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Learning Preferences of English Teacher Certificates
Program Student’s
Cem BABADO+AN1
ABSTRACT: It is important to determine preferences of students based on learning styles. If these
students are teacher candidates, their preferences become even more important. To be an effective
instructor it is necessary to know preferences of his/her own and students’. When instructional design is
conducted according to these preferences, quality of instruction increases. In this study learning
preferences of English teacher candidates were determined. As a result, it has been found that English
teacher candidates have the highest average on environmental stimulus. Emotional, physical, and
sociological stimuli come after the environmental stimulus respectively. A preference toward
psychological stimulus is found in low level being compared with the other stimuli.
Key Words: style, modality, learning style, learning modality, learning preferences, English teacher

SUMMARY
Purpose and significance: This research is conducted with the single and relational survey
model aiming to determine conversion presence and/or degrees among two or more variables. In
this research testing instrument consisted 80 items with 5 main and 19 sub factors being
developed during the studies for adaptation of Dunn’s Learning Style Inventory to Turkish
culture by Çelik (2004).
Methods: The purpose of the study is to determine learning preferences of students attending
English Teacher Certification Program being conducting in Ankara University, Educational
Sciences Faculty during academic year of 2008 – 2009. Within this scope it is studied what the
direction of students’ preferences attending to English Teacher Certification Program
certification program in the context of correlation among students’ emotional, sociological,
physiological, psychological and environmental stimuli and sub factors with their general
learning preferences and academic success is.
Results and conclusions: When looking at the subjects’ environmental preferences it is seen
that subjects (approximately 90 % of them are girls) agree with the items about climate,
temperature and voice increasingly but they are doubtful about light variable. About situation
the most of the students agree that they prefer working toward their own requests, and working
in clean and arranged situations. About orientation element it is understood that students prefer
taking clear directions, in the context of motivation taking high grades and supports of their
parents about this increase their study resolution. It is also understood that they adopt a decisive
attitude about self responsibility, but they adopt an unstable attitude about persisting and
finishing their studies. In the context of physiological, psychological and sociological stimuli it
is seen that students prefer in order of visual, audile and then tactual preferences and they
generally prefer studying in silent environment in the evening. However it is not found a
significant correlation between students’ learning preferences and their academic success.
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$ngilizce Ö'retmenlik Sertifika Program) Ö'rencilerinin
Ö'renme Tercihleri
Cem BABADO+AN2
ÖZ: Ö rencilerin ö renme stillerine dayalG tercihlerinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle bu ö renciler
e er ö retmen adayG ise bu tercihler daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü etkili bir ö retici olabilmek
için hem kendilerinin ve ö rencilerin ö renme tercihlerini bilmek gerekir. Ö retim tasarGmG bu tercihler
do rultusunda yapGldG Gnda ö retimin niteli i de artmaktadGr. Bu çalGKmada ngilizce ö retmen
adaylarGnGn ö renme tercihleri saptanmGKtGr. Sonuç olarak çevresel uyaranlara yönelik ö renme tercihleri
konusunda ö renciler en yüksek ortalamaya sahipken ardGndan sGrasGyla duygusal, fiziksel ve sosyolojik
uyaranlara dayalG tercihler gelmektedir. Psikolojik uyaranlara yönelik tercihler ise ö renciler tarafGndan
di er tercihlerin yanGnda en düKük düzeyde gösterilmiKtir.
Anahtar Sözcükler: stil, biçem, ö renme stili, ö renme biçemi, ö renme tercihi, ngilizce ö retmeni

