederler

Bunlarin

cesitf

Krsacasr,

yasarn

yarn

teknikleri

ogrenciler

>,

srra,
de

hem

ogrenirken
oqrencilerin

bilmeleri
kendi

ve

oqrenrne

ozelliklerini taruyarak yani kendi oqrenrne stillerini bilerek hem de ogrenmede
yararlanilan

teknikleri

bilerek kullanarak

ogrenmeyi

oqrenebilirler

ve etkili

bgrenmeyi qerceklestirebilirler (Ozer, 1997).

Buqune

kadar

KKTC

sirurlan

icerisinde

bulunan

llkoqretirn

ikinci

kademe oqrencilerin ingilizce derinse yonelik tuturnlanrun nasil olduqunu ve
hangi bgrenme stiline sahip olduklari, tuturnlan ve oqrenrne stilleri arasinda
bir ilisk: olup olrnadrqrru deqerlendirmek
llkoqretirn ogrencilerinin

arnaciyla bir cahsma yaprlrnarmstir.

ingilizce dersine yonelik tuturnlanrun nasrl olduqu?

Bu oqrencilerin hangi oqrenrne stiline sahip olduklan? ingilizce dersine yonelik
tuturnlan ile ogrenme stilleri arasrnda nasil bir iliski vardir?

Sorularrna yarut

verebilmek icin bir arastirrna problemi olarak ele ahnmasi zorunluluk olarak
qorulrnektedir.
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Amac

Bu arastrrrnanm amaci, Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
ademe 9. srrufta

ingilizce dersi alan oqrencilerin

sosyolojik deqiskenleri)
arasrndaki

iliskiler:

ilkoqretim ikinci

(kisisel deqiskenleri

ve

ingilizce dersine ybnelik tuturnlan ile bgrenme stilleri

farkh kisisel

deqiskenler

ve sosyolojik

deqiskenlerle

arsrlasttrrnah olarak ortaya koyrnaktrr.

Yukanda verilen temel arnac c:;:erc:;:evesinde asaqidaki sorulara cevap
aranrmstir:
1. Oqrencilerin sosyo -kulturel ozelikleri nasrldrr?
2. Oqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

Oqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

tutumlar:
tuturnlari

nasildtr?

asaqidaki

degi;,kenler bakrrrundan:
2.1.

Cinsiyet,

2.2.

Ogrencilerin yasadrq: yerin ozelliqi,

2.3.

Annenin eqitim duzeyi,

24.

Annenin rnesleqi,

2.5.

Babarun egitim duzeyi,

2.6.

Babarun rnesleqi,

2.7.

Ailelerin ekonomik duzeyi,

2.8.

lkarnet ettigi bolqeye,

2.9.

Ozel

ders

alma

durumlarrna

gore

anlarnh

qosterrnekte midir?

g,encilerin oqrenrne sitilleri nasildrr?
~,encilerin bgrenme sitilleri asaqidaki deqiskenler bakrrrundan:
3.1.

Cinsiyet,

3.2.

Oqrencilerin yasadrq: yerin ozelliqi,

3.3.

Annenin eqitirn duzeyi,

3.4.

Annenin rnesleqi,

farkhhk

--

__

,........_
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3.5.

Babarun egitim duzeyi,

3.6.

Babarun mesleqi,

3. 7.

Ailelerin ekonornik duzeyi,

3.8

ikamet ettigi bblgeye,

3.9.

Ozel

ders

alma

durumlanna

gore

anlarnh

farklihk

gbstermekte rnidir?

4.

ingilizce

dersi

alan

bgrencilerin

ingilizceye

karsi

tuturnlan

ve

bgrenme stilleri arasrnda bir iliski var rrudrr?

Arastrrmarun Onemi

Gunumuz
qercektir.

sartlannda

Gunumuzde,

oqretilrneye

cahsilan

her bireyin ikinci bir dil bilmesi tartrsrlrnaz bir

Turk

Milli Egitim

ingilizce'nin

sisteminde

istenilen

boyutta

yer alan
olrnadrqi

okullarda

ve ingilizce

oqretiminde yeni uygulamalar yaplid191 buna raqrnen ortaoqretimden
olan

bireylerin

kullanarnadiqi

ingilizce'yi

ikinci

bir

dil

olarak

qunluk

mezun

yasanttsrnda

uzerinde durulrnaktadrr. Yapilacak olan bu arastrrrna ile elde

edilecek bulgulann okullarda surourulen ingilizce eqitirnine destek olacaqrna
inarulmaktadtr.

Oqretmenlerin

dgrencilerin

ingilizce dersine ydnelik tutumlan

ve dgrenme stillerine uygun yontern ve teknikleri secebilrneleri icin islevseldir.
Bir oqretrnenin oqrencisinin

dgrenme stilini bilmesi oqretrnen icin o dgrenci ile

ilgili dnemli bir veri olacaktrr. Bunun yarunda oqretrnen dgrencilerin ingilizce
dersine
materyal

ydnelik tutumunu
secimine

bilirse, bu tutumlara

gidecektir.

eqitimi proqrarnlannda

Oqrenme

ybnelik ydntem, teknik ve

stilleri ile ilgili bilgilerin oqretrnen

olmasi, oqretrnenlerin bu konu ile ilgili yeterli bilgi ve

becerilerle donanrnis olrnalanru saqlayacak ve bu bzellikte bgrenci basansrru
art.ran bir faktor olacaktir.
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Buqune kadar 9. s.rufta okuyan ogrencilerin

ingilizce dersine yonelik

tutumlan ve ogrenme stillerini arastiran bir cahsma vaprlmarmstir. Bu nedenle
yapllan bu arastrrmarnn

Milli Egitim ve Kultur Bakanhqr'na yol qosterici olup

eqitim dururnlan duzenlerne asarnasmda katki saqlayacaqi dusunulrnektedir.

Aynca
kaynaq:

benzer arastrrrnalar

olacaktrr.

yapacak

olan arastrrrnacrlara

da bir ven

Bu nedenle MEKB, yonetici, oqretrnen ve ogrenci acrsrndan

onernli olduqu dusunulmektedir.

Sirurhhklar

Bu arastrrrna a~ag1da belirtilen sirurhhklar icerisinde vurutulrnustur.
•

Arastrrma 2006-2007 ogretim yrh ile srrurlandmlrrustrr.

•

Arastirma rasgele secilrnis ilkcqretirn 9.s1n1foqrencileri ile srrurhdrr.

Tammlar ve Krsaltrnalar

KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Kolb Ogrenme Stili Modeli: Kolb tarafrndan qelistirilen Kolb Oqrenrne Stili
Modelinde;

bireylerin

oqrenrne

stilleri

bir donqu

icerisinde 4 oqrenrne bicirni bulunrnaktadrr
Gozlern,

Soyut

Kavrarnsallasnrma,

seklindedir.

Bu donqu

Bunlar Somut Yasantr, Yansitrci

ve Aktif Yasantrdir.

Her

bir bireyin

oqrenrne stili bu dart temel oqrenrne bicirninin bilesenidir (Karakoc, 2005).

MEKB: Milli Egitim ve Kuttur Bakanlrqi
Ogrenme : Bireyin cevresiyle belli bir duzeydeki etkilesimleri

sonucunda

meydana gelen kahci izli davranis deqisrnesi (Senernoqlu, 1998; Bilen, 1993).

_

_)
)'

bgrenme Stili: Her bireyde

farkhlik qosteren, bireyin yeni ve zor bilgi uzerine

voqunlasrnasryla baslayan, bilgiyi alma ve zihne yerlestirrne sureciyle devam
eden bir yol (Dunn, 1996).

OSE : Ogrenme Stilleri Envanteri.
SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

BOLOM II

ARA$TIRMANIN

KURAMSAL BOYUTU VE

Bu bolurnde oqrenme stillerinin
ogrenme stilleri tarurnlan, qelisirni

u.clu ARA$TIRMALAR

kuramsal temelleri, ogrenme nedir?,

bazi ogrenme stilleri modelleri, ogrenme

stilleri ve bireysel farkhhklar ile ilgili aciklarnalar

ve konu ile ilgili arastirrnalara

yer verilrnistir.

1. Ogrenme Stillerinin Kuramsal Temelleri
Ogrenme Nedir?
"Geleceqin

cahili okuyamayan

deqil: nasll ogrenecegini

bilmeyen

ki$i

olacakur."
Alvin Toffier

Ogrenme, insanlan diger canlilardan ayrran en onernli yetenektir. Bir
eek bilim insarn, filozoflar, ve psikologlar

ilk caqlardan itibaren oqrenmeyi

farkh acrlardan tarurnlarnaya cahsrrustrr. Oqrenme ile ilgili tarurnlardan bazrlan
soyledir:

Hergenhahn

ve

Olson

(1997),

oqrenmenin.

yasant:

sonucunda

davrarusta meydana gelen nispeten kahci izli davrarus degi$ikligi olduqunu,
hastahk,

yorgunluk

ya

da

ilac

etkisiyle

meydana

gelen

davrarus

deqisikliklerinin ogrenme olmadrqrru ifade etmektedirler.

Gagne
duygu,

(1984) ogrenmeyi,

dusunce

ve

c;:evresel deqisiklikler

ifadesinde

tarurnlarnaktadrr (Akt Karakoc, 2005).

meydana

gelen

nedeniyle,

bireyin,

deqisme

olarak
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Kyriacou
sonucu

olarak

(1986) oqrenrneyi,

"bir eqitirnsel

deneyim

cocuklann davran.slannda olusan

bir

icinde olmarun

degi:;,iklik" olarak

tarurnlamaktadir (Akt: Karakoc, 2005).

Goldstein (1994) ve Woolfolk (1998) oqrenmeyi en qenis anlarruyla
bireyin davraruslannda ve bilgisinde qecirrnis olduqu yasantilara bagl1 olarak
ortaya crkan uzun sureli kahc: deqisiklik olarak tarumlarnaktadrrlar.

Erturk'e (1997) gore oqrenme, yasanti urunu ve nispeten kahci izli
davrarus deqismesidir.

Senernoqlu (2005) oqrenrneyi, "bireyin cevresiyle belli bir duzeydeki
etkilesirnleri

sonucunda

meydana

gelen

nispeten

kahci

izli

davrarus

deqisrnesidir" seklinde tarurnlarnaktadrr.

Oqrenrne: bireyin olqunlasrna duzeyine gore, yasantrlan
cevreleriyle etkilesimi

sonucunda

yeni

davrarus

davraruslan deqistirrne

surecidir (Kucukahrnet

kazanrnasi

aracrlrqryla
yada

eski

ve diqerleri, 2000: 7 4, Akt:

Yucel ve digerleri, 2005)

Bacanh

(1998),

davraruslannda meydana

tekrar

ya

da

yasanti

yoluyla

gelen oldukca kalrcr/surekli

orqanizrnarun

deqisrneler

tarurnladrq: oqrenrne kavrarrurun bir sureci icerdiqini vurgulayarak,
sononda bir davrarusm

bgrenme

olup/olrnadrqmm

belirlenmesi

seklinde
bu surec
icin

su

sorulardan hepsinin karsrlrqrrun "evet" olmasi qerektiqini vurqularnaktadir:

1. Tekrar veya yasanti yoluyla rm olusmustur>,
2. Oavrarusta deqisiklik meydana qelmis midir?,
3. Deqisiklik oldukca kahc: rrudrrP.

Erden ve Akman, (1995), Fidan, (1986), Morgan, (1991) oqrenrnenin
temel ozelliklerini soyle sualarruslardrr
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1. Oqrenrne

sonucunda

davraruslarda

bir deqismenin meydana

gelmesi,
2. Oqrenrnenin

kisinin

cevresiyle

etkilesirnde

bulunrnasrmn

bir

urunu olmasr,
3. Oqrenrnenin kahci izli bir deqisim olmasr,
4. Oavrarustaki

deqisrnenin

yorgunluk,

hastahk,

ilac alma vb.

etkenlerle qecici bicimde meydana gelmesi,
5. Davrarustaki

deqismenin

sadece

buyume

sonucunda

olusmasidrr.

Demirel (2004), Ogrenmeyi yasanti urunu ve az cok kalrci izli davrarus
degi;;ikligi olarak tarurnlarnaktadrr.

Oqrenrne
edildiqinde:

ile

ilgili

tarurnlara

ve

bgrenmen1n

temel kavram "davranis degi;;ikligidir".

bzelliklerine

dikkat

Oysa artrk qunurnuzde

bgrenmenin sadece davrarus degi;;ikligi olarak ifade edilmesinin bu kavrarru
suurlandrrdrq:

belirtilmektedir.

Ogrenme

davrarusm

bilesenlerinden

birini

olusturmaktadrr.

Omrod (1990),
olarak qenis

bgrenme kavrarruru bilgiyi islerne yaklasirruna dayah

bicimde

aciklayarak,

oqrenrneyi

degi;;ikliginin gbzlenmesine gerek duyulmayan

mutlaka

acik bir davrarus

zihinsel yagr1;;1m

bicirnini

kapsayan ve yeni bilgilerin bnceden oqrenilrnis bilgilerle iliski kurulaileceqi bir
surec olarak deqerlendirrnektedir.

Arik

(1995),

ogrenme

kavramina

daha

qenis

bir

perspektif

ile

yaklasarak, oqrenrne tarumlannda belirtilen davranis degi;,ikliginin her zaman
meydana qelmeyeceqini ve ogrenmenin

olabilmesi

icin davrarusrn

belirli

sartlarda tekrar edilmesine de gerek olrnadrqi yonunde elestirilerini belirterek,
bgrenme

kavrarmrun

davrarussal,

duyussal,

bilissel

ve

nbrofizyolojik

boyutlanrun vurqulanrnas: qerektiqini ifade etmektedir.

"Oqr enrne, en basit sekliyle cevresi ile etkilesirni sonucu ki;,ide olusan
dusunce duyus ve davrarus degi;;ikligi olarak tarurnlanrnaktadrr. Soz konusu
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bu degi$ikli-gin-na-s1Iolustuqukonusunda

ise literaturde tarkh qorusler ve bu

qorusferden kaynak bulan tarkh kuramlar bulunrnaktadrr

Ogrenmenin

doqas: ve sonuclanru aciklarnaya cahsan bu kuramlar su sekilde
sirufland mlabilir (http://www.egitim.aku.edu.

•

Davrarusci Kuram

•

Bilissel Kuram

•

Duyussal Kuram

•

Norofizyolojik Kuram

tr/ylodevler. htm): ,

1.1.1 Davrarusci Kuram:

Davrarusci kuram ogrenmenin uyanci ile davraruslan arasmda bir bag
kurularak

geli$tigini

qerceklestiqini
yasayarak

ve

pekistirrne

yolu

ile

davrarus

deqistirrnenin

kabul etmektedir. Bu kurama gore oqrenrnede esas yaparak

bgrenme olduqu, oqrenrnelenn

qer ceklesmesi icin tekrarlann ve

qudulenrnenin eek bnemli oldugu vurqulanrnaktadir.

Davrarusci
etkinliklerine

yaklasrrn

oqrenrneyi

aciklarken

oqrencinin

zihinsel

pek yer vermemekte, buna qercek olarak da zihinsel etkinliklerin

disandan

yeterince

qozlernlenemiyor

olmasrru

surecinde

ogrencinin zihinsel etkinliklerini

qostermektedir.

Ogrenme

dislayan bu kuram, temel ilgisini

istenilen davraruslann oqrencide olusmasrru saqlayacak drs cevrenin (ogretim
ortamlan, materyalleri ve stratejileri) duzenlernesi uzerinde yogunla$maktad1r
(Deryakulu, 2000).

Bireyin kendi davraruslan sonucuna qosterdiqi reaksiyonla qerceklesen
bir operant kosullanmayla ortarnm sekillendirdiqi davrarus bgrenmeye neden
olur

Operant

kosullanrna,

orqanizmarun

qosterrnis

olduqu bir davrarusrn
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pekistirilerek tekrar edilme olasrhqrrun artmlrnasi ilkesine dayarur ( Bozdoqan,
2003,

Aktaran:Karakoc;:,2005)

hazulanrnas:

kacrrulrnazdrr.

qostereceqi
doqru

Bu

Ancak

nedenle

bir

hazirlanacak

ogrenme

ortamda

ortarnirun

oqrencirun tepki

uyancrlar oldukca kucuk olmahdrr. Oqrenci, kucuk adrrnlan hep

yarutlar

vererek

birbiriyle

baqlar.

Sonucta

karrnasik

davraruslann

bgrenilmesi qerceklesebilir.

Ozetle Skinnerci yaklasrrn pekistirecler ve kucuk adirnlar ilkesi uzerine
yoqunlasrnaktadrr,

hatalardan

da

ogrenilebilecegi

olgusuna

tepeden

bakrnaktadir Fakat proqrarnh cqrenrne konusunda insan deneklerle yapilan
calrsrnalar qosterrnisnr ki donutler, oqrencinin yapt1g1 hatalan duzeltrnesi icin
onlara bu hatalan qostermede ve bu konuda bilgi vermede ise kosulmalrdrr.
Dolayrsiyla
zaman

program

gerek

icerisindeki

yoktur.

ogrenme

Donutleri

adrrnlanrun kucuk olmasrna her

bireysellestirerek

farkh

yarutlardan

yararlarulrnas: saqlanrnahdrr. Boyletikle ogretme sureci ve materyali adaptif bir
hale gelmelidir. Oqrenrne ruz ve gereksinimleri farkh bir grup oqrenciye uygun
ortarru tek bir oqretmenin
oqretrne/oqrenrne

1.1.2

idaresi zor olacaqindan, bilgisayarlar uygun birer

aracidrr (Akpmar, 1999).

Bilissel Kuram

Bilissel kurama gore oqrenrne bireyin cevresinde

olup bitenlere bir

anlam yuklernesidir. Bilissel oqrenrne kuramlan, ogrenmede zihinsel oqelerin
ve sureclerin onernini vurgulayan kurarnlardrr. Bu kurama gore oqrenrne 90k
sey kesfetrnek deqil, dusunce ve olgular yoluyla daha eek ;;ey yorumlamak ve
daha cok bilgi uretrnektir. Ogretmenin bir otorite fiquru olarak kabul edilrnediqi
bu

kuramda,

oqrenrnenin

oqrenc:

ve ogretmen

arasindaki

etkilesirnden

doqduqu ve ogrencinin qecrnis tecrubelerini de kullanarak yaparak ogrenmesi
qerektiqi ifade edilmektedir.

Pavlov
hatrrtarnarun
arasinda

gibi
nasil

bir 1li$ki

arasturnacilar
oqretilebileceqi
bulrnustur

ogrenme
uzerinde

Bulgular

sureclerini
cahsrmsnr

klasik

ve

bir

Pavlov

kosullanrna

rnsana
etki-tepki

calismalanrun
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baslanqrci

olrnus

gbzlenebilir

bu

davraruslar

bir

bazrlarr,

ve

uyanciya

Bununla

uzerinde

dayah

bgrenme

odaklasrrustrr

gbsterilebilecek

kars:

quclendirilebileceqini,
sekillendirilebileceqini

kurama

pekistirrne

(Kehoe, 1999).

tepkinin

tarifelerini

alrnaktadrr
kaldiklan

bazi

durumlarda

bir olaydir

(Bacanh,
halde

davrarusci

davraruscilann

ve insan bir organizma

2001 ). Orneqin,

oqrencilerin

kuramlar

Ozellikle
yoluyla

davrarusrn

savunrnuslardrr (Senernoqlu, 2001 ).

beraber

mekanik

bzellikle

pekistirrne

kullanarak

ilkelerin yeterli olmadrqi, bazi dururnlan acrklavarnadiq:
ogrenme

kurarnlan

ayru smrfta

davraruslarinda

acrklarnakta

yetersiz

olusturduklan

qozlenrnistir Cunku
olarak olayda yer

ayru uyanciya

meydana

kalmaktadir

gelen

rnaruz

farklrlrklan

(Erden

ve Akman,

2001 ).

Bu yetersizlik, kurarncrlan ogrenmeyi yeniden tarurnlarnaya zorlarms:
uyanci

ve

tepki

arasrna

verlestinlen

organizma

terimi

oqrenrnenin

acrklanmasrru tamamen farkhlasttrrrus ve bbylelikle bilissel oqrenrne kurarnlan
ortay crkrrustrr (Senernoqlu, 2001 ).

Bilissel kuram, sorunlan cozen ya da dururnlan idare eden kisiler
olarak insanlarm tum zihinsel aktivitelerini kusatan ogrenme yaklasirrudrr.
Bu yaklasrrn fikirleri, icerikleri, davraruslan ve sonuc cikarmak, sorun
cozrne ve direkt deneyim olmadan iliskileri ogrenme ile ilgili qercekleri
ogrenmeyi icerir. Bilissel oqrenrne, basit bilgilerle elde edilenlerle karmasik,
varatici problem cozurnleri arasmda degi;;ir (Hawkins, Best, Coney,
1992:268) http://www.egitim.aku.edu.

1.1.3

tr/ylodevler.htm).

Duyusaal Kuram:

Ouyussal kuramlar acismdan bakacak olursak, "oqrenrne son
zamanlarda sagl1kl1 benlik ve ahlak (moral) qelisimi ile daha 90k
iliskilendirilrneye

baslanrrusnr

Kisinin kendisini yeniden yaratmas, olarak

nitelendirilebilecek oqrenrne icin inansrn davratussal..duyussal

ve dusunsel
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acilardan deqismes: gerekir Dusunsel yapi degi$medigi surece davramsi
deqistirrnenin fazlaca bir anlarru yoktur Davrarus deqisrnediqinde, dusunsel
deqisim sadece entelektuel duyqulan tatmine yaravacakur
deqisrne qerceklesrnediqinde

Duyussal

ise ki$iligin deqismesi murnkun deqildir.

Ogrenme ki;;iligi deqistirrneyi amachyorsa davrarussal ve bilissel olduqu
kadar duyussal qelismeye de aqrrltk verilmelidir" (Ozden, 2002:76).

"Duyussal kuramlar bgrenmenin doqasmdan eek sonuclany!a
ilgilidirler. Bu kuramlar saqlikl: benlik ve ahlak qelisirni gibi duyussal
sonuclariyla ilgilenirler. Esasen oqrenmenin dusunsel, duyussal ve
davrarussal sonuclanru birbirinden ayirrnak rnurnkun deqildir. Kisi
cevresinden surekli olarak kendisine ulasan verileri deqerlendirir ve bunun
sonucu olarak dusunsel, duyussal veya davrarussal tepkide bulunur. Kisinin
kendisini yeniden yaratrnasi olarak nitelendirilebilecek

bgrenme icin

davrarus, duyus ve zihin deqisrnesi gerekir. Zihinsel yap: degi;;medigi
rnuddetce davramsi deqistirrnenin fazlaca bir anlarru yoktur. Davrarus
degi$medigi muddetce de zihnin deqisrnesi sadece entelektuel duyqulan
tatmine yarayacaktrr Duyussal deqisrne qerceklesrnediqi rnuddetce ise
ki~iligin deqisrnesi rnurnkun deqildir. Oqrenmenin sonul hedefi ki;;iligi
deqistirmek ise bgrenme davrarussal ve bilissel olduqu kadar duyussal
qelisrneyede ag1rl1k vermekzorundadrr"
(http://www.egitim. aku .ed u. tr/ylodevler. htm).

1.1.4 Norofizyolojik Kuram

Nbrofizyolojik Kurama gbreyse; oqrenrne ile beyin hucreleri
arasrndaki iliskiyi inceleyen arasturnacilar, bgrenme sureci sonucunda
n6ronlarda yeni axon iplikciklerinin olustuqunu iddia etmektedirler. Buna
gore, her bgrenme yasanusi yeni sinaptik baqlann olusmasi demektir. Bu
kurumda oqrenrne, biyokimyasal bir deqisme olarak da acrklanrnaktadrr
Arasturnalar biyolojik bilgi depolan niteliqindeki RNA'larin ergenlik
yaslanna doqru arttiqtru. oqrenrne kapasitesinin azalmasi ile birlikte,
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yashlikta da az aldtqrru gbstermektedir.

Aynca, besin yoluyla kendilerine RNA

verilen yashlarda yakrn qecmis: hatirlarnada bnemli derecede artrs
olduqu kaydedilmektedir.

Bevin temelli bgrenme kurarru olarak da bilinen

bu kurarru sistematik hale getiren Hebb, beyindeki devrelerin calisma sekli
bilinmeksizin oqrenrnerun doqasrrun anlasilarnayacaquu

savunrnaktadrr.

Beyin insan zekasrrun, qudulenmenin ve ogrenmenin merkezidir. 'Oqrenrne
eger canh bir dokuya sahip olan beyinde qerceklesivorsa beynin bgrenmeden
bnceki ve sonraki yaprsi arasmda farkhhk olrnalidrr' dusuncesinden hareket
eden Hebb oqrenme sonucu beyinde fizyolojik degi$iklikleri arastrrrrustrr. Eide
ettiqi bulgular sonucu Hebb, bu deqisiklik konusunda iki kavram ileri
surrnektedir.Hucre

Topluluqu

ve

Faz

Ard1$1kl191"

( http://www.egitim .aku .ed u. tr/ylodevler. htm ).

Organizma
etkin

olmakla

durumundadir.
temel

yasarruru surdurebilmek
ve

bireyin

cevrelerde

uyum saqlarnada

gereksinimlerini

gidermek

Organizmaya bu esnekliqi bgrenme sureci saqlar. Hicbir canh,

gereksinimlerini

bgrenmeksizin

deqisken

icin, cevreye

karsrlamak

icin cevresinden

nasrl yararlanacaqiru

uzun sure yasayarnaz. 0 halde bgrenme, orqanizrnarun yada

cevreye uyumunda temel bir aractrr (Senemoqlu,

1998). Cevre ise,

insan da dahil olmak uzere her turun kendine ozqu, dolayrsiyla belli suurlan
bulunan duyusal evrenidir.

insanlar yasarnlan boyunca, cevre ile etkilesirnleri sonucu bilgi, beceri,
tutum ve deqerler kazarurlar. Oqrenrnenin temelini bu yasantrlar olusturur.
Bundan

dolayi

tarurnlanabilir

bgrenme,

kisilerde

olusan

kahci

deqisrneler

olarak

(Ozden, 2000). Kisinin cevreyle etkilesimi, onun surekli olarak

cevresinden bir seyler alrp vermesi demektir. Birey, cevresinden surekli olarak
kendisine

ulasan verileri deqerlendirir

ve bunun sonucu olarak dusunsel,

duyussal veya davrarussal tepkilerde bulunur.
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1.2

Ogrenme Stili Nedir?

Bireyin oqrenrneye yonelik bzelliklerini iceren "bgrenme still" kavram,,
oqrenrne acismdan

bnemli bir yere sahiptir. Bu kavram, tarumlarnadan

once, bncelikle stil kavram, aciklanabilir.

Stil, bireyin birbiriyle tutarh ve

oldukca surek!i eqilunlerinden yada tercihlerinden
Stil, bireyi baskalanndan

ayiran bir ozellik tasrr, bireyin kendine ait olan,

hem ki$iligiyle ilgili olan, hem entellektuel
niteliktir.

Stil kavrarni,

olusan genel niteligidir.

spar dallan,

i$ gbrmesiyle

sanat dallan,

ilgili olan genel

eqitirn ortamlan

ve

psikoloji ile ilgili disiplinler gibi 90k genel alanlarda kullarulabilir. Ancak, son
zamanlarda

stil

kavrarm

daha

90k

kisisel

ozeltikler!e

ilgili

olarak

kullarulmaya baslanrmstir (Riding ve Rayner, 1998,s.5;Akt: Guven, 2004).

Oqrenrne

stili kavram,,

arastrrmacrlann

bireyler

arasindaki

farklan

inceleme cahsrnalan sonucunda ortaya crkrrustrr. Oqrenrne stili, her birey
ile ilgili ipucu veren gbzlenebilir
Oqrenrne

stili yaratrhs

ve ayrrt edilebilir

ve coqustan

gelen

davraruslan

bzelliklerden

ortaya

rcenr.
crkar

(Kaplan ve Kies, 1995, s.3). Ogrenme stili, yasam boyu deqisrneyen ancak
bireyin yasamiru deqistiren bir kavrarndrr (Guven, 2004).

Ogrenme

bicirni,

bireyin

kendisini

cevreleyen

uyancilan

algilama,

islerne duzenlerne ve anlarnlandrrrna konusundaki tutarh ve karekteristik
yaklasrrrudrr. Bu yonlu bireysel bir fakhlik olarak ortaya cikan oqrerime
bicirni nitel bir deqiskendir,

fazla savisallastmlarnaz

ve kolayca deqisirn

gbstermez (Sirnsek ve diqerleri, 2004 ).

Ogrenme stili kavram, ilk kez 1960 yrhnda Rita Dunn tarafindan ortaya
atrlrrustrr. Bu yrldan itibaren de uzerinde surekli arastirrnalar ve calismalar
yurutulmustur.

1980'1i yrllardan sonra da oqrenrne stili ile ilgili arastirmalar

gerek say, gerekse nitelik acismdan artrrusur (Babadoqan, 1995, s.1058).
Ogrenme stili ile ilgili deqisik modeler ortaya atan arastrrrnacrlar oqrenrne
stillerini degi$ik bicirnlerde tarurnlarrustarduf Guven, 2004).

Dunn (1993)
bgrenmeye

ogrenme stillerini her bir oqrencinin

karakteristik

seklinde

ozelliqimizoir.

davraruslanrruzi
yazarken

ogrenirken ve hatirlarken f arkh ve kendilerine ozqu

hazrrtarurken,

yollar kullanrnasrdrr,

yeru ve zor bilqiyi

tarurnlarrustrr

stillerimiz,

Yasarrurruzrn

her

doqustan

arunda

ve

her

var olan
boyutunda

etkiler. Yururken, yatarken, otururken, konusurken, oynarken,

bizi etkiler ve bu ozelliqimize

gore bu eylemleri

yapariz (Boydak,

2001 ).
Ogrenme

stilini

anlamak,

davraruslanru.oqrenme
yetenekleri
anlarnayi

dururnlan

gerektirir

(Sarasin,

kullandiklart

icerisinde
1999:

deneyimi

yasarkenki

davrarusiru ve yeni bilgi ve

kullarurken

qosterdiqi

1 ). Bu durumda

davraruslan

eqitimcilerin

geldigini ve bgrenme stili ile ilgili deqiskenleri

qerektiqi dusunulrnektedir.
bzgu

bgrenme

deneyimini deqerlendirme

yasarn

stillerinin ne anlama

bireyin,

oqrenmc
anlamalan

Oqrenrne stili, bireylerin bilgiyi islerken kendilerine

yollardrr (Smith,

1990: 60). Ogrenme stili

bireyin

olqulan

nasil qorup algilad191 ve bunlari en iyi sekilde nasil i$1edigi ile ilgili bir yoldur.
Her bireyin oqrenrne stili
cqrenenin,

ogrenme

kendine ozqudur (Lefever,

surecindeki

tercihlerinin

1998: 26). Ogrenme stili,

turnu

olarak

tarurnlanabilir

(Erden ve Altun, 2006: 21 ).

Keefe'ye

(1982)

bgrenme

cevresiyle

tepkilerin

az

cok

gore

nasrl
kahci

ogrenme

stili,

etkilesirnde
gbstergeleri

bgrencilerin

bulunduqu
olan

ve

bilissel,

bu

nasil

algilad1g1,

yevreye

duyussal

ve

yonelik
fizyolojik

bzelliklerdir (Akt., Ac.kqoz, 2003.56).

