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Ö⁄RENME STRATEJ‹LER‹N‹N HAYAT B‹LG‹S‹ VE
SOSYAL B‹LG‹LER Ö⁄RET‹M‹ DERS‹NDE

AKADEM‹K BAfiARIYA ETK‹S‹

Bayram TAY*

ÖÖzzeett

Bu araflt›rma, ö¤rencilerin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi der-
sinde ö¤renme stratejilerini kullan›p kullanmama durumlar›n›n akademik ba-
flar›lar› üzerindeki etkisini belirleme amac›ndad›r. Araflt›rman›n yöntemi de-
neyseldir ve öntest-sontest kontrol gruplu araflt›rma deseni kullan›lm›flt›r. Ör-
neklemi, K›rflehir E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim S›n›f Ö¤retmenli¤i Anabilim Da-
l›nda okuyan 2005–2006 ö¤retim y›l›nda 3. s›n›fa devam eden 30’u kontrol ve
30’u deney grubu olmak üzere 60 ö¤renci oluflturmufltur. Deney grubu ö¤ren-
cilerine araflt›rmac› taraf›ndan ö¤renme stratejileri do¤rudan ö¤retim modeli
ile ö¤retilmifl, kontrol grubu ö¤rencileri ö¤renme stratejilerinden haberdar edil-
memifltir. Elde edilen bulgulara göre, “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤reti-
minde Geliflim ve Ö¤renme” konusunda, ö¤renme stratejileri ö¤retiminin ya-
p›ld›¤› s›n›f ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerinin, geleneksel (ö¤renme stratejile-
ri ö¤retiminin yap›lmad›¤›) ö¤retim yap›lan ö¤rencilere göre daha baflar›l› ol-
duklar›, her iki grubun baflar› durumlar›n›n cinsiyete göre farkl›l›k göstermedi-
¤i belirlenmifltir. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ö¤retimi, ö¤renme
stratejileri, ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi, baflar›

11..  GGiirriiflfl

Günümüz dünyas› iletiflim ve bilgi ça¤›n› yaflamaktad›r. Bilgi, iletiflimin mesa-
feleri k›saltmas› ile genifl kitlere çok k›sa sürede ulaflmakta ve buna paralel olarak kit-
leleri etkileyip de¤ifltirmektedir. Bu de¤iflim hem sosyal hem de ekonomik yap›larda
kendini hissettirmektedir. Sosyo-ekonomik yap›n›n de¤iflimi toplumlar›n e¤itim sis-
temlerini etkilerken e¤itim sistemleri bu h›zl› de¤iflimi yakalamak zorundad›r. Ülke-
mizde de bu geliflmeler ›fl›¤›nda e¤itim programlar› de¤ifltirilmekte ve gelifltirilmek-
tedir. 

Geleneksel anlamda e¤itim, bireylerin davran›fllar›n› de¤ifltirme süreci iken
günümüzde bilgi üreten ve üretti¤i bilgiyi kullanabilen bireyler yetifltirme süreci ola-
rak ifade edilebilir. Bilgiyi üreten ve üretti¤i bilgiyi kullanan bireylerin yetifltirilebil-
mesi öncelikle onlar›n ö¤renmeyi ö¤renmesi ile mümkün olabilecektir. Ö¤renmeyi
ö¤renme; ö¤renme stratejilerini bilmeyi ve ö¤renmeyi gerektirmektedir.
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11..11..  ÖÖ¤¤rreennmmee  SSttrraatteejjiilleerrii

Ö¤renme stratejileri, ö¤renme s›ras›nda uygulanan, ö¤renmeyi art›r›c› faali-
yetlerdir. Bu stratejilere, sunulan materyali tekrarlama, anlaml› gruplar halinde dü-
zenleme ve görsel imajlar yoluyla anlaml› hale getirme gibi etkinlikler örnek verilebi-
lir (Mayer, 1987, 65). Bir baflka ifade ile ö¤renme stratejileri, ö¤rencilerin ö¤renme-ö¤-
retme süreci içinde ya da bireysel haz›rl›klar›nda kendisine sunulan bilgileri zihinsel
süreçlerinden geçirerek, ona anlam vermesi ve kendine mal etmesi için gerekli olan
çabalar› ortaya koymas› fleklinde tan›mlanabilir (Tay, 2002, 16). Tan›mdan hareketle,
ö¤renme stratejileri birden fazla çaban›n bileflkesi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
nedenle çabalar›n yani ö¤renme stratejilerinin s›n›fland›r›lmas›na ihtiyaç duyulabile-
cektir. Bu s›n›flamalardan biri Mayer (1987, 81) taraf›ndan, stratejilerin bireyin geliflim
süreçleriyle iliflkisi dikkate al›narak yap›land›r. Bu s›n›fland›rmada ö¤renme strateji-
lerinin geliflim aflamalar› üç döneme ayr›lmaktad›r. Bunlar flu flekilde ifade edilmek-
tedir:

• Erken Dönem: Bu dönemde ö¤renme stratejileri kazan›lm›fl durumda de¤il-
dir ve ö¤renen taraf›ndan kendili¤inden kullan›lamaz. Bu dönem okulöncesi dönem
olarak düflünülebilir.

• Geçifl Dönemi: Bu dönemde ö¤renme stratejileri kazan›lm›fl durumdad›r;
ancak ö¤renmeyi art›rmak için kendili¤inden kullan›lmaz. Ö¤renciler bu dönemde
yetiflkinler taraf›ndan d›flsal ö¤retim yoluyla ö¤renme stratejilerini kullanabilirler. Bu
düzey ilkö¤retimin birinci basama¤›n› içerir.

• Son Dönem: Bu dönemde ö¤renme stratejileri kazan›lm›fl durumdad›r ve ye-
tiflkin ö¤retimine gerek kalmadan uygun flekilde kullan›labilir. Ayr›ca bu düzeyde ço-
cuklar stratejilerini kendi ö¤renme hedeflerine göre düzenleyebilirler. Bu düzey stra-
tejiye ba¤l› olmak üzere ilkö¤retimin II. kademesini, lise y›llar›n› ve yetiflkinli¤i kap-
samaktad›r.

Bir di¤er s›n›fland›rmada Gagné (1988, 134–139), ö¤renme stratejilerini befl
gruba ay›rm›flt›r. Bunlar;

1.Dikkat Stratejileri,

2.K›sa Süreli Bellekte Depolamay› Art›ran Stratejiler,

3.Kodlamay› Art›ran Stratejiler,

4.Geri Getirmeyi ( Hat›rlamay› ) Kolaylaflt›ran Stratejiler, 

5. ‹zleme Stratejileridir.