G$R$.
DünyanGn her tarafGnda e itim sistemleri ö rencinin aktif katGlGmGna ve kendi deney ve
deneyimleri aracGlG Gyla ö renmesine çok önem vermektedir. ArtGk sadece ö retmen tarafGndan
etkilenmeyi bekleyen ö renci de il, kendisi araKtGrGp bularak, devamlG soru sorarak, tartGKmalara
katGlGp kendisi faaliyet göstererek ö renen ö renci tercih edilmektedir.
Aktif ö renmede sözü edilen aktif olma gerçekte hem süreç hem de sonuçla ilgilidir. Bir süreç
olarak aktif ö renmenin üç alt boyutu bulunmaktadGr. Öncelikle aktif ö renme aktif katGlGmG
gerektirir. Ö renenler her durumda aktif oldu u için aktif ö renmenin desteklenmeye
gereksinimi vardGr ve bu da ö retmene önemli roller yükler. Bir e itim hedefi olarak ele
alGndG Gnda; okullar, kiKilerin etkili biçimde ö renebilme becerilerini geliKtirmelerine yardGm
etmelidir. ster bir süreç isterse bir hedef olarak alGnsGn aktif ö renmeyi ileri sürmek, geliKimsel
bir süreci gerektirir. Günümüzde aktif ö renme, ö renme psikolojisinde özel anlam taKGyacak
Kekilde algGlanGr hale gelmiKtir ve genel olarak iki Kekilde betimlenir:
Aktif ö renme, ö rencinin kendi ö renme süreci hakkGnda söz sahibi oldu u bir
ö renme Keklidir.
Ö rencinin kendi biliKsel yetilerini zorlayarak yapGlan ö renme Keklidir.
Buradan hareketle ö rencinin kendi stil ve algGsal tercihlerine dayalG biçemlerini bilmesi
gereklidir.
KURAMSAL TEMEL
Ö renme-ö retme süreci, bir e itim programG içinde incelenmesi en güç alanlardan biridir.
Özellikle sGnGf içi etkileKimin net bir biçimde çözümlenmesi ö renme-ö retme süreci içindeki
çözümsüz birçok sorununun da çözülebilmesine olanak tanGyacaktGr. Ö renme-ö retme
sürecinin temel elemanlarG ö retmen ve ö rencidir. Gerçekte tüm süreç önceden saptanmGK
hedefler do rultusunda, belirli bir içeri in aktarGlmasG ya da paylaKGlmasG üzerine kurulmuKtur.
Sonuçta istenilen düzeyde bir ürün elde edildi i anda da ö renme-ö retme sürecinin etkili
oldu u ifade edilir. Belki de bu süreç içinde en kritik eleman ise süreç üzerine
dü ümlenmektedir. Strateji ve taktikler, ö reticiye yöntem ve tekniklere göre daha geniK bir
hareket alanG çizer. Stil ise bu iki kavramsal yapGyG yönlendiren, bireysel özellikler takGmG olarak
ortaya çGkmaktadGr. Biçem kavramG ise bireylerin stillerine dayalG geliKtirdikleri algGsal tercihleri
içermektedir.
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Günümüzdeki araKtGrmalar artGk beynin uzmanlaKtG GnG, biricik oldu unu, aynG zamanda
durumsal bir özellik gösterdi ini bu çerçevede ö renmenin de zihinsel bir etkinlik olarak ele
alGnmasG gerekti ini net bir biçimde ortaya koymaktadGr.
E er bireylerin stillerinin ne oldu u belirlenirse, bu bireylerin nasGl ö renebilece i ve nasGl bir
ö retim tasarGmG uygulanabilece i de daha kolay bir biçimde kestirilebilir. Böylece ö retici
öncelikle kendisi sonra da ö reneni için buna uygun ortamlar oluKturulabilir. Ö retim hem bir
bilim hem de bir sanat oldu una göre, ö retici için bu süreci yaKanGlmaya de er kGlmak için
çaba göstermek gerekir.
AraKtGrmalar ö rencilerin bireysel özelliklerine duyarlG ortamlarda gerçekleKen ö renme
sürecinin daha kolay, etkili ve kalGcG oldu unu göstermektedir. Ö rencinin özellikleri ile
yöntem, ortam ve materyaller arasGnda uyum sa layabilmenin en önemli koKulu ö renci
grubunun özelliklerinin belirlenmesidir. Gerçekte ö rencilerin tüm özelliklerini belirlemek
olanaklG de ildir. Ö renme üzerinde etkili oldu u genel kabul gören unsurlar; ö rencilerin
kimlik ve kültürel özelliklerini yansGtan grupsal özelliler, ö rencinin beraberinde getirdi i
önkoKul yeterlikler ve ö rencinin sahip oldu u ö renme stil ve tercihleridir.
Ö renme stili ö rencilerin çevresini algGlama, bilgiyi iKleme, çevresi ile iletiKim kurma ve
tepkide bulunmasGnda kullandG G tercihleri belirleyen bireysel özelliklerdir. Bu amaçla
ö rencilerin baKarG düzeyleri ile ö renme stilleri arasGndaki iliKkinin araKtGrGldG G çalGKmalar,
ilgili ö renci grubu ve ö retmenler için yararlG bilgiler sa layabilir. Ö renme stillerinin
belirlenmesinde farklG modeller ve ölçekler kullanGlmaktadGr. Bunlar içinde yaygGn olarak
kullanGlan çeKitli yaklaKGmlardan söz edilebilir. Bu çalGKmada Dunn çiftinin temel aldG G tanGsal
bakGKG kapsayan bakGK açGsG temel alGnmGKtGr. AlanyazGna bakGldG Gnda Dunn (1993a) ö renme
stili kavramGnG; “her bireyde farklGlGk gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine
yo unlaKmasGyla baKlayan, bilgiyi alma ve zihne yerleKtirme süreciyle devam eden bir yol”
olarak tanGmlamaktadGr. Ö renme stillerinin tanGmlarGna bakGldG Gnda biyolojik yüklemlenmenin
oldukça yo un oldu u görülmektedir. Herkesin biricik olmasGndan hareketle bireylerin stilleri
de iKmese bile ö renme stilleri zaman ve koKullar karKGsGnda de iKebilmektedir (Thies 1979).
BiliKsel, duyuKsal ve fizyolojik olarak gruplandGrGlan ö renme stilinin boyutlarG, ö renme stili
modellerinde her kuramcG tarafGndan farklG önem düzeyinde ele alGnmGKtGr. KuramcGlar
tarafGndan geliKtirilen birtakGm ö renme stili modellerinden aKa Gda kGsaca söz edilmiKtir.
Dunn çiftinin geliKtirdi i Ö renme Stili Modeli’nin temelinde bireylerin tek bir biyolojik ve
geliKimsel özellikler bütününe sahip olduklarG düKüncesi yatmaktadGr. Bu kiKiye özgü olan
özellik, kiKinin yeni bilgi ve becerileri nasGl ö renece inin temel göstergesidir. Ö rencilerin
ö renme güçlerine göre ö retim durumlarG düzenlenirse, ö renme oranG ve kalitesi artmaktadGr.
Ö renme Stil Envanteri uyarGcG kaynaklarGnGn 5 temel özelli ini tanGmlar ve 21 ö renme stilini
betimler (Dunn-Dunn ve Price, 1985). Ö renme stilleri envanterinin geçerlik ve güvenirli i
desteklemesine ra men, Curry bazG ö renme stili ö elerinin global/analitik, yarGküre ve yansGcG
ö retimsel tercih yapGsGyla uyumlu oldu unu önermektedir (Curry 1990).
Günümüzde en çok kullanGlan ö renme stil modellerinden biri olan Dunn ve Dunn Ö renme Stil
Modeli, Rita ve Kenneth Dunn tarafGndan, baKarG eksikli i olan ö rencilere yönelik olarak
geliKtirilmiKtir. “Ö renciler farklG yollarla ö renirler” ilkesi Dunn ve Dunn Ö renme Stil
Modeli’nin esasGnG oluKturmaktadGr. Dunn ve Dunn Ö renme Stil Modeli Ku varsayGmlara
dayanmaktadGr (Dunn ve Dunn; 1993b):
Ö renme ortamlarG için ö rencilerin kiKisel tercihlerini belirlemek mümkündür.
Ö retimin de iKik türlerini kullanmak ve ö rencinin tercihlerini karKGlamak için ö retim
ortamGnG ayarlamak mümkündür. Bu da ö rencinin ö renme yetene ini geliKtirmektedir.
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Dunn ve Dunn Ö renme Stil Modeli, öncelikle ilkö retimde kullanGlmak üzere tasarlanmGK
olmasGna ra men, günümüzde her seviyede kullanGlmaktadGr. Ö retmen, yönetici ve di er
görevliler modelin kullanGmGnda Ku ilkelere dikkat etmelidirler:
Bireylerin pek ço u ö renebilir.
Ö renme ortamlarG, kaynaklarG ve yaklaKGmlar farklGlaKtGrGlan ö renme stili güçlerine
cevap verir.
Herkes ö renme güçlerine sahiptir, fakat farklG insanlar çok farklG ö renme güçlerine
sahiptir.
Bireysel ö retim teknikleri vardGr ve sonuçlarG güvenilir olarak ölçülebilir.
Uygun ortamlar, kaynaklar ve yaklaKGmlar verilirse istatistiksel olarak ö renciler baKarG
testlerinden ve tutum testlerinden yüksek baKarG elde ederler.
Ço u ö retmen kendi ö retimlerinin mihenk taKG olarak ö renme stillerini kullanmayG
ö renebilirler.
Ö rencilerin pek ço u yeni ya da zor akademik materyallere yo unlaKtGklarGnda kendi
ö renme stillerinde ö renebilirler (Dunn ve Dunn, 1993b).
Akademik baKarG ile bireysel ö renme stili arasGndaki iliKkiyi açGklayan araKtGrmalar
incelendi inde;
ö rencilerin birbirlerinden farklG ö rendikleri,
de iKik konu alanlarGndaki ö renci performansGnGn, ö rencilerin gerçekte nasGl
ö rendikleri ile iliKkili oldu u
ö renciler bu yaklaKGmlarla ve kendi ö renme stillerini tamamlayan kaynaklarla
e itildiklerinde baKarGlarGnGn anlamlG derecede arttG G ortaya çGkmaktadGr (Price 2001: 9).
Ö renme stilinin temel varsayGmlarG çok basittir. Ö renme stili varsayGmGna göre, bütün
çocuklar ö renebilir fakat çocuklarGn hepsi aynG biçimde ö renemez. FarklG çocuklar en iyi
farklG yollarla ö renirler ve bütün çocuklara uyan tek bir ö renme yaklaKGmG yoktur. FarklG
ö renme stillerini düKünerek, ö retimin tasarlanmasG ve uygulanmasGnG gerçekleKtirmek gerekir.
E itimcilerin ço u, bireylerin farklG yollarla ö rendikleri konusunda hemfikirdir (Dunn ve
Dunn, 2002: 11).
ARA.TIRMANIN AMACI
Bu çalGKmanGn amacG 2008-2009 ö retim yGlGnda Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi
bünyesinde gerçekleKtirilen ngilizce Ö retmenlik SertifikasG ProgramGna ( ÖSP) katGlan
ö rencilerin ö renme tercihlerini belirlemektir. Bu çerçevede aKa Gdaki sorulara yanGt
aranmGKtGr:
ngilizce Ö retmenlik SertifikasG programGna devam eden ö rencilerin;
çevresel uyarGcGlar ve alt faktörleri ba lamGnda tercihleri
duygusal uyarGcGlar ve alt faktörleri ba lamGnda tercihleri
sosyolojik uyarGcGlar ve alt faktörleri ba lamGnda tercihleri
fizyolojik uyarGcGlar ve alt faktörleri ba lamGnda tercihleri
psikolojik uyarGcGlar ve alt faktörleri ba lamGnda tercihleri
genel ö renme tercihleri ve akademik baKarGlarG
arasGndaki iliKkiler ne yöndedir?
ARA.TIRMANIN ÖNEM$
Bireyin ö renme becerisi onun yaKayGK tarzGnGn sürekli de iKmesine olanak verir (Babado an,
1996). Uygar toplumlar e itim sistemlerini önemli bir sorun olarak algGlar ve sürekli daha iyi
ö retim yöntemleri geliKtirmeye çalGKGrlar. Özellikle psikologlar ö renme ve bireye en uygun
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ö renme stilini belirlemek amacGyla çeKitli çalGKmalar yapmGKlardGr. Ö renme stilleri kiKinin
imzasG olarak nitelenmesine karKGn kesin bir de iKmezlik anlamGyla yüklü de ildir.
Ö renme stilleriyle ilgili literatür tarandG Gnda, konuyla ilgili yapGlan çalGKmalarGn odak
noktasGnG ö retimin, ö renme stillerine göre nasGl düzenlenebilece ini inceleyen çalGKmalarGn
oluKturdu unu görmekteyiz. Bu çalGKmalarGn sonuçlarG ö retimi, ö renme stillerine göre
düzenlenmenin ö renme ürünleri üzerine olumlu etkiler meydana getirdi ini göstermektedir.
Akademik baKarG ile bireysel ö renme stili arasGndaki iliKkiyi açGklayan araKtGrmalar
incelendi inde; ö rencilerin birbirlerinden farklG ö rendikleri, de iKik konu alanlarGndaki
ö renci performansGnGn, ö rencilerin gerçekte nasGl ö rendikleri ile iliKkili oldu u ve ö renciler
bu yaklaKGmlarla ve kendi ö renme stillerini tamamlayan kaynaklarla e itildiklerinde
baKarGlarGnGn anlamlG derecede arttG G ortaya çGkmaktadGr (Price 2001: 9).