Yine oqrenrne stili, fiziksel ve duyussal ihtiyaclan etkileyen, c;evresel ve
alqrsal

tercihlerin olusturduqu

ve bilissel,

kisisel

kavrarnlastmp

ve duyussal

belirli

oqrenrne

ortarnina

olusturan

bilissel,

ifadeyle,

bireyin

iliskin

alqr,

duyussal
bilgiye

ve

ya klast: kla rid Ir

iliskilendirrne

ve

devinsel
islerne

sayesinde bireyler global

kaynaklanan

burundurebilirler

ulasma,

olceklerini

Bunun

faktbrlerden

bir yaprya

kendine 6zgC1 olan tarzrdir.
modellerini

bir butundur

Oqrenrne

ve tepki

davrarus
ve

koruma

sosyal

tercihlerini

stili,

bgrencinin

verme gostergelerini
bzellikleridir;
konusunda

diqer

bir

kullandrq:

Bu noktada hatulanrnas: gereken, ogrenme stilleri
qel.stiren

kurarnctlann,

ogrenme

stiline

Iarkl:
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Cunku stili qel.stirenler farkli olcrne araclar: kullandrklan icin ve dayandrklan
kuramsal temel farkh olduqu icin, tan,mlar da stil
farkhlik qosterrnektedir
devinsel

Orneqin, kimisi oqrenrne

davrarus ozelliklerinin

olusturan

kisilere gore

stilini, bilissel, duyussal ve

kans.rru olarak eek boyutlu qorurken,

ote

yandan kirnisi, bilissel ya da psikolojik boyut lie srrurlar (K1l1c;:, 2004)

Ogrenme
nasil

stillerinin odak noktasiru, oqretimin.oqrenme

duzenlenebileceqini

cahsmalann
oqrenrne

sonuclari,

inceleyen

cahsrnalar

stillerine gore

olusturrnaktadrr

Bu

oqretirnin, ogrenme stillerine gore di..izenlenmesinin,

urunleri i..izerinde olumlu etkileri olduqunu gostermektedir

(Acikqoz,

2003: 64) http www koniks com

Given (1996), oqrenrne stilinin, insane olrnarun en onernli cekirdeqini
olusturduqunu,
ve bunun

ogrenirken ve baskalan ile iliskide bulunurken, benzer ybnleri

yarunda

bireye

ozgi..ili..igi..i ortaya

koymaya

vardrrnci

olduqunu

belirtmektedir (Boydak, 2001 ).

Oqrenrne stili kavrarru, son yrllarda yurt icinde ve yurt drsinda egitim ile
ilgili yapilan cahsmalarda yer alan kavramlardan biridir. Bireysel Iarkhhklan ve
ogrenme

farklrhklanru

vurqularnasi

bu kavrarnm

bircok arastrrrnaya

konu

olrnasina neden olmustur.

1.3. Egitimde Bireysel Farkhhqrn bnemi

Bireysel Iarkhhklar kavrarru cesitli kisisel bzellikleri ifade etmektedir. Bu
kapsamda zeka, yetenek
sayrlrnaktadrr.
olacaktrr.

Bireysel

Bu nedenle

ve beceriler, kisilik ozellikleri, ogrenme stilleri vb.
farkhhklar

bireysel farklihklar

zenginlik olarak deqerlendirilmeli,
egitim-bgretim

eqitim-oqretirn

ortamlarinda

ortarnlannda

eqitirn-oqretirn

qoz ardi edilmemelidir.

onernlidir

ortamlanru etkilemektedir. Bu etkiler:

her zaman

ortarnlan

icin bir

Bireysel farkhliklar

ve pek eek yonden

egitim-bgretim
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•

Bireysel farklihklar pozitif etkiye sahiptirler ve srruf ortarnlannda
tarkh

eqitim-oqretirn

faaliyetlerinin

uyqulanrnasmda

etken

olduqundan dolayi bir kaynaq: I zenqinliqi ifade etmektedir.
•

•

Oqretrne-

bgrenme

problemlerinin

basariyla

cozurnlenebilrnesinde

bireysel farklihklar bnemlidir.

Bireysel

kapsarrunda

farkhhklar

sisteminde

belirlenen

farkhhklar

deqerlendirilen

ogrenme

davraruslarda gbzlenebilen

Iarkhhklardan eek daha fazladir.
•

Bireysel

takhhklar

kapsarrunda

deqerlendirilen bgrenme

stili

bilgisinin saqlandiq: quc tum eqitimcileri etkilemektedir.

Ogrenmeyi en qenis hatlanyla bireyin davraruslarinda ve bilgisinde
qecirmis clduqu yasantrlara baqh olarak ortaya crkan uzun sureli kahci
deqisiklik olarak tarurnlayabiliriz.

Bu deqisiklik kasith yada kasrtsiz da

olabilir. Her iki durum icin esas olan, bu degi$ikligin bireyin cevresiyle
yapmis olduqu etkilesirnle edinrnis olan bir deneyim sonucu ortaya
crkrnasidtr.

Olqunlasma

scnrasi ortaya cikan deqisiklikler,

boyun uzarnasi ve saclarin beyazlanrnasi
Bunun yarunda hastahk,

yorgunluk

orneqin:

bgrenme sonucu olusrnaz.

ve achk gibi qecici durumlarda

ortaya cikan deqisrneler de yukarda deqinilen bgrenme tarurru drsinda
tutulmak
bgretmez.

durumundadir.
Ayru sekilde

Bir iki gun yemek
hasta

yememe bireye

olan bir kisi daha

yavas

ac;:1191

kosrnayi

bgrenmez. Burada, bireyin achk ve hastalik durumlanndaki tepkilerinde
ogrenme rol ovnamarnaktadrr.

Oqrenrnek

ve

oqretmek

icin

bir

eek

bgrenebilir, ama herkes ayru sekilde bgrenemez

yo!

vardrr.

Herkes

Butun cocuklara uyan

bir bgrenme stili yoktur. Herkesin en iyi bgrendigi yolu bulup o yolu
acrnah ve orada ilerlemeyi kolaylastrrrnahdrr.
stilini belirleyerek
arttrnr

gerekli duzenlerneleri

Bir bgrencinin bgrenme

yapmak

bgrenci

basansrru

36

Bireysel farkhliklar cesitli kisisel ozellikleri ifade etmekte ve tum
eqitim

cqretim

ortarnlannda

bulunrnasi

nedeniyle

mutlaka

dikkate

ahnrnahdir. Cunku her birey tektir ve en doqal ozelliklerinden biri, farkh
olrnalandir Oqrencilerin bireysel Iarkhhklan, doqal bir zenginlik olarak
alqilanrnah

ve oqretirnde

bu zenginlikten

faydalarulrnahdrr

(Cayer,

genel anlamda,

zeka, yetenekler,

kisilik

ozellikleri, bilissel stiller ve ogrenme stilleri olarak siralanabilir.

Diger

yandan

degil

2007: 58).

Bireysel

bu

farkhhklar

bireysel

farkhhklar

sadece

ogrenciler

arasrnda

oqretmenter arasinda da mevcuttur. ifade edildigi uzere ogrencilerin ve
ogretmenlerin ogrenme stilleri de bu farklrhklar arasinda yer almaktadir.
Bacanh (2001: 128-132)'ya gore bireysel farkhhklardan biri olan bilissel
stiller; alqilarna stilleri, bilgi islerne stilleri, dusunme stilleri ve ogrenme
stilleri olarak ele almabilir. Bilissel stillerdeki bu cesitlilik, ogrencilerin
zihinlerini kullarus bicirnlerinin farkh olrnasmdan kaynaklanrnaktadrr

Ogrenciler,
alqrlarnazlar.

cevrelerinde

Orneqin:

meydana gelen olaylan ayru sekilde

baz:

ogrenciler

olaylan

cevrelerinden

soyutlayarak ele alirken, diqer bazrlan olaylan olustuklan cevre icinde
deqerlendirirler

Diqer yandan

kisiler arasi

alqilarna

farklrhklannda

olduqu gibi, alqrlanan olaylarm ele ahrup islenrne ve dusunrne surecleri
acrsmdan da farklihklar
oqrericilerin
stratejilerinde

mevcuttur. Verilen bu bilgilerden

karsilastrklan
farklihk

konulan

qosterdiq:

ogrenmelerinde

belirtilebilir.

Bu

hareketle,
kullandrklan

farkhhklar

genel

anlamda ogrenme stillerine isaret etmektedir (Cayer, 2007: 58).

Keefe (1979, Akt. Ekici, 2003: 11 )'ye gore, bireylerin ogrenme
dururnlanru nasil alqrladrklanna, onlarla nasil bir etkilesirne girdiklerine
ve nasil tepkide bulunduklarma

iliskin bilissel, duyussal ve fizyolojik

ozelhklerinin oruntusune ogrenme stili adi verilir.
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Dunn ve Dunn (1993

2)'a gore ise ogrenme stili, her bireyde

farklihk gbsteren, bireyin yeni ve zor bir bilgi uzerine yoqunlasmasi

ile

baslayan, bilgiyi alma ve zihne yerlestirrne sureci ile devam eden bir
yoldur.

Diger

yandan

Ulqen

(1997:

38),

cqrenme

stilinin

bireyin

oqrenrne kosullan ve ogrenme surecindeki tercihleriyle ilgili olduqunu
ifade etmektedir.

Butler (1987: 9) ise oqrenrne stili kavrarmru, bireysel ogrenme
farkhhklanru

qorebilrnek

icin gerekli

olan

genel

bir terim

olarak

tarurnlarrusnr http://www.n1gde.edu .tr.

James ve Galbrait (1985) ise bgrenme stilini, qorerek, isiterek,
hareket

ederek,

dokunarak,

yazarak/okuyarak,

koklayarak/tadma

bakarak ve kisiler arasi iletisirn olmak uzere 7 farkh alqrsal boyutlu bir
kavram olarak ifade etmektedirler. Arastrrrnacrlara gore, ifade edilen 7
farkh

oqrenrne

stili

duyulann

cevre

ile

etkilesiminden

ortaya

cikrnaktadrr.

Eh re man
fonksiyonlann
edebilme

ve

Oxford

aliskanhk

olarak

( 1990)

dururnlan

ifade ettikleri

tercih

edilmis

ve yeni

bgrenme

veya

durumlarla

stili kavrarnmm

zihinsel
rnucadele
ahskanlik

boyutunu vurqularnaktadrrlar.

Nunan (1998) ise oqrenme
perspektifle

deqerlendirerek,

sosyo kulturel tecrubelerinin

stilleri kavrarruru daha qenis bir

ogrenme

stillerinin

ve deneyimlerinin

bireyin
sonuclan

ki:;,iliginin,
olduqunu

ifade etmektedir.

Tarumlarda da qorulduqu gibi her bir tarum oqrenrne stillerinin
farkh

bir

boyutunu

arasurmalann

ortaya

koymaktadrr.

Guven

(2004 ),

vapilan

bireylerin baskin olan bir oqrenrne stilinin yarunda bir

baska oqrenme stilinin de olduqunu.qostermekte

olduqunu beiirtmistir
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Yani bir bireyin bir yada daha cok ogrenme stili olabilir. Bireyin birden
cok ogrenme stili olduqunda,

bunlan kullanma dereceleri deqisebilir

(Temel, 2002, s. 7). Bireyin ogrenme stilinin boyutu farkh bicirnlerde
suuflandmlmaktadrr

Bunlar soyle siralanabilir:

1. BiLi$SEL BOYUT: Bilgiyi alma, islerne, depolama, kodlama ve
kodlan

cozrne

bicimi

olarak

aciklanabilir.

Orneqin:

Gregorc

Ogren me Stili Modeli, Katleen Butler Ogren me Stili Calisrnasr,
Kolb Oqrenrne Stili Modeli, Bernice McCarthy 4MAT Ogrenme
Stili Modeldi, Dunn ve Dunn Ogrenme Stili Modeli, Harvey Silver

J. ve Robert Hanson Ogrenme Stili Modeli, Curry Oqrenrne Stili
Modeli.

2. DUYU$SAL BOYUT: Duyu, dikkat, denetim odaqr, ilgiler, risk
almaya isteklilik, sebat, sorumluluk, sosyal hayattan hoslanrna
gibi

alanlarla

vurgulayan
Ogrenme

ilgili

kisilik

bgrenme

ozellikleri

stili modelleri.

Stili Modeli,

ve

heyecan

Orneqin:

ozellikleri

Dunn ve Dunn

Silver J. ve Robert

Harvey

Hanson

Ogrenme Stili Modeli, Curry Ogrenme Stili Modeli.

3. Fi2YOLOJiK BOYUT: Duyusal alg1 (qorsel, isitsel, dokunsal,
ve tat alma ile ilgili), cevresel
yiyecek

ihtiyaci

qercekleseceqi

ve

gun

zaman

nitelikler,

icinde

dilimini

cahsrna srrasmda

optimum

vurgulayan

oqrenrnenin
oqrenrne

stili

modelidir. Orneqin: Dunn ve Dunn Oqrenrne Stili Modeli, Harvey
Silver

J.

ve Robert

Hanson

Oqrenrne

Stili

Modeli,

Curry

Ogrenme Stili Modeli (Karakoc, 2005).

Oqrenrne stilinin bu uc farkh boyutu oqrenrne stillerini belirleyen
olcme

araclannda,

oqrenrne

stillerine

yonelik

eqitirn-oqretirn

materyallerinde, ogrenme stilleri modellerinde vb. olmak uzere pek 90k
konuda kendini gbstermektedir (Askin, 2006).
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1.4 Ogrenme Stillerinin Ogrenme- bgretme Stirecindeki Rolu

lnsanoqlunun belki de kazanabileceqi
birisi bgrenmedir.

en bnemli becerilerden

Bireyler qunluk yasarn icerisinde yada mesleklerini

yaparken deqisik yasantilar ile kars: karsrya gelmektedirler.

Bireylerin

etkin

almaktan

bgrenenler

dinlemeye,

olabilmeleri

icin

olaylann

icinde

yer

yeni fikirler uretrnekten kararlar vermeye kadar qenis bir

yelpaze icerisinde hareket etmeleri gerekmektedir (Erqur, 1998.).

Birey kendi oqrenrne stilini bildiqinde, oqrenrne surecinde bu stili
devreye sokacaktir.

Hem daha kolay, hem daha cabuk oqrenecek

ve

buyuk bir olasrtrk!a ogrenme surecinde basanh olacaktrr (Biggs, 2001, s.
81 Akt: Guven,2004).

Bireyin cqrenrne stilini bilmesinin baska bir yaran, etkin bir sorun
cozucu durumuna

gelmesidir.

Birey karstlastiq:

sorunlan

cozrnede

ne

kadar basanh olursa, o olcude yasarmru etkili krlabilir (Fidan, 1986,).

Ogrenme

stili hakkmda bilgiye sahip olan bir ogrenci benlik

sayqrsrru qelistirir. Cunku bgrenme stili ile nasrl causacaqrru ve odevlerini
nasil haztrtayacaqrru bildigi icin kendine quven duyacaktir. Boylelikle okula
karsi olumlu bir tutum qelistirerek basansiz olabilme durumuna kars: kayq:
duzeyi en aza inecektir.
qerceklestirebilecektir

Sonucta

da, basarih

ve etkili bir ogrenme

(Entwistle, McCune ve Walker, 2001,ss. 129-132).

Kisilerin oqrenrne stiline uygun alanda egitim gbrmesi
venrmru artrrrnada etkilidir. Ogrenme stili ile baqdasmayan

onun

yada 90k az

uyusan bir alanda bgrenim gbren kisinin quven ve basansrnda, sonucta da
kayq: duzeyinde deqisiklikler olabilir. Aynca oqrenrne stili bir kisinin neden
bir baska insandan farkh ogrendigi konusunda bilgi verir. Bireyin bgrenme
surecini denetim altrna alrnasrru saqlar. Bu ise, oldukca onernlidir. Cunku
ogrenmeyi

dgrenmede

en bnemli

gbstergelerden

dgrenme sorumluluqunu ustlenebilmesidir.

birisi, bireyin

kendi

Bunun icin, oqrenrne stilinin ne

olduqunu bilmesi ve bunu.surece sokrnasi gerekir.
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Bbylece, birey baskalarrndan yardrrn beklemeden surekli deqisen ve artan
bllgiyi elde edebilir.

Ozellikle,

son

zamanlarda,

deqisik

ogrenme ozelliq:

olan

ogrencilerin gereksinimlerinin karsrlanrnas: uzerinde sikca durulrnaktadrr.
Ccqunlukla da oqrenciterin bu gereksinimlerini karsilamada basansrzhkla
kars: karsrya kahnabilrnektedir
birisi

oqrencilerin

ahnmamasrdrr.

deqisik

Yani,

Bu basansrzhqrn en onernf nedenlerinden
oqrenrne

ogrencilerin

stilleri

degi$ik

olduqunun

ogrenme

qoz

onune

stillerinin

olduqu

dikkate almrnadan tek bir kanaldan oqretrne sureci qerceklestirilrnektedir.
Sonucta da, ogretmenin oqretrne stili ile uyumlu olan ogrenciler basanh
olmakta,

oteki bgrenciler

nedenle,

etkili

ogrencilerin

bir

ise basansiz

oqrenmenin

Ogretmenler

ogretim

duzenlernede,

eqitim

qerceklesebilrnesi

stillerinin

ogrenme

basansiz olabilmektedir.

etkinliklerini
ortarrunda

planlamada,
kullarulacak

ogretmenlerin

191n

olduqunu

ne

Bu

bilmesi

gereklidir.

eqitirn

ortarnlanru

araclan

ve

qerecleri

secrnede, cahsrna kurnelerini olusturrnada, cahsrnalara rehberlik yapmada
ogrencilerin oqrenrne stillerini qoz onunde bulundurabilirler (Ozer, 1998, s.
153).

Oqretrnen

oqrencileriru

tarudrkca

onlarrn

oqrenrne

srrasrndaki

gereksinimlerini daha iyi anlar ve buna baqh olarak hareket eder (Guven,
2004).

Yillardrr

ogrencilerin

bireysel

farkhlrklanrun

ve

dolayistyla

oqrenrne stillerinin eqitirn-cqretim faaliyetlerinde dikkate ahnrnasi qerektiqi
konusunda pek 90k qorus ortaya atrlrrustrr Bu konuya bu kadar bnem
verilmesinin,

yoqun olarak tartrsrlrnasrrun ve etkili ogretim icin oqrenme

stillerinin dikkate almrnas: qerektiqinin vurqulanrnasrrun

pek 90k nedeni

vardrr. Bu nedenler genel basliklar halinde soyle srralanabilir (Littleweood,
1984 ):

1. Egitim alarurun hemen hemen her asarnasrnda daha 90k oqretrnen
merkezli
tarnarruyla

bir

egitim

kendi

surdurulrnesi

kisihk

Her

ihtiyaclaundan

bireyin
ve

kendi

eqitirn

surecmde

ogrenmesinden

41

sorumlu olduqu fikrine ek olarak yeru bgrenmenin

bireysel bir surec

olduqu ve oqretrnenm bu surecte rehber gbrevini ustlenrnesi qerektiqi
fikrinin vurqulanrnasr.

2. Kullanilan ybntem ve tekniklerin etkili eqitim icin basarrsiz olrnasr.

3. Bireylerin birbirinden farkh olduklan fikrinin daha yoqun olarak farkina
vanlrnasi

ve

cahsmarun

buna
on

ybnelik

plana

olarak

c;1kartild191

eqitim

faaliyetlerinde

eqitirn-oqretim

bireysel

proqrarnlanrun

duzenlenrnesi.

4. Her bireyin farkh zihin oqrenrne yapisma sahip olduqu fikrinin yoqun
olarak

vurqulanmasiyla,

eqitirn

sistemlerinde

bu

farkl1l1ga cevap

verecek sekilde duzenlenrnesi zorunluluqunun ortaya crkrnasr.

5. Aktif

konuma

gelen

bgrencin1n

ilgi

istek

ve

yeteneklerinin

desteklenmesi ile yeni bzelliklerin ortaya crkartrlmasrnm saqlanrnasr.

6. Artrk geleneksel okul anlayrsmda hicbir bireyi, brrakrruz farkh alanlan
veya becerileri,

bir konuya dahi tam anlarruyla oqrenemeyeceqlnin

anlasrlmasr.

Gorulduqu gibi, bireylerin farkh oqrenrne yeteneklerine sahip olduqu
fikrinin

qunderne

getirilmesi

ile

eqitirn-cqretirn

faaliyetleri

bgretmen

merkezli konumdan bgrenci merkezli konuma getirilmesi arnaclanrnakta ve
bu

arnac

kapsarrunda

bzellikle

cqrencilerin

bireysel

bgrenme

farkhhklarmm dikkate almmasi qerektiqini vurgulamak arnacryla "bgrenme
stiline dayah eqitirn-oqretim" kavrarm kullarulmaktadrr.

42
1. OGRENME STiLLERiNiN SINIFLANDIRILMASI

Oqrenrne stillerinin suuftandmlmasi

ile ilgili olarak deqisik bicirnlerde

yaklasrrnlar ortaya konulmustur. Bu yaklasrrnlarda, bireylerin bgrenme
surecine iliskin farkh bzellikleri temel ahnrrustir. Ogrenme stilleri ile ilgili
ortaya crkan bu Iarkh yaklasrrnlann her birisi, bir sonraki bgrenme stili
yaklasirruna kaynak olrnustur (Guven, 2004).

Oqrenrne
yerlestirrneyi,

stili kavrarm bilis otesini,
cevreden

etkilenmeyi,

alqilamayr,

qecrnis

bilgiyi zihne

vasantrlari,

kalitsal

nitelikleri, davraruslan vb. kapsayan oldukca kompleks konularla ilgili
olduqundan dolayi, bu durumda pek 90k bgrenme stili modelinin olrnasi
supriz degildir. Her bir model, ogrenme stilini olusturan coklu faktbrler
setinin

bir

veya

birkac

boyutunu

modellerinin olusturulrnasrnda

incelemektedir.

Ogrenme

stili

bazi teorik ve pratik veri kavnaklanrun

etkili olduqu qorulrnektedir. Bu kaynaklan soyte sualayabiliriz (Keefe ve
Ferrell, 1990):

1. Ogrenmeyi acrklarnaya calrsan bgrenme kurarnlanndaki farkhhk,
2. Ki$ilik teorileri,
3. Bilis stillerinin arastmtrnasi sonucu elde edilen veriler,
4. Toplumsal ve kulturel arastrrrnalar sonunda elde edilen veriler,
5. Bireysel yeteneklerin

belirlenmesine

ybnelik yapilan arastrrrna

verileri.

2.1. JUNG'IN PSiKOLOJiK TiP TEORiSi MODELi

Oqrenrne stili teorilerinin Jung (1972)'in kisilik tipleri teorisi ile basladiq:
sbylenebilir

Jung'a

gore

bireyler

duyularina

duyqulanna

karsrlrk mantrki dusunceleriyle

karsihk

alqrlanyla,

karar verenler

hayali

. kisiler arasi

iletisirnde ice dbnukluge karsrhk disa donuk kisilik tipleri ile cesitlilik qosterirler.
Bu kisilerin bgrenme stillerinin olusurnunda belirtilen kisilik yaprlan onernli rol
oynarnaktadrr

Jung'un

bu teorisinden

soma

oqrenrne

stil modellerinin
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olusturulrnasrna

ybnelik olarak yaplian calisrnalarda

qorulrnektedir.

Yaplian

temek calrsmalardan

Jung teorisinin etkileri

sonra pek eek oqrenrne

stil

modeli qefistirilrrustir http //www.eg itim .aku .ed u. tr/aa ritan .doc.

Junq'a
karakterler,

gore

insanlar

insan

turunun

doqustan
kollektif

getirdigi

karakteriyle

bilincdismda

doqar.

varolan

Bu

arkeotiplerin

yasarndaki ifadesidir (Karakoc, 2005).

Ogrenme
ogrenme

stilleri ile ilgili cahsan Jung, olusturduqu

stillerine uvarlarmstrr. Jung, insan davraruslanru

bolurne ayirmaktadrr.
durumda

tipler kurarruru

ya

genel olarak iki

Bunlar, alqilarna ve yarqilarna eylemleridir.

algliama

(bulmak

yada

kesfetrnek

gibi)

yada

Birey belli
yargllama

(deqerlendirrne yada karar vermek gibi) islevlerinden birini sec;:erek davrarusta
bulunmaktadrr (Guven, 2004).

Jung'un
uyarlandiqmda,
da

sekiz

Psikolojik

Tip

Teorisi

oqrenme-oqretrne

surecine

bir smifta sekiz farkh oqrenci tipine rastlandiq: ve dolayrsryla

farkh .. oqrenrne-oqretrne

stiline

rnurnkun

rastlarnarun

olacaqi

kacrrulrnazdrr (Mamchur, 1996; Staiger, 1998).

Lawrence yayinladrqr raporda farkh kisilik tiplerine sahip bireylerin farkh
ogretimsel

tercihleri

kombinasyonundan
kisiliklerindeki

olduqunu

belirterek,

yararlanarak

yaprrustrr.

farklihklar oqrenmelerinoe

bu

isleri

Lawrence'a

tiplerinin

bireysel

calismalan

kornbinasyonlanrun

gore

tipleri

bireylerin

de kendini qosterrnektedir. Orneqin,

disa donuk tipler grup cahsrnalanru tercih ederlerken,
yapabilecekleri

kisilik

tercih

tercih

etmektedirler.

ettikleri

deqerlendirdiqinde,

oqretirn yaklasunlanrun

duygusal-duygusal

ile sezqisel-dusunen

ice donukler yalruz

ogretim

kisilik

vaklasimlanru

sec;:iminde duyqusal-dusunen

ve sezgisel-duygusal

etkili olduqunu belirtmistir (Karakoc, 2005).

Lawrence

ve

kisilik tiplerinin
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2.2.

WiTKiN'iN

ALAN

BAGIMLI/ALAN

alus

BAGIMSIZ

STiLi

MODE Li

Alan baqirnh-alan

baqrmsiz olarak ifade edilen oqrenme stili modeli

qerus olarak cahsilrrus ve eqitirnle ilgili uygulama alanlannda
qorrnustur.

Bu modele gore; bireyler c;:evrelerinde meydana gelen olaylar,

c;evrelerinden soyutlayarak
algilamaya

yoqun bir ilgi

algilarken bazrlan ise, c;evreyle bir butun olarak

cahsirlar Witkin bireylerin oqrenrnelerindeki

baqrmh/alan baqimsiz kavramlanyla

aciklarnaktadtr

bu farkhhklan alan

(Gordon, 1998:24 7, Akt:

Karakoc, 2005).

Alan Bag1mll Bilis Stili:
algtlama egilimindedirler.

Alan baqirnl: bireyler dunyay: bir butun olarak
Bu bireyler icin problem cozrnek oldukca zordur;

sosyal olaylarla ilgili hafizalan oldukca qucludur: oqrenrnek icin seyirci olrnayi
tercih etmektedirler;

oqrenrne malzemesi

belirlenrnis ogrenme materyalleri

olarak yapilandmlrrus,

ile daha kolay oqrenirler. Sosyal c;evreye

uyum saqlarnak konusunda yuksek duyarhhk gbsterdiklerinde,
elestirilerden

ayrinulan

c;:evreden gelen

cok etkilenirler. Bu ogrenme stiline sahip bireyler distan gelen

motivasyonlardan

etkilendikleri

icin qosterecekleri

davraruslar

konusunda

surekli olarak cevrenin etkisi altrnda kahrlar ve yaptrklan davraruslann toplum
tarafrndan nasrl deqerlendirileceqini

Alan

surekli qoz onunde bulundururlar.

Bag1ms1z Bili~ Stili: Alan baqrrnsizlar

dunyav:

(cozurnsel, tahlilci) olarak qorme egilimindedirler.

daha eek analitik

Problemleri kolay cozerler:

kesfederek ogrenmek ve baqrrnsiz cahsrnalar yapmak isterler. Bu oqrenciler
kendi

ogrenme

gostermektedirler.

imkanlannt

kendi

Kendi icsel istekleri

kendilerine
ile daha

yapilandtrma

egilimi

kolay motive olurlar ve

genellikle sosyal c;evreden gelen zorlamalara cevap vermemektedirler.
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2.3 GREGORC OGRENME STiL MODELi

Gregorc

ogrenme

stili

tern el

iki

uzerine

kuruludur

http ://www egitim .aku .ed u. tr/og renstil .doc

1. Bilginin nasil alind191 (alquarna)
2. Bilginin nasil i$1endigi (processing, ordering)

Bunlar da kendi aralarinda iki kaliteye aynhr. Alg1 (perception) somut
veya soyut olabilir. Somut alqrlayici bes duyu orqaruna dayarnr. Burada ve
hemen olanla ilgilenir (gordugume

inarunrn). Bunlara, "sol beyinli kisiler" de

denir. Soyut alqrlayrci sezgiye, zekaya ve hayal qucune dayah algilama.
Gorunusun arkasindakine

bakar. (hie bir $ey gorundugu gibi deqildir) "sag

beyinli kisiler".

Bilgi islerne (ordering) acrsrndan da sirah ve rasgele islerne vardrr.
Srrah (sequential)

islerne, dusunceyi

adirn adrrn ilerletme, mantrksal srra

icinde islern yapma. Rasgele (random)

bilgi islernede islern strasi bnemli

deqildir. Hangisi onemli ise o one ahrur. Alqilama ve bilgi islernedeki ikililer bir
araya qeldiqinde dort ogrenme

stili ortaya crkar:

Somut sirah
Soyut srrah
Somut rasgele
Soyut rasgele

1) Somut streh ogrenme stiliyle oqrenenler:
severler, olaylar uzerine ycqunlasrrlar.

Fikirleri uygulamaya

koymay,

belli zaman dilimleri icinde sistematik

(adim adirn) cahsrr, soyut fikirlerden somut urunler crkanrlar Aynntrya dikkat
eder, cahsrrken belli metodlan vardrr Grup icinde cahsrnayi sevmezler, ozel
konularda tartrsmaya katrlmayi sevmezler, doqru veya yanhs cevabi olmayan
konulardaki sorulan da sevmezler. "lhtiyacrm olan olgular nelerdir?", "Nasti
yapabilirirn?", neye benzemeli, ne zaman olacak gibi sorularla uqrasirlar.
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2) Soyut strait ogrenme stiliyle ogrenenler

Altta yatan prensipleri arar, fikirleri

analiz eder, arastrnr ve mantikh srraya koyar. Kesin, iyi arastrnlrrus bilgileri,
rnanukh

akrl yurutrneyi,

yapmaktan

ziyade

qozleyerek

ogrenmeyi

tercih

ederler
Bir konu

ile uzun

uzad rya

uqrasrnayr,

bir seyi tekrar

tekrar

yaprnayi

sevmezler. Oiplomatik olmalari uzun zaman ahr. Bir sohbeti surdurrneleri de
zordur. "Bunun doqru olduqunu nasil bilebilirim?",
deqerlendirebilirim?"

"Butun olabilirlikleri nasil

gibi konularla uqrasihr

3) Soyut rasgele ogrenme stiliyle oqrenenler: Baskalarim samimiyetle dinler,
onlarin
tarur,

duyqulanru
gruba

odaklarurlar.

anlamaya

uyarlar.

cahsirlar.

Ogrenmeyi

Herkesle

dostca

Baskalarirun

bireysellestirir,

iliskiler kurrnayi

duygusal
qenis,

severler.

ihtiyaclanm

gene!

Kafalan

ilkelere
ile degil

kalpleriyle karar verirler. Duyqulanru aciklamalan ve hakh gbstermeleri zordur.
Kesin aynnu vermeleri ve olumlu bile olsa elestiri almalan kolay deqildir. Bir
anda bir $eye odaklanrnalan quctur

4) Somut rasgele oqrenrne stiliyle bgrenenler: Bircok secenek ve cozum yolu
qorduklerinde
icquduleri

hrzh dusunur, farkh yollar bulurlar. Problem cozrnede icqoru ve

kullarurlar.

Srmrlarnalan.bicirnsel

raporlan,

kahp yollan, bir seyi

tekrar yapmay., aynntih kayrtlar tutmayi. nasrl cevap verileceqini qosterrneyi
sevmezler.