Bu çal›flmada Gagné taraf›ndan yap›lan s›n›fland›rma göz önünde tutulmufl
ve bu stratejilere güdüleme stratejileri eklenerek araflt›rma gerçeklefltirilmifltir.

11..11..11..  DDiikkkkaatt  SSttrraatteejjiilleerrii

Dikkat, en genel anlam›yla “zihinsel bir faaliyetin odaklaflmas›d›r” (Matlin,
1989, 52). Dikkat stratejisi de ö¤rencinin kendisine sunulan uyar›c›lara yo¤unlaflmas›
olarak tan›mlanabilir. Dikkat stratejilerinde, anahtar sözcüklerin ya da temel fikirle-
rin alt›n› çizme ve metin kenar›na not alma stratejileri kullan›labilmektedir.
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11..11..22..  KK››ssaa  SSüürreellii  BBeelllleekkttee  DDeeppoollaammaayy››  AArrtt››rraann  SSttrraatteejjiilleerr

K›sa süreli bellekte bilginin kal›fl süresi ve al›nan bilgi miktar› s›n›rl›d›r. Bu s›-
n›rl›l›klar› en aza indirmek için k›sa süreli bellekte depolamay› art›ran stratejiler kul-
lan›lmal›d›r. Bu stratejiler zihinsel (örtük) tekrar ve gruplama stratejileridir.

11..11..22..11..  ZZiihhiinnsseell  TTeekkrraarr  SSttrraatteejjiilleerrii

Weinstein ve Mayer (1986, 316)’e göre tekrar stratejileri, ö¤rencinin ö¤renme
s›ras›nda sunulan materyali ezberden okumas›n› ve isimlendirmesini içermektedir.
Bu stratejinin amac›, bilgilerin uzun süreli belle¤e aktar›lmas›nda bilgilerin seçilmesi
ve kazan›lmas› olabilir. Bilgiyi iflleme kuramc›lar›na göre bilginin k›sa süreli bellekte
saklanma süresi en fazla 20 saniye olarak ifade edilmektedir. Ancak bu süre tekrar yo-
luyla uzat›labilir. Zihinsel tekrar stratejileri, ö¤rencinin ö¤renmek zorunda oldu¤u
bilgi ya da bilgi kümelerini zihinsel olarak tekrarlamas› fleklinde tan›mlanabilir. 

11..11..22..22..  GGrruuppllaammaa  SSttrraatteejjiissii

K›sa süreli bellekte bilginin kal›fl süresinin az olmas›n›n yan›nda bir de bilgi-
nin miktar olarak s›n›rl›l›¤› söz konusudur. Miller 1956 y›l›nda yay›nlad›¤› “Mucize
say› yedi art› ve ya eksi iki: Bilgi iflleme kapasitemizdeki baz› s›n›rlamalar” adl› ma-
kalesinde bireyin belli bir zaman diliminde iflleyebilece¤i bilgi miktar›n› 7±2 bilgi bi-
rimi olarak tespit etmifltir (Aktaran: Özdemir ve Yal›n, 2000, 7). Bilgiyi gruplayarak bi-
rim say›s›n› azaltmak, k›sa süreli belle¤in kapasite s›n›rl›l›¤›n› azaltman›n bir yolu
olabilir.

Erden (1996, 81–84)’e göre, gruplama yap›l›rken, bilgi birimleri aras›nda man-
t›ksal bir ba¤ kurmaya çal›fl›lmal›d›r. Bunun için afla¤›daki teknikler önerilmektedir:

• Bilginin ortak özelliklerine göre s›n›flanmas›,

• Kronolojik s›ralama,

• Bilgi birimlerinden hikâye ya da cümle oluflturma,

• ‹lk harflerle anlaml› sözcük üretme,

• fiark›lar.

Gruplama stratejileri, ö¤rencinin, ö¤renilecek olan bilgi kümelerinden anlam-
l› ya da anlams›z k›saltmalar yaparak uzun süreli belle¤e yerlefltirecek flekle getirme-
si olarak tan›mlanabilir.

11..11..33..  KKooddllaammaayy››  AArrtt››rraann  SSttrraatteejjiilleerr

Yorumlama, bellek destekleyiciler, benzetimler kurma, sözel ya da görsel ilifl-
kiler oluflturma, not tutma, bilgi haritas› oluflturma gibi stratejiler (Gagné, 1988,
135–136) kodlamay› art›r›c› stratejilerdir. Weinstein ve Mayer (1986, 320–321)’e göre
kodlamay› art›r›c› stratejiler; zihinsel imgeler oluflturma, anahtar sözcük ve bellek
destekleyiciler kullanma, kendi kelimeleriyle özet ç›karma, benzerlikler kurma, soru-
lar› yan›tlama ve kendi düflünceleriyle not alma gibi etkinliklerdir. Bu ba¤lamda kod-
lama stratejilerinde afla¤›daki teknikler kullan›lmaktad›r:

u BBaayyrraamm TTaayy
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11..11..33..11..  ÖÖrrttüükk  vvee  AAçç››kk  TTeekkrraarr

K›sa süreli bellekte depolamay› art›ran strateji tekniklerinden olan tekrar tek-
ni¤i, kodlamay› art›r›c› stratejilerde de kullan›lmaktad›r.

11..11..33..22..  KKooddllaammaa

Kodlama, çal›flan bellekteki bilginin uzun süreli bellekte var olan ve daha ön-
ceden ö¤renilen bilgilerle iliflkilendirilerek, uzun süreli belle¤e aktar›lma sürecidir
(Tay, 2004, 4). 

11..11..33..33..  EEkklleemmlleemmee

Eklemleme, bilginin anlaml›l›¤›n› art›rmak üzere, bilgi bütününün parçalar›
aras›ndaki ba¤›nt›, ça¤r›fl›m say›s›n› art›rma sürecidir. Eklemleme, yeni al›nan bilgi ile
uzun süreli bellekte hâlihaz›rda bulunan bilgi aras›ndaki iliflki kuruldu¤u, ba¤›nt›
sa¤land›¤›nda oluflur (Senemo¤lu, 1997, 312).