YÖNTEM
Ara t rma Tasar m
AraKtGrma iki ve daha çok sayGdaki de iKken arasGnda birlikte de iKim varlG GnG ve/veya
derecesini belirlemeyi amaçlayan tekil ve iliKkisel tarama modeliyle gerçekleKtirilmiKtir.
Çal ma Grubu
AraKtGrma 2008-2009 ö retim yGlGnda Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi’nde
Ö retmenlik SertifikasG programGna katGlan, ngiliz Dili ve EdebiyatG bölümünde okuyan 86
ö renci üzerinde yürütülmüKtür.
Verilerin Toplanmas ve Çözümlenmesi
Dunn ve Dunn Ö renme Stili Envanteri’nin yetiKkinler (PEPS) ve 5-12. sGnGflar (K-12) için
olmak üzere iki sürümü bulunmaktadGr. YetiKkinler için olan sürümde 100 tane, 5-12. sGnGflar
(K-12) için olan sürümde ise 104 tane seçime dayalG ifade yer almaktadGr. AraKtGrma, Çelik
(2004) tarafGndan Dunn’Gn ö renme stili envanterinin Türk kültürüne uyarlamasG yapGlmasG
çabasGnda geliKtirilen 5 ana, 19 alt faktörde toplanan 80 maddelik bir ölçme aracG kullanGlmGKtGr.
Ö rencilerin yanGtlarG optik formlar ile toplanarak de erlendirilmiK ve elde edilen veriler SPSS
11.0 programGnda çözümlenmiKtir
Ölçme aracGndaki puan aralGklarG Çizelge 1’de verilmiKtir:
Çizelge 1. Ö renme tercihleriyle ilgili görü kategorilerinin alt üst puan aral klar
S)n)r

Yorum

1,00-1,79
1,80-2,59
2,60-3,39
3,40-4,19
4,20-5,00

Kesinlikle KatGlmGyorum
KatGlmGyorum
KararsGzGm
KatGlGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum

Envanterin tümü ve her bir alt boyut için içtutarlGlGk katsayGlarG Cronbach W formülüyle
hesaplanmGK ve sonuçlar Çizelge 2’de verilmiKtir.
Çizelgeden anlaKGlaca G üzere faktör yükleri dengeli bir görünüm çizerken Çelik (2004)’ün
araKtGrmasGndaki da GlGmGyla da oldukça benzeKiktir.
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Çizelge 2. Ö renme Stili Envanterindeki Ana ve Alt Boyutlara Ait Cronbach W KatsayGlarG
Ana/Alt Faktörler
Çevresel
Ses
IsG
IKGk
Ortam

Cronbach
0.94
0.95
0.92
0.96
0.94

Duygusal
Güdüleme
KararlGlGk
Sorumluluk
Yönlendirme

0.95
0.94
0.95
0.96
0.97

Fizyolojik
Görsel
Kitsel
Dokunsal
Yeme-içme
Zaman
Hareketlilik

0.95
0.97
0.93
0.94
0.93
0.90
0.92

Psikolojik
Global/analitik
Beyin yarG küreleri
DüKünme biçimi

0.90
0.91
0.90
0.90

Sosyolojik
Birey-arkadaK
YetiKkin

0.89
0.90
0.89

BULGULAR VE YORUM
AraKtGrmaya katGlan deneklerin cinsiyete göre da GlGmG Çizelge 3’te verilmiKtir.
Çizelge 3. "ÖSP Ö rencilerinin Cinsiyete Göre Da l mlar
Cinsiyet
Erkek

Say

Yüzde

9

10,47

KGz

77

89,53

TOPLAM

86

100,00

Çizelge incelendi inde deneklerin yaklaKGk %90’G kGz ö rencidir. Bu çerçevede ö renci cinsiyeti
de iKkeni, bulgularGn sunumunda ve yorumlamalarda göz ardG edilmiKtir.
Çevresel faktör grubunda yer alan ö renci tercihleri Çizelge 4’te yer almaktadGr. Ses ögesi,
ö rencinin ö renirken arka planda ses olup olmamasGnG; GKGk ögesi, ö renci ö renirken ortamda
parlak, mat veya karanlGk bir GKG Gn tercih edilmesini; GsG ögesi, de iKik ö renme etkinlikleriyle
u raKGrken ve ö renirken sGcak veya GlGk bir ortamGn tercih edilmesidir. Ortam ögesi ise
ö rencinin tercih etti i mobilya veya odanGn düzenlenmesini ifade eder. Bu ba lamda Çizelge
incelendi inde ö rencilerin GKGk de iKkeni konusunda kararsGz bir profil çizmekte oldu u
görülmektedir. Buna karKGn alt faktörler incelendi inde ö rencilerin bol ve parlak GKG a yönelik
tercihleri oldu u söylenebilir. Ö renciler GsG, ortam ve ses ögeleri konusunda ise giderek
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yükselen bir a GrlGkta var olan maddelere katGldG GnG göstermektedir. Ö renciler genelde sGcak
ortamlarda çalGKmayG ye lediklerini ifade etmektedir. Ortam konusunda ö rencilerin üst düzey
bir kabulle; kendi istekleri do rultusunda, temiz ve düzenli ortamlarda çalGKmayG tercih ettikleri
görülmektedir. Ses ögesi açGsGndan bakGldG Gnda ise ö rencilerin genelde sessiz ortamlarda
çalGKmayG ye ledikleri anlaKGlmaktadGr.
Çizelge 4. Envanterin Çevresel Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar
Alt Faktör
Ortalama
3,74

Madde

Madde Ortalama

Is)

SGcak bir ortamda çalGKGrken kendimi rahat hissederim.
SGcak bir ortamda ders çalGKGrken uykum gelir.