2.4. DUNN VE DUNN'IN OGRENME STiLLERi MODELi

Dunn
teorisinden

oqrenrne
almaktadir.

stil modeli,
Model

temelini

daha

bills stili ve beyin

onceden

arastirmacrlar

yerlesirn
tarafmdan

yaprlrrus bills stili ile ilgili olarak, bills stilinin bir disipline baqh olup olrnadiqr,
cozernsel/butunsel,
kurelerinin
tercihi

tercihleri

e$ zarnanh/birbirini
konusundaki

ile ic,: (bireysel)

ar asrndaki

izleyen veya beynin sol/sag yanm

arast.rrnalan

dikkate

ve drs (c,:evresel) faktbrlerden

ili$kiyi belirlerneyi

arnaclayan

brr modeldir.

alarak bilissel stil
olusan deqiskenler
Bu modele

gore
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bgrenme stilleri ic ve drs Iaktorlerden olusan bes temel elementten ve bunlarrn

21 alt elementlerinden olusan bir yapi qosterrnektedir (Ekici, 2001 ):

1. Cevresel (1$1k, ses ve dizayn),
2. Duygusal (Motivasyon, sebat, sorumluluk, yapr),
3. Sosyal (Bireysel, ikili grup, uc;:lu grup, yetiskinle oqrenrne, cesitli
yollarla oqrenrne),
4. Psikolojik

beynin

(Cozumsellik/butunsellik,

sag/sol

yarrmkurelerini tercih etme, hizh tepki verme/sakin davranma),
5. Fiziksel (Alqisal, yiyecek, zaman, hareketlilik)

Dunn ve Dunn stil modelinin temelinde bireylerin ozqun bir biyolojik ve
qelisimsel

ozellikler outunune sahip olduklan dusuncesi yatmaktadrr.

Bu ozqun bzellikler kisinin yeni bilgi ve becerileri nasil bgrendiginin
temel gbstergesidir.

Oqrencilerin oqrenrne kapasitelerine gore ogretim

dururnlan duzenlenirse, bgrenme cram ve kalitesi artmaktadir. Dunn ve
Dunn

bgrenme

stil modeli,

kullanlimak uzere
seviyede

bncelikle

tasarlanrms

kullarulmaktadrr.

modelin kullarurnmda

$LI

ilkoqretim

olmasrna

Ogretmen,

ve ortaoqretirnde

raqrnen,
yonetici

qunurnuzde

her

ve diqer qorevliler

ilkelere dikkat etmeliler (Celik, 2004):

1. Bireylerin pek c;:ogu oqrenebilir.
2. Ogrenme

ortarnlan,

kaynaklan

ve yaklasrrnlar

farkhlasur an

oqrenrne stili quclerine cevap verir.
3. Herkes oqrenrne quclerine

sahiptir, fakat farkh insanlar cok

farkh ogrenme quclerine sahiptir.
4. Bireysel oqretim teknikleri vardir ve sonuclan quvenilir olarak
olculebilir.
5. Uygun ortamlar,
olarak

ogrenciler

kaynaklar
basan

yuksek basan elde ederler.

ve yaklasimlar verilirse
testlerinden

ve tutum

istatiksel

testlerinden
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6. Coqu bgretmen mihenk tas: olarak bgrenme stillerini ku'Ianrnayi
oqrenebituter
7. Oqrencilerin

pek c;ogu yeni ya da zor akademik materyallere

konsantre olduklarinda kendi bgrenme stillerinde oqrenebilirler.

Dunn'a

gore oqrenme

vukanda soz edilmektedir.

stillerini etkileyen

bes temel elementten

Bu bes temel elementin bzellikleri asaqida

kisaca aciklanrnaktadrr:

1. Cevresel
bulunrnasi

uyaranlar:
icin,

duyumlanmasi

Cevresel

bncelikle
gerekir.

uyaranlara

duyu

Duyu

orqanlan

orpanlan

oqrencinin
ile

ise

tepkide

doqru

olarak

biyolojik

temelli

olduklanndan, fiziksel kapasitelerinin alt ve ust srrurlan bireyler
tarafmdan deqistirilernez. Cevre uyaranlan kendi icinde su sekilde
deqerlendirilebilir

Ses unsuru: Oqrenirken

(Askin, 2006):

geri planda ki ses tercihi. Ders cahsirken veya

konsantre olmak icin sessizlik mi istiyor, muzik veya gurultu mu? Radyo mu
televizyon mu basks bir ses kaynaq: mi? (sessizlik .---. ses)

l§lk unsuru: Causrrken istenen 1$1k duzeyi. Cocuk cahsirken yumusak 1$1k,
los ortam veya parlak bir 1$1k rm istiyor? (losluk .---. parlak 1$1k)
Stcekh« unsuru: Cahsrrken

veya diger bgrenme faaliyetleri sirasmda nasrl bir

srcaklik istiyor?

steak

Oldukca

ortamlardan

serin ortamlara

kadar farkh

tercihler olabilir. (steak .---. soquk)

Oda diizeni (design) unsuru: Cocuqun bgrenme ortarm veya odasindaki
duzen ve mobilya tercihi. Nas1I bir masa veya sandalyede oturmak istiyor,
kanape, yatar koltuk, vastiklar, hall vs. (duzqun .---. daqrruk)

2.

Duygusal

uyaranlar:

Ogrencilerin

duygusal

yaprlaruu

bicirnlendiren

faktbrler, daha cok onlarin geli~im surecleriyle

ilgili olup, zamanla edinilen

tecrubelerle

kazanrnaktadrrlar

deqiskenlik

gbsteren

bir

yap:

Cevreyle
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etkilesirnler sonucunda

bireyde

kalan izler, onun duyqulannin derecesini

belirleyen ozellikler halini alirlar. Duygusal uyaranlar kendi icmde $LI sekilde
bolumlere aynlabilir (Askin, 2006):

Giidiilenme

(motivasyon)

unsuru:

Cocuk

okulda

kendi

ilgileriyle

kendi

kendine mi quduleniyor, arkadaslan veya yetiskinler tarafmda rm qudulenip
pekistirrne veriliyor?

Sebat unsuru: Oqrenirken veya bdev yaparken sebay gbsteriyor mu? Bir i$i
yaparken dikkat arahqr, yatkinl191, ilgisi nasil? Bir i$i bitirinceye kadar tek i$ mi
yapryrr

yoksa

ayru

anda

birkac

is

mi?

(sabirsiz -

sabrrlnpersistent-

inpersistent

Sorumluluk unsuru: Kendi dersini oqrenirken ne kadar sorumluluk duyuyor?
Kucuk bir gbzetim,

rehberlik veya geri bildirimle cahsabiliyor mu? Yoksa

surekli yetiskinlerin ybnlendirmesiyle mi cahsabiliyor? (sorumlu -

sorumsuz)

Yap, unsuru: Oqrencinin yapisal bgrenme hakkindaki tercihleri nelerdir? Ne
bgrenecegi, nasil

cqreneceqi ve

kendisinden neler

beklendiqi

devarnh

kendisine bildirilsin mi, yoksa hedef gbsterilsin ve daha sonra kendisine hie
kansrtrnasrn rm istiyor? Ozel talimat ve aciklarnalar istiyor mu?
I

3. Sosyolojik uyaranlar: Oqrencilerin sosyolojik tercihleri bireysel ya da grup
halinde calisrnaya ve bir konuyu bgrenmeye cahsrrken yardrrn almaya olan
yaklasrrnlan baqlarrunda farklilrklar qosterir Sosyolojik uyaranlar kendi icinde
soyle acrklanabilir:

Kendiligindenlik

unsuru: Kendi kendine oqrenrneyi mi tercih ediyor yoksa

grupla mr? Ne zaman kendi kendine ne zaman bir grubun elernaru olarak?
Veya

arkadaslan

kolaylastmyor mu?

rm yonlendiriyor. tartisrna

ve

etkilesirn

oqrenrnesini

so
9ift unsuru: Cocuk bir arkadasiyla

cahsmayi

tercih ediyor mu? Gruptan

ziyade tek arkadasi rru istiyor ? Bazrlan kendi basrna veya kucuk gruplarla
cahsmayi degil bir arkadasla cahsrnavi tercih ederler.

Arkada$ veya ekip unsuru: Bir takrmin eleman, olarak mt, yoksa tek basina
rm cahsmayi tercih eder? Oqrenci bir grubun elernaru olarak, onlarla tartrsip,
karsihkh etkilesip mi i$ yapmak ister, yoksa yalruz basma rm?

Yetiskin unsuru: Bir otorite ile cahsmaya ne tepki qosterir? Bir yetiskin veya
ogretmen ile birlikte mi cahsir, yoksa onlann rebberliqi ve yardrrruru ret mi
eder?

De{Ji$iklik unsuru: Calistrken bir takrrn belli yollar ve islernler mi izler yoksa
ogrenirken cesitli yollar ve islernler mi tercih eder.

4.Fizyolojik uyaranlar: Oqrencilerin fiziksel ozellikleri biyolojik temelli olmakla
birlikte, 9evreyle etkilesirnlerivle
gbsteren

ozellikler

halini

ahr.

de sekillenerek
Duyusal

zaman icerisinde farkhliklar

uyaranlarm

tercih

edilmesindeki

farklrhklar, isitsel, qorsel, dokunsal ve aktif ogrenme bicimleri gibi boyutlar
altmda toplanrnaktadrrlar. Fiziksel uyaranlar kendi icinde soyle acrklanabilir:

Alg,sa/

unsur.

Ogrenirken

Gorerek,

duyarak

gorse! materyaller

veya

mi (resimler,

dokunarak

ogrenme

tipleri.

haritalar, okuma materyalleri),

isitsel faaliyetler mi (ses kasetleri, muzik, ders dinleme), el ile (tactual) veya
bedenle hareket (kinestetik)

mi (not alma, projede calisma, qunluk tutma,

maket yapma vs) tercih ediliyor.

Yeme-icme (intake) unsuru: Cocuk, oqrenirken bir $eye, icrne veya sakiz
9ignemeyi tercih ediyor mu? Soquk mu icer, yoksa kahve mi? Hafif bir seyler
mi yer yoksa hatur hutur bir $eyler mi?

Zaman unsuru: Gunun hangi saatlerinde nasil bir enerjiye sahip? Sabahlar,
rru, aksarnlan rm, bgleyin mi, bgleden once mi, sonra rm daha iyi cahsryor?

Hareketlilik

unsuru: Uzun sure krrmlsdarnadan

oturarak rru c

gezer, yerini veya beden durusunu mu deqistirir? Oqrenirken belki
olarak hareketli mi olur, kirruldamaz rru?

5. Psikolojik uyaranlar: Sag ve sol beyin yan kurelerinin c;:evresel ve/veya
biyolojik

birtakrm faktbrler

sonucunda

basat olarak

kullarurru

sonucunda

bireyler ogrenme bicimi tercihlerinde farkhliklar qosterrnektedirler Psikolojik
uyaranlar kendi icinde soyle acrklanabilir:

Biitiincii-ana/izci

unsuru: Konuyu bir butun olarak rm, yosa belli bir siraya

gore parca parca rru oqrenir? Butuncu ogrenciler konuya bir butun olarak
bakar ve sonucla

ilgilenider.

Parcalarla

ilgilenmeden

once "buyuk resmi"

qorrnek isterler. Analitik ogrenciler ise her defasrnda

bir parca ogrenerek

ilerlerler. Her anlarnh parcayi iyice ogrendikten

sonra onlan "buyuk resim"

icinde birlestirrneyi denerler.

Beyin yar,kiireleri unsuru: Cocuqun beyninin sag taraf rm guc;:lu, yoksa sol
taraf rm? Sol beyinliler

analitik ve srrah oqrenmeye

yatkrn, sag beyinliler

butuncu ve arunda ogrenmeye yatkindrr.

Dii§iince

bicimi unsuru: Cocuk uzun dusunceli mi yoksa dusuncesiz rm

hareket eder? Dusunce temposu nasil? Sonuc crkarrna ve karar vermede tuzh
mr, yoksa karar vermeden once butun alternatifleri deqerlendirip her rnurnkun
olanaqi hesaba katryor mu?

Bu ogrenme stil modeli ogrencinin degi~ik uyaranlara verdiqi tepkilere
dayarur.

Rita ve Kenneth

Dunn'larm

oqrenme

vollanru da qosterrnesi acrsrndan diqerlerinden

stili okullarda
etkilidir.

uygulama

Burada ogrenc1y1,

ogretmeni, oqretirn malzemesini, srruf ortarrurun duzenlenrnesini,

materyal ve

malzemeyi vs duzenlernek murnkundur.

Her bireyin kendine has ve biricik biyolojik ve qelisimsel
vardir

Bu da kisinin bilgi ve beceri ogrenme

ozellikleri

yolunu etkiler. Ogrencilerin

birbirlerinden farkh olarak oqrendiqini butun eqitimciler kabul etmektedir. Eger
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oqrenrne

ortarru

bgrencinin

bgrenme

bzelliklerine

gore

duzenlenirse,

uzerine

kurulmustur:

oqrenrnenin kalitesi ve rniktan artrnaktadrr.

Dunn'lann

oqrenrne

stilleri modeli

Bilissel stiller ve beyin bolurnlernesi.

iki temel

Bilissel stillerde kavram olusturrnada

kisinin dusunrne bicimi ve alan bag1mlil1gina bakihyor. Kisinin dusunrne bicimi
dusuncesiz (impulsive) uctan dusunceli (reflective) uca doqru bir uzam icinde
yer

ahr

Alan

bicirnleriyle

ve baqrmsrzhqr

da global

ve analitik

ilgilidir. Bunlar da iki zit kutup olustururlar.

dusunmeye
(holistic)

baqunh

sahip olanlar

ve eszarnanh

butunun

parcalan

(simultaneous)

arasmdaki

dusunrne

Bir ucta butuncul
iliskilere

dusunurler Analizci

bakarlar

dusunurler

de

bilgiyi srrayla ve parca parca ahrlar.

Rita

Dunn

(preferences)

okullarda

arastrrirken

basansiz
Ogrenme

ogrencilerin
Stili

ogrenme

Envanterini

tercihlerini

(Learning

Style

Inventory) qelistirrnistir. Daha sonra da Okuma Stili Envanterini qelistirrnistir.
3-12 yaslan arasindaki ogrenciler icin. 3-4 yasrndaki cocuklar sorulan "dcqru"
veya "yanhs" olarak cevaplandrnhr.
olcekle cevaplandmlir.
vermeleri

Kisilerin anket sorulanna

istenir, dusunmernelidir.

biraktrklanna

5-12 yas arasindakiler

Hemen

de Likert tipi

"derhal" (immediate)

o soruyu

qecrneli,

tepki

sonra

geri donup yine derhal cevap vermeil, cevaplandrrrna

bes

20-30

dakika icinde bitmelidir. Anketten elde edilen puan 0-80 arasrnda yer ahr 60
puandan yukan olanlar yuksek tercih, 40'tan dusuk puanlar da dusuk tercihtir.
40-60 arasi puanlar bir tercih belirtmemektedir.

Ayru konuda birbirine benzer

sorular cesitli yerlere daqrtilrrustrr. Olcurnun qecerli olmasi icin ayru konudaki
sorulara verilen cevaplar % 70'dan fazla tutarh olrnasi gereklidir. Bunun alt in a
duserse, oqretrnen bu anlamsizhqi
vermelidir.

Aynca

konusmali,

aynntilan

sonuclar

oqretrnen

oqrencisiyle

oqrenrnelidir.

almca kesinlesmeli

ogrenciyle konusrnah ve anketi yeniden

ve

Anket

onun

bgrenme

birkac

anket bilgisayar

kez

stili

uzerinde

uyqularup

programlan

benzer

tarafrndan

deqerlend irilmelid ir http ://www. eg itim .aku .edu. tr/ogrenstil doc.

Dunn
tercihler

ve Dunn,

ve fiziksel

bu c;;evresel kosullar,

duyussal

bzelliklerin. bireylerin, ogrenme

bzellikler,

stillerini

sosyal

etkilediklerini
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acrxlarruslardir

Gelistirdikleri bu stil modeli oqrenrne tercihlerinden

daha cok

oqrenrne stillerini qosterrnektedir.
Griggs,

Keefe ve Monk gibi bircok arastirrnaci

qelistirdiqi bu modelden etkitenmislerdir

Dunn ve Dunn'in

(Riding ve Rayner, 1998, s. 68 Akt:

Guven, 2004 ).

BUTLER OGRENME STiL MODELi

Butler, Gregorc'un

bgrenme

stil modelinin

kuramsal

boyutlanru

kullanarak siruf ortarninda bgretmen ve bgrencilerin oqrenme stillerini
deqerfendirrnistir Kathleen Butlerin modeli, oqrenrne stillerinin siruf
icinde

uygulama

bnemlidir.

olanaklanru

Bu modelde,

gbstermesi

Gregorc'un

bakirrundan

modelinin

bgeleri

oldukca

olan somut

ardrsrk, soyut ardrsrk, somut rasgele, soyut rasgele bgrenme stilleri,
Bloom'un

taksonomisiyle

iliskilendirilerek

her bir oqrenrne

stili icin

bgretim etkinlikleri ortaya konulmaktadir (Celik, 2004 ).

Diger bir deyisle, Butler'e gore oqretirn stilinin dart temel bileseni
vardrr Bunlar soyut -somut ve ardrsrk-daqrruk ilkeleri olarak koordinat
duzlemi

uzerinde

kombinasyonlar

yer alrr. Bu dart ayri yapi ikiserli olusturduklan
sonucu;

sornut-ardrstk

olarak

nitelenen

SOMAR,

soyut-ardrsik olarak nitelenen SOYAR, soyut-daqrruk olarak nitelenen
SOYDA ve sornut-daqrruk olarak nitelenen SOMDA stilleri olusrnustur.
http ://www.egitim aku .edu. tr/babadogan .com.

KOLB OGRENME STiL MODELi

David Kolb tarafrndan qelistirilen

Kolb Oqrenrne Stili Modelinde;

bireylerin bgrenme stilleri bir donqu seklindedir
ogrenme

bicirni

bulunrnaktadrr.

Bunlar

Bu dbngu icerisinde 4

Somut

Yasantr;

Cozlern: Soyut Kavrarnsallasturna ve Aktif Yasantrdir

Yansrtrci

Her bir ogrenme

bicirnini simgeleyen oqrenme yollanndaki tercihleri birbirinden farkhdrr.
Bunlar srrasryla Somut Yasanti icin "hissederek" ; Yansiuci Gozlem icin
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"izleyerek" ; Soyut Kavrarnsallasurrna

icin "dusunerek" ve Aktif Yasanti

icin "yaparak" oqrenrned.r.

Modelde belirtilen oqrenrne stilleri dusunrne ve yaratrcrhk kurarnlanna
dayanarak Yerlestirtlen:

Ozurnseyen;

Deqistiren ve Aynstrran olarak

belirlenrnistir. Ozumserne ve Yerlestirrne Piaget'in kavrarnlannda drs
dunyaya uydurulrnasi surecuyerlestirme)
kavramlara

uydurulmasi

ile drssal gbzlemlerin var olan

(ozumserne)

arasindaki

denge

olarak

tarurnlanan zeka kavrarninda yer alrnaktadrr. Aynsturna ve Deqistrrrne
ise Guilford'un

zeka yaprs:

modelinde

yer alan iki temel yaratrcrhk

surecinde yer alrnaktadrr.

Yasantrsal
Davrarusci

ogrenme
ve

kurarrurun

Bilissel

Alan

ogrenme

surecine

kurarnlarrrun

yaklasrrru,

ogrenme

surecine

yaklasrrnlanndan

farkhdir. Yasantisal ogrenme surecinde ogrenme i$,

diger

etkinlikler ve bilginin

yasarnsal

bnemlidir. Ogrenmedeki
bilimsel
ahnrnasi

dayanaklanru
ve ogrenme

olrnasmdan

ogrenme

reddeden

davramsci

arasindaki bag

bu Iarkh bakis acisma yasantisal denmesi:
Dewey,

Lewin ve Piaget'in

surecinde

kaynaklanrnaktadrr.

kuramiru,

yaratrlrnas:

yasantrrun

onernli bir yere sahip

Bu bzellikler,

surecinde

kisisel

ogrenme

kuram,

cahsrnalanndan

yasantisal ogrenme

yasann

ve

ile

bilginin

yonlendirilrnesi ve soyut sembollerin hatrrlanmasma

bilincin

rolunu

kazarulrnasi,

onem veren bili$

kurarnlanndan ayrrrnaktadrr. Yasantisal bgrenme kurarru Oavrarusci ve
Bilissel Alan kurarruna yern bir alternatif getirmek yerine, oqrenrnenin
yasantr, bills, alg, ve davrarusrn bilesimi olduqunu ortaya koyrnaktadir
(Kolb, 1984).

Kolb yasantrsal

ogrenme

surecinde

LI<;: modelden

etkilenrnistir

Bunlar: Lewini Dewey ve Piaget'nin yasantrsal ogrenme modelleridir.

Lewin'in

yasantisal ogrenme

modelinde

oqrenme,

deqisme

ve

qelisrne, sirndi ve burada yasantrsi ile baslarnakta, yasanttsi ile ilgili
veri ve qozlemlerin toplanmasi, daha sonra bu verilerin analiz edilrnesi
ve sonuclann.cbireyin

yeni yasantilar

secrnesine

ve davraruslannda
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deqisikliklere katki getirmesi arnacryla donut olarak verilmesi surecini
kapsamaktadrr

Bu modele gore oqrenrne dort basamakta qerceklesen

bir donqudur:

somut yasantilar, qozlern ve yansimalann, qozlemler de soyut kavram
ve genellemelerin temelini olusturrnakta: kavramlann yeni durumlardaki
anlarnlanrun

test edilmesi

hizmet etmektedir.
saqlanrnasmda

ise bireyin

Soyut kavrarnlann

yeni yasantilar qecrrrnesme
test edilmesi ve qecerliliqinin

simdi ve buradaki somut yasantilann kullarulmasi ve

gerc;:ek okul ortarmnda

yurutulen

gbzlem ve laboratuar yonteminin

donut surecine bagl1 olrnas: bu modelin en bnemli bzellikleridir. Lewin
ve arkadaslan

bireysel

ve kurumsal

basarisrzhqr,

yetersiz

donut

surecinin bir uzantrsi olarak qorrnektedirler (Kolb, 1984 ).

Dewey'in yasantisal oqrenrne modelinde kavramlar ve yasantrlar.
qozlernler ve davraruslar icicedir Oewey'in oqrenme donqusu ictepi
(impulse),

qozlern

(observation),

bilgi

(knowledge)

ve

dusunce

(judqernent) olmak uzere dort basamaktan olusmaktadir Dewey'e gore
.yasantrlar bireyler de ictepilerin olusrnasina neden olmakta; ictepiler
bireyin etrafiru qozlernlemesini ve bilgi edinmesini saqlarnakta, boylece
birey bir sonuca varrnaktadir. Ogrenme donqusunun sonunda bireyin
elde

ettiqi

dusunce

saqlarnakta,

kendisinde

buda oqrenrne

tekrar

donqusune

bir

ictepinin

sureklilik

olusrnasuu

kazandrrrnaktadrr

(Kolb, 1984 ).

Piaget'e gore ise, yasann ve kavram, yans.rna ve davrarus yetiskin
dusuncesinin qelisirninde temel teskil etmektedirler. Birey, bebekliklen
yetiskinliqe
yapiya,

doqru qelisim asamasrnda,

aktif

oqrenmeye

ben

merkezci

bir

doqru ilerlemektedir.

somut olaylardan

yaklasrrndan

vansrtrci

kavrarnlann

yasarndaki

deneyimlerin

yasarndaki
de

icsel

bir

Oqrenrne sureci kisi ve cevresmrn

karsihkl: etkilesiminin bir urunu olarak ortaya crkrnaktadir
cqrenrne,

somut bir

deneyimlere

kavramlar

Piaget'e gore

yertestiriimesi

icerisinde

ve

ozurnsenrnesi

sureclerinin karsihkh etkilesimleridir Ogrenme ya da Piaget'in denetimi
ile

zihinsel

uyarlama

(intelligent

adaptation)

bu

iki

surecin
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dengelenmesi
ozumserne
kisinin

sonucunda

surecinin

etkisi

c;:;evrenin etkisi

yerlestirrne

itip,

altma

vansrticrya,

aktiften

sureci

Yerlestirrne

takhit

bir baska

deyi;;le

tersine ozurnserne

sureci

aldrqinda

kendi

olmaktadir. Dolayisryta,

konusu

aldiqmda

sekillenrnesi;

etkisi

kenara

crkmaktadir

altrna

altmda

surecini

gerc;:;ekleri bir

ortaya

ise,

kavrarnkanru

bireyin

empoze

cevresel

soz

etmesi

bilissel qelisirn sureci somuttan soyuta,

ozurnserne

ve

yerlestirrnerun

surekli

etkilesirni

uzerine kurulrnustur (Kolb, 1984).

Piaget,

bilissel

qelisirni

yasrna kadar devam

ana

basamaktan,

doqumdan

eden bir surec olarak tarumlarnaktadrr.

14-16

Duyussal-

dbnemde (0-2 yas) cocuqun ogenme stili tarnamiyla somut ve

motor
aktiftir.

Bu

basarnaqm

saqlamaktadir.
motor

arnacr,

tepkiler

vermeyi

gbstermektedir.
Ousunce

varliqrru

bncesi

fakat

bgrenme

yansitrci

sembolik

anlam

davrarus

basamak

qelisirnini

cqrenilir. Cocuqun dunyaya
ve

davraruslara qecisi
bakrsi

qerceklesmesinde

cevre

dbnemde

konum

tasrmaya

istemeyerek

cocuqun dunyaya

davraruslanru

bir

qozlern

Bu

yasantisal ve arastrrrnaci

amaclarrrun

lslern

korur,

oqrenrne,

yonelik

oqrenrnektedir.

Bu basamakta
ve

oynamaktadtr.

hedefe

Birey bu basamaktan cevreye gore karrnasik duyussal

yapllan ahskanlrklardan,

dir.

dort

(2-7 yas)

baslar

ve

yaklasrrru

"deqistiren"

ve

yasann

rol

somut

basladrq:

Objeler

kavramlar,

qoruntulerin

bnemli

cocuk kendi

icsetlestirrneye

kazanmaktadrr.

"yerlestiren"

icin

olaylar
yoluyla

dir. Bu basamakta

yonlendirilrnesi

yoluyla

qerceklesrnektedir.

Somut
qetisimi

islernler

yoqun

dbneminde

bir sekilde

(7-11

baslar.

yas)

soyut

sembolik

quclerin

Bu basamakta

oqrenrne,

srruf ve

iliskiler mant191 ile ybnetilmektedir.

Cocuk bu basamakta, dunya ile ilgili

yasantilanndan

Bu basamakta

oqrenrne

stilini

uzaklasmaktadrr

benimsemektedir.

cocuk

Yasantrlanru

bic;:;imlendirmede kavram ve kuramlardan yararlanmakta,
iliskiler
islernleri

yoluyla

organize

etmekte,

tersine c;:;evirebilmektedir

problem

cozrneye

. So.yut islernler

"ozurnseyen"
secrne

ve

bilgiyi rnantrkh
baslarnakta,

dbneminde

( 12-15
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yas) ise birey, somut isternlere dayanan
rnantrqrna dayanan

sembolik

formal islernler basarnaqma

surecten

temsil

gec;:mekte boylece

daha aktif bir ybnelim kazanmakta ve sahip olduqu sembolik qucler,
onu denencel-tumdengelimci bir akil yurutrneye

ybnelmektedir.

basamakta soyut konulan alqilayrp, deqertendirebilrnektedir,
olusturmakta

ve crkanrnlar yapabilmektedir.

Bu

hipotezler

Oqrenrne, kisinin bilissel

potansiyeline ve yasannlanna baql: olarak olusmaktadrr

Temel olarak

bgrenme stili "aynstiran" drr (Flavell, 1963 Akt: Karakoc, 2005).

Piaget'in bilissel qelisirn arnaclan bzellikle hedeflerinin belirlenmesi
ve

ogrenme

qelistirrne

yasannlanrun

cahsmalanru

duzenlenrnesi

etkilernistir.

yasantilannrn duzenlenrnesinde
ilkeleri

bu etkinin

kaynaqrru

asarnalannda

Soz gelimi

program

Teyler'in

bgrenme

sureklilik, stralarna ve butunlestirrne
olusturmaktadir (Demirel,

1997 Akt:

Karakcc, 2005).

Yasantisal ogrenme ile Dewey, Lewin ve Piaget'in arasrnda buyuk
benzerlikler bulunrnaktadir. Yasantisal bgrenme kurammda dusunceler
sabit ve deqisrneyen elemanlar olmayrp, yasantilar yoluyla tekrar tekrar
olusabilmektedir.

Her uc;: oqrenrne modelinde de ogrenme bir surec

olarak tarumlanmakta ve kavramlar yasantilar yoluyla olusarak, surekli
deqisim gbstermektedir.

Herhangi iki dusunce, araya farkh yasantilar

qirdiqinden hicbir zaman ayru olrnarnaktadrr.
Yasantisal oqrenrne acismdan deqerlendirildiqinde,
olarak deqerlendirrnek,

surecte oqrenrneyi

oqrenrneyi crktilar

varsayrnaktadrr.

Egitimin

arnaci bilgi alma surecinde arasttrma yapmak ve yetenek qelistirrnek
olup, bilgilerin ezberlenmesi deqildir (Kolb, 1984 ).

Birey
durumunda
ayrirmnda

qunluk

hayatta

ve bunlan
olma

farkh

yaparken

durumundadrr.

isler

yapmak,

diqer bireylerin
Bireyin

diqer

gruplara

katilmak

dusuncelerinin
bireylerle

de

etkilesimi

srrasmda bnceden tahmin edilemeyen dururnlann ortaya crkrnasr, bazi
anlasrnazhklara
acmaktadir.

ve yanhs hesaplamalarin

lste bireyin

soz konusu olrnasma yol

beklentileri.. ile yasantrtanrun

kaynasmasi
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oqrenrnenin

olusrnasuu

saqlarnaktadir.

Dolayrs ryla

ogrenmenin

yasantilara bagl1 sureklilik qosteren bir surec olmasi egitim kavr arru
uzerinde

de etkili olmaktadrr.

Bu acrdan deqertendirudiqinde

butun

oqrenrneler tekrar ogrenmedir. Herhangi bir ogrenme durumuna kisiler
az yada cok belirli bir bilgi birikimi ile girmektedirler. Bu durumda,
eqiticinin qorevi hem yeni bilgileri aktarmak hem de qerektiqinde eski
bilgileri deqistirmek yada tumden elden crkarrnaktir

Yeni dusuncelerin

kolayhkla

olan

benimsememesi,

kaynaklanrnaktadrr.

eski

inanclara

baqhhktan

Egitim sureci, bncelikle kisinin inane ve kurarnlanru

ortaya cikartrp, bunlan inceler, test eder, daha sonra da bunlan yeni ve
daha rafine dusuncelerle birlestirirse bgrenme eek daha kolaylasacaktrr
(Kolb, 1984).

Her uc yasantrsal oqrenrne modeli de dunyay: ele ahsta farkh
ogeler arasmdaki
cahsmalann

calrsrnalan

cozurnu

icerisinded.rler.

sonucu

tarurnlarnakla

birlikte

oqrenrnenin

olusrnasi

konusunda

qorus

bu

birligi

Lewin'in modeli somut yasanti ve soyut kavramlar ile

qozlem ve davraruslar arasrndaki cahsmalan on plana cikarrnaktadrr.
Dewey'e gore catrsma, dusunceleri harekete qeciren ictepi ile buna yol
gbsteren bilinc arasmdadir. Piaget icin ise dusuncelerin drs dunyaya
yerlestirilrnesi
yapilara

ve yasantrlarm ozurnsenerek hali hazirdaki kavramsal

oturtulmasi

bilissel

qelisimi

harekete

qeciren

bashca

kaynaklardir.