11..11..33..44..  ÖÖrrggüüttlleemmee

Örgütleme stratejilerinde, ö¤rencinin yeni bilgileri, ön bilgilerini kullanarak
kendisi için daha anlaml› olacak biçimde yeniden yap›land›rmas› söz konusudur. Bu
stratejinin taktik ve ö¤renme etkinlikleri olarak özellikleri; benzerlik ve farkl›l›klar›na
göre gruplama, karfl›lafl›lan bilgi bütününü anlaml› ö¤elere ay›rma, bir metin içerisin-
deki temel, yard›mc› noktalar› ve bunlar aras›ndaki iliflkileri gösterme gibi durumlar
say›labilir. Örgütleme stratejilerinin en temel düzeyi madde ya da olgular›n taksono-
mik olarak s›n›fland›r›lmas›d›r (Demirel, 1999, 130). Örgütleme stratejilerinde kulla-
n›lan teknikler; Not Alma, Özetleme, Uzamsal Temsilciler Oluflturma ve Okudu¤unu
Anlama (SQ4R) Stratejileridir. Bunlardan uzamsal temsilciler oluflturmada; bilgiyi hi-
yerarflik bir biçimde flematize etme, konunun ana hatlar›n› ç›karma, kavram haritas›
(flema) ve a¤› oluflturma vard›r.

11..11..33..55..  BBeelllleekk  DDeesstteekklleeyyiiccii  SSttrraatteejjiilleerr

Bellek destekleyici ö¤renme stratejileri de bilginin k›sa süreli bellekte anlam-
land›r›larak uzun süreli belle¤e yerlefltirilmesini sa¤lad›¤›ndan, kal›c› ö¤renmede ve
hat›rlamada önemli etkiye sahiptir. Özellikle sözcüklerin, ilkelerin, olgular›n ö¤renil-
mesi ve hat›rlanmas›nda bellek destekleyici ö¤renme stratejileri s›kça kullan›lmakta-
d›r. Örgütleme ve eklemleme çok güçlü kodlama (anlamland›rma) türleri olmakla bir-
likte, bütün bilgiler örgütleme için elveriflli olmayabilir. Ayr›ca baz› bilgiler de tama-
m›yla yeni ya da eskilerle tümden iliflkisiz olabilir. Bu nedenle de eklemleme yoluyla
kodlamak mümkün olmaz. Bu durumda anlaml› kodlama yapmak için bellek destek-
leyici ipuçlar›n› kullanmak oldukça faydal› olabilir. Bellek destekleyiciler, okul ö¤ren-
melerinde özellikle terimleri ve olgular› (kim, ne zaman, nerede sorular›na cevap ve-
ren bilgi türü) kodlamak üzere genifl ölçüde kullan›lmaktad›r. Bellek destekleyici stra-
tejileri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar; imajlar ve sözel sembollerdir (Sene-
mo¤lu,1997, 315–316, 573).

11..11..33..55..11..  ‹‹mmaajjllaarr

‹majlar›n kullan›ld›¤› bellek destekleyici stratejilerde bilgi, zihinsel resimler
içine yerlefltirilerek ya da onlarla iliflkilendirilerek kodlan›r. Bellek destekleyici olarak
görsel imaj oluflturma s›ras›nda flunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan bi-
rincisi, düflünülen ya da zihinsel olarak çizilen resim çok basit olmal›, gereksiz konu
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d›fl› ö¤elere yer verilmemelidir. ‹kincisi ise, imajlar hat›rlamay› kolaylaflt›r›c› flekilde
canl› ve kolay olmal›d›r. ‹majlar›n kullan›ld›¤› dört tür bellek destekleyici yöntem
vard›r. Bunlar; a) yerleflim yöntemi, b) zincirleme yöntemi, c) ask› sözcük yöntemi, d)
anahtar sözcük yöntemidir.

11..11..33..55..22..  SSöözzeell  SSeemmbboolllleerr

Bu teknikte, yeni bilgi önceden ö¤renilen bilgi ile anlaml› ba¤ oluflturularak
kodlan›r. Burada iki yöntemin kullan›labilece¤i ifade edilir. Bunlar; bafl harflerle dü-
zenleme ve kafiye oluflturmad›r.

11..11..44..  GGeerrii  GGeettiirrmmeeyyii  ((HHaatt››rrllaammaayy››))  AArrtt››rr››cc››  SSttrraatteejjiilleerr

Ö¤renme stratejilerinden biri de hat›rlamay› art›ran stratejilerdir. Bilgilerin
uzun süreli bellekte kodlanarak sakland›¤›n› ifade etmifltik. Bu bilgiler kullan›laca¤›
zaman uzun süreli bellekten geriye ça¤r›l›r. Bu ifllemin yap›labilmesi için mant›¤›n,
ipuçlar›n›n ve di¤er bilgilerin kullan›larak, geri getirecek oldu¤umuz bilginin yeni-
den canland›r›lmas› gerekmektedir. Ormrod (1990, 263)’ a göre, bir bilginin uzun sü-
reli bellekten geri getirilmesi, büyük ölçüde onun ilk olarak ne kadar iyi kodland›¤›
ve depoland›¤›na ba¤l›d›r.

11..11..55..  ‹‹zzlleemmee  SSttrraatteejjiilleerrii

Birçok araflt›rmac› izleme stratejilerini; yürütücü bilifl stratejileri, bilifl bilgisi,
kavramay› izleme ve anlamay› izleme gibi farkl› isimlerle dile getirmifltir. Weinstein
ve Mayer (1986, 320) izleme stratejisinin, ö¤rencilerin bir e¤itim aktivitesi için ö¤ren-
me hedeflerini oluflturmalar›n›, bu hedeflerin ne derece gerçekleflti¤ini de¤erlendir-
melerini ve bu hedeflere ulaflmak için kullan›lan stratejileri yerine göre de¤ifltirmele-
rini kapsad›¤›n› belirtmektedirler. Gagné (1988, 139) ise izleme stratejilerini; bireyin
kendi düflünme ve ö¤renme yollar›n›n fark›nda olmas›n› ve kendi ö¤renmesini etkili
olarak düzenlemesini sa¤layan, soru sorma ve kendi kendini test etme gibi stratejile-
ri kapsad›¤›n› ifade etmektedir.

Öztürk (1995, 43)’e göre Nisbet ve Shucksmith, bilifli yönetme stratejilerinin
(izleme stratejilerinin) kapsad›¤› davran›fl boyutlar›n›n listesini alt› basamakta ele al-
m›fl ve flöyle s›ralam›fllard›r:

• Sorular sorma,

• Planlama,

• ‹zleme,

• Kontrol etme,

• Yenileme,

• Kendi kendini test etme.