4,03
3,01

KatGlGyorum

KarasGzGm

ÇalGKGrken GKG Gn do rudan gelmesinden rahatsGz olurum.

3,65
3,08
2,94
3,34

KatGlGyorum

3,25

Bol GKGkta çalGKmaktan hoKlanGrGm.
Çok fazla parlak GKGk olmayan ortamlarda verimli çalGKabilirim.
LoK bir oda da bir masa lambasGnGn GKG G altGnda çalGKabilirim.

Ortam

ÇalGKtG Gm yeri kendi iste ime göre düzenleyebildi imde daha istekli çalGKabilirim.
Masa baKGnda verimli çalGKabilirim.
ÇalGKGrken rahat bir sandalye ya da koltukta oturmayG tercih ederim.
Uzanarak çalGKmayG tercih ederim.
ÇalGKaca Gm yeri kendim belirledi imde daha iyi ö renirim.
Düzenli bir ortamda daha rahat ve huzurlu çalGKabilirim.
OrtamGn da GnGk olmasG benim ders çalGKmamG etkilemez.
Temiz bir ortamda daha iyi çalGKabilirim.
Temiz olmayan bir ortamda ders çalGKmak beni rahatsGz eder.

4,79
3,93
4,31
2,30
4,40
4,57
1,87
4,50
4,47

Kesinlikle KatGlGyorum

Sessiz ortamda daha iyi çalGKGrGm.

4,48
3,84
3,45
4,02

Kesinlikle KatGlGyorum

3,52
KatGlGyorum

IC)k

3,90
KatGlGyorum

Ses

Gürültülü ortamda çalGKamam.

3,95

ÇalGKGrken etraftaki her türlü ses beni rahatsGz eder.

KatGlGyorum

ÇalGKGrken birisi benimle konuKursa dikkatim da GlGr.

KararsGzGm

KararsGzGm
KararsGzGm
KararsGzGm

KatGlGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum
KatGlmGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum
KatGlmGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum

KatGlGyorum
KatGlGyorum
KatGlGyorum

Çizelge 5. Envanterin Duygusal Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar
Alt Faktör
Ortalama
3,44

Madde

Madde Ortalama

Güdülenme

yi notlar aldG Gmda ö renme iste im artar.
Derse dikkatimi verebilmek için ö retmenle göz temasG kurmam KarttGr.
Ailemin derslerim konusundaki deste i çalGKma iste imi arttGrGr.
SGnGfta ön sGralarda oturmak baKarGmG arttGrGr.

4,69
3,71
3,99
3,31

Kesinlikle KatGlGyorum

KararsGzGm

Bir konuyu ö renmek için çalGKmaya baKladG Gmda konuyu ö renene kadar ara vermeden çalGKGrGm.

BaKladG Gm çalGKmayG ara vermeden bitirmekte zorlanGrGm.

2,80
2,02
3,05
3,24

KararsGzGm

2,78

Yapmam gereken iKleri bitirme konusunda sorun yaKarGm.
BaKladG Gm bir çalGKmayG bitirmek yerine, yeni bir çalGKmaya baKlamak isterim.

Ödevlerimi zamanGnda bitiririm.
Benden yapmamG istenenleri hatGrlarGm.
Ödevlerimi yapmayG ya da bitirmeyi unuturum.
Okul çalGKmalarGmG yapmam için bana sGk sGk hatGrlatmalar yapGlmasG gerekir.

3,50
3,77
2,23
2,29

KatGlGyorum

Ödevle ilgili anlaKGlGr ve ayrGntGlG yönergeler almak isterim.
Ödevlerimi ö retmenlerimin yapGlmasGnG istedikleri Kekilde yaparGm.
Ö retmenim bana bir görev verdi inde ne yapaca GmG ayrGntGlarGyla açGklamasGnG isterim.

4,55
4,06
4,40

Kesinlikle KatGlGyorum

3,93
KatGlGyorum

Kararl)l)k

Sorumluluk

2,95
KararsGzGm

Yönlendirme

4,34
Kesinlikle
KatGlGyorum

KatGlGyorum
KatGlGyorum
KararsGzGm

KatGlmGyorum
KararsGzGm
KararsGzGm

KatGlGyorum
KatGlmGyorum
KatGlmGyorum

KatGlGyorum
Kesinlikle KatGlGyorum

Duygusal faktör grubunda yer alan ö renci tercihleri Çizelge 5’te yer almaktadGr. Güdüleme
ögesi, ö rencinin akademik ö renme için sahip oldu u güdülenme durumunun türü ya da düzeyi
ile bir baKka deyiKle ö rencinin okulda ö renmesiyle ilgilidir. KararlGlGk ögesi ise ö rencinin
ö renme iKlemi ya da ö renmedeki kararlGlG GnG ifade eder. Sorumluluk ögesi, bir iKte az bir
gözetimle, rehberlik ve geribildirimlerle ba GmsGz olarak çalGKmayG ve sorumluluk
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almayG/vermeyi içerir. Yönlendirme ögesi ise ö renme etkinlikleri ve iKlemleri için ö rencinin
tercih ya da tercih eksikli i üzerine yo unlaKmaktadGr. Çizelge bu ba lamda incelendi inde,
Yönlendirme ö esi konusunda ö rencilerin çalGKmalarG konusunda açGk yönergeler almayG
ye ledikleri ve böylece ö reticilerinin istedikleri nitelikte çalGKmalar yapabileceklerini
belirtmiKlerdir. Güdülenme ba lamGnda iyi notlarGn alGnmasGnGn ve bu konuda aile desteklerinin
kendilerindeki çalGKma azmini tetikledi ini ifade etmiKlerdir. Ancak sGnGfta ön sGrada oturmanGn
güdülenme konusunda çok belirleyici olmadG GnG ifade etmiKlerdir. UyaranlarGn gücünün iyi
ayarlanmasG gerekti ini ortaya koyan sorumluluk bileKeninde ö rencilerin öz sorumluluk
becerileri konusunda kararlG bir duruK sergiledikleri anlaKGlmaktadGr. KaralGlGk bileKeninde ise
ö renciler kararsGz bir görünüm çizmektedir. ÇalGKmalarG sürdürmede ve bitirmede karasGzlGk
yaKayan ö renciler, bir iKi bitirmeden di er bir iKe geçme konusunda kararlG bir görünüm
çizmektedirler. Bu do rultuda ö rencilerin iKi gerçekleKtirme konusunda yetersiz oldu u
söylenebilir.
Çizelge 6. Envanterin Fiziksel Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar
Alt Faktör
Madde
Madde Ortalama
Ortalama
3,36
Yeni bilgileri çizelge ya da çizimler halinde gördü ümde daha iyi ö renirim.
Bir Keyleri yazdG Gmda daha iyi hatGrlarGm.
Kendi okudu um Keyleri, baKkalarGnGn bana anlattGklarGna oranla daha iyi hatGrlarGm.
Ö renmem gereken bilgiler varsa ö renmek için biriyle konuKmak yerine, okumayG ye lerim
Gördüklerimi daha iyi hatGrlarGm.