Butun bu modellerde ogrenme, doqas: geregi gerilim ve catrsma
dolu bir surectir. Yeni bilgi, yetenek ve tutumlar yasantrsal oqrenrnenin
dort bicimi ile qerceklestinlrnektedir. Oqrencilerin etkin olabilmeleri icin
dort farkh beceriyi ise kosrnalan gerekmektedir. Bunlar; Somut Yasanti
(SY)

(Concrete

Experience),

Yansrtrci

Gozlern

(YG)

(Reflective

Observation),SoyutKavra msa llast: rma( SK)(Abstract Conseptualization)
ve Aktif Yasanti (AY) (Active Experiencej'dir. Baska bir deyisle, birey
kendini tarnarruvla yeni yasantrlara acik tutrnah: yasannlanru pek cok
acidan qozlernlerneli ve vansrtrnah: qozlernlerini mantikh kuramlar icine
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oturtabilecek kavramlar olusturabilmeli ve bu kuramlan karar verme ve
problem cozrne asamalanru da kullanabilmelidir.

Bir

oqrenerne

surecinde

birey

bu

dart

oqrenme

bicirnini

farkh

derecelerde ise kosrnak dururnundadir. Her bgrenme sureci birbirinden
cok farkh yetenekleri qerektirdiqinden,

oqrenen kisinin surekli bgrenme

durumuna gore bgrenme becerilerini secrnesi soz konusudur. Oqrenrne
surecinin

iki bnemli boyutu vardir. Bunlar; somut yasantidan

kavrarnsallasurrnaya
uzanrnaktadrr.
ucundan

ve aktif yasantrdan

Oqrenrne

diqerine

surecinde

farkh

yansrtrci

bireyler

derecelerde

qozlerne

her iki boyutun

soyut
kadar
da bir

hareket etme dururnundadrrlar

(Kolb, 1984, 1985).

Bunun

yarustra

yasantrsal

ogrenme

bireylerin

sosyal

ve fiziki

c;:evreye uyum saqlarna sureci olarak da tarumlanrnaktadrr. Oqrenme,
msan

orqanizrnasmm

dusunme,

donusturrne diye adlandinlan
acrdan deqerlendirildiqinde,
sureclerinden

hissetme,

izleme

turnlesik fonksiyonlanrun

ve

eyleme

bilesimidir. Bu

oqrenrne bireyin en onernli uyum saqlarna

birisi olarak dusunulrnektedir

Dolavrsiyla sadece sirufta

qerceklestirilen oqrenrneyi kapsamamakta, srruftan atblyeye, arastrrrna
laboratuanndan
olmaktadir.
ya~l1l1ga

Durum boyle olunca cocukluktan yetiskinliqe, orta yastan

kadar

yaratrcrhk,

yonetici odasina, hatta kisisel iliskilerde de soz konusu

hayatrn

tum evrelerini

kapsarnaktadir.

Dolayrsryla

problem cozme, karar verme, bilimsel arastirrna gibi pek 90k

beceriyi icerrnektedir (Kolb, 1989).

Bu kapsam icerisinde deqerlendirildiqinde.Kolb
yasanti,

yansitrc: qozlern, soyut kavramsallasturna

(1971 )'un somut
ve aktif yasanti

basarnaklanru iceren yasantisal bgrenme donqusu; Pounds (1965)'un
hedef belirleme, qercek ile karsrlasurrna, farkhhklan belirleme, problem
secrne, alternatif cozurn uretrne, cozumlerin sonuclanru deqerlendirrne,
bir cozum
problem

secme

cozrne

ve cozurnu

sureci;

basarnaklanndan . olusan

Simon
karar

uygulama
(194 ?)'in
verme

basamaklanndan
zeka,
sureci,

desen
Wallas

olusan

ve secirn
(1926)'1n
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tumlestirrne,

bekleme, icqoru ve doqrularna basarnaklanru

kapsayan

yaratma sureci ve Kolb (1971 )'un problem bulma, soru sorma, cevap
arama ve bilgi birikimini kapsayan bilirnsel arastrrrna surecleri arasinda
benzerlikler olduqu soylenebilir (Kolb, 1984 ).

Ani bir durum ya da probleme verilen tepki, oqrenrneden cok bir
davrarus
saqlarna

olarak

algllanabilirken,

qirisimleri

bireyin

dbnemdeki

de qelisrne olarak dusunulmektedir.

yasantrsal oqrenrne kurarru acismdan
ogrenme

ve qelisrne,

cevreye

saqlarna

qirisimlerinin

asarnalanru

beklenmedik

uzun

durumlar

kategorilerdeki durumlar karstsrnda
yasarmru kapsayan

kisa

davrarus,

ve mekanlarda

olusturrnaktadrrlar.

karsrsinda

Dolayrsiyla

deqerlendirildiqinde,

farkh zaman

sureli:

uyum

uyum

Davrarus ani,
Ogrenme

farkh

uzun sureli: qelisrne ise bireyin tum

uyum saqlarna sureclerini kapsamaktadir

(Kolb,

1984 ).

Yasantrsal

oqrenrne kurarrunda,

kis: ile cevresi arasindaki

vasanti teriminin ikili anlarru ile sembolize edilmektedir.
kisisel dolayisryla

iliski

ilki oznel ve

icsel bir durumu, diqeri ise nesnel c;:evreye ait bir

durumu ifade etmektedir. Yasantrnm bu iki farkh formu eek karrnasrk bir
sekilde bir birinin icinde yer almaktadrr (Kolb, 1984).

Bilgi ise, sosyal ve kisisel bilginin etkilesirninin bir sonucu olarak
tarurnlanrnaktadrr.
birikimi,
ortaya

Sosyal

bilgi,

insan

kulturunun

deneyimlerinin

kisisel bilgi de kisilerin kendi vasantrlanrun
cikrnaktadrr.

ogrenme

Dolayrsryla,

surecindeki

birikimi olarak

bilgi nesnel ve oznel yasantrlarm

etkilesirnlerinin

bir

urunudur.

Bilissel

alan

kuramcilanndan

sadece Piaget oqrenrne ve bilgi arasinda eek yakrn bir

iliski olduqunu

belirtrnistir.

oqrencilere

Kolb da bu yaklasirndan

oqretilmek istenen alarun bzelliklerinin

etkilenmis

ve

oqretirnde dikkate

almrnas: qerektiqini savunrnustur (Kolb, 1984).

Kolb, oqrenrne surecinin kavrama ve donusturrne olmak uzere iki
temel

boyutu

olduqunu

savunmaktadir.

Kavrama,

somut yasantiyi
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dcqrudan

anlarnaya

anlamayr:

donusturme

olarak

ifade

baqrrnsiz

da yasantrrun

etmeyi

olmakla

sembolik

ise yasantrvi

amach yansrtrna

kapsarnaktadrr.
birlikte

temsilcilerini

Bu

birbirlerini

iki

olarak

ya da davrarussal

temel

destekler

dolayli

boyut

birbirinden

niteliklerdedir

(Kolb,

1984 ).

Oqrenrne

sureci

ybnlendiren

fiziksel

olusmasina

sadece

bireyler

yapilar,

her

yol acrnaktadrr.

birey, dusunen,
baqlamda

tum

tur

Oewey'in

kalrci durumlara

kahci ve dayarukh

ve

olmasi

kaynaklanmaktad,r.

cevresinm

etkilesirninin

ve

basariyla

davrarusa
belirli
deyisle,

kisiler

sekilde

belirli

bunlar

kalrc:

Pek

kisilik

bzellikleri

oyle

kulturel

ne de cevre

oruntuleri,

Herhangi

bir

birey

durumda

kisinin

tarafmdan

beraber

kimligin

duyu
ayn,
bir

olarak

Baska

bir

proqrarnlandrklan

bireylere

temellerini

ile

tek

otomatik

kaynaklanrnaktadrr

yaptlar

ki$i

bir bolurnunu

bir bilgi ald.qrndan

Bununla

da psikolojik

faktbrlerden

kucuk

degil,

Bu durumlarm

kisilik

eek

oqrenmesinden

davranmaktadtrlar.

da vardrr,

deqismez

ve kaslanrun

onun,

bir yol izlemeyi

Bu

dusunulebilrnektedirler

kullanabilir.

ybnelmesi

olan kendi basrna bir butundur

urunudur.

sinir sisteminin

sureclerin
bir

Bu

bir

Oqrenrneyi

deqisebilen

belirttiqi

ne bir takrrn genetik

etkisinden

anda

icin

deqildir.

gibi kisi, bir konu,

stiller

olarak

ayru

birey

arzu ve beklentileri

psikolojik

orqanlanrun,

icin

bzgu programlar
olusturrnaktadrrlar

(Kolb, 1984 ).

Bireyin karsilastrq:
secimlerinin
aldrq:

smuhhklanru

kararlar,

olaylarda

her durumdaki

vasadiklan

qosterrnektedir.

bir dereceye

gelecekteki
olaylar

olasihklan

kadar

secirnlerini
sonucu

islerne bicimi, karar ve

Bireyin

yasadrq:

olaylan

etkilemektedir.

yaptiklan

yaptiq:

belirlemekte,
Boytece

secirnlerle

Tyler'rn deyimi ile "kisiler kendi proqrarnlanm

yazmaktadtrlar".

Yasanti

oqrenrne

surecinde

gbstermektedir.
kullanabilmesi,

Bireyin
kisinin

hangi

ve

kendini

bgrenme

farkl:
etrafmdaki

bgrenme
olaylan

bu

bireyler

kendileri

programlama,

bicirnini

ve

kendilerini

yaratrnaktadrrlar.

secimi

secirn

tercih

bicirnlerini
gbzlemlemesi,

bir

kisinin
ettiqini
arada
bunlan
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kuramlarla

butunlestirrnesi,

hipotezler

kurup,

test etmesi

ve yeni

yasantilar secmesine yol acmaktadir (Kolb, 1984)

Bu baqlamda

Kolb (1984 ), dort oqrenrne bicirnini tarurnlarmsnr.

Bunlar: Somut Yasanti, Yansrtrci Gbzlem,
Aktif Yasant.'drr

Soyut Kavrarnsallastrrrna ve

Her bir oqrenrne bicirnini simgeleyen oqrenrne yollan

birbirinden farkhdrr. Bunlar srrasryla. Somut Yasanti icin "Hissederek",
Yansrtrci Gbzlem icin "izleyerek, Dinleyerek" Soyut Kavrarnsallastrrrna
icin "Dusunerek", Aktif Yasanti icin "Yaparak" ogrenmedir.

Somut Yasanti oqrenrne biciminde vasanti ve problemlerle

kisisel

olarak ilgilenmek ve hissetmek dusunrnekten daha bnemli qorulmekte,
kuram ve genellemeler yerine o anki qerceqin tekligi ve karmasrklrqr:
problemlerin
sezgilere

cozumunde

dayah

sistematik

bir yaklasrrn

ve bilimsel bir yaklasrrn yerine

tercih

edilmektedir.

Kolb (1985) bu

bgrenme bicimine sahip kisilerin diger bireylerle birlikte olmaktan mutlu
olduklan ve bu konuda oldukca basarrh olduklanru; qercek olaylarrn
icinde yer almaktan zevk aldrklanru: yeni qorus ve dusuncelere acik,
incelemeye hazrr ve istekli olduklanru: genelde sezgilere dayah karar
verme

ve

yapisal

vurqularmstir.

olmayan

durumlarda

basanh

olduklanru

Somut yasanti ogrenme bicirninde, bireysel yasantrlar,

kisilerle etkilesim, kis] ve hislere karsi duyarhhk yoluyla qerceklestirilen
hissederek

oqrenme bnemlidir.

akran qruplan

arasinda

Yeni yasantrlar, oyunlar, rol yapma,

tartisrna,

donut alma ve bireysel cahsrna

baslica bgrenme etkinlikleri arasrnda yer alrnaktadrr (Kolb, 1984; Kolb,
Baker ve Dixon 1985).

Yansrtici

gbzlem oqrenrne bicirni dusunce ve olaylan dikkatlice

qozlernleyerek,

farkh qorus acrlarindan deqerlendirrne sureci uzerinde

odaklanrrustrr

Kolb (1984) bu oqrenrne bicirnini benimseyen kisilerin

pratik uygulamalar

yerine olayin ozunu kavrama; dcqru nedir, nasil

olusur gibi sorulara yarut aramaya cahsrna: dusunce ve olaylan sezgi
yoluyla anlama, fikirlerin olusrnasrnda kendi dusunce ve duyqulanna
quvenrne:

sabtrh,

taratsiz

ve

dikkatli

dusunerek

karar

verme
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kor-ularrrnra basanu

olduklanru belirtrrristir Bu ogrenme biciminde karar

vermeden once ilgili olay ya da olguyu dikkatlice izleme; ilgili nesneye
deqisik acilardan bakma ve anlarruru arastirrna yoluyla qerceklestirilen
izleyerek ve dinleyerek oqrenrne soz konusudur. Bireye qozlernci rolu
vererek,

konuyu farkh

acrlardan

inceleme

olanaqi

veren oqrenrne-

oqretme etkinlikleri; duz anlatrrn yonterninin ise kosulduqu ve bireyin
konu ile ilgili bilgisini olcen objektif test maddelerinden
durumlan,

olusan sinama

bu oqrenrne bicirnindeki bireyler icin onerilrnektedir

(Kolb,

1984; Kolb, Baker ve Dixon 1985).

Soyut Kavrarnsallastrrrna bgrenme bicirninde ise mantrk, kavramlar
ve dusunceler duygulardan
kurallar;

kuramlar

yaklasirn
sahip

90k daha onernli bir yere sahiptir. Genel

qelistitme

ve bir problemin

onern kazanrnaktadrr.

kisilerin

sistematik

cozumunde

bilimsel

Kolb (1984), bu ogrenme

bicimine

planlama

yapma

konusunda

olduklartru savunrnustur. Soyut Kavramsallastrrrna
dusunce

ve olaylann

rnantrksal

analizini

basanh

oqrenrne bicirninde

yaptiktan

sonra harekete

qecrne yoluyla qerceklestirtlen dusunerek oqrenrne tercih edilmektedir.
Kolb,

bu

calisarak,

oqrenrne

bicirnini

kuramlan

yapilandmlrms

benimseyen

okuyarak

bir sekilde

bireylerin

oqrenmesinin

sunulrnasmm

tek

ve

baslarina

dusuncelerin

etkin oqretim

icin gerekli

olduqu qorusundedir (Kolb, 1984; Baker ve Dixon 1985).

Aktif Yasanti oqrenrne biciminde bireyler cevrelerini etkileme ve
durumlan

deqistirrne

ozelliqine

sahiptir.

izlemekten 90k, pratik uygulamalar

Bu

oqrenrne

bicirninde

yapma, mutlak qercek yenne rse

yarayaru benimseyip, diqerlerini reddetme soz konusudur. Aktif Yasanti
oqrenrne
hedeflerine

bicirnine sahip bireyler basladrklan
ulasabilmek

bir i$i tamamlama

ve

icin risk alma konusunda duyarh ve basanh

olmakta, aynca cevreleri uzerinde etkili olmaktan ve bunun sonuclanru
qorrnekten

mutlu olrnaktadrrlar.

bitiricilik yeteneqinin

Aktif Yasanti oqrenrne bicirninde i$

on plana 91kt1g1, kis: ve olaylan davraruslanvla

etkileme yoluyla qerceklestirilen

yaparak oqrenrne tercih editrnektedir

Kolb, bu ogrenme bicimini benimseyen bireyler icin oqrenrne-oqretrne
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ortarnlan

hazirlarurken

daha

cok uygulamaya

donuk,

kucuk grup

tartismalan, bireysel ogrenme etkinlikleri ve projelerin yer ald191 eqitim
dururnlannm duzenlenrnesi qerektiqini vurqularrustrr (Kolb, 1984; Kolb,
Baker ve Dixon 1985).

Yasantisal Oqrenme kurarmna gore oqrenrne bir donqudur ve birey
icin zaman zaman bu dort bgrenme bicirninden biri oncelik kazarur ve
bir

ogrenme

kacrrulrnazdtr.

yasantrsinda

bu

donquden

sayisrz

kez

qecilmesi

Her bireyin, oqrenrne stili de bu dort temel oqrenme

bicirninin bilesenidir. Birfestirilmis puanlar bireyin soyuttan somuta (SKSY),

aktiften-yansrtrcrya

koyrnaktadir.

(A Y-YG)

kadar

Bu iki grup farkh ogrenme

bgrenme stillerinin

tabaruru

farkh

tercihlerini

bicimi Kolb'un

olusturrnaktadrr.

ortaya

iki boyutlu

Birlestinlrnis

puanlar

bireyin hangi bgrenme stili kategorisinde bulunduqunu gbstermektedir.
Bu oqrenrne

stilleri: Somut Yasanti

ve Yansrtrci

Gozlern oqrenrne

bicimlerinin bileseni Deqistiren (Diverger), Yansitrci Gbzlem ve Soyut
Kavrarnsallastrrrna

bicirnlerinin

Soyut Kavrarnsallasturna

bileseni

Ozurnseyen

ve Aktif Yasanti bicimlerinin

(Assimilator),
bilesenleri de

Yerlestiren (Accomadator) oqrenrne stilidir (Kolb, 1976, 1985).

Kolb

bgrenme

Ozurnseyen
Yerlestiren

stilinde

Oqrenrne

yer

Stilinin;

alan

Deqistiren

Aynstrran

Oqrenrne

Oqrenrne

Stilinin;

Stilinin

ve

Oqrenrne Stilinin ve bu oqrenrne stiline sahip bireylerin

bzellikleri sunlardir (Kolb, 1984, 1985; Kolb, Baker ve Dixon 1985):

Degi~tiren Ogrenme Stili Somut Yasanti ve Yansttici
oqrenrne bicirnlerinin bilesenidir.

Gbzlem

Bu oqrenrne stiline sahip en bnemli

ozelliqi dusunrne yeteneqi: deqer ve anlarnlann Iarkmda olmalandir.
Oqrenrne durumunda sabrrlr:
bir

eylemde

nesnel; dikkatli yargilarda bulunan, fakat

bulunmayandir.

Dusunceleri

dusunce ve duyqulanru gbz onune ahrlar

bicimlendirirken

kendi
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Bu bgrenme stiline sahip birev somut durumlara pek cok acidan
bakma konusunda
qecrnek

90k basanh olmakta, olaylar karsrsrnda harekete

yerine gbzlem

yaprnayi

tercih etmekte,

beyin ftrtmasinda

olduqu gibi farkh fikirlerin uretildiqi durumlar uzerinde yoquntasmaktan
zevk alrnaktadir. Ogrenme surecinde sabrrh ve dikkatli olup, tarafsiz
yargilarda

bulunabilirler.

bicimlendirirken
ve hizmet

Kulturel

ilgileri

voqundur

ve dusunceleri

kendi dusunce ve duyqulanru qoz onune ahrlar. Sanat

verme

ile ilgili mesleklerde

etkin

olabilmek

icin zayif

yonleridir.

Bu oqrenrne

stiline

sahip

bireylerin

deqerlere

ve baskalanrun

hislerine kars: daha duyarh olma, bilgi toplama ve belirsiz durumlarm
neyin qosterqesi olabileceqini
pratik

yaparak

kendi

tahmin etme gibi konularda daha 90k

ogrenme

stillerini

qelistirrneye

vardrr. Bunun yam srra cesitli secenekler

gereksinimleri

arasmdan kendisini secirn

yapmaya ve uygulamaya zorlayarak karar verme; oqrenrne surecinin
sonunda neyi basarrnak istediqine karar vererek hedef belirleme ve
ogrenmenin

bir srnarna- yanilma sureci olduqu qorusune dayanarak

cahsrnalannda

yeni etkinliklere

yer vererek

risk alma

becerilerini

qelistirrneye gereksinim duyrnaktadrrlar.

Aynca bu bgrenme stiline sahip bireylerin ogrenme surecine Aktif
Yasanti ve Soyut Kavrarnsallastrrma
bilgilerinden

yararlanarak

bicirnlerine daha 90k yer vererek

sonuclara

ulasrna,

bu

sonuclann

uyqularnasrru planlama ve bunlan yurutrneyi; ogrenme etkinliklerinde
daha aktif rol alarak, grup tartismalanru yonetmeyi: Aynstiran Oqrenrne
stiline sahip bireylerle cahsrna konulanru tartrsarak onlardan olayla ilgili
fark etmedikleri
kavusrnayi
verileri

olasi sonuclan

ve yeri qeldiqinde

toplayrp,

gerekmektedir.

analiz
Bu

ve uyqularnalarrru
duyqulan

ederek,

oqrenrne

stiline

qorrne olanaqma

bir kenara

sonuca
sahip

atarak sayrsal

varmayi
olan

oqrenrneleri

bireyler

sosyal

cahsrnalar. gazetecilik, psikoloji, edebiyat, sanat/tiyatro qibi alanlardaki
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meslekleri

tercih etmektedirler

(Kolb, 1984, 1985;

Baker ve Dixon

1985)

Ozurnseyen Ogrenme Stili Soyut Kavramsallastrrma

ve Yansrtrci

Gbzlem oqrenrne bicirnlerini kapsarnaktadir. Bu bgrenme stiline sahip
kisiler eek qenis kapsarnh bilgileri anlama ve bunlan rnantrki bir butun
haline getirme konusunda eek basanh olup kisiler yerine soyut dusunce
ve kavramlar

uzerinde

odaklasrnayi

tercih

etmektedir.

Bir seyler

bgrenirken soyut kavramlar ve fikirler uzerinde odaklasirlar.

Bu bgrenme

stilindeki

kisiler icin bir kurarrun rnantrki ge<;:erliligi

pratik deqerinden daha bnemlidir. Ozurnseyen bgrenme stiline sahip
bireylerin

en kuvvetli

ybnleri

planlama

yapma,

modeller

yaratma,

problemleri tarurnlarna ve kuramlar qelistirrnedir. Zayif ybnleri ise hayal
kurma,

pratik

izlememe

uygulamalardaki

ve yaptrklan

herhangi

eksiklik,

sistematik

bir

yaklasim

bir i:;,i duyarh bir tabana oturtma

konusunda yetersizlikleridir.

Bu oqrenrne
kavramsal

stillerine

modeller

deneyleri tasarlama
daha

cok

deqil,

tum

olusturma,

bireylerin
kuram

bilgileri

organize

ve dusunceleri

etme,

test

etme,

ve niceliksel verileri analiz etme gibi konularda

ahstrrrna

gereksinimleri

sahip

yaparak

bgrenme

stillerini

qelistirmeye

vardrr. Bunun yarn sira sadece muhtemel

olasihklan

duyqulan davraruslarla

arastrrma:

lider olmaya

calisrna,

durumlan
deqer

ve

gbsterme seklinde ifade edilen kisisel katrltrn

becerilerini de qelistirrneye gereksinimleri vardrr

Aynca

Ozumseyen

bgrenme

stiline

sahip

kisilerin:

bgrenme

surecinde Aktif Yasant: ve Somut Yasanti bicimlerine daha cok yer
vererek
artumaya:

bgrenme

donqusune

etkin

katllarak

bgrenme

hrzlanru

kendi ve diqer bireylerin duygu ve tepkilerine kars: daha

duyarh olmaya; soyut kavrarnlar.ve fikirler uzerinde.odaklasrnak

yerine
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yeni dusunce, beceri ve kavramlara
yaratmaya;
dile

kisiler arasi etkiliklerde

getirmeye

ve

sayrsal

egilerek yeni ogrenme frrsatlan
daha aktif rol alarak, duyqulanru

olmayan

verilerle

ilgili

yeteneklerini

qelistirrneye gereksinim duymaktadrrlar.

Bu ogrenme stili ozellikle fen

ile

olabilmek

ilgili

meslek

qorulmektedir

alanlannda

icin

cok

gerekli

(Kolb, 1984, 1985; Baker ve Dixon 1985)

Aynstiran

Ogrenme

Stili

Yasanti

oqrenrne bicirnlerini

verme,

fikirlerin

sistematik

etkin

rnantiksal

Soyut

Kavramsallastrrrna

kapsarnaktadir.
analizi,

Problem

tumdengelimci

ve

Aktif

cozrne, karar

akrl yurutrne

ve

planlama yapma bu oqrenme stiline sahip bireylerin belli

bash ozellikleridir. Bu bgrenme stilinde yer alan bireyler problem cozrne
konusunda
planlama

basanhdrrlar.
yaparlar.

Bireyler problem

Planh

calrsmayi

cozerken

severler.

sistemli olarak

Yaparak

oqrenrne

onernlidir. Bu bireyler sosyal ve kisiler arasi etkinlikler yerine teknik
sorunlarla

uqr asmayi

tercih

etmektedirler.

Yanhs problemi

cozrne,

cabuk karar verme, odak noktasrru kacrrrna, dusunceleri test etmeme
ve daqiruk dusuncelere sahip olma en zayif yonleridir.

Aynstiran oqrenrne stiline sahip bireylerin kendi ogrenme stillerini
qelistirebilrneleri

icin yeni dusunce ve uygulama yollan yaratma, yeni

dusuncelerini

deneme, en iyi cozurnu secrne, hedefler belirleme ve

karar verme

konularrnda

daha cok pratik yapmaya

gereksinimleri

vardrr Aynca bu kisiler herhangi bir konuda yargllamadan
calrsrna: farkh turde bilgiler arayarak

bilgi kaynaklariru

anlamaya
arttrrma ve

olaylarm arkasmdaki qerceklere bakarak olaylarrn sonuclariru zihinde
canlandrrrna gibi yeni beceriler edinmeye gereksinim duyrnaktadrrlar.

Ayrrstrran oqrenrne stiline sahip bireyler: oqrenme surecinde Soyut
Yasanti ve Yansrtrc: Gozlern oqrenrne bicimlerine daha cok yer vererek
olaylara Iarkh acilardan

bakarak, sayisal olmayan bilgileri birlestirip,

anlamaya;

daha az aktif rol alarak diqerlerinin

etkinliklerde

dusunce ve deqerlerini

anlamaya

qorrneve: oqrenrne etkinliklerinde

calisarak

duygu

olaylan onlarm qozuyle

de Degi;,tiren oqrenme stiline sahip
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bireyler ile calisarak daha once dikkate almadtklan soru ve olasrhklan
fark etmeyi ve olaylar ile ilgili cabuk sonuclar a varmaktan sakinarak,
olaylarrn

birey

ybnu

ile

ilgil1

bilgiler

toplamaya

yoqunlasmalan

gerekmektedir.

Bu oqrenrne stiline sahip olan bireyler tip, rnuhendislik, ekonomi,
bilimleri

gibi

teknoloji

kullanmaya

ag1rl1k

veren

meslekleri

tercih

etmektedirler. Kolb, bu bgrenme stilinin teknik alanlarda meslek sahibi
olan kisilerin mesleki basanlarina katki getirdigi qorusundedir

( Kolb,

1984, 1985; Baker ve Dixon 1985).

Yerlestiren

Ogrenme

Stili

Somut

oqrenrne bicimlerini kapsarnaktadrr.

Yasanti

ve

Aktif

Yasanti

Bu ogrenme stiline sahip kisiler

bncelikle halihazirdaki yasantrlardan yararlanarak oqrenrne becerisine
sahiptirler. Bu oqrenrne stiline sahip kisilerin planlama yapma; kararlan
yurutrne ve yeni deneyimler

icinde yer alma belli bash bzellikleridir.

Ogrenme durumunda bireyler acrk fikirli ve deqisrnelere kars: kolaylikla
uyum saqlarlar. Yeni planlar kurmaktan, yeni yasantilar
hoslarurlar.

Mantrki analizlerden

90k, duygulara

qecirrnekten

baqh davranmaya

eqilirnleri vardrr. Problem cozerken teknik analizler yerine bireylerin
kisisel bilgisine basvurrnayi tercih ederler.
alma, bu oqrenrne
etkinliklerde

stilindeki

kisilerin

i$

bitirici alma, liderlik ve risk

en kuvvetli ybnleri;

bulunma, bir isin zarnarunda bitmemesi,

anlamsiz

pratik olmayan

planlar yapma ve hedefe ybnelik olmama ise en zayif ybnleridir.

Yerlestirilen oqrenrne stiline sahip bireylerin yeni ftrsatlar arama,
kendini hedeflere

ybneltme,

digerlerini

ybnetme

ve etkileme,

diqer

kisilerle etkilesirn icinde bulunma ve kisisel kahtrm konularrnda daha
90k pratik yaparak kendi oqrenrne stillerini qelistirrneye gereksinimleri
vardir. Aynca yeni bilgileri toplama, bzetleme, tabla haline getirme ve
yeniden duzenlerne:

hem qecrnisteki

bir takrrn qerceklerin

acikhqa

kavusrnasrru. hem de gelecek olaylarla ilgili tahminde bulunutrnasrru
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saqlayan

kavramsal

modeller

olusturma,

kuram

ve

dusunceleri

qercekte uygulamaya gec;:irmeden once test etme gibi yeni becerileri
ogrenmeleri bnemli qorulrnektedir

Bunun yarn sira Yansrtici Cozlern ve Soyut Kavrarnsallastrrrna
ogrenme bicimlerine daha 90k yer vererek cahsmalanrun
ilgili

daha

fazla

bilgi

toplama

ve

analiz

sonuclari ile

yapmaya;

oqrenrne

etkinliklerinde fiziki olarak daha az, zihinsel olarak daha aktif rol almaya
calrsarak,

diqer bireylerin

yaratmaya;

Ozumseyen

cahsrna olanaklan

smarna-yarulmalannda

brnek alma frrsati

oqrenrne stilini benimseyen

yaratarak

olaylarrn arkasindaki

ki;,ilerle birlikte
mantip: qorrneye

cahsrnaya ve bir olayin en bnemli ybnleri yerine, uzun dbnemde yararh
olacak yonleri uzerinde odaklasrnaya gereksinim duymaktadrr.

Bu ogrenme stilinin daha eek harekete dayah pazarlama,

kamu

yonetimi, egitim yonetimi, yonetirn, bankacihk ve satrs gibi meslege
sahip

kisilerin

meslek

alanlannda

basarih

olabilmeleri

icin gerekli

olduqu dusunulmektedir (Kolb, 1984, 1985; Baker ve Dixon 1985).

Yukan

da

ybnelimlerini

bahsedilen

oqrenrne

deqerlendirmek

stillerini

arnacryla

Kolb

ve kisilerin
tarafmdan

oqrenrne
hazrrlanan

Oqrenrne Stili Envanteri (LSI) ilk kez 1976 yihnda qelistirilrnistir. Ancak
daha sonra ald191 psikometrik elestiriler doqrultusunda 1984'de yeniden
duzenlenip, qelistirilen envanter, bireylerin yasantilar yoluyla ogrenme
surecindeki
Envanter

yeteneklerini
qelistirilirken,

deqerlendirrnek

arastrrrnacrlann

arnaciyla

yarusira

hazrrlanrmsur.

bireylerin

oqrenrne

sureclerinin tartrsrlrnas: ve donut saqlanmasi arnaciyla basit ve anlasrhr
olrnasrna: bireylerin soyut-somut
sirasma

koymalanru

duzenlenmesine
Oqrenrne

ve aktif-yansrtrci ybnelimlerini

saqlayacak

ve ogrenme

oqrenrne

stillerinin

Kurarm ile tutarh davraruslann

olacaqi goru;,u benirnsenrnistir (Kolb, 1985).

dururnlan

belirlenmesinin

tercih

dusunulerek
Yasantisal

ortay crkrnasrna yardrrnci
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Envanter, bireylerden kendi oqrenrne stillerini en iyi tarumlayan
dart oqrenme bicirnini sualarnalanru
maddeden
puanlar

olusrnaktadrr

sonucu

Birfestirilmis
SY'den

12

puanlar

isteyen dbrder sec;enekli on iki

Cevaplayanlann her bir seceneqe

ile 48

arasmda

puanlar

elde

verdiq:

edilmektedir.

ise -36 ile +36 arasinda deqismektedir. SK-

elde edilen

pozitif

puan ogrenmenin

soyut,

negatif puan

bgrenmenin somut; benzer sekilde A Y- YG'den elde edilen pozitif puan
ogrenmenin

aktif, negatif puan ise ogrenmenin

yansrtrci olduqunu

qosterrnektedir.