11..11..66..  GGüüddüülleemmee  SSttrraatteejjiilleerrii

Bireyin ö¤renme faaliyetlerini yürütürken kulland›¤› biliflsel stratejiler bazen
ö¤renmeyi sa¤lamada yetersiz kalabilmektedir. Bunun için ö¤rencinin duygusal ve
güdüsel engelleri kendi ö¤renme ortam›ndan uzaklaflt›rmas› gerekmektedir. Ö¤renci-
nin duygusal ve güdüsel engelleri ortadan kald›rmas›nda kulland›¤› stratejilere du-
yuflsal stratejiler ya da güdüleme stratejileri ad› verilmektedir. Weinstein ve Mayer
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(1986, 319)’e göre ö¤rencinin ö¤renme s›ras›nda dikkatini toplamas› ve sürdürmesi,
konsantre olmas›, kayg›y› azaltmas›, zaman›n› etkili kullanmas›, motivasyonunu sa¤-
lamas› ve sürdürmesi için kulland›¤› stratejiler duyuflsal stratejiler olarak ifade edil-
mektedir. 

Ravitch (1992), okullar›n standartlar› ve ö¤retmenlerin akademik niteli¤inin
art›r›lmas›nda baflar›l› olunsa da ö¤rencinin çaba sarf etme iste¤i artmad›¤› sürece, so-
nuç olumlu olmayacakt›r (Akt. Baykent, 2002, 1) demektedir. Bir baflka deyiflle, ö¤ren-
me-ö¤retme süreci içinde gerek bireysel haz›rl›klarda gerekse s›n›f ortam›nda ö¤ren-
me sorumlu¤u ö¤renenin kendisine ait olmal› ve bu süreç içerisinde aktif rol oynama-
l›d›r. Bu özelliklere sahip olan ö¤renciler baflar›l› olabilirler. Ö¤renenin ö¤renme iflini
baflar› ile tamamlamas› ö¤renme stratejilerini ne kadar bildi¤ine ve ne kadar uygula-
yabildi¤ine ba¤l›d›r diyebiliriz. Bu nedenle ö¤renme stratejilerinin ö¤rencilere ö¤re-
tilmesi gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

11..22..  ÖÖ¤¤rreennmmee  SSttrraatteejjiilleerriinniinn  ÖÖ¤¤rreettiimmii

Ö¤renme stratejilerinin bilinmesi kadar ö¤retilmesi de önemli konulardan bi-
rini oluflturmaktad›r. Ö¤renme stratejileri ö¤rencinin ö¤renecek oldu¤u materyali ya
da bilgi toplulu¤unu, hangi yöntem ve teknikle kendisine en k›sa yoldan ve en kal›c›
flekilde ö¤renmesini sa¤layan stratejilerdir. Birey nas›l ö¤renece¤ini bilirse ö¤renme-
ö¤retme sürecindeki aktiviteleri ona ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterecektir. Bunun için
birçok e¤itimci ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi üzerine çal›flmalar yapm›fllard›r. Ö¤-
renme ve ö¤retme bir madalyonun iki yüzü gibi düflünülebilir. Ö¤renme olmadan ö¤-
retim, ö¤retim olmadan ö¤renme olamaz diyebiliriz. ‹yi bir ö¤retimin ö¤rencilere; na-
s›l ö¤reneceklerini, nas›l düflüneceklerini, nas›l hat›rlayacaklar›n› ve kendilerini nas›l
motive edeceklerini ö¤retmeyi içerdi¤ini söyleyebiliriz. Erden ve Akman (1998: 154)
bireyin bu stratejileri genellikle okul ve okul d›fl› yaflant›lar›nda deneme-yan›lma yo-
luyla ya da yak›n çevresindeki kiflilerin tavsiyesiyle ö¤rendiklerini belirtmektedirler.

Senemo¤lu (1997, 579–583) ö¤renme stratejilerinin ö¤retilmesi ile ilgili olarak
ö¤rencilerin ö¤renme stratejileri hakk›nda flu bilgilere sahip olmalar› gerekti¤ini be-
lirtmektedir. Bunlardan birincisi, ö¤renciler ö¤renme stratejilerinin türleri, tan›mlar›,
birbirleriyle benzerlikleri, birbirlerinden farkl›l›klar› nelerdir gibi konularda bilgilen-
dirilmelidirler. ‹kincisi, ö¤renciler ö¤renme stratejilerinin nas›l kullan›laca¤› konu-
sunda bilgilendirilmelidirler. Üçüncü olarak da ö¤renciler, belirli stratejileri ne zaman
ve niçin kullanmalar› gerekti¤i konusunda bilgilendirilmelidirler. Ö¤renme stratejile-
rinin bu ilkeler dikkate alarak iki yaklafl›mla ö¤retilebilece¤i ifade edilmektedir. ‹lki
do¤rudan ö¤retim, di¤eri ise karfl›l›kl› ö¤retimdir. Do¤rudan ö¤retim yaklafl›m›; ö¤-
retmenin, ö¤rencilerin konuyla ilgili ön ö¤renmelerini kullan›ma haz›r hale getirme-
sini; ö¤renilecek davran›fl› aç›klamas›n›, göstermesini; daha sonra ö¤rencinin bu dav-
ran›fl› göstermesi için f›rsat vermesini; ö¤renciye yapt›¤› davran›fl hakk›nda dönüt
vermesini kapsamaktad›r. Karfl›l›kl› ö¤retim yaklafl›m› ise, ö¤retmenin ö¤retme-ö¤-
renme sürecinde sunufl yapmas›ndan çok, model olmas›n› gerektirmektedir.

Aç›kgöz (1996, 74–79) ö¤renme stratejileri ö¤retiminin özel ve genel amaçl› ay-
r› programlar fleklinde ö¤retilmesi üzerinde durmufl, bunun yan›nda bu stratejilerin
derslerle bütünlefltirilerek ö¤retilmesi yaklafl›m›n› da benimsemifltir. 

Do¤an (2002, 2–10) ise ö¤renme stratejilerinin ö¤retiminde befl yöntemden söz
etmektedir. Bunlar; 
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1.Do¤rudan Ö¤retim,

2.‹fl birlikli Strateji Ö¤retimi,

3.Karfl›l›kl› Ö¤retim,

4.Öz Düzenlemeli Strateji Ö¤retimi ve

5.Tümleflik Strateji Ö¤retimidir.

Gagné (1988, 146–147) ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi konusunda baz› önem-
li noktalar› afla¤›daki flekilde aç›klamaktad›r:

• Ö¤renme hedeflerine göre uygun stratejinin belirlenmesi,

• Ö¤rencilerin sahip olduklar› bilgi ve beceri düzeyine göre hareket edilmesi,

• Stratejilerin genifl bir zaman süreci içinde kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›,

• Ö¤rencilere destek olunmas›, tekni¤i hat›rlamalar› ve uygulamalar› için ipu-
cu verilmesi, 

• Ö¤rencilerin kendi bilifl bilgilerinin fark›na varmas›n›n sa¤lanmas›.