3,92
4,45
3,65
3,66
4,07

KatGlGyorum

OkuduklarGmdan çok duyduklarGmG daha iyi hatGrlarGm.
Yekil ve grafiklerin sözlü olarak açGklanmasGnG tercih ederim.
Dersi dinlemeyi kitaptan okumaya tercih ederim.

KararsGzGm

KonularG okumaktansa dersleri dinleyerek daha iyi ö renirim.
Ders kitabGnG sesli okumayG tercih ederim.

2,87
3,86
3,38
3,37
2,69

Ö renirken el ve vücudumu hareket ettiririm.
Kitap okurken okudu um satGrG elimle takip ederim
Kitap okurken satGr altlarGnG çizerim.
Bir Keyler tarif ederken ellerimi kullanGrGm.

3,38
1,72
3,42
4,08

KararsGzGm

Benim için uzun süre bir yerde oturmak zordur.
Deneyler yapmak gerçekten hoKuma gider.
AklGma en iyi fikirler koKma, spor, hareket esnasGnda gelir.
Bir ders saati boyunca sGrada oturmak bana sGkGcG gelir.
Bir yerde uzun süre oturabilirim.
SGnGfta etkinliklere katGldG Gm zaman daha iyi ö renirim.
SGnGfta ö renirken araç gereç kullanmayG isterim.
ÇalGKGrken dolaKmak için sGkça ara veririm.
Bir yerlere giderek (gezi-gözlem) ö renmeyi severim.

3,63
3,57
2,79
3,71
2,63
3,65
3,63
2,93
4,13

KatGlGyorum

E er okula günün herhangi bir zamanGnda gitme seçene im olsa, sabah erken gitmeyi
ye lerim
SabahlarG verimli çalGKGrGm.
Sabah erken saatlerde çalGKtGklarGmG daha iyi hatGrlarGm.
AkKamlarG daha verimli çalGKGrGm.

2,92

KararsGzGm

3,30
3,19
3,66

KararsGzGm

Yeme-içme

ÇalGKGrken bir Keyler yemeyi, içmeyi ve çi nemeyi severim.

2,94

3,19
2,69
3,21
2,66

KararsGzGm

ÇalGKGrken a zGmla bir Keyleri GsGrGrGm.
ÇalGKGrken bir Keyler atGKtGrGrGm.
ÇalGKGrken dikkatim da Glaca G için hiçbir Key yemem ve içmem

Görsel

3,95
KatGlGyorum

$Citsel

3,23
KararsGzGm

Dokunsal

3,15
KararsGzGm

Hareketlilik

3,41
KatGlGyorum

Zaman

3,27
KararsGzGm

KararsGzGm

Kesinlikle KatGlGyorum
KatGlGyorum
KatGlGyorum
KatGlGyorum

KatGlGyorum
KararsGzGm
KararsGzGm
KararsGzGm

Kesinlikle KatGlmGyorum
KatGlGyorum
KatGlGyorum

KatGlGyorum
KararsGzGm
KatGlGyorum
KararsGzGm
KatGlGyorum
KatGlGyorum
KararsGzGm
KatGlGyorum

KararsGzGm
KatGlGyorum

KararsGzGm
KararsGzGm
KararsGzGm

Fiziksel faktör grubunda yer alan ö renci tercihleri Çizelge 6’da yer almaktadGr. Çizelgeye
bakGldG Gnda iKitsel, dokunsal, görsel ö elerin temeli dinleyerek, görerek ya da dokunarak
ö renmedir. Ö rencilerin ö renme sGrasGnda a GrlGkla önce görsel sonra iKitsel ve dokunsal
tercihleri oldu u görülmektedir. Yeme-içme ögesi ise ö renme etkinli i ile u raKGrken içme ve
çi neme ihtiyacG ile ilgilidir. Ö renciler genelde kararsGz bir tablo çizmelerine karKGn bir Keyler
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atGKtGrmayG sevdiklerini ifade etmiKlerdir. Zaman ögesi, ö rencilerin günün de iKik
zamanlarGndaki enerji düzeyi ile ilgilidir. SabahGn erken saatlerinde mi, ö leye do ru mu yoksa
gecenin geç saatlerinde mi ö renmeyi tercih ettikleri belirlenir. Ö rencilerin genelde sabahlarG
çalGKmayG tercih etmede karasGz olduklarG, bunun yerine ö renme için uygun olan zaman
diliminin akKamlarG oldu unu ifade etmiKlerdir. Hareketlilik ögesi ise ö renirken vücudu hareket
ettirmeyle ilgilidir. ÖSP ö rencileri genelde harekelilik gereksinimi olan ö rencilerdir.
Özellikle uzun süre sGrada oturmanGn ve sürece etkin biçimde katGlmamanGn ö renmelerini
ketledi ini ifade etmiKlerdir.
Psikolojik faktör grubunda yer alan ö renci tercihleri Çizelge 7’de yer almaktadGr.
Çizelge 7. Envanterin Psikolojik Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar
Alt Faktör
Ortalama
3,23

Madde

Madde Ortalama

Beyin yar)küreleri

Bir bilgiyi hatGrlarken genellikle onu zihnimde canlandGrGrGm.
ÇalGKGrken ço unlukla hayal gücümü kullanGrGm.

4,26
3,95

Kesinlikle KatGlGyorum

4,11

ÇalGKGrken adGm adGm ö renirim.
SGnGfta sorulara herkesten önce yanGt veririm.
ÇalGKGrken çok fazla risk almaktan hoKlanGrGm.
DuygularGmG genellikle kontrol edebilirim.

3,90
2,35
2,44
3,64

KatGlGyorum

ÇalGKmalarGn sGnGrlarG çizilmiK olmasGndan çok açGk uçlu olmasGndan hoKlanGrGm.
ÇalGKGrken her defasGnda tek bir Key ö renirim.