2.6. KOLB OGRENME STiLi MODELiNE GORE OGRENCiLERiN
TERCiH ETTiKLERi OGRETiM YAKLA~IMLARI

Kolb Oqrenrne
faaliyetlerinde,
ogretim

Stili Madeline

oqrencilerin

bgretmenlerin kullanrnalarrru

yaklastrnlan

Aynsuran,

gore

Deqistiren,

bulunrnaktadrr.
Ozurnseyen

Bu

eqitirn-oqretirn

bekledikleri
oqretirn

ve Yerlestiren

gore daqrlrrnlan soyledir.

Yerlestiren

•

Acrk uclu problem cozrne

•

Grup calisrnalan yapma

•

Roi oynama

•

Bir konu hakkinda sunumlar yapma

•

Grup olarak proje raporu hazrrlarna

•
•

Simulasyonlar yapma
Ac_;;1k uclu laboratuvar cahsrnalan yapma

•

Dersin soru cevap seklinde islenmesi

•

Grup tartrsrnasi yapma

•

Oznel ornekler verme

pek

eek

yaklasrmlanrun

oqrenrne stillerine
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•

Dusunrneye voqunlasuran sorular sorma

Degi~tiren

•

Soru-cevap calisrnalan yapma

•

Motive edici hikayeler okuma

•

Simulasyonlar yapma

•

Grup olarak problem cozrne calrsmalan yapma

•

Tartisarak ders anlatimlan yapma

•

Etkilesimli anlatimlar yapma

•

Bilgilerin iyi duzenlendiqi anlatirnlar yapma

•

Grup tartrsrnalan yapma

•

Ouz anlatrrn yapma

•

Grup projeleri uzerinde cahsma

Ayri~tiran

•

Bilgisayar simulasyonlan kullanma

•

iyi rehberlik verilen laboratuvar calismalan yapma

•

Problem cozrne

•

Bireysel arasnrrna raporlan hazrrlarna

•

Gbsterilerle birlikte anlatim yapma

•

Bilgisayar destekli bgretim yapma

Ozurnseyen
•

Anlatrm yapma

•

Gbrsel araclarla anlatim yapma

•

Oers kitaplan okuma

•

Ogretmen tarafindan problem cozrne

•

Bilgileri basih materyallerle verme
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•

Buyuk serninerler duzenlerne

•

Televizyon gbsterileri izleme

•

Baqirnsrz

arasurmalar yapma

•

Konular

hakkmda

bilgi

toplamak

arnacryla

kutuphane calisrnalan yapma
•

Problemlerin bir uzman tarafrndan

cozulmesi

•

Gbsterilerin uzman kis: tarafmdan yaprlrnasi

•

Ders kitaplannda ornek problem

cozurnlerine yer

verilmesi

3. ilgili Arastrrrnalar

Yabanci

dil ve ikinci

bir dil bgreniminde

deqiskenleri ile ilgili cesitli arastrrrnalar
ikinci

dil

oqrenirnde

qorulrnektedir.

tutum

Diger

ve

taraftan

yapilrrus

basan

arasmdaki

Envanteri ile ilgili literatur tararnasmda konunun
cok sayida arasttrrnarun

olduqu qorulmustur

yol qosteren ve ilgili olanlarma,

ve tutumlann

baz:

ve bir coqunun yabanci dil ve

tarafrndan

Kolb

tutum

iliskinin

hazrrlanan

konu

edildigi

Ogrenme

Stili

cesitli boyutlanyla ele ahndiq:

Bu arasnrmalardan

arastrrmava

yap1ld191 tarihler esas ahnarak

asaqida yer

verilrnistir

Wolfe ( 1970),

yaptrq:

calisrnada

baqlarrusttr.
srruf

Basan:

olup

Louisiana'da

yabanci

cocuklarm

babalann

cocuklanrun

basanrun

iliskilidir

tutumlar

sergilemeleri

5. srruf oqrencisi uzerinde
artrnlrnastru

Yabanci

ana dili gibi konusabileceqinden

qelistirrne

qerektiqi,

acrsrndan

anne

$U

kriterlere

bir yabanci dil

dili erken

oqrenmeye

bahseden

Wolfe,

ikinci bir dile ilgi qosterrnelerini

cocuklanru cesaretlendirmeleri

olumlu

132000

akademik duzey ve okulda

ile yakindan

baslayan

kars:

dilde

irk, cinsiyet,

olmarnasi

(ABO)

saqlarnak

ana

icin o dile

cocuklarda yabanci dile kars:

babalarin

olumlu

davraruslar

qerektiqini ve cocuklann kendilerini iyi hissetmeleri icin boyle bir

yardirna ihtiyac duyduqunu belirtrnistir

Howard
prestijle

(1973)'e

yakindan

oqrenciterin
ahnrnah,

ilgilidir.

fonoloji
tam

gore,

ve

ifade

oqrenci

gramer

edilemeyen

anne babalan

irlanda'da

saptanrrustir

Oller ve arkadaslan
oqrenrne

ortamlannda
Oniversitesinde

arasurma

oqrencilerin

ve Amerikah

ingilizce

kadrnlan

(1977),

Oller

ve

ingilizce'deki

okuyan
basarrlan

iliskiyi bulmak

cahsrnada

tuturnlan

konusulan

(AktBrown,

1994).

Gurel (1986)

ilis ki" isirnli calisrnada
bgrer:icilerin

cok

yuksek

evlerden

bir

iliski

gelen cocuklan,

yaprruslardrr.

Cince
ve

tutum ve basarrlar

konusan

oqrenilen

dil

qosterrnistir.

( 1977),

Cin,

oqrencilerin
akademik

olan

acidan

tutum

Japon

ve

ve

Meksikali

olumsuzluklar

basan

arasmda

Meksikah
gruba

oqrencilerin
ve oqrenilen

yaprmslardrr.

Bu arastrrmanm

gruba ve oqrenilen

dil grubuna

ybnde

etkilediqini

ortaya

"Yabanci

dil olarak

ingilizce

tasanrnlan

ingilizce'ye
benlik

tutumlan

(Akt: Elset al..1987).

konusan

bir arastrrrna

benlik

Bu

gibi bazi deqiskenler arasindaki

anadili konusan

akademik

ilk cahsma
olrnustur.

grubuna

ekonomik

goi;: nedenleri

yapilan

Yaptiklan

ikinci cahsrnalannda

anadili

olumlu

uzerine farkh

oqrencilerle

ortaya crkarrruslardrr

basanyi

tarafrndan

ile ogrencilerin

ingilizce'de

ile kendilerine,

kendilerine,

tuturnlanrun

yaprlrnahdrr

icin, irlanda dili bgrenmekte

Arastirrnacrlar

icin qenis kapsarnh

olan olumlu

gbzlemler

ikinci bir dil oqretiminde

arasrnda

ve sosyo-

olduqunu

ve Amerika'ya

insanlann

tuturnlan,

bgrenen

arkadaslan

basanlari

dilin toplumuna

basansi

olduqu

arastrrrna

incelernistir.

olumsuz bir korelasyon

sistematik

dikkate

(Akt: Brown, 1994).

ar asmda olumlu bir iliski olduqunu

sonucu

icin

olduklan

ses cahsrnalan

ingilizce

bircok

Amerikan

yasayan

harfler

saqlayacaq:

ve perforrnanslan,

durumda

evde olumlu tutum gbstermedikleri

gui;:luk cektikleri

bireye

yetenek

ne

sesler

baba

o dilin

oqrenci

aynca dudaksil

ile anne

olduqunu saptarrustrr

tutum

acismdan

(1973) yaprnis

tuturnlan

kars:

Bu noktada

yapllarak kayitlar tutulrnah

MacNamara

dile

ve tuturnlan

iliskin tuturnlan

tasanrnlan

koyrnustur

oqrenrne
arasrndaki

ile okula iliskin

ile basarrlan

arasmda
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anlarnh bir iliski saptanamarrustrr.
olan

cqrenci

bulunrnus,

qruplanrun

ingilizce'ye

Okula baslarken ingilizce duzeyleri farkh

ingilizce

basarilan

iliskin basanlan

arasrnda

anlamh

orta ya da yuksek

bir

fark

olan gruplar

arasrnda bnemli bir basan tarki bulunarnarrustrr. Aynca okula iliskin tutum
dereceleri yuksek ya da orta olan oqrenci qruplanrun

ingilizce

basanlan

arasrnda anlarnh bir fark qorulmernistir Akademik benlik tasanrnlan orta ya da

yuksek olan qruplarin ingilizce'deki basarrlan da anlamh duzeyde farkhliklar
qosterrnistir.

Selcuk

(1997),

akademik basan

ingilizce

dersine

yonelik

tutumla

arasindaki iliskiyi sorquladrqi

bu derse

bu cahsrnasrru

iliskin

universite

duzeyinde vurutrnus, arastrrrna bulgulan doqrultusunda ogrencilerin ingilizce
dersine ybnelik tutumlan ile bu dersteki basarrlan arasmda bir iliski olduqu,
oqrencilerin ingilizce
etkilediq! sonucuna

dersine

kars: tutumlanrun

vanlrrusttr. K1z oqrencilerin

bu dersteki
akademik

basarilanru

basan ve tutum

puanlan erkek bgrencilerin basan ve tutum puanlanndan daha yuksek olarak
bulunrnustur.

Ogrencilerin

anne ve babasirun

ekonomik

durumu,

dersteki

basanlarrru etkilerken, oqrenirn durumu dersteki basarrlanru etkilememektedir.
Ogrencilerin tutumlan

ise anne babarun oqrenirn durumuna

gore farkhlik

gbstermekte, ancak ekonomik duzeylerine gore farklrlrk gbstermemektedir.

Bu

duruma gore, oqrencmin ekonomik durumunun derse karsi tutumu uzerinde
fazlaca etkili olmadtqi sonucuna vanlrrustrr.

Kucuksuleymanoqlu

(1997), "ingilizce oqretrnenliqi bolurnunde yabanci

dil oqrenirnine karsi tutumlar ve bu tutumlan etkileyen ki$ilik faktorleri" isimli
cahsrnasinda Uludaq Universitesi Egitim Fakultesi ingilizce Oqretmenliq: Ana
Bilim Dali oqrencilerinin cinsiyet, strut. baba eqitim duzeyi, anne eqitim duzeyi,
kardes sayrsr, gelir duzeyi, kardes sayrsi, kitap sayrsi, okuma ahskanhqr,
cahsrna aliskanhqr, ogretmen alma isteqi, oqretrnen olmaktan duyulan zevk,
basanyi alqisi ve okuduklan

bolume ailenin verdiqi bnem gibi baqrrnsiz

deqiskenlerle yabanci dil oqrenirnine kars: tutumlanru metin inceleme dersi
notlan

ve

incelernistir

OYS

sonuclan

gibi

baqrml:

deqiskenler arasrndaki

iliskiyi

Calisrnada sonuc olarak bu deqiskenler ile kisilik ozelliklerinin

ogrencilerin lnqitizce'ye kars: tuturnlanrn etkilediqi bclirlenrnistir
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House

& Prison

(1998),

ingilizce dersi icin yaptrklan

universite

birici srruf oqrencileri

ar astirrnalannda

cqrencilerin

uzerinde

tuturnlan

ile bu

dersteki basanlan arasinda anlamll korelasyonlar olduqunu belirtrnistir.

Reilly ( 1998)'e gore yabanci dil alarunda yapllan cahsrnalar oqrencilerin
kendi

bilissel

ve

olabileceklerini

bireysel

kullanarak

uzman

cqrenciler

karuttarmstrr. Oil oqrenmeye yonelik olumlu kulturel tuturnlann

bu konuda olusabilecek

olumsuzluklan

basanyi yakalayabilmelerinde
bgrencilerin

stratejilerini

onleyebileceqi

gibi, dil bgreniminde

oqrencilere yardrrnci olacaqrru, bunun yam sira

yurt d1;,1 volculuklari,

bilgisayar

destekli

oqretirn gibi cesitli imkanlardan da yararlarulmasmm

oqretirn ve bireysel
basariyi yakalamadqki

bnemli bir rol alacaqrru vurqularmsnr

Ayturk ( 1999), lise duzeyinde
derslerindeki

bilgisayar destekli bgretimin,

ingilizce

ogrenci basansiru artirrnada geleneksel ybnteme oranla daha

etkili olduqunu saptarrustir. Aynca bilgisayar destekli cqretirnin

ingilizce'ye

ybnelik tutumlar: da etkilediqi belirtilen arastrrrnada, ingilizce dersine yonelik
tutumla akademik basan arasinda anlamh bir fark bulunrnarrustrr.

Gazotti (2000), yabanc: dil bgrenmeye ybnelik tutum, motivasyon ve
oqrencilerin kayq: duzeyleri gibi duyussal faktbrlerin dil oqretirrunde bnemli bir
yere sahip olduqunu belirtmistir. Bu faktbrlerin bireyin kultur seviyesinden ve
kisilik bzelliklerinden
olduqu

kultur

etkilendiqinden

seviyesi

oqrenenlerin

etkilemektedir.

Eger dili bgrenen

konusanlardan

hoslarurlarsa

durum

soz edilmistir. Ona gore bireyin sahip
yabanci

bgrenciler

dile

kars:

oqrendikleri

tuturnlanru

dilden ve o dili

bu dile karsi olumlu tutum qelistirebilirler

tam tersi olursa oqrenciler

olumsuz tutum qelistirirler

Bu

ve boylece

oqrenirn sureci de bozulur. Gazzotti'ye gore dil bgrenmede kisilik ozellikleri
olarak

sayqi,

yekingenlik,

disa

donukluk,

risk alma,

empati

ve

kayg1

duzeyinden bahsetmektedir.

Oqretrnen yabanci dil oqrenmeye kars: olumsuz

tutum qelismesini

icin, olumlu bir bgrenme

ogrenciler

bnlemek

arasrnda

i;,birligi saqlanrnalrdrr

Ogretmen

ortarru yaratrnah ve
oqrenciye

bgrenme
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fu satlan sunarken sadece yeni deneyimler ve fu satlar sunma seklinde degil,
bgrenci ozqecrnisindeki farkh bilgi birikimlerini de dikkate alrnahdrr

Fishman, lise ve universite ogretmenleri
dilin

veterliqi

ve

brneklemini

kullanirru

Hindistan,

arasmdaki

Endonezya

ve oqrencilerirun tutumu ve

iliskiyi

ve

arasturrustir.

israilde'ki

lise

Fishrnan'm

ve

universite

bgretmenleri ve oqrencileri olusturmaktadrr Cahsrnarun sonuclan ingilizce'ye
ybnelik tutum ve dildeki yeterlik arasmda kansik bir iliski olduqunu ortaya
koyrnustur Bunun yarunda calisrna tutum ve dil yeterliqi arasinda negatif

bir

korelasyon qostermistir. Fakat insanlar milli dil veya milliyetc;:ilik dusuncesine
olumlu

tutum

serqilernislerdir.

Malezya

kullarurruru eek fazla desteklemedikleri

gibi ulkelerde

insanlar

milli dilin

icin, ingilizce'de daha az basanh gibi

qorunmektedirler (Akt:McKay, 1992).

El-Dash ve Busnardo (2001 ), 7. ve 9. srmflarda 82 kiz 66 erkek oqrenci
olmak

uzere

toplam

yaprruslardrr.
tuturnlanru
yonelik

Bu

148 oqrenci

causmarun

belirlemektir.

olumlu

calrs.lrrusnr.

ve

uzerinde

arnaci

uzun

Brezilyahlarrn

Tutumlar vasitastyla,

olumsuz

Bu verilerin

dbnemli

dusunceler

bilesenleri,

bir calisrna

ingilizce'ye

yonelik

srruftaki bir takim objelere

iceren

dusunceler,

veriler
duygular

elde

edilmeye

ve

aksiyona

yatkmhkur. ingilizce'ye yonelik tutumlarda, alqrlarm ve ana dilin cok kritik bir
rolu

olduquna

deqinen

arastrrrnacrlar,

ingilizce'ye

ybnelik

tutum

arasturnalanrun yaprlrnasrrun, ingilizce'nin elestirel pedagojisi acrsindan eek
bnemli

olduqunu

vurgulamakta,

tutum

arastrrrnalanrun

dil oqretirnindeki

motivasyon arastrrmalan icin de onernf olduqunu dile getirmektedirler.

Sarieyupoqlu (2001 ), "Oqrencilerin Yabanci dil olarak ingilizce'ye karsi
tutum ve qudulenrnelerinin

deqerlendirilrnesi"

ogrenimindeki

qudulenrneyi

Oniversitesi

tutum

Teknik

ve
Egitim

Fakultesi

isimli cahsrnasmda yabanci dil

temel

alrrustrr

Arastrrrna

Frrat

birinci ve ikinci srruf oqrencilerinin

ingilizce'ye yonelik tutum ve qudulenrnelerini deqerlendirrnekle

ilgili bir anket

uyqulanmis ve anketteki her soru icin birinci ve ikinci ogretim bgrencilerinin
ar asmda tutum ve qudulenrne farki olup olmadrqi deqerlendirilmistr. Anket
sonuclan her iki grup arasinda bnemli bir Iarkin olrnadrqrru qosterrnistir

Her
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iki

gruptaki

ogrencilerin

voqunluquna
F akat

islevsel

qudulenrneye,

yuksek

qudulenrne

ve ingilizce cqrenrne isteqine sahip olduklan tespit edilmistir

oqrencilerin

derslerle

baqlannl:

olan

ingilizce

oqrenrneye

tuturnlanrun, ingilizce ogrenme amacina kars: olan tutumlanndan

kars:

daha daha

az olumlu olduqu qozlenmis. oqrencilerin uluslararasi iletisirn dili olan ingilizce
ogrenmenin bilincinde olmakla beraber ogrenme surecine tam anlarruyla dahil
olarnadiklan sonucuna vanlrrustrr.

Cakrci (2001 ), cahsrnasmda universite birinci srruf oqrencilerinin ortak
zorunlu ders kapsarrundaki ingilizce dersine yonelik tuturnlan betirlenrnis ve
ogrencilerin

ortak zorunlu dersi olan

cinsiyetlerine,

ingilizce dersine yonelik tutumlanrun

bolumlerine ve mezun olduklan liselerin turune gore anlarnh bir

farkrn olup olrnadrqiru arasturmstir. Arastrrrna sonucunda arastrrmaya katrlan
birinci srruf oqrencilerinin yansirun ingilizce dersine yonelik tutumlan olumsuz
crkrmsur.

Oqrencilerin

tutumlan

olrnadrqi fakat oqrencilerin
olduqu

tesbit

bolumlerinin

edilmistir.

ile cinsiyetleri

anlarnh bir fark

bolumleri ile tutumlan arasinda anlarnh bir fark
Turkce

oqretrnenliqi

birinci struf oqrencilerinin

serqilernislerdir.

arasrnda

ile Turk

Dili ve Edebiyau

ingilizce dersine kars: olumlu tutumu

izmir Meslek yuksek okulunun Buro Yonetirni ve Sekreterlik

bolumu ile Sans Yonetirni bolurnu birinci siruf oqrencilerinin ingilizce dersine
ybnelik tuturnlan olumsuz olarak belirienmistir. Ogrencilerin ingilizce dersine
ybnelik tuturnlan ile mezun olduklan lise turlerine gore de anlamh farkhlrklar
qostermistir Anadolu Lisesi rnezunlanrun ingilizce dersine vonelik tutumlan
olumsuzken,

Devlet Lisesi mezunu ogrencilerin ise ingilizce dersine yonelik

en olumlu tutumu serqilernislerdir.

Koydemir (2001 ), erken yasta yabanci dil oqretirninin bazi degi$kenler
acismdan

deqerlendirilrnesi

isimli

cahsrnasrnda

oqrencilerin

yabanci dile

yonelik tutumlan ile oqretrnenlerm egitim durumu ve cinsiyeti arasrnda anlamh
bir fark bulunmadrqim,

oqretrnenlerin

deneyim surelerine gore ogrencilerin

yabanci dile gore tuturnlan arasinda anlarnh bir fark olduqunu belirtmektedir.
Ayrrca oqrencilerin

yabanci dile yonelik tuturnlanrun oqretrnenin etkili olup

olrnarnasi durumuna gore anlarnh bir fark olduqunu belirtmektedir.
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Keskin
yonelik

(2003),

tuturnlan

ekonomik

ile akademik

duzey

qosterrnediqini
sonucunda

ilkoqretirn

II. Kademe
basanlanrun

deqiskenlerine

saptamak

ingilizce

basanlarrrun

bahsedilen

bulunrnustur.

Aynca

cozurnlemesinde

tum

alt

ve

dersine

ybnelik

acrsindan

alt

boyutlar

ingilizce

anne-baba

anlarnh

yaptlrrustrr.

deqiskenler
olceqin

cinsiyet,

gore

arnaciyla

oqrencilerin

cqrencilerinin

dersine

eqitirni

farklihk

ve

qosterip

Yapilan

cozurnlerneler

tuturnlan

ile

anlamh

akademik

bir farklihk

boyutlan

icin

yaprlan

acismdan

anlarnh

olrnadiq:
korelasyon

bir

fark

olduqu

saptanrrustrr.

Onur (2003),
basarilan
denetim

yaptrq:

ile yabanci
odaq:

arastrrrnada,

dil oqrenrneye

arasmdaki

universite
iliskin

dil bgrenmeye

anlarnh

iliski

olduqunu

qosterrnistir.

tutumlan, ozsayqt

duzeyleri

ve denetim

bir

duzeylerinin

ingilizce

tuturnlan,

iliskiy: arastrrrmstrr.

ile yabanci

iliskin tutum,

bgrencilerinin

Bulgular

ozsayq:

yabanci

dil

ozsayq:

duzeyleri

ve

yabanci

dil basarilan

ve denetim

Ogrencilerin

odaqi

yabanci

odaq: deqiskenlerinin

basan duzeylerin

%67'sini

arasinda

dil oqrenrne
ingilizce

anlarnh bir bicirnde

basan

yordadiq:

qorulmustur.

McCarty
bgretmen

ve

McCarty'nin
sahip

(1987),

1986-1987

yrllannda

her oqretirn

ybnetici

uzerinde

Kolb'un

Ogrenme

yarikure

olduklan

sonucunda,

mod gbstergesini

bgrenme

bgretmen

stillerini

farkhhk qosterdiq]

Leiden,
deqerlendirerek
doqru

olduqu

Crosby

ve

bu bgrenme

Follmer

ve yoneticilerin
Arastrrrna

tip

tip bgrenen

Oqrenrne

( 1990),

stil envanterlerinin

arastrrrruslardrr

79 oqrenci

envanteri ve ogrenme
envanterlerden

bulunrnustur.

ve

bgrenen,

%

ve % 28.5'inin

stillerinin

cinsiyete

gore

de tespit edilrnistir.

belirleyebildiqini

Fakultesindeki

ucuncu

birinci

2367

Envanteri

causmrstrr.

% 23'unun

% 17.4'unun

Stili

oqretrnen

belirlemeye

ve yoneticilerin

31.1 'inin ikinci tip bgrenen,
dorduncu tip oqrenen

kullanarak

duzeyinden

uzerinde

surecleri

aldiklan

ile

akademik

Arasurrna

dalda

ne oranda

LJniversitesi
verileri

toplanrrustrr.

akademik

envanterlerini

basanyi

Arastirrna

yardrrruvla
iki

stil

Nevada

yapilrrusur.

envanteri

puanlar

oqrenrne

Tip

cahsrna

Oqrericilerin

basan

puanlan

79
ve oqrenrne stilleri lie akademik basarr arasmdaki korelasyon

karstlastinlrrus

cok dusuk bulunmustur.
stillerinin,

akademik

Arastrrrna sonuclarma

basanlanrun

bir

gore oqrencilenn

belirleyicisi

olrnayacaqi

bgrenme
sonucuna

vanlrrustrr.

Stice

(1991 ),

Kolb

bgrenme

stili

modelini

temel

alarak

kimya

rnuhendisliqi ogrencilerine yapilan eqitirnin, oqrenciierin oqrenrne dururnlarrru
daha iyi duzeye getirip qetirrnediqi konusunda ogrenci qoruslerini belirlemeye
cahsrnrstrr. Kolb ogrenme stili modelinde

belirtilen her bir ogrenme stiline

sahip oqrenciler belirlenerek bu oqrencilere bir bgretim yll1 suresince uygun
ogrenme

dururnlan

duzenlenmistir

yurutulmustur. Bu ogrencilerin

Arasurrna

38

oqrenci

19'unun (%50) ozumseyen,

uzerinde

16'sin1n (%42)

aynsnran, 2'sinin (%5) yerlestiren ve 1 'inin (%3) deqistiren bgrenme stiline
sahip

olduklan

ogrencilerin,

bel.rlenrnistir

oqrenrne

Bir dbnem

stillerine

gore

icerisinde

dersler,

yaprlan

duzenlenrnis

ve

donern

bu

sonunda

ogrencilerin bu ogretim durumu hakkindaki qorusleri belirtenrnistir. Arasttrrna
sonucunda,

oqrencilerin ogrenme stillerine uygun olarak duzenlenen

egitim

durumlannda daha basarih olduklan ve daha kolay ogrendikleri belirlenrnistir

Askar ve Akkoyunlu (1993), Kolb Ogrenme Stili Envanteri'ni Turkce'ye
cevirerek qecerlilik ve quvenilirlik cahsmasrru yaprmslardrr. Kolb Oqrenrne Still
Envanteri

Hacettepe

Oniversitesi

Egitim

kurslanna katrlan, cesitli alanlardan

Fakultesi

oqretrnenlik

sertifikasi

mezun 22-49 yaslan arasindaki

kadm, 41'i erkek olmak uzere top lam 103 yetiskine uyqulanrnis

62'si

ve elden

edilen quvenirlik katsayilan tatmin edici ulunrnustur. Bu arastirrna sonucunda
orneklernin

% 7'si Yerlestiren.

% 17'si Aynstrran,

% 11 'i Deqistiren,

%65'i

Ozumseyen ogrenme stilleri de yer ahnrmstrr. Sosyal bilimcilerin % 73'u, Fen
bilimcileri %74'u Ozumseyen, Muhendisleri %83'u Aynstrrrna oqrenrne stilleri
yer ahnrmstrr.

Lynch ve diqerleri (1998), 227 tip Iakultesi ogrencisine Kolb Ogrenme
Stili

Envanteri

uyqulanmrstrr.

Arastrrrna

sonucunda

ogrencilerin %8'inin deqistiren,

%26'sinin ozumseyen,

%21 'inin

stiline

yerlestiren

ogrenme

sahip

olduqu

artrrrnaya

katlian

%45'inin avnsuran,
tespit

edilrnistir.

Bu
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oqrencilerden ozumseyen

ve ayristrran

ogrenme

stiline sahip olanlanrun

diqerlerine gore daha basanh olduklan belirlenrnistir

Balas

ve

Mascazine

(1998)

oqrencinin

bgrenme

sorulardan

olusan ankete verdikleri yarutlan

sonucunda,

stilleri,

bu cahsrnada

algllama

Ohio,

Colombus'taki

stilleri

vasantisal

ile likert

basarismm

final

projesi

tipi ve acrk

karsrlastrrrruslardtr.

oqrenmeyi

tercih

kinestetik/dokunsal ve alqilarna stillerini kullananlar
oqrenci

bir kolejde

eden

24
uclu

Arasnrrna
oqrenciler

olarak tarurnlanrrus ve

sec;:imleriyle artt191,

alan

yasantilanrun

artrrumasrrnn oqrencileri daha fazla motive edeceqi belirlenrnistir. Aynca farkh
bgretim

tekniklerini

kullanrnarun

kolej fen eqitim icin daha yararh olduqu

belirtilmistir.

Erqur (1998), "Hacettepe Universitesi dort yuhk lisans programlanndaki
oqrenci ve bgretim elernanlanrun oqrenrne stillerinin karsrlastmlrnasr" bashkh
arastirmada 1995-1996 egitim bgretim yilmda Hacettepe Universitesinin dart
y1!11k lisans proqrarnlanrun

son srrufrnda okuyan 569 oqrenci ile Hacettepe

Universitesi'nde bu program la rd a qorevli 310 oqretirn uyesine Kolb (1985)
tarafindan

qelistirilen

Askar

ve Akkoyunlu

(1993)

tarafindan

Turkiye'de

gec;:erlik quvenirliqi test edilrnis olan Kolb ogrenme Stili Envanteri uygulanarak,
oqrenci

ve

oqretirn

elernanlanrun

ogrenme

stilleri

karsilastmlrrustrr.

Oqrencilerin oqrenrne stilleri ile orta oqretirn basan puaru, akademik ortalama
gruplan, universiteye giri;; puan gruplan, cinsiyetleri, lise kolu gruplan, mezun
olunan

lise gruplan,

arasinda

iliski rniktanrun

vanlrmstir. Oqretim elernanlanrun

onemli

olduqu sonucuna

oqrenrne stilleri ile cinsiyetleri, unvanlarr,

Oniversiteye giri;; puan gruplan, doktora yaptrklan Oniversite arasmdaki iliski
miktan

bnemli

elernanlanrun
gore

bulunrnustur
"Yerlestiren",

"Deqistiren"

ulasilrmstrr

oqrenrne

K1z oqrencilerin

kadin

oqretim

erkek oqretirn elernanlanrun erkek oqrencilere
stilini

daha

eek

benimsedikleri

sonucuna

Universiteye fen puan turu ile giren oqrencilerin, bu bolumlerdeki

oqrenrn elemanlanna gore "Aynsnran"
edilrnistir

"Aynstrran",

Universiteye

yetenek

oqrenrne stilini benimsedikleri

puan

turu

ile

giren

oqrenciierin,

tespit
bu

boturnierdeki ogretim elernanlanna gore "Ayrrsuran" ogrenme stilini daha cok
benimsedikleri belirlenrnistir.
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Bali

(1999),

eqitim

istatistiqi

becerileri,

istatistiqe

ve

maternatiqe

acismdan

deqertendirilmesi

yeterlilik
ve

duzeyini

ve

acrkladrq:

rnaternatiqe

farklihk

qosterip

qosterrnediqi

ve

Kolb

bulunan

dersinde

oqrenme

oqrencisi

uzerinde

bnem

maternatiqe

ybnelik

dereceleri

tutumun

arasmda,

algllanan

universite

saptanmaya

kullarulrrustrr.

boyutlanmn

toplam

tutum

arasrnda,

143

sonucunda,

ile istatistik

ybnelik

yorielik

Arastrrrna

Arastuma

iliskin yeterlilik

ve

cahsrlrrustrr.

anketi, rnaternatiqe

qerceklestirrnistir.
dersine

stilleri

alqrlanan

Egitim fakultelerindeki

ogrencilerin alqilanna gore istatistik
verme

ozellikleri,

envanteri

dart farkh universitenin

ogrenme

ve

Aynca istatistiqe ybnelik

stili

beceriler

stili

ve

bilgi

ogrencilerin

yonelrnistir.

ogrenme

tutum olceqi, istatistik

lisansustu

deqiskenlerin

tutumlan

Arastrrma

Ankara'da

hangi

edinilrnis

tutumlan

yonelik

gore

oli;:egi

oqrencilerin

ybnelik

belirlemeye

cinsiyete

tutum

dersinin

dersine

ile istatistiqe

universitelerine

ve

cinsiyetlerine gore anlarnh bir fark bulunrnustur.

Halacoqlu
belirlemek
hazrrhk

(1999),

arnaciyla,

strufmda

Envanterini

"oqrenrne

Cukurova

okuyan

katilan oqrencilerin

deqistiren,

%20'si

Ogrencilere,

ikinci bolurnde

cumlelerin

Arastirrna

srralanmasmda,

%52'si

yerlestiren

tercihlerine

Yabanci

Diller

cqrencilerine
oqrenrne

ozurnseyen,

oqrenrne

etkisini"

Eqitim

Kolb

Oqrenrne

stillerini

olduqu

Stili

belirlernistir.