Bu çal›flmada ö¤renme stratejileri do¤rudan ö¤retim yöntemi ile araflt›rmac›
taraf›ndan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi dersinde kullan›labilecek flekilde
ö¤rencilere ö¤retilmifltir.

11..33..  HHaayyaatt  BBiillggiissii  vvee  SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖ¤¤rreettiimmii

Hayat Bilgisi, do¤al ve toplumsal gerçekle kan›tlamaya dayal› ba¤ kurma sü-
reci ve bu süreç sonunda elde edilen dirik bilgiler bütünü olarak ifade edilir (Sönmez,
2005, 4). Bir di¤er tan›mla hayat bilgisi, çocuklar›n e¤itim süreciyle iyi bir insan, iyi
bir vatandafl olmas›, çevresine etkin bir biçimde uyum sa¤lamas› için gereken temel
davran›fllar› kazanmas›na arac›l›k eden ilk derstir (Ak›no¤lu, 2005, 2). Hayat Bilgisi
dersi içeri¤i hem fen hem de sosyal bilimlerden oluflmaktad›r ve ülkemizde ilkö¤re-
timin 1., 2. ve 3. s›n›flar›nda okutulmaktad›r. 1926, 1930, 1932, 1936, 1948, 1962, 1965,
1968, 1989, 1993, 1995 ve 2005 y›llar›nda hayat bilgisi programlar›nda düzenlemeler
yap›lm›flt›r (Sönmez, 2005, 4; MEB, 2005a, 6). Bu dersin amac› ö¤rencileri yaflad›klar›
çevreyi tan›tarak uyumlar›n› sa¤lamak ve karfl›laflt›klar› problemleri çözebilme bece-
risi kazand›rmakt›r. 

Sosyal Bilgiler ise bireyin toplumsal var oluflunu gerçeklefltirebilmesine yar-
d›mc› olmas› amac›yla; tarih, co¤rafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, fel-
sefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandafll›k bilgisi konular›n›
yans›tan; ö¤renme alanlar›n›n bir ünite ya da tema alt›nda birlefltirilmesini içeren; in-
san›n sosyal ve fizikî çevresiyle etkilefliminin geçmifl, bugün ve gelecek ba¤lam›nda
incelendi¤i; toplu ö¤retim anlay›fl›ndan hareketle oluflturulmufl bir ilkö¤retim dersi-
dir (MEB, 2005b, 51) ve ülkemizde ilkö¤retim 4., 5., 6. ve 7. s›n›flar›nda okutulmakta-
d›r. ‹lkokullarda Sosyal Bilgiler ad›, ülkemizde ilk defa 1968 program›yla yer alm›fl,
bundan önceki programlarda (1926, 1930, 1932, 1936, 1948) Tarih, Co¤rafya, Yurt Bil-
gisi (Yurttafll›k Bilgisi) ve 1962’de Toplum ve Ülke ‹ncelemeleri dersleri ile Sosyal Bil-
giler dersi yürütülmeye çal›fl›lm›flt›r. 1968’den sonra 1989, 1993,  1998 ve 2005’de prog-
ramlarda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu programlarda Sosyal Bilgiler ismi korunmufltur
(Sönmez, 1997, 8–9; MEB, 2005b; Baysal, 2005, 57–76).
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Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri ilkö¤retim I. kademesinde Fen ve Tek-
noloji dersi ile birlikte mihver ders özelli¤indedir ve ilkö¤retim I. kademede görev ya-
pacak olan s›n›f ö¤retmeni adaylar›n›n bu derslerin amaçlar›, içerikleri, ö¤renme-ö¤-
retme süreçleri ve de¤erlendirme boyutlar›n› çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu ba¤-
lamda e¤itim fakülteleri s›n›f ö¤retmenli¤i bölümlerinde 3. s›n›fa devam eden ö¤ret-
men adaylar›na Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi I ve II ad› ile her iki dönem-
de okutulmak üzere ö¤retim dersleri yer almaktad›r. Bu derslerin amac›na ulaflabil-
mesi ö¤retmen adaylar›n›n bu dersleri baflar› ile tamamlamas›na ba¤l›d›r. Bu dersler-
deki baflar› düzeyini art›rmak için ö¤retmenler konular›n› anlat›rken de¤iflik yöntem,
teknik ve strateji kullanabilirler. Fakat ö¤retmenin gayreti ço¤u zaman tek bafl›na ye-
terli olamayabilecektir. Ö¤rencilerin baflar›lar›n›n art›r›lmas› onlara ö¤renme sorum-
lulu¤unun verilmesi ile daha mümkün olabilir. Ö¤renme sorumlulu¤u beraberinde
ö¤renme stratejilerinin bilinip uygulanmas›n› getirece¤inden baflar›n›n art›r›lmas›nda
ö¤renme stratejileri etkili olabilecektir.

11..44..  AAmmaaçç

Bu araflt›rma, ö¤rencilerin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ö¤retimi dersinde
ö¤renme stratejilerini kullanma durumlar›na göre baflar› düzeylerini tespit etmeyi
amaçlamaktad›r. Bu amaca ulaflmak için afla¤›daki sorulara cevap aranm›flt›r;

1. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grup ile geleneksel grup (ö¤ren-
me stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) ön test puanlar› aras›nda anlaml› bir
fark var m›d›r?

2. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grup ile geleneksel grubun(ö¤-
renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) son test puanlar› aras›nda anlam-
l› bir fark var m›d›r?

3. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun ön test puanlar› ile son
test puanlar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

4. Geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun)
ön test puanlar› ile son test puanlar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

5. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› gruptaki ö¤rencilerin cinsiyetleri
ile “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki
baflar›lar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

6. Geleneksel gruptaki (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun)
ö¤rencilerin cinsiyetleri ile “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve
Ö¤renme” konusundaki baflar›lar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

11..55..  SSaayy››lltt››llaarr

1. Örneklem evreni temsil edebilecek niteliktedir.

2. Kontrol alt›na al›namayan istenmedik de¤iflkenler bütün gruplar› eflit flekil-
de etkilemifltir. 

11..66..  SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

1. Araflt›rman›n verileri ve bulgular›n›n kayna¤›, 2005–2006 E¤itim-Ö¤retim
y›l› güz döneminde Gazi Üniversitesi K›rflehir E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i
Ana Bilim Dal› normal ve ikinci ö¤retime devam eden 3. s›n›f ö¤rencilerle s›n›rland›-
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r›lm›flt›r.