3,15
2,16

KararsGzGm

KatGlGyorum

KatGlGyorum

DüCünme biçimi

3,08
KararsGzGm

Global-analitik

2,66

KatGlmGyorum
KatGlmGyorum
KatGlGyorum

KatGlmGyorum

KararsGzGm

Beyin yarG küreleri ögesi, beynin sa ve sol bölümleri ile ilgilidir. Sol beyin parçasGnG kullanan
ö renciler daha çok analitik ve ardGKGk ö renme e ilimindedirler, sa beynini kullananlar ise
global ya da rastlantGsal olma e ilimindedir. Çizelge incelendi inde ö rencilerin hangi
yarGküreyi tercih ettiklerini göstermese de beyin yarGkürelerini gösterdi i özellikler takGmlarGyla
uyumlu oldu unu göstermektedir. DüKünme biçimi ögesi ba lamGnda bakGldG Gnda sonuçlarG
ortaya koymayG ve çabucak karar vermeyi mi yoksa de iKik alternatifleri düKünmek için zaman
kazanmayG mG ve karar vermeden önce olasG alternatiflerin her birini de erlendirmeyi mi tercih
etti ini ortaya çGkarmak hedeflenmektedir. Çizelgeden anlaKGlaca G üzere ö rencilerin genelde
de iKik alternatifleri düKünmek için zaman kazanmayG ve karar vermeden önce olasG
alternatiflerin her birini de erlendirmeyi tercih ettikleri anlaKGlmaktadGr. Global / analitik ögede
ise ö rencilerin daha iyi ö renip ö renmedi i ya da bir iKleme anGnda bir yönünü ele alarak
aKamalG olarak tanGmlamayla ilgilidir. Global ö renme tercihine sahip olan ö renciler bütün
anlam ve sonuçlarla ilgilenirler. Analitik ö renmeyi tercih eden ö renciler ise anlamlG bir
ardGKGklGk içinde aynG anda tek bir ayrGntG ile ilgilenmeyi tercih ederler. Çizelgeye bakGldG Gnda
ise bu faktör grubunda bir kararsGzlGk durumu oldu u görülmektedir. Ö renciler sGnGrlarG
belirlenmiK bir çalGKma konusundaki kararsGzlG G, önceki çizelgelerdeki ilintili maddelerle
birlikte yorumlandG Gnda ö reticilerce yönlendirmeyi kGsmen bekledikleri biçiminde
yorumlanabilir. Ancak ö rencilerin bir defada tek bir Keyi ö rendikleri yönündeki katGlmama
durumu, ilintili di er maddelerle birlikte de erlendirildi inde bir tutarsGzlGk oluKturmaktadGr.
Sosyolojik faktör grubunda yer alan ö renci tercihleri Çizelge 8’de yer almaktadGr. Çizelgeye
bakGldG Gnda birey-arkadaK ögesi; ö renme iKleminde çalGKGrken kendi baKGmGza olmayG ifade
eder. BazG ö renciler kendi baKlarGna çalGKmayG tercih ederlerken bazGlarG, bir baKkasG ya da
ö renci gruplarGyla çalGKmayG tercih eder. ÖSP ö rencileri genelde tek baKlarGna çalGKmayG
ye ledikleri görülmektedir. Bu bulgu ö rencilerin sessiz bir ortamda çalGKma ögesiyle de
tutarlGk göstermektedir. YetiKkin ögesi ise bir yetiKkinden rehberlik almayG ve etkileKimde
bulunmayG ifade eder. Ancak ö renciler bir yetiKkinden ders dinleme yoluyla ö renme yönünde
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kararsGz bir tablo çizerken iyi notlar alarak daha önceki çizelgelerde görüldü ü gibi hem
kendilerini hem de ailelerini mutlu etmeyi istediklerini ifade etmektedir.
Çizelge 8. Envanterin Sosyolojik Faktör Grubunda Yer Alan Maddelerin Tercih Ortalamalar
Alt Faktör
Ortalama
3,33

Madde

Madde Ortalama

Birey-arkadaC

ÇalGKmam gereken birçok Key oldu unda yalnGz çalGKmayG tercih ederim.
Ödevlerimi kendi baKGma yapmayG tercih ederim.

4,41
4,29
2,43
2,36
2,06

Kesinlikle KatGlGyorum

4,49
3,29

Kesinlikle KatGlGyorum
KararsGzGm

3,11
KararsGzGm

Bir-iki arkadaKGmla birlikte ders çalGKmayG tercih ederim.
ÇalGKmam gereken birçok Key oldu unda arkadaKlarGmla çalGKmayG tercih ederim.
ÇalGKmalarGmGn ço unu büyük gruplarla yaparGm.

YetiCkin

yi notlar alarak anne-babamG mutlu etmekten hoKlanGrGm.

3,89

Bir yetiKkin konuyu bana anlatGrsa daha iyi ö renirim.

Kesinlikle KatGlGyorum
KatGlmGyorum
KatGlmGyorum
KatGlmGyorum

KatGlGyorum

ÖSP ö rencilerinin ö renme tercihleri ile ilgili ortalamalarGn görüK kategorilerine göre da GlGmG
Grafik 1’de yer almaktadGr.
Grafik 1. "ÖSP Ö rencilerinin Ö renme Tercihleri "lgili Ortalamalar n Görü Kategorilerine
Göre Da l m
70
60
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0
Kesinlikle
KatGlmGyorum

KatGlmGyorum

Faktör da GlGm yüzdesi

KararsGzGm

KatGlGyorum

Kesinlikle
KatGlGyorum

Envanter da GlGm yüzdesi

Grafi e envanter ortalamasG açGsGndan bakGldG Gnda ö rencilerin yarGsGndan fazlasGnGn (%58,14)
var olan tercihlere katGldG G, yarGya yakGnGnGn (%41,86) ise kararsGz bir görünüm sergiledikleri
görülmektedir. Faktörlerin seçeneklere göre da GlGmG açGsGndan grafi e bakGldG Gnda ö rencilerin
a GrlGkla (%56,99) katGlma yönünde tercih gösterdi i, katGlmama durumunun ise yaklaKGk dörtte
birlerde kaldG G (%28,75), kararsGzlG Gn ise (%14,26) oldukça düKük oranlarda bulundu unu
göstermektedir. Bu bulgu da bize envanterin genelindeki kararsGzlG Gn genelde katGlmanGn alt
sGnGrlarGna yakGn olmasGyla açGklanabilir. Özetle envanter, genelde ö rencilerin tercih
yönelimlerini saptamada etkili oldu unu ortaya koymaktadGr.
ÖSP ö rencilerinin ö renme tercihleri ve akademik baKarG ortalamalarG arasGndaki iliKki durumu
Çizelge 9’da yer almaktadGr.
Çizelge 9.