% 14'u aynstrran,

stilinde

Merkezi

% 14'u

bulunrnustur

her biri dart curnle iceren ve dokuz setten olusan

Ogrencilere

srralanmasmda,

incelenmistir.

lisans

oqrencilerin

Arastrrmava

ogrenme

Oniversitesi

yuksek

uygulayarak

bir anket uyqulanrmstrr.

stillerinin

uygulanan

bgrenme
sonucunda

bgrencilerin

ankette

stil tercihlerinin
ankette

bgrenme

yer alan her gruptaki
etkisinin

olup olrnadrqi

yer alan her gruptaki

stil

tercihlerinin

cumlelerin

etkisinin

olrnadrqi

bulunrnustur

Berberoqlu
ev

bdevine

universiteye

ve Dernicioqlu

ayrllan
giri$

zaman,
puanlan

basanyi nasil etkilediklerini

(2000),
kimyaya

gibi

cinsiyet,

kardes

ybnelik

tutumlar,

deqiskenlenn

incelernistir.

Arastirrna

genel

sayrsr, gelir duzeyi,
ogrenme

kimya

331 uruversite

stilleri,

derslerindeki
ogrencisi

ile
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qerceklesmistir Veriler Oqrenci Anketi, Kimyaya Yonelik tutum olceqi ve Kolb
Oqrenme
secilen

Stili

Envanteri

deqiskenlerden

kullarularak
cinsiyet,

toplanrrustrr

ev bdevine

ayrilan

Arastirma

sonucunda

zaman,

tutumlar

ve

oqrenrne stillerinin genel kimya derslerindeki basarryi etkilediq: belirlenmistir.

Dernirbas (2001 ), "lcrnirnarlrk eqitirndeki oqrencilerin oqrenrne stilleri ile
basan

derecelerinin

Envanterini
bolumu

kullanilarak

ogrencilerinin

tercihlerinin

iliskisi"

adh

arastrrmasmda

Bilkent Oniversitesi,
oqrenrne

basan derecelerine

Kolb

Oqrenrne

lcmimarlrk ve Cevre Tasarrrru

stil tercihlerini

belirleyerek,

ogrenme

farkh oqrenrne stili olan oqrencilerin

basan dereceleri arasinda istatistiksel olarak belirgin farkhliklar
sonunda

farkh

stil

etkisini arastrrrrustrr. Arastrrma sonucunda,

tasarrm eqitirninin Iarkh asarnalannda,

surecin

Stili

bgrenme

arasmda fark olrnadiq: bulunrnustur.

stili olan bgrencilerin

basart

bulunurken,
dereceleri

BOLUM Ill

YONTEM

Bu bolurnde, arastrrrnarun modeli, cahsma grubu, veri toplama araci ve
verilerin

analiz

edilmesinde

kullanllan

istatistiksel

teknikler

uzerinde

durulmustur

Arastrrmamn Modeli

Bu arastrrma, ilkbgretim ikinci kademe 9. S1n1f Oqrencilerin
dersine

ybnelik

deqerlendirrneye

tutumlan

ve

Oqrenrne

Stilleri

Arasindaki

ingilizce
lliskiy:

ybnelik, olan cahsrna genel tarama modelleri icinde yer alan

iliskisel tarama modelindedir. Genel tarama modelleri; "eek sayida elemandan
olusan

bir evrende, evren hakkinda

genel bir yarqiya

varmak amaci

ile

evrenin tumu ya da ondan almacak bir grup, ornek ya da brneklem uzerinde
yapilan tarama duzenlernelerdir (Karasar, 2000). lliskisel tarama; "iki ve daha
90k sayida deqisken arasmda birlikte deqisirn varhqrru ve/veya derecesini
belirlemeyi arnaclayan arastrrrna modelleridir. lliskisel cozurnlerne, korelasyon
turu, iliskiler veya karsrlastrrrna yolu ile elde edilen iliskilerdir (Karasar, 2000).

Evren ve Orneklem

Kuzey Kibns ilkoqretirn ikinci kademe okullan arastumarun
temsil

etmektedir.

olusturrnaktadrr.

Her okuldan

rasgele

secilmis

evrenini

bir srruf ise brneklemi
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Ar asttrrnarun evreni, KKTC srrurlan icerisinde bulunan "Lefkosa. Girne,
Cuzelyurt,

iskele, Gazi Magusa, Karpaz" ilcelerine bagl1 2006-2007 bgretim

yihnda, ilkoqretim ikinci kademe 9. srruf oqrencilerinden

olusrnaktadir.

bblgede bulunan okullann, ilkoqretim ikinci kademe 9. srruflanndan

Her

random

ybntemiyle birer siruf sec;;ilerek toplam 780 cqrenciye ulasilrrus ve veri toplama
aract uyqulanrrustrr. Ancak 212 anket okullardan geri qelrnemistir.

Boylece

arastrrrna 568 oqrenci ile tamarnlanrmstrr.

Ornekleme

ahnan

ogrencilerin

ve okullarrn

sayilan

Cizelqe

verilmektedir.

Cizelqe 1. Ornekleme Alman Okul ve Oqrencilerin Oaqrhrru
Okul Adlari

f

Lefko~a

203

Haydarpasa

Ticaret Lisesi

30

Ataturk Meslek Lisesi

30

Sedat Simavi Endustri ve Meslek Lisesi

30

Bulent Ecevit Anadolu Lisesi

30

Lefkosa Turk Lisesi

30

20 Temmuz Fen Lisesi

23

Degirmenlik

30

Lisesi

70

Girne
Anafartalar

Lisesi

23

19 Mayis Turk Maarif Kolej i

20

Y avuzlar Lisesi

30

Giizelyurt

90

Guzelyurt Turk Maarif Koleji

30

Kurtulus Lisesi

30

Guzelyurt Meslek Lisesi

30

Gazi Magusa

94

Polatpasa

30

Lisesi

Namik Kernal Lisesi

26

1 'de
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Dr. FazII

KUc,:Uk

EndUstri

ve MesJek

20

Lisesi
Gazi Magusa Meslek Lisesi

9

Gazi Magusa Turk Maarif Kolej i

9

Lefke

71

Lefke Gazi Lisesi

28

Cengiz Topel Endustri ve Meslek Lisesi

13

Iskele
Iskele Ticaret Lisesi

30

Okul Adlan

f

Kar:Qaz

37

Erenkoy

19

Lisesi

18

Karpaz Meslek Lisesi

Veri Toplama Arac, ve Verilerin Toplanmas,

Arastirmarun

verileri,

"Kisisel

Bilgi Forrnu",

ingilizce

Dersi Tutum

Olceqi" ve "Oqrenrne Stilleri Envanteri" ile toplanrrustrr. Asaqrda arastrrrnada
kullarulan veri toplama araclan kisaca acrklanrrustrr.

Kisise! Bilgi Formu: Oqrencilerin
arastirrnaci

belli bash bzelliklerini

belirlemek

arnacryla

tarafrndan qelistirilen, Ek 1 'de orneqi verilen Kisisel Bilgi Formu

uyqulanrmsnr.

Bu bilgi formu ile oqrencilerin cinsiyetlerine,

yasadrklar:

yerin

ozelliqine,

annelerinin

babalanrun

eqitim duzeyi ve mesleklerine,

egitim

duzeyi

ailelerinin

doqum yerlerine,
ve mesleklerine,

ekonomik

duzeyine,

yasadrklan bblgeye ve okul harici ozel ingilizce kursuna katihp katrlmadrklan
ile ilgili veriler toplanrrustrr.

ingilizce Dersi Tutum 0/qegi: Bu olcrne araci ile deneklerin, ingilizce dersine
ybnelik

tuturnlan

belirlenmeye

cahsrlrrusttr

Arasttrmada

qelistirilen

tutum

blc;egi kullarulrrusnr (Ek 2). Olcekte Likert Tipi 30 ifade vardir. Bu maddelerden
13 maddesi olumsuz, 17 maddesi de olumlu olmak uzere toplam 30 maddesi
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olan arac 568 oqrenciye uvqulanrrusnr. Olceqin quvenirlik deqeri 0.91
olarak hesaplanrrustir.

"ingilizce Dersi Tutum Olceqinde yer alan her bir madde ''Tamamen
(5)", "Katrliyorurn (4)", "Kararsrzim (3)", "Katrlrmyorurn (2)", "Hie;

Katihyorum

Katilrruvorurn (1 )", seklinde ifade edilen bes!i skala ile deqerlendirilrnektedir.
Eide edilen veriler, olumlu maddelerin seceneklerine srrasryla 5'ten 1 'e kadar
bir deqer verilerek, olumsuz maddelerin seceneklerine ise 1 'den 5'e kadar bir
deqer verilerek kodlanrrustrr.

Ogrenme

Stili Envanteri:

1985 yrlinda qelistirilmis
Askar ve Akkoyunlu

Oqrenrne Stili Envanteri

ve quvenirliq: smanrrus, daha sonra 1993 yrhnda

(1993),

tarafrndan

cahsrnas: yaprlrrus ve uyqulanrrustir.
stillerini

en iyi tarumlayan

secenekli

(EK-3), Kolb tarafmdan

12 maddeden

Turkce'ye

cevrilerek,

Envanter, bireylerden

kendi bgrenme

dart oqrenrne stilini srralarnalanru
olusmaktadrr.

Cevaplayanlarin

quvenirlik

isteyen 4'er

her bir seceneqe

verdiqi puanlar sonucu 12 ile 48 arasrnda bir puan elde edilir. Hacettepe
Oniversitesi- Egitim Fakultesi Ogretmenlik Sertifikas: kurslanna katrlan cesitli
alanlardan

mezun 22-49 yaslan arasmda 62 kadin, 41 erkek toplam 103

yetiskine uyqulanrrustrr. Toplam 103 oqrencinin
%52'si Sos ya I Bilimlerden,

% 37'si Fen Bilimlerinden,

% 12'si de Muhendisliktendir.

4 temel bgrenme

bicimi puanlan ile birlestirilrnis puanlann quvenirliqi Cronbach-Alpha

(n= 103)

hesaplanrmstrr. Guvenirlik katsayilan soyledir (A$kar, Akkoyunlu, 1993).

Cizelge 2. Ogrenme Bicimlerine Gore Guvenirlik Katsayrlan
-~

OGRENME BICIMLERI

GUVENIRLIK KA TSAYILARI

Somut Yasant:

0.58

Yansrtrci Gbzlem

0.70

Soyut Kavramsallastrrrna

0.71

Aktif Yasann

0.65

Soyut- Somut

0.77

Aktif- Yans.tici

0.76

87

Eide edilen quvenirlik katsayrlan tatmin edici bulunrnustur. Turkceye
cevirrne cahsrnalan da qosterrnistir

ki, Kolb'un Oqrenme Stilleri Envanteri

Turkiye'de ve KKTC'de kullarulabilecek niteliktedir. Aynca Turkce'ye cevrilmis
olan

bu

envanteri

Akkoyunlu'dan

cahsmada

kullanabilmek

amaciyla

Prof.

Dr.

Buket

izin almrmstrr.

Arastrrrna verilerinin toplanmas, icin Lefkosa'da bulunan Milli Egitim ve
Kultur Bakanhqi (MEKB)'na bagll ortaoqretim dairesinden gerekli izin ahnarak,
Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyeti

(KKTC)'nin

7 bblgesinde

(Lefkosa,

Gazi

Magusa, Girne, Guzelyurt, Karpaz, iskele ve Lefke) bulunan, ilkoqretirn ikinci
kademesinde 9. simfta oqrenirn gbren, 780 oqrenciye araclar hakkrnda gerekli
bilgi verildikten sonra veri toplama araclan uyqulanrrustir.

Verilerin Analizi

Arastrrrna ile ilgili elde edilen veriler, SPSS 11.0 program, kullarularak
analiz

edilrnis,

daha

sonra

cizelqeler

ahnan

568

olusturulrnus

ve

aciklanarak

yorumlanrrusttr.

Deqerlendirrneye
cinsiyetleri,
duzeyi

kisisel

bilgi

formunda,

oqrenciler

doqum yerleri, yasadrklan yerlerin bzellikleri, annelerinin eqitirn

ve meslekleri,

babalanrun

eqitirn duzeyi ve meslekleri,

ailelerinin

ekonomik duzeyleri, vasadiklan bblgeler ve okul drsinda ozel ingilizce kursu
alrp

almama

cozumlerne

deqiskenlerine

olarak

aritmetik

gore

incelenrnistir.

ortalama,

standart

Verilere

sapma,

istatistiksel

yuzde

tablolan

yonternleri uyqulanrrustrr.

Arastumaya

ahnan 30 maddelik ingilizce Oersi

Tutum olceq! 5'ten

(Tamamen Katihyorum) 1 'e (Hi9 Kattlrruyorurn) doqru puanlar verilerek SPSS
paket program,nda analiz edilrnistir
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Analiz
hesaplanan
gbstergesi
tuturnlan

sonuclanrun

acrklanrnasinda

ortalamalar oqrencilerm
olarak

kabul

edilmistir.

ortalarnalanna gore

her

maddeye

ingilizce dersine

ybnelik

Oqrencilerin ingilizce

asaqida

srmrlan

iliskin

verilen

olarak

tuturnlanrun

dersine ybnelik
seceneklerde yer

alrrustrr

Ag1rhk

Secenek

Srrurlan

Hie; Katrlrruyorum

1

1.00-1.79

Katilrruyorurn

2

1.80 -2.49

Kararsrzrrn

3

2.50-3.39

Katihyorum

4

3.40-4.19

5

4.20-5.00

Tamamen

Tutum

Katrhyorurn

Olceqinde

tum

oqrencilerin

puan

ortalarnalan

hesaplanrrnstrr.

ingilizce dersine ybnelik toplam tuturnlanrun olcek arahk sirurlan su sekilde
hesaplanrrustrr:

Madde sayrsi x 5 = sonuc I madde sayrsi= Olcek Aralik Sirurlan

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik toplam tutumlanrun olcek aralik suurlar:
asaqrdaki cizelqede verilmistir.

Secenek

Ag1rhk

Srrurlan

Hie; Kattlrruyorurn

1

30 - 53.99

Katrlrruyorurn

2

54.00 -77.99

Kararsrzrrn

3

78.00-101.99

Katrhyorum

4

10200-12599

Tamamen Katrliyorurn

5

126.00- 150.00
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Oqrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik

tuturnlanna

ybnelik

qorusler:

arasmda anlarnh fark olup olmadiqtru test etmek icin t-testi, ui; yada daha eek
grubun qorusleri arasinda anlarnh fark olup olrnadrqrru test etmek icin de
varyans analizi (ANOVA) uyqulanrrustrr
ise Post-Hoc LSD testi kullarulrrustrr.

Farkin anlarnh i;1kt1g1 deqiskenlerde

BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolurnde, arastumarun arnacina ybnelik olarak oqrencilerin kisisel
bilgileri, ingilizce dersine ybnelik tutumlan, ingilizce dersine ybnelik tutumlan
ile

kisisel

bilgileri

arasindaki

iliski,

bgrenme

stilleri

ve

bilesenlerinin

aralarindaki ilisk: ve arastrrrnarun alt arnaclanna iliskin bulgular ve yorumlara
yer verilmistir.

1. Ogrencilerinin Ki~isel Bilgilerine Yonelik Bulgular

Oqrencilerin kisisel bilgilerine ybnelik yarutlarrus olduklan bu bilgi formu
ile bgrencilerin
annelerinin

cinsiyetlerine,

egitim duzeyi

doqurn yerlerine, yasadrklan

ve mesleklerine,

babalanrun

yerin ozelliqine,
egitim duzeyi

ve

mesleklerine, ailelerinin ekonomik duzeyine, yasadiklan bblgeye ve okul harici
ozel ingilizce kursuna katihp katrlrnadrklan ile ilgili verilerine yer verilrnistir

1.1. Cinsiyet

Oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tuturnlannda cinsiyetlerine ili$kin
elde edilen veriler Cizelqe 1 'de verilmistir.

Cizelqe l . Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore Yuzdelik Oran Oaqrhrru
N

%

K1z

302

53.2

Erkek

266

46.8

Arastirrnava katilan oqrericilerin

% 46.S'i erkek, % 53.2'si krzdrr.
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1.2. Ogrencilerin Yasadiq: Yerin Ozelligi ile ilgili Bulgular
Oqrencilerin

ingilizce dersine yonelik tutumlannda

vasadrklan

yerm

ozelliklerine Cizelqe 2'de yer verilmistir.

Cizelqe 2 Oqrencilerin

Yasadiklan

Yerin Ozelliklerine

Gore Yuzdelik Oran

Oaqihrm

N

%

Koy

354

62.3

Sehir

214

37.7

Arastrrmaya katrlan ogrencilerin %62.3'0 koyde, %37.7'si ise sehirde
yasarnakta olduklariru belirtmislerdir.

1.3.

Ogrencilerin Annelerinin Egitim Duzeyleri ile ilgili Bulgular
Oqrencilerin

ingilizce dersine yonelik tutumlarinda

annelerinin egitim

duzeylerine iliskin bulgulara Cizelqe 3'de yer verilrnistir.

Cizelqe 3.0grencilerin Annelerinin Egitim Duzeyleri Yuzdelik Oran Oaqrhrru

N

%

Okumarnis

33

5.8

ilkokul Mezunu

182

32.0

Ortaokul Mezunu

97

17 .1

Lise Mezunu

198

34.9

Oniversite Mezunu

58

10.2

Arastirrnaya

katilan oqrencilerin annelerinin eqitirn duzeyine bakacak

olursak; %5.8'inin okurnarrus, %32'sinin ilkokul mezunu, % 17 .1 'inin ortaokul
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mezunu,

%34 9'unun

lise,

%10.2'sinin

rse

Universite

mezunu

olduqu

qorulmektedir

1.4.

Ogrencilerin Annelerinin Meslekleri ile ilgili Bulgular
bgrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

tuturnlannda

annelerinin

mesleklerine iliskin bulgulara Cizelqe 4'de yer verilmistir

Cizelqe 4.0grencilerin Annelerinin Mesleklerine Gore Yuzdelik Oran Daqihrru

N

%

Ev harurru

370

65.3

Dev let

60

10.6

bgretmen

27

4.8

Ozel sektor

64

11.2

46

8.1

memuru

cahsan
Kendi i§inde
eel tsen

Arastirrnaya katrlan oqrencilerin annelerinin %65.3'unun ev harum., %
10.6's1nin

devlet

memuru,

%4.8'inin

oqretrnen,

%11.2'sinin

ozel

sektor

cahsaru ve % 8.1 'inin kendi isinde <;:al1$t191 yukanda da qorulrnektedir.

1.5. bgrencilerin

Oqrencilerin

Babalarmm Egitim Duzeyleri ile ilgili Bulgular

ingilizce dersine ybnelik tutumlarmda

duzeyleri yuzdelik oran daqrhrru Cizelqe 5'te verilrnistir.

babalarrrun egitim
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Cizelqe 5 Ogrencilerin Babalanrun Egitim Duzeyleri Yuzdelik Oran Daqihrm

N

%

9

1.6

ilkokul Mezunu

178

31.6

Ortaokul Mezunu

114

20.2

Lise Mezunu

83

32.4

Oniversite Mezunu

80

14.2

Okumarrus

Arastrrma kapsarruna giren oqrencilerin babalanrun egitim durumuna
baktrqrrruz

zaman;

%20.2'sinin Lise

% tB'srrun
mezunu,

okumarrus,

%14.2'

sinin

%31.6'sinin
ise Oniversite

ilkokul
mezunu

mezunu,
olduqu

qorulrnektedir.

1.6.

Ogrencilerin Babalarmm Meslekleri ile ilgili Bulgular

Oqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

tutumlarinda

babalanrun

mesleklerine iliskin yuzdelik oran daqihrru Cizelqe 6'da verilrnistir.

Cizelqe 6.0grencilerin Babalanrun Mesleklerine Gore Yuzdelik Oran Daqihrru

N

%

Oqretmen

17

3.1

Devlet memuru

168

30.2

Ozel sektor cahsaru

99

17.8

lssiz

25

4.5

Kendi isinde cahsan

247

44.4
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Arastirrna

kapsarnina

ahnan

ogrencilerin

babalanrun

%

3.1 'inin

oqretrnen, % 30.2'sinin devlet memuru, % 17.S'inin ozel sektor cahsaru, %
4.5'inin issiz ve % 44.4'i..ini..inise kendi isinde c;:al1;;t191 ortaya cikrmsur.

1. 7.

Ogrencilerin Ailelerinin Maddi Durumlan ile ilgili Bulgular

Oqrencilerin

ingilizce

dersine yonelik tutumlannda

ailelerinin

maddi

dururnlanna gore yi..izdelik oran daqihrru Cizelqe ?'de verilrnistir.

Cizelqe 7. Oqrencilerin

Ailelerinin

Maddi Dururnlarrna Gore Yuzdelik Oran

Oaqunru

Tabloda

N

%

Cok iyi

45

7.9

iyi

342

60.3

Orta

163

28.7

DO§Ok

17

3.0

da

gori..ildi..igi..i gibi

ailenizin

oqrencilerin %7.9'u eek iyi, %60.3'0

ekonomik

iyi, %28.?'si

di..izeyi sorusuna

orta, %3.0'0 ise dusuk

yarutuu verrnistir.

1.8. Ogrencilerin Yasadiklan Bolqeler ile ilgili Bulgular
Cizelqe

8'de

ogrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik

yasadrklan bolqelere gore yuzdelik oran daqrhrruna yer verilrnistir.

tutumlarinda
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Cizelqe 8.0grencilerin Yasadiklan Bolqelere Gore Yuzdelik Oran Oaqrlirru

N

%

Lefkosa

135

23.9

Magosa

109

19.3

Girne

109

19.3

Guzelyurt

87

15.4

Karpaz

61

10.8

iskele

28

4.9

Lefke

37

6.5

Arastrrrna

kapsarruna

alman

okullann

%23.9'u

Lefkosa,

%19.3'0

Magosa, % 19.3'0 Girne, %15.4'0 Guzelyurt, %10 8'i Karpaz ve %4.9'u ise
iskele bolqesinden olusrnustur.

1.9.

bgrencilerin Okul Drsrnda bzel ingilizce Ders Alma Durumlan lle
ilgili Bulgular

Cizelqe

9'da ise ogrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik tuturnlannda

okul

d rsmda ozel ingilizce ders alma dururnlan ile ilgili bulgulara yer veritrnistir.

Cizelqe 9. Ogrencilerin

Okul Dismda Ozel ingilizce Ders Alma Dururnlanna

Gore Yuzdelik Oran Daqrhrm
N

%

Evet

75

13.2

Hayir

493

86.8
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Okulda aldrqiruz ingilizce dersi harici okul dismda ingilizce kursuna
katihyor

musunuz

sorusuna

ogrencilerin

% 13.2'si evet, %86 8'i ise hayir

yarutiru verrnistir.

2. Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlanna ili~kin Bulgular

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlanrun genel ortalamasi ve
standart saprnasi yapilan cahsrnalarla hesaplanarak bulunrnustur

Eide edilen

en yuksek top lam puan ( 150) en olumlu tutumlann, en dCJ$CJk top lam puan
(30), en olumsuz tuturnlann gbstergesidir. "Kararsrzrrn" seceneqi i$aretlenerek
elde edilen en yuksek puan ise (101.99)'dur. Yapilan bu hesaplamadan sonra
bgrencilerin

ingilizce dersine ybnelik tutumlarinda

kararsiz (95.33) olduklan

ortaya cikrmstrr. Bunun anlarru bgrenciler ingilizce dersine yonelik olarak ne
olumlu nede olumsuz tutumlara sahiptirler. Bu sonuc oldukca dusundurucu ve
uzerinde durulmasi gereken bir sorun olarak qorulrnektedir

Genel ortalama

puan arhklan Cizelqe 1 O'da verilrnistir

<;izelge 10. Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik ortalama puanlari.
N

Min Puan

Max

X

SS

95 33

19.54

Puan
Top/am

Tutum

569

38.00

142.00

Puanlan

Cizelqe 11 'de Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlanrun Yuzde,
Ortalama, Standart Sapma puan daqrhrnlan ile ilgili bulgulara yer verilrnistir.
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Ciz elqe 11 Ogrencilerin

ingilizce

der sine vonelix

tuturnlann.n

Yuz de , Ortalama,
Kanhyurum

Tamamen
Kanhyorum
%

Standart

Sapma

Puan

Karar srzuu

Kantrmyorum

%

%

Dag1l1mlar1
Bi~
Kanlmryc rum

%

%

lngilizce cok sevdigim dersler arasmdad.r
lngi\izce dersine cahsrnak beni dinlendirir

38.0

'JJ.2

21.3

10.9

I

7.3

J 60

lngilizce dersine cahsrrken camrn svkrhr.
lngilizce ile ugr asrnak beni dinlendirir.

I 15

8.3

18.1

33.9

25.8

13.9

2.81

I 13

?2. 7

24.4

20.6

19.2

13.2

:u,1

1.34

fJ.3

16

J

25.J

28 J

20.7

2 65

1.23

ingilizce dersinin konulan az alulu-s a rnut!u
olurum

ss

/

f,3

21.4

32.7

23 9

12 7

2.90

I.SJ

7.9

17.9

25.J

27.8

21. \

2.63

1.22

ingilizce dersinden korkanrn

05.9

27 9

IS.I

12.1

9.0

3 69

1.30

lngilizce bana korkurucu gorunur.

07 4

30.2

14.I

10.7

7.6

3 79

1.25

~] 7

28.3

25.S

14.9

7.6

345

I 21
118
1.26

Bos zarnanlanrnda ingilizce dersine calrsrnaktan
zevk ahnm

9.

lngilizce ile i\gili konular beni srkar.

10

ingi!izce ile ilgili ugra~i!ara kaulrnaktan zevk
ahnm

16.9

28 8

28.1

I76

86

3.27

II

ingilizce derslerin en guzefidir

14.9

18.8

29.9

214

14 9

2.97

12

ileride ingilizce'ye yakm bir alan secmek
isterim

!2.S

14.8

32.3

220

18.5

2 80

1.25

13

lngilizce den hie hoslanmam.

l34.3

26. 7

18.8

112

90

3.66

129

14

Programda lngilizce dersinin saati azaluhrsa
mutlu olurum

~4.8

27.1

22.1

12.0

14.1

3.36

1.34

l24.3

214

29.7

13.2

11.4

J.JJ

l.28

15.

lleride lngilizce tie iliskisiz bir meslek secmek
rstenm

16

Eli me her gecen lngilizce ile ilgili yay1n1
okurnak isterim.

17.

lngilizce konusunda her sey ilgimi eek er

18

Dersler arasmda en cok ingilizce dersinden
ho sf anmrn
MUrnki..in olsa ingilizce dersi yerine baska bir
ders ahrdrm.
ingilizce dersinin bdevlerini srkrlrnadan
vapanrn.

19
20

1134

I

19.7

127.8

126.9

I

114 4

123.6

127.9

122 I

I

JO 6

24.1

17.2

13.7

12.l

12 94

I

12 0

13 06

I

14.4

2.91

1.22

1.22

1.23

t76

26.4

21.6

12.7

11.8

345

1.32

17.2

29.S

25.5

16 7

II.I

3.25

l.23

J.39

1.29

2 96

1.28

21

lngilizce dersine mecbur oldu£um ir;in i;:alt~1nm ?J.9

29 7

18 6

17.9

9.8

22

Bos zamanlanmda lngiliz.ce ile ilgjli yaymlan
izlemek bana zevk verir

20.9

24 4

25.1

14.6

23

ingilizce dersinde kendimi rahat hissederim

16.5

24.1

28.6

18.8

12 0

I

24

Diger derslere gbre lngdizce dersine daha eek
cahsmm.

11.4

10.9

26.9

32.3

18 5

I,

25

Sana gore en cekici ders lngilizcedir.

10 S

15.1

32.0

25.7

177

2 77

I 20

26.

lngilizce dersinde konular azatuhr sa sevinirim.

16 9

22.3

23.7

20.4

16.J

3.02

1.33

27.

lngilizce dersinden r;ekinirim

?8.3

29.S

22.5

118

7.9

3.58

1.23

28

ingilizce dersine sadece smrf gecmek icin
cahsmm.

130.2

26.9

15.5

16.3

111

348

1.35

?7.1

25.8

25.1

10.9

111

_} 46

1.29

29

lngifiace ile ilgil1 konulardan hostanmarn

JO

lngilizce ile ilgili bir sorunu cczmek icin
ugr asmaktansa bir bilene sorup cgrenmeyi
1ercihederim

14.9

119 0

I

16.2

I

27.6

I

19 0

I

18.3

I

i.14
64

2 98

I

1.24

I

122

I

135
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Cizelqe 11 'de arasturnaya katlian ogrencilerin ingilizce dersine yonelik
tutumlanndan elde edilen ortalama sonuclanna yer verilmistir. Tabla 11 'de de
goruldugu gibi ogrenciler baz: maddelere "katrhyorum", baz: maddelere ise
"kararsrzrrn'' ifadelerini verrruslerdir.Oqrencilerin " katrhyorurn" yaruttru verdiqi
maddeler sunlardir: "ingilizce cok sevdiqim dersler arasmdadrr" (s= 3.60),
"ingilizce dersinden korkarrrn" (x

=

= 3.69),

"ingilizce bana korkutucu qorunur" (x

3. 79), ingilizce ile ilgili konular beni sikar" (x

=

3.45), "ingilizce'den hie

hoslanrnarn" (x = 3.66), " Mumkun olsa ingilizce dersi yerine baska bir ders
ahrdrrn" (x = 3.45), " ingilizce dersinden cekinirirn " (s= 3.58), " ingilizce

=

dersine sadece siruf qecmek icin cahsmrn" (x
konulardan hoslanrnarn" (x

=

3.48), ve " ingilizce ile ilgili

3.46) seklindedir.

Oqrencilerin "kararstzrrn"

yarutrru verdiqi maddeler ise;

dersine cahsrnak beni dinlendirir" (x

=

" ingilizce

2.81 ), " ingilizce dersinin konulan

azaltrhrsa mutlu olurum" (x = 3.24)," ingilizce dersine cahsirken carum srkihr"
(x= 2.65),

" ingilizce ile uqrasrnak

beni dinlendirir" (x = 2.90),

zarnanlanmda ingilizce dersine cahsrnaktan zevk almm" (x

=

" Bos

2.63), " ingilizce

ile uqrasanlara katilrnaktan zevk ahnrn" (x = 3.27), " ingilizce derslerin en
quzelidir" (x

=

2.97), " ileride ingilizce'ye yakrn bir alan secrnek isterirn" (x

2.80 ), " Programda ingilizce dersinin saati azaltihrsa mutlu olururn" (x
), "lleride ingilizce ile iliskisiz bir meslek secrnek isterirn" (x
qecen ingilizce ile ilgili yayrru okumak isterim" (x

=

=

=

=

3.36

3.33), "Elime her

2.94 ), "ingilizce konusunda

her §ey ilgimi ceker" (x = 3.06), "Dersler arasmda en cok ingilizce dersinden
hoslarunm" (x = 2.91 ), "ingilizce dersinin
yapanrn" (x

=

cdevlerini stkilrnadan.

zevkle

3.25), "ingilizce dersine mecbur olduqum icin cahsrnm" (?

=

3.39), "Diqer derslere gore ingilizce dersine daha cok cahsinrn" (? = 2 96), "
ingilizce dersinde kendimi rah at hissederim" (?

=

3.14 ), " Diger derslere gore

ingilizce dersine daha cok calrsrnrn" (? = 2.64 ), "Bana gore en cekici ders
ingilizcedir" (? = 2.77)," ingilizce dersinde konular azaltihrsa sevinirim" (? =
3 02),

"ingilizce ile ilgili bir sorunu cozrnek icin uqrasrnaktansa

sorup ogrenmeyi tercih ederim" (7

=

2 98) seklinde srralanrrusur.

bir bilene
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Yukandan da anlasrlacaqi qibi oqrenciler ingilizce dersi tutum olceqine
srkhkla

"kanliyorurn

ingilizce

dersinin

dersinde

kavnaklaruyor

yarutiru verrnislerdir

ikinci bir dil olarak

zorlanrrus

yasantrlanndan

ve karasizrm"

olabilecekleri

simdiki

ve

yasantilara

olabileceqine

oqrenilmesi,
ingilizce
getirdikleri

inarulmaktadrr.

ashnda

bu

sorun

Bunun, okullarda

oqrencilerin
dersine

icinde

kars:

olumsuz

Oqrencilerin
yer

ingilizce
qecrnis

tutumlardan
ingilizce

ahyor

dersi

oqretmenlerinin

de

olabileceqi

dusunulrnektedir.