2. Baflar› testi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi I konular›ndan, Geli-
flim ve Ö¤renme konusu ve buna ba¤l› olarak 3,5 haftal›k süre ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

3. Toplanan verilerin geçerlili¤i, baflar› testinin uyguland›¤› grup dilimi ile s›-
n›rl›d›r.

22..  YYöönntteemm

Bu araflt›rman›n yöntemi deneyseldir ve öntest-sontest kontrol gruplu araflt›r-
ma modeli kullan›lm›flt›r. 

22..11..  EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Araflt›rmada s›n›rland›r›lm›fl evren kullan›lm›flt›r. Buna çal›flma evreni de de-
nilmektedir (Arseven, 1993, 92; Karasar, 2003, 110). Bunun için Gazi Üniversitesi K›r-
flehir E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i Ana Bilim Dal›nda ö¤renim gören 3. s›n›f
ö¤rencileri (toplam 360 ö¤renci) s›n›rland›r›lm›fl evreni (çal›flma evrenini) olufltur-
mufltur.

Araflt›rman›n örneklemini, Gazi Üniversitesi K›rflehir E¤itim Fakültesi S›n›f
Ö¤retmenli¤i Ana Bilim Dal› normal ö¤retim 3-E s›n›f› (kontrol grubu olarak 30 ö¤-
renci) ve ikinci ö¤retim 3-C s›n›f› (deney grubu olarak 30 ö¤renci) ö¤rencileri (toplam
60 ö¤renci), yani belirlenen evrenin %17’si bu araflt›rman›n kapsam›na al›nm›flt›r.

Buna göre ö¤rencilerin cinsiyete, deney ve kontrol grubuna göre da¤›l›mlar›
tablo fleklinde verilmifltir;

TTaabblloo  11::  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn CCiinnssiiyyeettee  GGöörree  DDaa¤¤››ll››mm››

22..22..  VVeerrii  TTooppllaammaa  AArraacc››nn››nn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii  vvee  UUyygguullaannmmaass››  

Araflt›rmada veriler, söz konusu ö¤rencilere “Baflar› Testi” uygulanarak top-
lanm›flt›r. 

Baflar› testi iki bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde ö¤rencilere ait kiflisel
bilgilerle ilgili 2 madde bulunmaktad›r. ‹kinci bölümde ö¤rencilerin “Hayat Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusuna yönelik baflar›lar›n› be-
lirlemek için geçerlili¤i ve güvenilirli¤i test edilmek üzere 35 sorudan oluflan her biri
bir do¤ru cevap ile üç çeldirici olmak üzere dört seçenek içeren çoktan seçmeli test ha-
z›rlanm›fl ve uzman görüflleri al›narak, 125 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Uygulama so-
nuçlar›ndan elde edilen veriler üzerinde madde analizi yap›lm›fl, test maddelerinin
tamam›na ait güçlük indisleri (Pji) ve ay›rdedicilik gücü (rjx) hesaplanm›flt›r. Ay›rde-
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Cinsiyet F (%)

K›z 13 43,3

Deney Grubu Erkek 17 56,7

Toplam 30 100,0

K›z 19 63,3

Kontrol Grubu Erkek 11 36,7

Toplam 30 100,0



dicilik gücü .30’un üzerindeki maddeler hiç de¤ifltirilmeden, .20 ile .30 aras›ndaki
maddeler ise çeldiricileri düzeltilerek teste al›nm›flt›r. Madde analizi sonras›nda 25
adet çoktan seçmeli sorudan oluflan baflar› testinin Cronbach Alpha güvenirlik katsa-
y›s› .72 olarak hesaplanm›flt›r.

22..33..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  UUyygguullaannmmaass››

Araflt›rma uygulama aflamas›na geçmeden önce deney grubuna araflt›rmac›
taraf›ndan ö¤renme stratejileri, do¤rudan ö¤retim modeline uygun olarak ö¤retimi
gerçeklefltirilmifltir. Ö¤renme stratejileri ö¤retimi sonras›nda, kas›m ay›n›n ilk haftas›
deney ve kontrol gruplar›na baflar› testi ön test olarak uygulanm›flt›r. Ayn› hafta “Ge-
liflim ve Ö¤renme” konusu her iki gruba da anlat›lmaya bafllanm›fl ve 3,5 hafta (14 sa-
at) süren konu anlat›m› esnas›nda deney grubuna ö¤rendikleri ö¤renme stratejilerini
kullanmalar› konusunda telkinlerde bulunulmufl bunun d›fl›nda deney ve kontrol
gruplar›na herhangi bir müdahalede bulunulmam›flt›r. Uygulaman›n bitiminde (ka-
s›m ay›n›n son haftas›) her iki gruba baflar› testi tekrar uygulanm›flt›r.

22..44..  VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii  

Veri toplama arac› ile elde edilen veriler bilgisayara aktar›lm›fl ve verilerin çö-
zümlenmesinde istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package For Social Scien-
ces) paket program›ndan yararlan›lm›flt›r.

Verilerin analizine geçmeden önce normallik de¤erlerine bak›lm›fl ve verilerin
normal da¤›l›m gösterdi¤i tespit edilmifltir. Buna ba¤l› olarak verilerin analizinde pa-
rametrik testlerden faydalan›lm›flt›r. Araflt›rman›n 1., 2., 3. ve 4. alt problemlerinin ve-
rileri iliflkili örneklemlere ait oldu¤undan Paired-Samples T-Test ve 5. ve 6. alt prob-
lemlerinin verileri iliflkisiz örneklemlere ait oldu¤undan Independent Samples T-Test
yap›lm›flt›r.

33..  BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Araflt›rmada elde edilen bulgular ve yorumlar› alt problemlerine göre afla¤›da
verilmifltir.

33..11..  Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grup ile geleneksel grup (ö¤ren-
me stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) ön test puanlar› aras›nda anlaml› bir
fark var m›d›r?

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi dersinde ö¤renme stratejileri ö¤reti-
minin yap›ld›¤› grup ile geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lma-
d›¤› grubun) ön test puanlar›n›n birbirinden anlaml› bir flekilde farkl›l›k gösterip gös-
termedi¤ini belirlemek için iliflkili (ba¤›ml›) örneklemlerde T-Testi (Paired Samples T-
Test) uygulanm›flt›r. Bununla ilgili bulgular Tablo 2’de verilmifltir.