"ÖSP Ö rencilerinin Ö renme Tercihleri ve Akademik Ba ar Ortalamalar
Aras ndaki "li ki (N=86)
De i ken
AO
SS
V
r
Tercih
3,44
0,17
49
0,14
Akademik BaCar)
3,06
0,65
21
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Çizelge 9’daki ö rencilerin tercihlerle ilgili ortalamasGna bakGldG Gnda katGlmanGn genelde alt
sGnGrGna yakGn oldu u görülmektedir. Da GlGmGn sapmasGnGn göreli olarak düKük oldu u
görülmektedir. Grubun (V=49) ne türdeK ne de ayrGk oldu u görülmektedir. Akademik baKarG
ortalamasG açGsGndan bakGldG Gnda sapmanGn daha yüksek oldu u ve bu yönden grubun daha
türdeK (V=21) bir görünüm çizdi i söylenebilir. Ancak ö rencilerin ö renme tercihleri ile
akademik baKarG ortalamalarG arasGnda anlamlG iliKki bulunamamGKtGr.
TARTI.MA VE SONUÇ
Bilindi i üzere insan davranGKlarGnGn büyük ço unlu u ö renilmiK davranGKlardGr. DolayGsGyla bu
davranGKlarGn nasGl oluKtu unun tanGmlanabilmesi ve aydGnlatGlabilmesi için ö renmenin
tanGmlanabilmesi ve ö renme ilkelerinin araKtGrGlmasGna gerek duyulmuKtur. Ö renmenin nasGl
oluKtu u, neyi, nasGl, hangi hGzla ö rendi imizi hangi de iKkenlerin belirledi i araKtGrmacGlara
konu olmuK ve bu çok katmanlG süreç açGklanmaya çalGKGlmGKtGr. Bireylerin ö renme stilleri tüm
çevrelerini içselleKtirmeleri sonunda oluKur. çselleKtirme yalnGz biliKsel bir etkinlik de ildir.
çselleKtirmenin fiziksel ve duyuKsal yönleri de vardGr. Bu nedenle, ö renme stilleri, fiziksel,
duyuKsal ve biliKsel etkinliklerin birleKmesiyle ö rencilerde oluKur.
Ö renme stillerine bugüne dek de iKik biçimlerde yaklaKGlmGKtGr. Bu yaklaKGmlarda bireylerin
ö renmelerine iliKkin de iKik özellikler temel alGnmGKtGr. Ö renme stilleri kavramG ilk defa 1960
yGlGnda Rita Dunn tarafGndan ortaya atGlmGK, o yGldan beri üzerinde sürekli çalGKGlmGK ve
araKtGrGlmGKtGr. Dunn; kuramGnda, do rudan ö renmeyi tanGmlamak yerine, bilgiyi
yönlendirmede bireyin iç dinamiklerine/yetene ine etki eden dGK faktörleri/etkenleri
tanGmlamayG tercih etti i görülmektedir.
Türkiye’de ö renme stil ve tercihleriyle ilgili çalGKmalar okulöncesinden baKlayGp yetiKkin
e itimine kadar çeKitli kademelerde yapGlmaktadGr. Bu araKtGrmalarGn en çok yüksekö retim
düzeyinde yapGldG G görülmektedir (Güven ve di erleri, 2008). Bunun en önemli nedeni olarak
da ö rencilerin tercihleri ile ilgili olarak bu dönemde bilinçli yanGtlar vermeleri olabilir.
Dunn’Gn modeli temel alarak geliKtirilen bu ölçme aracGnda ö renme tercihlerini çeKitli alanlarda
toplayabiliriz. Bunlardan biri olan çevresel koKullar, ö renmenin gerçekleKmesi için seçilen
ortamGn ses, GsG ve GKGk durumlarG ve düzeni ile ilgili koKullardGr. Ö rencilerin bunlarla ilgili
tercihleri farklGlGk gösterir. Örne in, kimi ö renciler sessiz bir çalGKma ortamGnG tercih
ederlerken kimileri sesten etkilenmezler, dahasG müzik eKli inde çalGKmayG tercih ederler. Kimi
ö rencilerin çalGKacaklarG ortamGn çok aydGnlGk olmasGnG istemelerine karKGlGk kimileri daha loK
bir ortamda daha iyi çalGKabilirler. Kimi ö renciler çalGKma ortamlarGnGn serin, kimileri ise sGcak
olmasGndan hoKlanGrlar. Kimi ö renciler ancak her Keyin yerli yerinde oldu u düzenli bir
ortamda çalGKabilirlerken kimileri de düzensiz bir çalGKma ortamGnG tercih ederler. Bu çalGKmada
Ses ögesi, ö rencinin ö renirken arka planda ses olup olmamasGnG; GKGk ögesi, ö renci
ö renirken ortamda parlak, mat veya karanlGk bir GKG Gn tercih edilmesini; GsG ögesi, de iKik
ö renme etkinlikleriyle u raKGrken ve ö renirken sGcak veya GlGk bir ortamGn tercih edilmesidir.
Ortam ögesi ise ö rencinin tercih etti i mobilya veya odanGn düzenlenmesini ifade eder. Bu
ba lamda Çizelge incelendi inde ö rencilerin GKGk de iKkeni konusunda kararsGz bir profil
çizmekte oldu u görülmektedir. Buna karKGn alt faktörler incelendi inde ö rencilerin bol ve
parlak GKG a yönelik tercihleri oldu u söylenebilir. Ö renciler GsG, ortam ve ses ögeleri
konusunda ise giderek yükselen bir a GrlGkta var olan maddelere katGldG GnG göstermektedir.
Ö renciler genelde sGcak ortamlarda çalGKmayG ye lediklerini ifade etmektedir. Ortam
konusunda ö rencilerin üst düzey bir kabulle; kendi istekleri do rultusunda, temiz ve düzenli
ortamlarda çalGKmayG tercih ettikleri görülmektedir. Ses ögesi açGsGndan bakGldG Gnda ise
ö rencilerin genelde sessiz ortamlarda çalGKmayG ye ledikleri anlaKGlmaktadGr.
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DuyuKsal özellikler olarak belirtilen bu çalGKmada faktör yükleri açGsGndan duygusal ve
psikolojik olmak üzere iki alt boyutta toplanan tercihler ise ö rencilerin ö renmeye güdülenme,
çalGKmada süreklilik, ö renme sorumlulu u ve ö renmede yapGlanmGKlGk gibi özellikleriyle
ilgilidir. Örne in, kimi ö rencilerin ö renmeleri için içten güdülenme önem taKGrken kimi
ö renciler buna gereksinme duymayabilirler. Kimi ö renciler sürekli ve düzenli bir çalGKma ile
baKarGlG olurlarken kimileri böyle düzenli bir çalGKma biçiminden uzak olabilirler. Bu ö renciler
ancak zorunlu olduklarG durumlarda, örne in sGnav zamanlarGnda yo un biçimde çalGKarak baKarG
sa lamaya çabalarlar. Kimi ö rencilerin ö renme sorumlulu u duymalarGna karKGlGk kimileri
böyle bir duygu taKGmazlar, ö renme konusunda umursamaz olabilirler. Öte yandan, kimi
ö renciler de yapGlanmGK bir ö renme biçiminden hoKlanGrlar. Bu ö renciler, ö retmenlerinin
koydu u ilke ve kurallara sGkG bir ba lGlGk içinde çalGKGrlar, ödevlerini zamanGnda ve istendi i
biçimde yaparlar. Oysa kimi ö renciler ilke ve kurallardan hoKlanmazlar. Bunlara ba lG kalarak
çalGKmaktan büyük bir sGkGntG duyarlar. AraKtGrmada Yönlendirme ögesi konusunda ö rencilerin
çalGKmalarG konusunda açGk yönergeler almayG ye ledikleri ve böylece ö reticilerinin istedikleri
nitelikte çalGKmalar yapabileceklerini belirtmiKlerdir. Güdülenme ba lamGnda iyi notlarGn
alGnmasGnGn ve bu konuda aile desteklerinin kendilerindeki çalGKma azmini tetikledi ini ifade
etmiKlerdir. Ancak sGnGfta ön sGrada oturmanGn güdülenme konusunda çok belirleyici olmadG GnG
ifade etmiKlerdir. UyaranlarGn gücünün iyi ayarlanmasG gerekti ini ortaya koyan sorumluluk
bileKeninde ö rencilerin öz sorumluluk becerileri konusunda kararlG bir duruK sergiledikleri
anlaKGlmaktadGr. KararlGlGk bileKeninde ise ö renciler kararsGz bir görünüm çizmektedir.
ÇalGKmalarG sürdürmede ve bitirmede kararsGzlGk yaKayan ö renciler, bir iKi bitirmeden di er bir
iKe geçme konusunda kararlG bir görünüm çizmektedirler. Bu do rultuda ö rencilerin iKi
gerçekleKtirme konusunda yetersiz oldu u söylenebilir.