Gunurnuzde. hangi ders olursa olsun, ogretmenin nitelikleri,

dersinde kullanacaqi materyaller, oqretirn yontern ve teknikleri, arac qerecler
on planda olrnasi qerektiqine
oqrencilerin

kendi anadillerinde

inarulmaktadir.
kendilerini

, qercek olabileceqi dusunulrnektedir.
ingilizce

konusrnaya

anadilleri

olan

Turkce

zorlaruhrlar.

eqitirn sisteminde

ifade ecernediqi

kacirulmaz

bir

Orneqin, oqrenciler ingilizce derslerinde
Fakat,

konusmaya

Gunumuz

ders

baslarlar.

bittiqi

zaman

yine

Bu da bgrencilerin

bgrendigi bilgileri srrufta brrakrnasrna ve pratik vaparnamasma

kendi
srrufta

neden olur ve

oqrenilenler kullarulrnayinca unutulur seklinde yorumlanabilir.

2.1. bgrencilerin

Cinsiyetlerine Gore ingilizce Dersine Yonelik Tutumlan

Oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tutumlannda cinsiyet deqiskenine
iliskin

anlamli

bir farkm

olup

olrnadiqrru

belirlemek

icin t-testi

yaprlrmstrr. Yapilan t-testinin sonuclan Cizelqe 12'de verilrnistir.

Analizi

100

Cizelqe

12.

Tuturnlanna

Oqrencilerin
lliskin T-Testi

N

K1z

Cinsiyetlerine

ingilizce

Dersine

Ybnelik

Sonuclan

X

302

Gore

98.28

ss

Sd

19.53

3.893

566

p

Aciklama

.000
P<0.05

Erkek

266

91.96

19.07

Fark
Anlamh

Cizelqe 12'de gbruldugu gibi krz deneklerin ortalamasi (X=98.28 ,SS=
19.53) olup, erkek deneklerin ortalarnasi da (X=91.96 , SS=19.07 )'dir. Bu
bulgular

erkek

deneklerin

ortalama

puanlanrun

puanlarmdan daha dusuk olduqunu gbstermektedir.

krz deneklerin

ortalama

Eide edilen verilerden krz

ve erkek oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tuturnlan arasrnda anlarnh bir
fark olduqu qorulrnektedir (t=3.893= P<0.05).

Eide edilen bu bulgu (Cizelqe 12), bgrencilerin cinsiyetlerinin
dersine

ybnelik

bgretmenlerine

tuturnlanru

etkilediqini

ve derslerine

gbstermektedir.

Kizlann

karsi daha duyarh olduklari

ingilizce
genelde

ve daha fazla

sorumluluk sahibi olduklanndan dolayi bu farkhlik olduqu dusunulrnektedir.

2.2. Ogrencilerin

Yasadiklan Yerlere

Gore ingilizce

Dersine

Yonelik

Tutumlan

iliskin

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlarinda

yasadrklan yerlere

anlarnh

rem

bir farkm

olup

olrnadrqrrn

belirlemek

yapilrmsnr. Yapilan t-testinin sonuclan Cizelqe 13'de verilrnistir

t-testi

Analizi
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Cizelqe 13. Ogrencilerin Yasadiklan

Yerlere Gore ingilizce Dersine Yonelik

Tutumlanna [liskin T-Testi Sonuclan

N

X

ss

Koy

354

94.06

19.13

Sehir

214

97.41

20.11

-1. 981

Sd

p

Aciklarna

566

.048

P<0.05

Cizelqe 13'de goruldugu gibi ogrencilerin, yasadiklan yer ozelliqi olarak
koy'de

yasayanlann

yasayanlann
yasayan

ortalarnasi

( X=94.06,

SS=19.13)

olup,

sehir'de

ortalarnasi ise (X=97.41,SS=20.11 )'dir. Bu sonuca gore koyde

oqrenciler!e,

sehirde

yasayan

oqrencilerin

ortalama

puanlan

arasrndaki fark anlarnhdrr (p=.048, p<.05).

Okula koyden gelen ogrenciler ile sehirden gelen oqrenciler arasmdaki
bu anlarnh fark, oqrencilerin yasarn surdugu bolqenin ingilizce dersine yonelik
tutumlarmda

etkili

olduqunu

ortaya

koyrnustur.

Avrupa'da kabul edilen bir dil olduqundan

ingilizce'nin

modern

ve

dolayi, aynca sehirde yasayan

ogrencilerle koyde yasayan ogrencilerin sosyo ekonomik duzeyleri arasmdaki
farklihklardan

dolayr, koydeki yasarn sartlan ve sosyal aktivitelerin

oranla daha az olrnasi ve daha
sehirde

yasayan

oqrenciye

sehire

srrurh olrnasi koyde yasayan oqrencinin
gore

ingilizce

qelistirrnesine etken olduqu dusunulrnektedir.

dersine

olumsuz

tutum
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2.3. Ogrencilerin

Annelerinin

Egitim Duzeylerine Gore ingilizce Dersine

Yonelik Tuturnlan

Oqrencilerin
duzeylerine
Analizi

ingilizce dersine yonelik tutumlannda

annelerinin eqitirn

iliskin anlarnh bir farkin olup olmadiquu belirlemek icin Varyans

yaprlrrusur.

Yapilan

Varyans

Analizinin

sonuclan

Cizelqe

14'te

verilrnistir.

Cizelqe

14. Oqrencilerin

Annelerinin

Egitim

Ouzeylerine

Gore

Puanlann

Anova Sonuclan
N

X

ss

F

p

Aciklama

Okurnarrus (1)

33

97 63

19.84

3.261

.012

*5-1

ilkokul Mezunu(2)

182

92.39

19.74

•5-4

Ortaoku1Mezunu(3)

97

96.71

18.61

Fark
anlamll

Lise Mezunu(4)

198

94 87

19.22

OniversiteMezunu(5)

58

10244

20 01

Cizelqe

14'de

goruldugu

gibi,

oqrencilerin

annelerinin

eqitirn

duzeylerine gore puan ortalamalan ; (X = 97.63, SS= 19.84), llkokul mezunu
olanlann

(X = 92.39, SS= 19.7 4),

ortaokul mezunu olanlann (X = 96. 71,

SS=18.61), lise mezunu olanlann (X = 94.87, SS=19.22), Oniversite mezunu
olanlarin ise (X = 102.44, SS=20.01 )'dir.

Oqrencilerin
yonelik tutumlannda

annelerinin

eqitirn duzeylerine

anlarnh bir fark vardir (f= 3.261,

farkm hangi gruplar arasrnda olduqunu

belirlemek

gore

ingilizce

dersine

P<0.05). Gruplar arasi
arnacryla yaprlan LSD

testinin sonuclarrna gore, universite mezunu (5) olan annelerle, okumarrus (1)
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olan anneler aras.nda, yine universite mezunu (5) ile lise mezunu (4) olan
anneler arasinda anlarnh bir fark olduqu belirlenmistir

Universite
arasindaki

mezunu

olan

anneler

ile

oqrenim

gbrmeyen

bu anlarnli Iarkrn, bgrenim qorrnus annelerin

anneler

kendilerini

surekli

qelistirip yasarn boyu bgrenen olduqundan,

cocuqununda

caqdas bir birey olrnasrru isteyebileceqinden,

aynca eqitim qorrnus ailelerin,

eqitirn

qorrnernis

dusunulrnektedir.

ailelerle

aralannda

farkh

deqer

kendini qelistirip

yarqrlan

olabileceqi

Diger bir farkl1l1ga bakacak olursak, universite mezunu olan

anneler ile lise mezunu olan annelerin cocuklanrun ingilizce dersine yonelik
tutumlan

arasrndaki

farkrn

eskiden

bircok

kisinin

ulkernizde

universite

olrnadrqindan universite okumak icin yurt drsrna gittigi ve ingilizce'nin bnemini
daha iyi anladrqr, sadece lise mezunu olunduqu zaman ise gerek i$ imkaru
olarak gerekse ulkernizin konumu olarak daha az fusatla karsilasildrqrndan
kaynaklandiqma

inarulrnaktadir.

2.4. Ogrencilerin Annelerinin Mesleklerine Gore ingilizce Dersine Yonelik
Tutumlan

Ogrencilerin
tutumlan

annelerinin

mesleklerine

gore ingilizce dersine ybnelik

arasinda anlarnh bir fakhn olup olrnadrqrru belirlemek icin yapilan

Varyans Analizi (Oneway Anova) sonuclan Cizelqe 15'de verilrnistir.
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Cizelqe 15. Oqrencilerin Annelerinin Mesleklerine Gore Puanlarrn (Oneway)
Anova Sonuclan

Ev harurru (1)
2Devlet memuru (2)
Oqretrnen (3)

3

N

X

ss

F

p

Acrklarna

370

93.34

19.91

3.152

.014

*5-1

178

98.31

19.57

*3-1

114

102.33

16.27

Fark
anlamll

4

Oz el sektor c;: ( 4)

5 Kendi isinde c;: (5)

183

97 68

16.27

80

100.17

20.88

Cizelqe 15'de de goruldugu gibi, oqrencilerin annelerinin mesleklerine
gore puan ortalamalan ev harurru (X = 93.34, SS= 19.91 ),
(X = 98.31, SS= 19.57),

oqretrnen (X = 102.33, SS= 16.27),

-

cahsaru (X = 97.68, SS= 16.27),
20.88),

sektindedir.

devlet memuru

Ogretmen

ozel sektor

-

kendi isinde cahsan (X = 100.17, SS=

olan anneler ile ev harurm

olan anneler

arasmda, kendi isinde calisan anneler ile ev harurru olan anneler arasrnda
anlarnh bir fark vardrr (f=2.598, p<.005).

Cizelqe

15'de goruldugu

gibi, ogrencilerin

annelerinin mesleklerine

gore ingilizce dersine yorielik tutumlannda anlamh bir fark vardrr (F= 3.152,
p<0.05). Gruplar aras: farkin hangi gruplar arasmda olduqunu belirlemek
arnacrvla yapilan LSD testinin sonuclarina gore, oqretrnen olan anneler ile ev
harurm olan anneler arasrnda, kendi isinde cahsan anneler ile ev harurru olan
anneler arasinda anlarnh bir fark olduqu belirlenrnistir.

Anneleri oqrotrnen olan ogrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlan
ile annesi ev harurru olan oqrencilerin arasindaki bu anlarnh fakrn oqretrnen
olan annelerin eqitimci ve eqitimin icinde olrnasmm daha bilincli olduklanna
inarulmaktadrr.
arasindaki

Kendi isinde cahsan anneler ile ev harurru olan anneler

bu farkrn temel nedeni ise, kendi icinde cahsan annenin sosyal

hayatlan daha aktif olduqundan, ev harurm olan annelerin vakitlerinin ccqunu
evde qecirdiqinden kaynaklanabileceqi dusunulmektedir.
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2.5. Ogrencilerin

Babalanrun Egitim Duzeylerine Gore ingilizce Dersine

Yonelik Tuturnlan

Oqrencilerin ingilizce dersine yonelik tutumlannda

babalanrun eqitim

duzeylerine iliskin anlarnh bir farkin olup olrnadiqrru belirlemek icin Varyans
Analizi yaprlrrustrr. Yapilan Varyans Analizi'nin

(ANOVA) sonuclari Cizelqe

16'da verilrnistir.

Cizelqe

16. - Oqrencilerin

Babalannm

Egitim Duzeylerine

Gore Puanlann

Anova Sonuclan

N

X

ss

F

p

9

93.22

33.04

2 598

.035

178

92.64

17.82

'5-4

3 Ortaokul Mezunu(3)

114

96.27

19.60

Fark anlamh

4 Lise Mezunu (4)

183

94 96

19.86

5Universite Mezunu(5)

80

10092

20 22

Varyansrn

Aciklarna

Kaynaqi
'l Okurnarrus (1)
2

ilkokul Mezunu (2)

*5-2

Yukanda da goruldugu gibi, babalan okumarrus oqrencilerin ( X=93 22,
SS=33.04 ), ilkokul mezunu olanlann ( X=92.64, SS= 17 .82), ortaokul mezunu
-

-

olanlann (X=96.27,

mezun

universiteden
siralanmaktadrr.
mesleklerine

SS=19.60), lise mezunu olanlann (X=94.96,

Cizelqe

SS=20.22)

olanlarin
16'da

goruldugu

gibi,

Oqrencilerin

SS=19.86),
seklinde
babalanna

gore ingilizce dersine vonelik tutumlannda anlarnh bir fark vardrr

(F=2 598, p<.005).

Gruplar
arnaciyla

arasi

farkin

hangi

yaprlan LSD testinin

gruplar

sonuclanna

arasrnda

olduqunu

belirlemek

gore, babalan universite(5)

ile

ilkokul mezunu (2) olan ve universite(5) ile lise mezunu (4) olan oqrencuerin

[06
ingilizce

dersine

ybnelik

tutumlan

arasinda

anlarnh

bir

fark

olduqu

qorulmektedir .

Oniversite mezunu olan babalar ilkokul mezunu olan babalara gore iyi
bir egitim ald191 icin cocuklarrm

da daha iyi yetistirmeye

cahsmakta,

ve

cocuklarrna ingilizce'nin bnemini benimsetmekte ve cocuklanrun olumlu tutum
qelistirmesinde katkrs:

olduqu

dusunulmektedir.Babasi universite

mezunu

olan cocuklar ile lise mezunu olan cocuklann babalan arasmdaki bu farkm
universiteden

mezun babalann

Yabanci

dil olarak ingilizce'ye kars: daha

bilincli ve duyarh olabileceqine inarulrnaktadrr.

2.6. bgrencilerin

Babalanrun Mesleklerine Gore ingilizce Dersine Yonelik

Tutumlari

Ogrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik

tutumlannda

babalanrun

mesleklerine iliskin anlarnh bir farkin olup olrnadrqiru belirlemek icin Varyans
Analizi

yaprlrrustrr.

Yapilan

Varyans

Analizinin

sonuclan

Cizelqe

17'de

verilmistir.

Cizelqe 17. Ogrencilerin

Babalanrun Mesleklerine

Gore Puanlann Oneway

Anova Sonuclan

1 Oqretrnen ( 1)

N

X

ss

F

p

17

100 58

21.34

609

.656

Aciklama
p>0.05

2Devlet memuru (2)

168

95.22

19 54

Fark

Anlarnsiz
3

(3) bzel sektor t;:

99

96 39

17 73

4

(4) lssiz

25

91 56

23 94

247

95.15

19 95

5 Kendi i§inde c;: (5)
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Cizelqe 17'de de goruldugu gibi, ogrencilerin babalanrun mesleklerine
gore puan ortalarnalan ogretmen ( X = 100.58, SS= 21 34 ),

devlet memuru

( X = 95.22, SS= 19.54 ), ozel sektbr calrsarn ( X = 96.39, SS= 17 73), issiz
(X = 91.56, SS= 23.94),

kendi isinde calisan (X = 95.15, SS= 19.95),

seklindedir.

Yukandaki

tablodan

da anlastlacaqi

gibi,

oqrencuerin

babalannm

meslekleri ile oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tuturnlan arasrnda anlamli
bir fark olrnadrq: ortaya crkrrustrr.

Cizelqe

17'de

gbruldugu

gibi, oqrencilerin

babalanrun

meslekleri

puanlan arasmda anlamh bir fark olrnadrq: saptanrrustrr. Gruplar arasi tarkin
hangi gruplar arasinda olduqunu belirlemek arnacryla yaprlan
sonuclarina gore, bgrencilerin

ingilizce dersine yonelik

LSD testinin

tutumlan

arasinda

anlarnh bir fark olmadiq: qorulrnektedir (F=.609, p>.005).

2.7. Ogrencilerin

Ekonomik Duzeylerine Gore ingilizce Dersine Yonelik

Tutumlan

Ogrencilerin
duzeylerine
Analizi

dersine

yonelik

tutumlannda

ekonomik

iliskin anlarnli bir farkin olup olrnadrqrru belirlemek icin Varyans

yaprlrrustrr.

verilrnistir.

ingilizce

Yapllan

Varyans

Analizinin

sonuclan

Cizelqe

18'de
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Cizelqe

18

Oqrencilerin

Ekonomik

Duzeylerine

Gore

Puanlann

Anova

Sonuclan

N

X

ss

F

p

Aciklarna

<;ok iyi (1)

45

103.66

20.29

4.640

.003

*1-2,*

iyi (2)

343

95.80

19.23

*1-3

Orta (3)

163

92.56

19.46

*1-4

OO§Ok (4)

16

88.37

18.83

varvansmkaynaqi

2
3
4

Cizelqe 1 B'de gbruldugu gibi, ogrencilerin ailelerinin ekonomik duzey
-

-

deqiskenine gore ortalarnalan, eek iyi ( X= 103.66, SS=20.29), iyi ( X=95.80,

-

-

SS= 19.23), orta (X=92.56, SS=19.46), dusuk ( X=88.37, SS= 18.83) seklinde
olduqu qorulrnektedir.

Ailesinin ekonomik durumu cok iyi olan bgrencilerin

ingilizce dersine

ybnelik tutumlan ile iyi, orta ve dusuk olan oqrenciler arasinda anlarnh bir fark
vardrr (F=4.640, p<.005).

Cizelqe
oqrencilerin

20'de

ingilizce

Gruplar arasi farkrn

goruldugu

gibi,

ailenin

ekonomik

dersine yonelik tutumlarrnda
hangi gruplar arasrnda

durumuna

anlamli

gore

bir fark vardrr.

olduqunu belirlemek amaciyla

vapilan LSD testinin sonuclarina gore, ekonomik duzeyi cok iyi olanlarla (1 ),
iyi olanlar(2), yine eek iyi(1)
dusuk olanlar (4)

arasrnda

olanlar ile orta (3) olan aileler, cok iyi ile ( 1)
anlamh bir fark olduqu belirlenmistir

(f=4.640,

P>0.05).

Bu

farkm

oqrencilerin,

ortaya

cikrna

sebebi,ekonomik

durumu

cok

iyi

olan

durumu iyi, orta ve dusuk olan oqrencilerle aralarindaki farkrn

maddi durumu eek iyi olanlartn eqitimde daha fazla frrsat ve olanaklara sahip
olrnalan,

ozel ders ahp kendilerini

qelistirrneleri

onlarin

du su nu lmekted ir

ingilizce

sadece okulda deqil farkh ortamlarda
dersine

yonelik

tutumlanru

etkilediqi
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2.8. Ogrencilerin

Yasadrklan

Bolqelere Gore ingilizce Dersine Yonelik

Tuturnlan

Oqrencilerin
bblgelere
Analizi

ingilizce

dersine

ybnelik

yasadrklan

tuturnlannda

iliskin anlarnh bir farkrn olup olrnadrquu belirlemek icin Varyans
yapilrrustrr.

Yapilan

Varyans

Analizinin

sonuclan

Cizelqe

19'da

verilmistir.

Cizelqe

19. Ogrencilerin

Yasadiklan

Bolqelere

Gore

Puanlarin

Anova

Sonuclan

Varyansin Kaynaq:

N

X

ss

F

p

Acrklarna

l.efkosa (1)

135

96.94

21.55

2.921

.008

*1-4

2

Gazi Magusa (2)

109

92 92

19.30

*1-6

3

Girne (3)

109

100.52

20.30

*3-4

4

Guzelyurt (4)

87

9170

16.83

*3 -2,

5

Karpaz (5)

61

95 67

17.77

*3-6

6

iskele (6)

28

88 03

18.50

37

94.43

17.19

7

Lefke (7)

puan

Cizelqe 19'da goruldugu gibi, Lefkosa bolqesinde

yasayan oqrencilerin

ortalarnalar:

bblgesinde

( X=96. 94,

SS=21.55),

Magosa

bgrencilerin ( X=92.92, SS= 19.30), Girne bblgesinde

yasayan

yasayan bgrencilerin

-

-

(X=100.52, SS=20.30), Guzelyurt bolqesinde yasayan oqrencilerin (X=91.70,
SS= 16.83), Karpaz bblgesinde yasayan oqrencilerin ( X=95.67, SS= 17. 77),
iskele

bolqesinde

yasayan

oqrencilerin

( X=88.03,

bolqesinde yasayan bgrencilerin(X=94.43, SS=17.19)'dur

SS=18.50),

Lefke

l lO

Yukaridaki

tablodan

da

anlasilacaqr

gibi,

l.etkosa'da

yasayan

oqrenciler ile Guzelyurt ve iskele'de yasayan bgrenciler arasmda anlamli bir
fark

olduqu

belirlenrnistir.

Bu

Iarkrn,

l.efkosa'da

yasayan

oqrencilerin

ailelerinin genellikle calrsan memur kesim olmasi aynca t.efkosa'run baskent
olmasi ve burada yasayan oqrencilerin irnkanlanrun daha fazla olrnasmdan
dolayi

Guzelyurt ve iskele'de yasayan oqrencilerin tutumlan arasinda fark

yarattrqr, Guzelyurt
olanaklanrun

ve iskele bolqelerinin

daha

du$uk

olmasi

baskentten

aynca

uzak olrnasi, eqitirn

Iarkh

bir

sebep

olarak

dusunulmektedir.

Aynca, Girne ile Gazi Magusa, iskele ve Guzelyurt bolqeleri arasmda
anlamll bir fark olduqu belirlenrnistir. Girne'de yasayan oqrencilerin diqer uc;;
bolqede vasavan oqrencilere gore ingilizce dersine olumlu tutum qelistirmesi,
yasadiklan

bolqenin turistik bir bolqe olrnasindan

kaynaklaruyor olabileceqi

dusunulmektedir.

2.9. Ogrencilerin
Herhangi

Okulda

Bir ingilizce

Ald1g1

Kursuna

ingilizce

Dersi

Katilmalarma

Harici

Okul

D1~mda

Gore ingilizce

dersine

Yonelik Tutumlan

Ogrencilerin

ingilizce

dersine

yonelik

tutumlannda

okulda

ald1g1

ingilizce dersi harici okul dismda herhangi bir ingilizce kursuna katrlrnalanna
iliskin

anlarnh

bir farkin

olup

olrnadrqrru

belirlemek

icin t-testi

Analizi

yaprlrmstrr. Yapilan t-testi Analizinin sonuclan Cizetqe 20'de verilrnistir.

Cizelqe 20. Ogrencilerin

Okulda Ald1g1 ingilizce Dersi Harici Okul Drsinda

Herhangi Bir ingilizce Kursuna Katlimalanna Gore Puanlann t-testi Sonuclan

N

X

SS

Evet

75

101.5467

19.17

Havir

493

94 3793

19.46

2.977

Sd

p

Aciklama

566

.003

P<0.05
Fark
Anlamll
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Yukanda
herhangi
SS= 19.17),

bir

ki tablodan
ingilizce

da anlasrlacaq:

kursuna

katilrruyorsa

katrhyorsa

ortalamasi

gibi, cqrenciler

okul drsinda

ortalamasi

( X= 101.5467,

( X=94.3793,

SS= 19.46)'d1r.

Bu

iki

deqisken arasindaki fark anlarnhdrr (t=2.977, p<0.05).

Ozel ders alan oqrencilerin

devlet okullarindaki

bgrencilere

oranla

ingilizce dersine ybnelik daha yuksek tutumlara sahip olduqu qorulrnektedir.
Bu farkm en bnemli nedeni ise ozel derste oqrencilere bgretmenlerin
fazla

ilgi gbstermesi,

rnotivasyonlanrun

bireysel

diqer

olarak daha fazla etkinlik

oqrencilere

gore

daha

daha

qerceklestirerek

yuksek

olabileceqi

dusunulrnektedir.

3. Ogrencilerin Ogrenme Stillerine lliskin Bulgular

Ogrencilerin

oqrenrne bicirnleri ve bilesenlerinin

aralanndaki

ilisk: ve

arastrrmarun alt arnaclarrrun belirlenmesine ilskin bulgularda anlamh bir farkin
olup olmadrqiru belirlemek icin t-testi ve Anova Analizi vaprlrrustrr.

3.1 Ogrencilerin cinsiyetlerine gore ogrenme bicernleri ve bilesenlerinin
puanlan

Ogrencilerin
iliskin

anlarnh

cinsiyetlerine

bir farkin

olup

gore oqrenrne bicernleri ve bilesenlerine
olrnadrqrru

belirlemek

icin t-testi

yaprlrrustrr. Yapllan t-testi Analizinin sonuclan Cizelqe 21 'de verilrnistir.

Analizi

I 12

Cizelqe

21.

Cinsiyetlerine

Oqrencilerin

Gore

Ogrenme

Bicernleri

ve

Bilesenlerinin Puanlanrun t-testi Sonuclan

OS

Cinsiyet

N

Somut Yas anh

K1z

299

(SY)

Erkek

261

Yansurci Cozlern

ss

t

p

28.45

7.44

· 397

692

28.21

6.53

1.900

.058

I .45 I

147

-1304

193

I 022

307

-1.833

067

X

K1z

299

29.84

4.69

(YG)

Erkek

262

30.58

4.50

Soyut

K1z

298

30.10

4.87

Kavr ams allasurrna

Erkek

262

30.69

4.60

Aktif Yas anu

K1z

297

31 87

6.20

(AY)

Erkek

262

31 16

6.75

Soyut-Somut

K1z

298

1.61

10.46

Aciklarn a

P>0.05

(SK)

(SK-SY)

Erkek

261

2.49

9.69

Aktif-Yansurc:

K1z

297

2 01

8.75

(AY-YG)

Erkek

262

.57

9.82

Cizelqe 21 'de

goruldugu

gibi,

cinsiyeti

krz olan

oqrencilerin

aritmetik

ortalamasi SY'ya gore 28.45, YG'e gore 28.21, SK'ya gore 30.10, AY'ya gore
31.87,

SK-SY'ye

gore

1.61, AY-YG'ye

gore 2.01'dir.

Erkek ogrencilerin

aritmetik ortalarnas: ise SY'ya gore 28.21, YG'e gore 30.58, SK'ya gore 30.69,
A Y'ya gore 31.16, SK-SY'ye gore 2.49, AY-YG'ye gore .57'dir.
Yapilan

t-testi

bilesenlerinin

cozumlernesi

puanlanrun

sonucuna

cinsiyet

gore

gruplanna

ogrenme

gore

farklihk

bicirnleri

ve

qosterrnediqi

bulunrnustur.

Eide edilen bu bulgular doqrultusunda
Iaktorunun belirleyici olmadrqi soylenebilir.

Oqrenrne stillerinde

cinsiyet
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3.2

Ogrencilerin

Yasadiklan

Yerlerin

bzelliklerine

Gore

Ogrenme

Bicernleri ve Bileaenlerinin Puanlan

Oqrencilerin vasadiklan yerlerin ozelliklerine gore ogrenme bicernleri
ve bilesenlerine iliskin anlarnh bir farkm olup olrnadrqrru belirlemek icin T-Testi
Analizi yapilrrustrr.

Yaptlan t-testi

Analizinin

sonuclan Cizelqe

22'de

verilmistir.
Cizelqe 22. Oqrencilerin Yasadiklari Yerlerin Ozelliklerine Gore Ogrenme
Bicernleri ve Bilesenlerinin Puanlanrun T-Testi Sonuclan

Os
Somut Yas anti
(SY)
Ya ns 1t1c1 Gozlem

Yasadiklan.y

N

X

ss

Koy

351

28.34

7.36

Sehir

209

28.34

6.44

Koy

351

30.00

4.62

(YG)

Sehir

210

30.50

4.61

Soyut

Koy

350

30.31

4.77

Kavrams allastirrna

Sehir

210

30.49

4.72

Koy

349

31.75

6.60

Sehir

210

31 18

6.25

Koy

350

1.93

10.40

Sehir

209

2.16

9.63

Koy

349

1 73

9.34

Sehir

210

.681

9.19

p

Aciklarna

000

1 000

P>0.05

-1.238

.216

Fark
Anlarnsrz

-.424

.672

1 005

316

-.260

795

1.298

195

(SK)
Aktif Yasanti
(AY)
Soyut-Somut
(SK-SY)
Aktit-Yansrtrc:
(AY-YG)

Ya$ad191 yer koy olan oqrencilerin ortalarnalan SY'ya gore 28.34, YG'e
gore 30.00, SK'ya gore 30.31, AY'ya gore 31.75, SK-SY'ye gore 1.93, AYYG'ye gore 1.73'dur. Ya$ad191 yer sehir olan ogrencilerin ortalarnalan

ise

SY'ya gore 28.34, YG'e gore 30.50, SK'ya gore 30.49, AY'ya gore 31.18, SKSY'ye gore 2.16, AY-YG'ye gore .681'dir.

Yapilan t-testi

cozurnlernesi

bilesenlerinin puanlarrnm

sonucuna

gore oqrenrne

oqrencilerin yasadrklan

farkhlik qosterrnediqi sonucuna vanlrrusttr

yerlerin

bicirnleri ve

qruplanna gore
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3.3

Ogrencilerin

Annelerinin

Egitim

Duzeylerine

Gore

bgrenme

Bicemleri ve Bilesenlerlnln Puanlan

Oqrencilerin annelerinin eqitirn duzeylerine gore oqrenrne bicernleri ve
bilesenlerine
Analizi

iliskin anlarnh bir farkm olup olmadrqiru belirlemek icin ANOVA

yaprlrrustrr.

Yapilan

ANOVA

Analizinin

sonuclan

Cizelqe

23'de

verilrnistir.

Cizelqe

23. Oqrencilerin

Annelerinin

Egitim

Duzeylerine

Gore Ogrenme

Bicernleri ve Bilesenlerinin Puanlanrun Anova Sonuclan

OS

N

X

ss

Samul Yasanu

Okurnarrus

33

29.84

1.21

(SY)

llkokul M

182

29.40

6.97

OrtaokulM

94

29.24

7 07

Lise M

195

26.89

6.94

UniversiteM

56

27.55

6.86

Okumarnrs

33

29.42

5.48

ilkokul M

182

30.27

4.62

Ortaokul M

94

30 12

4.37

Yansurci Gozlern
(YG)

Lise M

196

30.40

4.57

UniversiteM

56

29.73

4.71

Soyut

Okurnamis

33

29.93

4.25

Kavrarns allastrrrna

ilkokul M

181

29.72

4.33

(SK)

Ortaokul M

94

30.36

4.86

Lise M

196

30.97

4.85

UniversiteM

56

30.69

5.55

Okurnarrus

33

31.33

6.54

ilkokul M

180

31.15

6.30

Ortaokul M

94

30.32

7 07

Lise M

196

32.26

6.27

UniversiteM

56

32.41

6.38

Okurnarnis

33

.090

9.00

ilkokul M

181

259

9.72

Ortaokul M

94

1 117

9.99

Lise M

195

4.10

1008

UniversiteM

56

3.14

11 07

p

Acrklarna

P<0.05

4.120

003

.491

.743

p>0.05

1757

136

p>O 05

1.873

114

p>0.05

4.193

.002

p<O 05

J

Anneleri egitim alrnarrus ogrencilerin
ilkokul

mezunu

ortalamalan
universite
eqitirn

olanlarin

SY'ya

gore

ortalarnalan

29.40,

SY'ya gore 29.24, lise mezunu
mezunu olanlann

alrnarrus

ortalarnalan

ise ortalarnalan

annelerin

ortalarnalan

SY'ya gore 29.84,

ortaokul
olanlarin

mezunu
ortalarnalan

27.55 seklindedir.