TTaabblloo  22::  ÖÖnntteesstt  PPuuaannllaarr››nn››nn GGrruuppllaarraa  GGöörree  TT--TTeessttii  SSoonnuuççllaarr››
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GGrruupp NN XX ssss SSdd TT PP AAnnllaammll››  FFaarrkk

Kontrol Grubu 30 49,47 9,88 29 -,674 0,05

Deney Grubu 30 51,33 9,74 YOK

TTooppllaamm 60 50,40 9,81



Tablo 2’deki verilere göre, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerinin “Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki deney ve
kontrol gruplar›n›n ön bilgileri aras›nda anlaml› bir fark görülmemektedir (t29=-,674,

p>.05). Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›laca¤› grubun ön test puanlar›n›n ortala-
mas› (X=51,33) ile kontrol grubunun ön test puanlar›n›n ortalamas› (X=49,47) birbiri-
ne yak›nd›r. Bu bulgu, “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤-
renme” konusundaki ön bilgilerin deney ve kontrol gruplar› aç›s›ndan birbirine denk
oldu¤unu gösterir.

33..22..  Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grup ile geleneksel grubun(ö¤-
renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) son test puanlar› aras›nda anlam-
l› bir fark var m›d›r?

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimi dersinde ö¤renme stratejileri ö¤reti-
minin yap›ld›¤› grup ile geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lma-
d›¤› grubun) son test puanlar›n›n birbirinden anlaml› bir flekilde farkl›l›k gösterip
göstermedi¤ini belirlemek için iliflkili (ba¤›ml›) örneklemlerde T-Testi (Paired Samp-
les T-Test) uygulanm›flt›r. Bununla ilgili bulgular Tablo 3’de verilmifltir.

TTaabblloo  33::  BBaaflflaarr››  PPuuaannllaarr››nn››nn  GGrruuppllaarraa  GGöörree  TT--TTeessttii  SSoonnuuççllaarr››

Tablo 3’teki verilere göre, 3,5 haftal›k deneysel çal›flma sonunda, ö¤renme stra-
tejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grup ö¤rencileri ile böyle bir ö¤retimin yap›lmad›¤› grup
ö¤rencilerinin “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” ko-
nusundaki baflar›lar› aras›nda anlaml› bir fark oldu¤u bulunmufltur (t59=-3,898,
p<.01). Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun son test puanlar›n›n ortala-
mas› (X=64,00), böyle bir ö¤retimin yap›lmad›¤› grup ö¤rencilerine son test puanlar›-
n›n ortalamas›ndan (X=53,47) daha yüksektir. Buna göre, ö¤renme stratejileri ö¤reti-
minin yap›ld›¤› grup ö¤rencilerinin, böyle bir ö¤retimin yap›lmad›¤› grup ö¤rencile-
rine göre “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konu-
sundaki baflar›lar›n›n daha yüksek oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu bulgu, ö¤renme stra-
tejilerinin ö¤retilmesinin, ö¤rencilerin baflar› düzeyini art›rmada etkili oldu¤unu gös-
terir.

Ö¤renme stratejilerinin kullan›m› ile baflar› aras›nda olumlu yönde bir iliflki-
nin oldu¤u birçok çal›flmayla ortaya konulmufltur. Bunlardan baz›lar› flöyledir: Gör-
gen (1997), Perez ve di¤erleri (1998), Sünbül (1998) ve Olçum (2000) taraf›ndan yap›-
lan çal›flmalar. Bu çal›flmalar araflt›rman›n bulgusunu destekler niteliktedir. Buna gö-
re, ö¤renme stratejilerini kullanan ö¤rencilerin ders baflar›lar› artmaktad›r diyebiliriz. 

33..33..  Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun ön test puanlar› ile son
test puanlar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusun-
da ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun ön test puanlar› ile son test pu-
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Kontrol Grubu 30 53,47 10,47 59 -3,898 0,01

Deney Grubu 30 64,00 10,76 Deney Grubu 

TTooppllaamm 60 58,74 10,61 Lehine



anlar› aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› belirlemek için iliflkili (ba¤›ml›) ör-
neklemlerde t-testi (Paired-Samples T-Test) uygulanm›flt›r. Bununla ilgili bulgular
Tablo 4’de verilmifltir.

TTaabblloo  44::  DDeenneeyy GGrruubbuu  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn ÖÖnntteesstt--SSoonntteesstt  PPuuaannllaarr››nnaa  GGöörree  TT--TTeessttii
SSoonnuuççllaarr››

Tablo 4’teki verilere göre, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerinin “Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusunda ö¤renme strate-
jileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun ön test puanlar› ile son test puanlar› aras›ndaki far-
k›n anlaml› oldu¤u görülmektedir (t29=6.635, p<.01). Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin
yap›ld›¤› grubun ön test puanlar›n›n ortalamas› (X=51,33), son test puanlar›n›n orta-
lamas›ndan (X=64,00) daha düflüktür. Bu bulgu, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencile-
rin “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki
baflar›lar›n›n son test lehine anlaml› oldu¤unu göstermektedir. Buna göre, ö¤rencilerin
baflar› düzeyleri ö¤renme stratejileri ö¤retimine ba¤l› olarak artmaktad›r diyebiliriz. 

33..44..  Geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun)
ön test puanlar› ile son test puanlar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusun-
da geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) ön test
puanlar› ile son test puanlar› aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› belirlemek için
iliflkili (ba¤›ml›) örneklemlerde t-testi (Paired-Samples T-Test) uygulanm›flt›r. Bunun-
la ilgili bulgular Tablo 5’de verilmifltir.

TTaabblloo  55::  KKoonnttrrooll  GGrruubbuu  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn ÖÖnntteesstt--SSoonntteesstt  PPuuaannllaarr››nnaa  GGöörree  TT--TTeessttii
SSoonnuuççllaarr››

Tablo 5’teki verilere göre, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerinin “Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusunda geleneksel gru-
bun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) ön test puanlar› ile son test
puanlar› aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u görülmektedir (t29=2.511, p<.05). Gelenek-
sel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) ön test puanlar›n›n
ortalamas› (X=49,47), son test puanlar›n›n ortalamas›ndan (X=53,47) daha düflüktür.
Bu bulgu, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f kontrol grubu ö¤rencilerinin “Hayat Bilgisi ve
Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki baflar›lar›n›n son test
lehine anlaml› oldu¤unu göstermektedir. Burada ortaya ç›kan baflar› ile deney gru-
bunda ortaya ç›kan baflar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda deney grubundaki baflar› durumunun
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KKoonnttrrooll  GGrruubbuu NN XX ssss SSdd TT PP AAnnllaammll››  FFaarrkk

Son test 30 53,47 10,47 29 2,511 0,05

Ön test 30 51,33 9,88 Son Test 

TTooppllaamm 60 51,47 10,18 Lehine



daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Kontrol grubunda öntest ile sontest puanlar› far-
k› 4 iken, ayn› konudaki deney grubu öntest-sontest puan fark› 12,67 olarak gerçek-
leflmifltir. Kontrol grubunda ortaya ç›kan öntest-sontest anlaml› fark›n nedenini, ö¤-
rencilerin belli bir e¤itim sürecinden geçmelerine ba¤lamak mümkün olabilecektir.
Kontrol ve deney grubu aras›ndaki 8,67’lik baflar› fark› da deney grubu ö¤rencilerinin
ö¤renme stratejilerini ö¤renmeleri ve uygulamalar› ile ilgili oldu¤u sonucuna varabi-
liriz. Bu ba¤lamda ö¤renme stratejilerinin ö¤retimi ö¤rencilerin derste ald›klar› bilgi-
lerin edinimini geleneksel gruba göre daha çok art›rmaktad›r.