Beyin yarG küreleri ögesi, beynin sa ve sol bölümleri ile ilgilidir. Sol beyin parçasGnG kullanan
ö renciler daha çok analitik ve ardGKGk ö renme e ilimindedirler, sa beynini kullananlar ise
global ya da rastlantGsal olma e ilimindedir. Çizelge incelendi inde ö rencilerin hangi
yarGküreyi tercih ettiklerini göstermese de beyin yarGkürelerini gösterdi i özellikler takGmlarGyla
uyumlu oldu unu göstermektedir. DüKünme biçimi ögesi ba lamGnda bakGldG Gnda sonuçlarG
ortaya koymayG ve çabucak karar vermeyi mi yoksa de iKik alternatifleri düKünmek için zaman
kazanmayG mG ve karar vermeden önce olasG alternatiflerin her birini de erlendirmeyi mi tercih
etti ini ortaya çGkarmak hedeflenmektedir. Çizelgeden anlaKGlaca G üzere ö rencilerin genelde
de iKik alternatifleri düKünmek için zaman kazanmayG ve karar vermeden önce olasG
alternatiflerin her birini de erlendirmeyi tercih ettikleri anlaKGlmaktadGr. Global / analitik ögede
ise ö rencilerin daha iyi ö renip ö renmedi i ya da bir iKleme anGnda bir yönünü ele alarak
aKamalG olarak tanGmlamayla ilgilidir. Global ö renme tercihine sahip olan ö renciler bütün
anlam ve sonuçlarla ilgilenirler. Analitik ö renmeyi tercih eden ö renciler ise anlamlG bir
ardGKGklGk içinde aynG anda tek bir ayrGntG ile ilgilenmeyi tercih ederler. Çizelgeye bakGldG Gnda
ise bu faktör grubunda bir kararsGzlGk durumu oldu u görülmektedir. Ö renciler sGnGrlarG
belirlenmiK bir çalGKma konusundaki kararsGzlG G, önceki çizelgelerdeki ilintili maddelerle
birlikte yorumlandG Gnda ö reticilerce yönlendirmeyi kGsmen bekledikleri biçiminde
yorumlanabilir. Ancak ö rencilerin bir defada tek bir Keyi ö rendikleri yönündeki katGlmama
durumu, ilintili di er maddelerle birlikte de erlendirildi inde bir tutarsGzlGk oluKturmaktadGr.
Sosyolojik tercihler, ö rencilerin nasGl bir sosyal ortamda ö renmek istemeleriyle ilgilidir. Bu
ba lamda, kimi ö renciler kendi baKlarGna, kimileri de arkadaKlarGyla birlikte çalGKarak
ö renmeyi tercih ederler. ArkadaKlarGyla birlikte ö renmeyi tercih eden ö rencilerin kimileri bir
arkadaKlarGyla, kimileri de birkaç kiKiden oluKan bir arkadaK grubuyla çalGKmayG daha etkili
bulurlar. Öte yandan, kimi ö renciler de yetiKkinlerle birlikte çalGKmaktan hoKlanGrlar ve bundan
daha çok yarar sa larlar. Bu çalGKmada birey-arkadaK ögesi; ö renme iKleminde çalGKGrken kendi
baKGmGza olmayG ifade eder. BazG ö renciler kendi baKlarGna çalGKmayG tercih ederlerken bazGlarG,
bir baKkasG ya da ö renci gruplarGyla çalGKmayG tercih eder. ÖSP ö rencileri genelde tek
baKlarGna çalGKmayG ye ledikleri görülmektedir. Bu bulgu ö rencilerin sessiz bir ortamda
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çalGKma ögesiyle de tutarlGlGk göstermektedir. YetiKkin ögesi ise bir yetiKkinden rehberlik almayG
ve etkileKimde bulunmayG ifade eder. Ancak ö renciler bir yetiKkinden ders dinleme yoluyla
ö renme yönünde kararsGz bir tablo çizerken iyi notlar alarak daha önceki çizelgelerde
görüldü ü gibi hem kendilerini hem de ailelerini mutlu etmeyi istediklerini ifade etmektedir.
Fizyolojik özellikler, ö rencilerin ö renme için duyu organG ve zaman dilimi seçme, ö renme
sGrasGnda yiyece e ve harekete gereksinme duyup duymama ile ilgili özelliklerdir. Ö renciler
ö renme amacGyla duyu organlarGnG seçmede farklGlGklar gösterirler. Örne in, ö renmede kimi
ö renciler daha çok görme duyularGnG kullanGrlarken kimileri ço unlukla iKitme ya da dokunma
duyularGnG iKe koKabilirler. Öte yandan, kimi ö renciler ö renme sGrasGnda bir Keyler yeme ve
içme gereksinmesi duyarlarken kimileri yeme ve içmeyi çalGKmaya engel olarak görürler.
ÇalGKGrken hareketli olma kimi ö renciler için önem taKGrken kimileri için gerek duyulmayan bir
özelliktir. BunlarGn yanGsGra, ö renciler ö renmek için seçtikleri zaman dilimi bakGmGndan da
farklGlGk gösterirler. Kimi ö renciler sabahlarG erken saatlerde, kimileri ö leye do ru, kimileri
ö leden sonralarG, kimileri de gece saatlerinde çalGKmayG tercih ederler. AraKtGrmada yer alan
fizyolojik tercihler ba lamGnda; iKitsel, dokunsal, görsel ö elerin temeli dinleyerek, görerek ya
da dokunarak ö renmedir. Ö rencilerin ö renme sGrasGnda a GrlGkla önce görsel sonra iKitsel ve
dokunsal tercihleri oldu u görülmektedir. Bu durum daha önce farklG ÖSP ö rencileriyle ilgili
olarak B G 16 envanteri kullanGlarak yapGlan araKtGrmadaki bulgularG da desteklemektedir
(Babado an, 2008a). Ö renciler yeme ve içme ögesi konusunda genelde kararsGz bir tablo
çizmelerine karKGn bir Keyler atGKtGrmayG sevdiklerini ifade etmiKlerdir. Zaman ögesi, ö rencilerin
günün de iKik zamanlarGndaki enerji düzeyi ile ilgilidir. SabahGn erken saatlerinde mi, ö leye
do ru mu yoksa gecenin geç saatlerinde mi ö renmeyi tercih ettikleri belirlenir. Ö rencilerin
genelde sabahlarG çalGKmayG tercih etmede karasGz olduklarG, bunun yerine ö renme için uygun
olan zaman diliminin akKamlarG oldu unu ifade etmiKlerdir. Hareketlilik ögesi ise ö renirken
vücudu hareket ettirmeyle ilgilidir. ÖSP ö rencileri genelde hareketlilik gereksinimi olan
ö rencilerdir. Özellikle uzun süre sGrada oturmanGn ve sürece etkin biçimde katGlmamanGn
ö renmelerini ketledi ini ifade etmiKlerdir.
Tüm bu verilere karKGn ö rencilerin tercihlerle ilgili ortalamasGna bakGldG Gnda katGlmanGn
genelde alt sGnGrGna yakGn oldu u görülmektedir. Da GlGmGn sapmasGnGn göreli olarak düKük
oldu u görülmektedir. Grubun ne türdeK ne de ayrGk oldu u görülmektedir. Akademik baKarG
ortalamasG açGsGndan bakGldG Gnda sapmanGn daha yüksek oldu u ve bu yönden grubun daha
türdeK bir görünüm çizdi i söylenebilir. Ancak ö rencilerin ö renme tercihleri ile akademik
baKarG ortalamalarG arasGnda anlamlG iliKkiye rastlanmamGKtGr. Oysa bu iliKkinin ö renmeö retme süreci içinde olumlu bir biçimde yüksek olmasG beklenmektedir.
Bu çerçevede ö rencilerin ö renme tercihleri göz önünde bulundurulacak biçimde gerek
program tasarGmlarGnda gerekse ortam tasarGmlarGnda çeKitli düzenlemelere gidilmelidir.
Özellikle iKitsel sunumlarG destekleyen görsel materyaller oluKturulmalG ve var olanlar ise
geliKtirilmelidir. Özellikle bu konularda ö retim elemanlarG da bilgilendirilmeli, de erlendirme
toplantGlarG düzenlenmeli ve akademik danGKmanlGk programlarG düzenlenmelidir.. Sosyolojik
terciler göz önüne alGndG Gnda ö renme merkezlerinde ö rencilerin bireysel çalGKma
olanaklarGna hizmet eden mekanlarGn artGrGlmasGna gerek vardGr.
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