29.42,

ls

ilkokul

olanlarin
26.89,

YG'ye gore

mezunu

olanlann

30.27, ortaokul mezunu olanlann 30.12, lise mezunu olanlann

30.40, universite mezunu olanlann ise 29.73 seklindedir. SK'ya gore egitim
almarrus annelerin ortalamalan
29.73,

ortaokul

mezunu

universite

mezunu

annelerin

ortalarnalan

29.93, ilkokul mezunu olanlann ortalarnalan

olanlarrn

olanlarm

30.36,

ise 30.69,

mezunu

olanlarin

mezunu

olanlann

ise 32.41, SK-SY'ye

olanlarm

mezunu

AY'ya

30.32, lise mezunu

olanlann

30.97,

gore ise eqitim alrnarnrs

31.33, ilkokul mezunu olanlarm

ortaokul

ortalamalan

lise

ortalamalan

olanlann

31.15,

32.26, universite

gore ise eqitim alrnarrus annelerin

.090, ilkokul mezunu olanlann ortalamalan .259, ortaokul mezunu

1.11, lise mezunu olanlann 4.10, Oniversite mezunu olanlarrn ise

3.14'd0r.

Cizelqe 23'de gorOldOgO gibi, arasurrna kapsarruna giren oqrencilerin
annelerinin eqitrrn dOzeyleri icin 0.05 dOzeyinde SY ve SK-SY ogrenme bicimi
puanlarma

gore Iarkhltk qosterdiqi bulunrnustur (p=0.003, p=0.002). Somut

Yasanu oqrenrne bicirninde vasanti ve problemlerle kisisel olarak ilgilenmek
ve hissetmek dusunrnekten daha bnemli gbrOlmekte, kuram ve genellemeler
yerine

o anki qerceqin

tekliqi

ve karrnasikhqr:

problemlerin

cozurnunde

sistematik ve bilimsel bir yaklasrrn yerine sezgilere dayah bir yaklasrrn tercih
edilmektedir.

Bu oqrenrne

bicimine

sahip kisilerin diqer bireylerle

birlikte

olmaktan mutlu olduklanru ve bu konuda oldukca basanh olduklanru: qercek
olaylann icinde yer almaktan zevk aldrklanru: yeni qorus ve dusuncelere acrk:
incelemeye

hazrr ve istekli olduklanru: genelde sezgilere dayah karar verme

ve yapisal olmayan durumlarda

basanhdrrlar.

yapma,

tartisrna, donut alma ve bireysel cahsrna

akran gruplan arasinda

Yeni vasantrlar, oyunlar, rol

bashca oqrenrne etkinlikleri arasinda yer alrnaktadrr.
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SK- SY ogrenme
duzeyleri

qruplan

bicimi puanlarina

gore oqrencilerin

arasinda farkhhk olduqu qorulrnektedir

annelerinin

eqitirn

(p<0.05).

3.4 Ogrencilerin Babalarmm Egitim Duzeylerine Gore Ogrenme Bicernleri
ve Bilesenlerinin Puanlan

Oqrencilerin babalanrun eqitirn duzeylerine gore oqrenrne bicernleri ve
bilesenlerine
Analizi

iliskin anlarnh bir farkm olup olrnadrquu belirlemek icin ANOVA

yaprlrrustrr.

Yapilan

ANOVA

Analizinin

sonuclan

Cizelqe

24'de

verilrnistir.

Cizelqe

24

Oqrencilerin

Egitim

Babalarirun

Ouzeylerine

Gore Ogren me

Bicernleri ve Bilesenlerinin Puanlanrun Anova Sonuclan

Os
Samul Yas anu
(SY)

(YG)

Kavrarns atlasnrma
(SK)

(AY)

(SK-SY)

3244

6.38

3477

008

P<0.05

114

.977

p--O 05

.716

581

p>O 05

1.809

126

p>O 05

2.841

.024

P<O 05

9

ilkokul M

178

29.31

6.57

Ortaokul M

111

29 04

7.62

Lise M

181

27 11

6.73

77

27.68

7.58

M

Okurnarrus

9

30.66

4 03

ilkokul M

178

3042

4.65

Ortaokul M

111

30.00

4.33

Lise M

182

30 10

4.60

77

30.19

5.03

Okurnarrus

9

29.88

3.14

M

ilkokul M

178

29.93

4.27

Ortaokul M

110

30.27

5.17

Lise M

182

30.66

4.64

77

30.77

5.55

Okurn arrus

9

27.77

544

ilkokul M

177

31.00

6.27

Ortaokul M

110

3144

7 06

Lise M

182

32.35

6 03

M

77

31.51

6.91

Okumarrus

9

-2.55

8 12
9 23

Universite
Soyut-Somut

Acrklama

Okurnarnrs

Universite
Aktif Yas anti

p

X

Universite
Soyut

F

N

Universite
Yans.t.ci Goztern

ss

Yasadrklan. Y

M

ilkokul M

178

62

Ortaokul M

110

1 11

10.5

Lise M

181

3.57

9.88

Univer site M

77

3 09

11.69
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Babalan eqitim almarrus oqrencilerin
ilkokul mezunu olanlarm
olanlarin

ortalamalan

ortalarnalan

SY'ya gore ortalamalan

29.04,

lise

mezunu

alrnarrus

ortalarnalan

babalarin

ortalamalan

29.31, ortaokul mezunu

olanlann

universite mezunu olanlann ise ortalarnalan
eqitirn

SY'ya gore 32.44,

ortalarnalan

27.68 seklindedir.

30.66,

ilkokul

27 .11,

YG'ye gore

mezunu

olanlarin

30.42, ortaokul mezunu olanlarin 30.00, lise mezunu olanlann

30.10, universite mezunu olanlann ise 30.19 seklindedir. SK'ya gore eqitirn
almarnis babalarin ortalarnalan
29.93,

ortaokul

universite

mezunu

mezunu

ortaokul

olanlarrn

olanlarin

babalarrn ortalarnalan

30.27,

ise 30.77,

lise

mezunu

AY'ya

31.44, lise mezunu

ise 31.51, SK-SY'ye

olanlarm

30.66,

gore ise eqitim alrnarrus

27.77, ilkokul mezunu olanlann

mezunu olanlann

mezunu olanlann

29.88, ilkokul mezunu olanlarin ortalarnalan

ortalarnalan

olanlann

31.00,

32.35, universite

gore ise egitim almarrus babalarin

ortalarnalan -2.55, ilkokul mezunu olanlarm ortalarnalan .62, ortaokul mezunu
olanlann

1.11, lise mezunu olanlann 3.57, universite mezunu olanlarin ise

3.09'dur.

Cizelqe

24'de

de

goruldugu

gibi,

arastirma

kapsarruna

qrren

ogrencilerin babalarrrun egitim duzeyleri icin p<0.05 duzeyinde SY ve SK-SY
ogrenme

bicimi

puanlarma

gore farklihk

olduqu

qorulrnektedir

(p=0.008,

p=0.024 ). Somut Yasanti ogrenme bicirninde vasanti ve problemlerle kisisel
olarak ilgilenmek ve hissetmek dusunrnekten daha onern!i qorulmekte, kuram
ve genellemeler
cozurnunde
yaklasirn

yerine o anki qerceqin tekliqi ve karrnasrkhqr; problemlerin

sistematik ve bilimsel bir yaklasrm yerine sezgilere dayah bir

tercih

edilmektedir.

Bu oqrenrne

bicirnine

sahip kisilerin

diger

bireylerle birlikte olmaktan mutlu olduklanru ve bu konuda oldukca basarrh
olduklanm; qercek olaylarm icinde yer almaktan zevk aldrklanru: yeni qorus ve
dusuncelere
dayah

karar

acik: incelemeye hazrr ve istekli olduklanru: genelde sezgilere
verme

ve yaprsal

olmayan

yasantrlar, oyunlar, rol yapma, akran qruplart

durumlarda

basanhdrrtar.

Yeni

arasrnda tartisma, donut alma

ve bireysel cahsrna bashca oqrenrne etkinlikleri arasinda yer alrnaktadir.
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4.

Ogrencilerin

Ogrenme

Stilleri

ve

Tuturnlan

arasmda

lliskinin

Korelasyon Puanlan.

Oqrencilerin

oqrenrne

stilleri

olrnadiq: Basit Korelasyon Analizi

ile tuturnlan

arasinda

bir ilisk] olup

ile belirlenrnistir. Yaprlan Basit Korelasyon

Analizi sonuclan Cizelqe 25'de verilrnistir.

Cizelqe 25. Ogrenme Stilleri ve Tutumlar Arasindaki [lsiki.

Os

Somut

Yansurci

Soyut

Yasann

Gozlem

Kavr ams allastrrrna

Tut um

Aktif

Soyut-

Aktif-

Yas anti

Somut

Yanstuci

Somut Yasann
(SY)
Yansrtrct

Gozlem

-.137*'

(YG)

561

Soyut

. .454••

-.137*'

560

561

-.582"

-.385""

Kavrams allastrrrna
(SK)
Aktif Yas anti

560

560

.031

735••

373··

560

560

559

-.336*'

.755··

019

.888 ••

243••

559

560

560

560

559

- 025

- 043

.054

- 004

.044

.020

561

562

561

560

560.

560

559

(AY)
Soyut-Somut

-908*'

(SK-SY)

- 068

560
Aktif- Yansrtict
(AY-YG)

Tut um

** p<.001

Korelasyon katsayrsrrun mutlak deqer olarak 0. 70-1.00 arasrnda olrnas:
yuksek, 0 70-0.30 arasrnda olrnasi orta; 0.30-0.00 arasinda olmasi ise dusuk
duzeyde bir iliski olarak tarurnlanabihr (Buyukozturk, 2005)

Yaplian
tutumlan

analizler

sonucunda

cqrencilerin

ingilizce

dersine

ybnelik

ile ogrenme stilleri arasrnda cok dusuk duzeyde bir iliski olduqu

bulunrnustur

Bu sonuclar

doqrultusunda

ingilizce

dersinin

ve ogrenme
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stillerinin ayn bir yon olduqu dusunulrnektedir.Oqrenrne

stilleri arasrnda ki

iliskiye bakacak olursak, Yansrhc: Gozlern (YG), Somut Yasann (SY), Soyut
Kavrarnsallasttrma

(SK), Aktif Yasant:

(AY), Soyut-Somut

(SK-SY),

Aktif-

Yansiuci (A Y-YG) arasmda bir ilisk: olrnadiq: bulunmustur

Ogrencilerin ingilizce dersine yonelik goru~leri:

ingilizce dersi en sevdiqim dersler arasmdadrr. Fakat hocarruz
bize bu sevgiyi asilamak yerine veya bgretmek yerine ona ozel derse
gitmemiz icin elinden geleni yaprnaktadrr. Bu olayda bizi ingilizce
dersinden soqutmaktadrr

ingilizce dersinde oqretmenirnizin surek!i

ingilizce konusmasindan

dotayi ingilizce den nefret ediyorum. Cunku

bgretmenimizin anlatmaya cahstiquu anlamakta zorlaruyorum.
ingilizce dersleri benim icin 90k sikrcr. <;unku oqretmenimiz surekli
ingilizce ;,eyler konusuyor. Cok zorlaruyorurn. ingilizce derslerinde
konusrnaktan 90k korkuyorum. Cunku yanhs soylersern arkadaslanrnm
benimle alay edebileceqini dusunuyorum.

SONU( VE ONERiLER

Arastrrrnada KKTC'de ogrenim qoren ilkoqretirn ikinci kademe
Oqrencilerinin

ingilizce

derslerine

yonelik

arasindaki ilisk: uzerinde cahsilrrustrr.

tutumlan

ve

9. S1n1f

oqrenrne

stilleri

Bu bolurnde uygulanan tutum olceqinin

analizi ve Kolb oqrenrne stilleri envanterinin analiz edilmesi ile ortaya cikan
sonuclar, crkan sonuclarla ilgili tartrsmalar ve onerilere yer verilmistir.

4.1. Bu arasnrmada ortaya crkan sonuclar ozetle sunlardrr:

9. sirufta oqrenirn qoren ogrencilerin
"kararsizrm"
ingilizce

seklindedir.

Dolayrsryla,

ingilizce dersine yonelik tutumlan

ortaya

cikan

dersine yonelik tutumlannda kararsiz

bu sonuc

kaldiklanru

ogrencilerin

ve ogrencilerin,

ingilizce dersine yonelik olumlu veya olumsuz tutum qelistirrnekte

celiskiler

yasadrqiru qostermektedir.

Ogrenciler icerisinde krz oqrencilerin tutumlan erkek ogrencilere gore daha
yuksek duzeydedir.

Bu sonucda bayanlarm ingilizce'ye

daha vatkm olduqu

yarqrsiru doqrularnaktadrr.
Arasnrrnada elde edilen diqer bir bulgu ise ogrencilerin doqurn yerlerine
gore ingilizce dersine yonelik tutumlannda anlarnh bir farklihk olmadrqrdrr.
Yasadiklan yerlerin ozelliklerine
ingilizce

dersine yonelik tuturnlan

gore ise, sehirde yasavan oqrencilerin
ile koyde yasayan oqrencilerin

ingilizce

dersine yonelik tutumlan arasinda anlamlt bir fark olduqu ortaya crkrrustrr
Bunun nedeni ise oqrencilerin yasadrklan yerlerin ccqrafi ozellikler acismdan
onern ta$1d191 ve sehirde yasayan

oqrencinin

koyde yasayan oqrenciden

ihtiyaci olan materyal, kitap vb. gibi seylere daha kolay sahip oiabileceqinden
kaynakland 191 d U$U nulrnektedir
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Oqrenciierin

annelerinin

eqitirn duzeyine

Iarkhhklar ortaya crkrrusur. Annesi

universite

annesi egitim almarrus olan oqrencilerin
arasrnda

gore gruplar arasmda
mezunu

anlarnh

olan cqrenciler ile

ingilizce dersine ybnelik tuturnlan

anlarnh bir fark vardir. Bunun nedeninin annesi universite mezunu

olan oqrencinin surekli annesi tarafinda Yabanci dilin bnemi ve hayatrmizda
gerekliliginin

bnemi

bilgilendirilmesinden

acrsrndan

kaynaklandiqi

dusunulmektedir Yine annesi universite mezunu olan oqrencilerin, annesi lise
mezunu olan ogrencilere karsi ingilizce dersine yonelik daha olumlu bir tutum
geli§tirdigi qorulrnektedir.

Ogrencilerin
tuturnlarrnda

annelerinin

mesleklerine

gore

anlarnh bir fark vardir (f= 3.152,

ingilizce

dersine

yonelik

p<0.05). Gruplar arasrndaki

fark, ogretmen olan anneler ile ev harurru olan anneler arasmda, kendi isinde
cahsan anneler ile ev harurm olan anneler arasrnda anlarnh bir fark olduqu
qorulrnektedir.

Ogrencilerin
tuturnlarmda

babalarrnm

mesleklerine

gore

anlarnh bir fark vardrr (f=2.598,

ingilizce

dersine

p<.005). Babalan

yonelik
universite

mezunu olan ogrencileri ile ilkokul mezunu olan ve universite mezunu olan ile
lise mezunu olan

oqrencilerin

ingilizce dersine yonelik

tutumlan arasinda

anlarnh bir fark olduqu qorulrnektedir.

Ogrencilerin babalanrun meslekleri ile oqrencilerin ingilizce dersine yonelik
tuturnlan arasmda anlarnh bir fark olrnadiq: ortaya crkrrustrr.

Ailesinin

ekonomik

yonelik tutumlan

durumu cok iyi olan oqrencuerin

ile ekonomik

durumu

ingilizce

dersine

iyi, orta ve dusuk olan ogrenciler

arasrnda anlarnh bir fark olduqu belirlenrnistir (f=4.640, p<.005).

Oqrencilerin
yonelik

yasadiklan

qoruslerini

bolqeler

etkilemektedir.

ingilizce

Bolqeler

dersine

arasmda

Iarkhlik soyledir: l.efkosa'da yasayan bgrenciler

yonelik

tuturnlanna

ortaya cikan anlarnh

ile Guzetyurt ve iskele'de

yasayan bgrenciler arasinda anlarnh bir fark olduqu, aynca, Girne ile Gazi
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Magusa,

iskele ve Guzelyurt

bblgeleri

arasrnda

anlarnh bir fark olduqu

belirtenrnistir.

Oqrencilerin

okulda ald1g1 ingilizce desi harici okul dismda herhangi bir

ingilizce kursuna katllmalanna gore fark anlarnhdrr (t=2.977, p<0.05).

Oqrencilerin

oqrenrne

bicimleri

ve bilesenlerinin

puanlanrun

cinsiyet

qruplarma gore farklihk qosterrnediqi bulunmustur

Oqrencilerin ogrenme bicimleri ve bilesenlerinin puanlanrun doqum yerleri
gruplanna gore farkhlik qosterrnediqi qorulmektedir.

Oqrenciterin oqrenrne bicirnleri ve bilesenlerinin

puanlanrun ogrencilerin

yasadiklan yerlerin gruplanna gore farklrhk qosterrnediqi sonucuna vanlrrustrr

Arastirrna

kapsarruna giren ogrencilerin

annelerinin eqitirn duzeyleri icin

p<0.05 duzeyinde Somut Yasanti ve Soyut Kavramsatlastrrrna-Sornut
ogrenme

bicirni puanlanna

gore farklihk qosterdiqi

bulunmustur

Yasanti
(p=0.003,

p=0.002).

Arastrrma kapsarruna giren ogrencilerin babalann egitim duzeyleri gruplar
arasi karsilastrrmalara

gore oqrenrne bicirnleri ve bilesenleri puanlanna gore

farklihk qosterrnediqi qorulrnustur (p>0.05).

Oqrencilerin

ingilizce

dersine

arasrnda bir iliski bulunrnarmstrr.

yonelik

tutumlan

ile ogrenme

stilleri
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4.2.

Bu

bolumde

r

araetrrma

sonuctanndan

yola

c;1k1larak- oneriler

geli~tirilmi~tir.

•

Oqrencilerin

ingilizce dersine yonelik tutumlannda

kararsiz oluslan

ingilizce dersindeki basarilanrun ylilar qectikce du~u~ qostermesine,
ingilizce

derslerinde

anlatilan

c;:ekmesinden kaynaklandrqi

konulan

sonucuna

anlamakta

vanlabilir.

qucluk

Oqrenci

derste

anlatllan konulan anlamakta qucluk cekerse o derse kars: olumsuz
tutuma

sahip olabilir.

ingilizce

dersine

yonelik tutumun

yeterince

olumlu olrnarnasrnda diqer bir sebep de dil oqreniminde oqrencileri
basarrya

qoturecek,

eksikliqinden

eglendirerek

kaynaklanabilir.

ogretecek

materyallerin

Kullanllan yontern, teknik ve oqretirn

yontemlerinin vanhs kullarulmasi ve yetersiz olmasi, dil oqreniminde
icinde bulunulan c;:evrenin olumsuz sartlar tasirnas: da cok onernli bir
etkendir.

Bu

etkenleri

deqistirebilecek

ki~i

ise

ogretmendir.

Oqretrnenin ozellikleri de dile kars: tutumu etkilemektedir. Ogrencinin
srrufta kendini cok rahat hissetmesi gerekmektedir.

Aynca sirufta ki

ogrenci mevcudu ve srmfm fiziksel vapisi da oqrenciterin tutumunu
etkileyebilmektedir.
daha

anlasihr

Bu baqlamda ingilizce ogretmenlerinin

bir hale getirebilmeleri

kendilerini deqerlendirrneleri

icin zaman

derslerini

zaman

kendi

ve derslerini oqrenci duzey ve ilgilerine

gore duzenlerneleri onerilebilir.

•

Yabanci dil dersi verilmeden once ogrencilere yabanci dil sevdirilmeli
ve

oqrenciler

bu

konuda

cesaretlendirilmelidir.

Yabanci

dilin

gelecekteki i~ vasarnlarinda bnemli olduqu anlatrlrnahdrr.

•

ingilizce derslerinde oqrencilere gerekli yardrrnlar yaprlrnah, onlan bu
dilin korkulacak

bir dil olrnadrqina

inandmlmahdrrlar.

Bu konuda

piyasa da bulunan ingilizce eqitimi vazrlunlanndan faydalanliabilir.

•

Ogrenciler
sadece

ingilizce

ogrenmenin

bir ders olarak

onerni

gbsterilmemelidir.

kavratrlrnahdrr.
Oqrencilere

ingilizce
ingilizce'yi
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sadece

qecmek

icin deqil,

ingilizce'yi

ogrenmeleri

saqlanrnahdrr

Gunurnuzde ogrenciler ingilizce'yi sadece gec;:mek icin cahstiklanna
inarulrnaktadrr

Ogretmenler

buna engel

olmak

icin,

ingilizce'nin

onern!i ve gerekli olduqundan delay: ogrenildigi bilincini oqrencilerine
aktarrnahdirlar

•

Ogrencilerin ozelliklerine gore onlann ilgisini cekecek ve bgrenmeyi
aktiviteler

uyandrracak

oqrenmesi

kahci

yararlarulmahdrr.
Iarkhhklan

gibi

qoz

gore

etkilemeye

191n
Aynca

da

ozelliklerine

uyqulanrnahdrr.
Gorse!

ve

onunde

materyallerden

ogrencilerinin

bulundurmahdnlar.
onlann

cahstlrnahdrr. Oqrencilere
onlann

daha etkili ve

lsitsel

ogretmenler

davranarak

kullandirarak

Oqrencilerin

dili

· bireysel
Oqrencilerin

tutumunu

olumlu

dili doqal ortamlarda
konusrnaktan

yonde
kullarur

zevk

alrnalart

gbz

onunde

saqlanmalrdrr.

•

Oqretrnenler

ogrencilerin

bulundurrnalrdrr

bgrenme

Egitim ortarnlan

onunde bulundurularak

stillerini

ogrencilerin

duzenlenmeli,

ogrenme

bgrencilerin

stilleri qoz

oqrenrne stilleri

eksikliklerini tamamlayici etkinliklere ogrenme-ogretme

surecinde yer

verilmelidir.

•

Oqretrnen
etkileyen

adaylanmn
bireysel

konulannda

hizmet bncesi eqitim surecinde,

farklihklar

yetistirilmelerini

ve ogrenme
saqlayacak

stillerine

oqrenrneyi

dayah

program

eqitirn

tasarilan

qelistirilebilir. Bu tasanrnlarda bzellikle uygulamaya ybnelik etkinlikler
planlanrnah ve bgretmen adaylanrun oqrenrne stillerine dayah eqitim
konusunda bilgili bireyler olarak yetistirilmeleri saqlanabilir.

•

Oqrencilerin ingilizce dersine ybnelik tuturnlan ve oqrenrne stiller: ile
ilgili daha aynnuh olarak nice! ve nitel arasurrnalar yapliabilir
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ilkbgretim

ikinci

ve Kultur

Bakanl,g,

a s a q i d a v e r ilrrus tir

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi
EGiTiM
VE KULTUR BAKANLIGI
GENEL ORT AOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Say1: G00.0.00-35/06/07

A-

/b 3.'.)

20.03.2007

Say1n Mukaddes
Sakalh,
Ya k.m Dogu Universitesi,
Lefko~a.

ilgi:

16.03.2007

tarihli yazrruz.
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EK 2. Veri Toplama Araclan

Veri toplama araclan asaqida verilmistir.

Saym Ogrenci,

Bu anket

"9. Srruf ingilizce

Tutumlan ve Ogrenme
Oeqerlendinlmesi"

dersi

stilleri Arasrndaki

alan
lliskinin

oqrencilerin

ingilizce'ye ytinelik

, Ogrenci

Goruslerine Gore

konulu bir yuksek lisans tez cahsmasi icin veri toplamak amaciyla

hazi rlanrmsti r.

Anket uc; bolumden olusrnaktadrr. I. Bolurn kisisel bilgiler, II. Bolurn ingilizce
dersi tutum olceqi, Ill. Bolurn ise

Ogrenme stillerine iliskin qoruslerinin

ahnmasi

arnacryla olusturulan anketten meydana gelmektedir.

Arastirrnarun

saqhkh

bulgulara

ulasrnasr,

anketteki

sorulara

vereceqiniz

cevaplara baqh olduqundan lutfen bu sorulara qercek dusunceleriniz doqrultusunda
cevap venruz.

Ankette toplanan bilgiler yalruzca bu arastrrrna 191n kullarulacaktrr.

ilginiz ve

vardrmlanruz icin tesekkur ederim.

Mukaddes SAKALLI DEMiROK
Yakrn Ooqu Universitesi
Egitim Proqrarnlan ve Oqretirn Ana Bilim Dali
Yuksek Lisans
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EK 3. Ki~iSEL BiLGiLER FORMU

1. Cinsiyetiniz
( ) a. Erkek

( ) b. K1z

2. Doqum yeriniz
( ) a. KKTC
( ) b. Turkiye
Oiqer
.

) c. ingiltere

( ) d.

3. Yasadiqrmz yerin ozelliq: nedir?
( ) a. Koy
( ) b. Sehir
4. Annenizin eqitirn duzeyi nedir?
( ) a. Okurnarrus
( ) b. ilkokul
( ) d. Lise
( ) e. Oniversite

( ) c. Ortaokul

5. Annenizin mesleqi nedir ?
) a. Ev harurm
( ) b. Devlet Memuru
( ) c. Oqretmen
) d. Ozel sektor cahsaru
( ) e. Kendi isinde calisan
) f. Digerleri
.
6. Babaruzrn egitim duzeyi nedir?
( ) a. Okurnarrus
( ) b. ilkokul
( ) e. Oniversite

( ) c. Ortaokul

7. Babaruzm rnesleqi nedir?
( ) a. Oqretrnen ( ) b. Devlet Memur
( ) e. Kendi isinde cahsan

( ) d. Lise

) c. Ozel sektor cahsaru

8. Ailenizin ekonomik duzeyi nasrldrr?
( )a.c;okiyi
( )b.iyi
( )c.Orta

( ) d. lssiz

( ) d. Dusuk

9. KKTC'nin hangi bblgesinde yasryorsunuz?
( ) a. Lefkosa
( ) b. Magosa
( ) c. Girne ( ) d. Guzelyurt
Karpaz
( ) f. iskele
( ) g. Lefke

( ) e.

10 Okulda aldrqrruz ingilizce dersi harici okul drsrnda herhangi bir ingilizce
(

kursuna katihyorrnusunuz?
) a. Evet

(

) b. Hayrr
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EK.4.iNGiLiZCE DERSi TUTUM OL(;EGi

I

---l
w

3
r»
3
(1)

;re::

r

'<0..,

:::,

Tutumlar

w

'-<

0
..,

~
C

3

;re::

;re::

w

..,co
w
..,

3

'<0..,

V>

N

3

C

3

C

3

I

Ingilizce

cok sevdigirn

dersler arasindadir.

2

1ngilizce

dersine

3

ingilizce

dersi.nin konulari

azalnhrsa

4

ingilizce

dersine

carurn srkihr.

5

lngilizce

ile ugrasmak

6

Bo~ zamanlanmda
ahnrn.

I

I

calismak

beni dinlendirir.

I
I

calisirken

mutlu olurum.

beni dinlendirir.

'1

dersine

ingilizce

calisrnaktan

zevk
-

7

Ingilizce

dersinden

korkanm.

8

ingilize

9

Ingilizce

10

lngilizce ile ilgili ugrasilara

11

ingilizce

12

ileride ingilizceye

13

ingilizceden

14

Programda

15

ileride

16

Elime her gecen lngilizce

17

ingilizce

bana korkutucu

gorunur.

ile ilgili konular

beni sikar.
katilrnaktan

zevk ahrim.

.

.

derslerin

en gtizelidir.

!

yakin bir alan secmek

isterim.

I

Iii

hie hoslanmarn

I
I

I

lngilizce

dersinin

Ingilizce ile iliskisiz

konusunda

saati azalnhrsa

bir meslek secmek

mutlu olurum

isterim

ile ilgili yay1111 okumak

hersey ilgimi ceker

isterirn

I
-0

r

~
3

'<0..,
C

3

142
I

I
I

18

Dersler arasinda en cok lngilizce

19

MUmkUn olsa ingilizce

20

ingilizce

dersinin

21

lngilizce

dersine

22

Bos zarnanlanmda
zevk verir.

23

lngilizce

24

Diger derslere

dersinden

hostamnrn

I
dersi yerine baska birders al1rd1111

I

I

odevler ini srkilrnadan,
mecbur

oldugum

zevkle yapanrn

icin calismm
--

I

dersinde

ingilizce

kendimi

ile ilgili yayinlan

izlemek

bana

rahat hissederim.

i

gore ingilizce

dersine daha cok calismm

I

--

25

Sana gore en cekici ders ingilizcedir.

26

ingilizce

I

dersinde

konular

azalnhrsa

sevinirim.

'

--

27

ingilize

dersinden

---

cekinirim.
-~

I

sadece srruf gecrnek

28

ingilize

dersine

29

Ingilize

ile ilgili konulardan

icin cahsmm

'

11

hoslanrnam.
--

30

ingilize ile ilgili bir sorunu cozrnek icin ugrasrnaktansa
bilene sorup ogrenmeyi tercih ederim.

bir

~-
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EK. 5: Kolb Ogrenme Stilleri--Envanteri

Asaqida her birinden dorder curnle bulunan on iki lane durum verilmektedir. Her durum size en uygun
cumleyi 4, ikinci uygun olaru 3, ucuncu uygun olaru 2, en az uygun olaru ise 1 olarak ilgili curnlenin
basrnda brrakilan bosluqa yazrruz Tesekkur ederiz
Mukaddes Sakalu Demirok

brnek
Oqrenirken

4

mutluyum

3

rnantrkhyirn

2

dikkatliyim.

Hatrrlarnamz lcln
4

2

en uygun olan,
ucuncu uygun olan

3
1

ikinci uygun olan
en az uygun olan

***************************************************************************

1.

Ogrenirken
duyqulanrru gbz onune almaktan hoslarunrn
izlemekten hoslarnnrn
fikirler uzerinde dusunrnekten hoslarunrn
birseyler yapmaktan hoslarunm

2.

En iyi
duygulanma ve onsezilerime quvendiqirnde
dikkatlice dinlediqirn ve izlediqtrnde
rnantrksal dusunrneyi temel aldrqrrnda
birseyler elde etmek icin eek cahstrqrrnda oqrenirirn

3

Ogrenirken
quclu duygu ve tepkilerle dolu olurum
sessiz ve cekinqen olurum
sonuclan bulmaya yonelirirn
yaprlanlardan sorumlu olurum

4

5.

Oqrenirken

---- Duygulanmla
izleyerek
Dusunerek
Yaparak oqrenirirn

Oqrenirken
yeni deneyimlere acrk olurum
konunun her yonune bakanm
analiz etmekten ve onlan parcalara ayirrnaktan hoslanmm
denemekten hoslarurrrn

6

Ogrenirken
sezg isel
qozleyen

144

rnantikh
hareketli biriyim

7

En iyi
kisisel iliskilerden
gozlemlerden
akilci kuramlardan
uygulama ve denemelerden oqrenirirn

8.

Ogrenirken
kisisel olarak o isin bir parcasi olurum
isleri yapmak icin acele etmem.
kuram ve fikirlerden hoslarunrn
calrsrnadaki sonuclan qorrnekten hoslarunrn

9.

En iyi
duygulanma dayandrqirn zaman
gbzlemlerime dayandiqtm zaman
fikirlerime dayandrqirn icin
ogrendiklerimi uygulad191m zaman ogrenirim

10 Ogrenirken
-------------

kabul eden
cekinqen
akilc:
sorumlu
biriyim

11. OgrenirKen
katrlmrn.
qozlernekten hoslaru r1 m
deqerlend iririm
aktif olmaktan hoslarunrn

12 En iyi
-------------

SY
SK- SY
AD-YG

YG:

ahci ve acik fikirleri olduqurn zaman
dikkatli olduqurn zaman
fikirleri analiz ettiqirn zaman
pratik olduqurn zaman ogrenirim

SK

AD