33..55..  Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› gruptaki ö¤rencilerin cinsiyetle-
ri ile “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusunda-
ki baflar›lar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusun-
da ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun baflar› puanlar› cinsiyete göre
de¤iflip de¤iflme¤ini belirlemek için iliflkisiz (ba¤›ms›z) örneklemlerde t-testi (Inde-
pendent Samples T-Test) uygulanm›flt›r. Bununla ilgili bulgular Tablo 6’da verilmifltir.

TTaabblloo  66::  DDeenneeyy GGrruubbuu  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn CCiinnssiiyyeettee  GGöörree  SSoonntteesstt  PPuuaannllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn
TT--TTeessttii  SSoonnuuççllaarr››

Tablo 6’daki verilere göre, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerinin “Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusunda ö¤renme strate-
jileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun baflar› puanlar› cinsiyete göre anlaml› bir farkl›l›k
görülmemektedir (t28=.269, p>.05). Bu bulgu, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerin
“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki ba-
flar›lar› cinsiyete göre de¤iflmedi¤ini göstermektedir.

33..66..  Geleneksel gruptaki (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› gru-
bun) ö¤rencilerin cinsiyetleri ile “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim
ve Ö¤renme” konusundaki baflar›lar› aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusun-
da geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) baflar›
puanlar› cinsiyete göre de¤iflip de¤iflme¤ini belirlemek için iliflkisiz (ba¤›ms›z) örnek-
lemlerde t-testi (Independent Samples T-Test) uygulanm›flt›r. Bununla ilgili bulgular
Tablo 7’de verilmifltir.

TTaabblloo  77::  KKoonnttrrooll GGrruubbuu  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn CCiinnssiiyyeettee  GGöörree  SSoonntteesstt  PPuuaannllaarr››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn
TT--TTeessttii  SSoonnuuççllaarr››
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K›z 13 64,62 12,31 28 ,269 0,05

Erkek 17 63,53 9,79 YOK 
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K›z 19 54,53 11,56 28 ,722 0,05

Erkek 11 51,64 8,47 YOK 

TTooppllaamm 30 53,09 10,02



Tablo 7’deki verilere göre, S›n›f Ö¤retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerinin “Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki geleneksel
grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun) baflar› puanlar› cinsi-
yete göre anlaml› bir farkl›l›k görülmemektedir (t28=.722, p>.05). Bu bulgu, S›n›f Ö¤-

retmenli¤i 3. s›n›f ö¤rencilerin “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim
ve Ö¤renme” konusundaki baflar›lar› cinsiyete göre de¤iflmedi¤ini göstermektedir.

44..  SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

44..11..  SSoonnuuççllaarr

1. Ö¤rencilerin “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤-
renme” konusundaki ön bilgileri deney ve kontrol gruplar›nda birbiriyle ayn› düzey-
dedir.

2. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grup ö¤rencileri, böyle bir ö¤reti-
min yap›lmad›¤› grup ö¤rencilerine göre “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retimin-
de Geliflim ve Ö¤renme” konusunda daha baflar›l›d›r. Bir baflka deyiflle, ö¤renme stra-
tejilerinin ö¤retilmesi, ö¤rencilerin baflar› düzeylerini art›rmaktad›r. 

3. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› grubun ön test puanlar› ile son
test puanlar› aras›nda son test lehine anlaml› fark vard›r. Ö¤renme stratejilerinin ö¤-
retilmesi ö¤rencilerin baflar›lar›n› olumlu yönde art›rm›flt›r.

4. Geleneksel grubun (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun)
ön test puanlar› ile son test puanlar› aras›nda son test lehine anlaml› fark vard›r. Fa-
kat buradaki baflar› düzeyi ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› gruptaki ö¤ren-
cilerdeki kadar de¤ildir.

5. Ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›ld›¤› gruptaki ö¤rencilerin “Hayat Bil-
gisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” konusundaki baflar›lar› cin-
siyete göre de¤iflmemektedir.

6. Geleneksel gruptaki (ö¤renme stratejileri ö¤retiminin yap›lmad›¤› grubun)
ö¤rencilerin “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö¤retiminde Geliflim ve Ö¤renme” ko-
nusundaki baflar›lar› cinsiyete göre de¤iflmemektedir.

44..22..  ÖÖnneerriilleerr

1. Ö¤renmeyi bilme ö¤renme iflinde ö¤rencinin en büyük yard›mc›s›d›r. Bu
ba¤lamda ö¤rencilere nas›l ö¤renebileceklerini ö¤retmek gerekecektir.

2. Ö¤renme stratejisini bilen ö¤rencilerin baflar›lar› artt›¤›ndan onlara bu stra-
tejileri ö¤retecek olan ö¤retmenlere (ö¤retmen adaylar›na) ö¤renme stratejileri ö¤re-
tilmelidir.
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THE EFFECTS OF LEARNING STRATEGIES ON THE 
ACCOMPLISHMENT OF THE STUDENTS IN TEACHING 

LIFE AND SOCIAL SCIENCES COURSES

Bayram TAY*

AAbbssttrraacctt

The aim of the study is to find out the effects of learning strategies on
the accomplishment of the students in Teaching Life and Social Sciences courses.
The method of the research is empirical and test-retest with control group rese-
arch design was used to collect data. The sample of the research was composed
of 60 junior students who were randomly chosen among the ones studying in
K›rflehir Faculty of Education and 30 of them composed control group and the
others were chosen as an empirical group. Learning Strategies were taught to
empirical group by means of direct teaching method but the researcher didn’t
inform control group about it. According to the findings, empirical group was
more successful in Development and Learning Subject of “Teaching Life and
Social Sciences courses” than the control group and there was no significant dif-
ference regarding the sex between the groups.

KKeeyy  WWoorrddss:: Life and Social Sciences courses, learning strategies, tea-
ching learning strategies, success
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