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DERS ÇALIfiMAYA ‹L‹fiK‹N Ö⁄RENC‹ GÖRÜfiLER‹
(‹LKÖ⁄RET‹M 5. SINIF ÖRNE⁄‹)

Aysel DEM‹RO⁄LU MEM‹fi*

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›, ilkö¤retim beflinci s›n›f ö¤rencilerinin ders çal›fl-
maya iliflkin görüfllerini tespit etmektir. Genel tarama modeline dayal› olarak
yürütülen bu araflt›rman›n uygulamalar› Ankara ili Çankaya ilçesinde yap›lm›fl-
t›r, tesadüfi olarak seçilen 6 ilkö¤retim okulundaki 447 beflinci s›n›f ö¤rencisi
araflt›rman›n örneklemini oluflturmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin
cinsiyete göre da¤›l›m› %48 (n=215) k›z, %52 (n=232) erkek biçimindedir. Arafl-
t›rma kapsam›nda ö¤rencilere “ders çal›flmay› niçin sevdikleri ya da sevmedik-
leri, ders çal›flmazsa neler olabilece¤i, ders çal›fl›rken hangi yöntemleri kullan-
d›klar›, ders çal›flman›n nas›l zevkli hale getirilebilece¤i ve anne- baba ya da ö¤-
retmen olsalard› çocuklar› nas›l ders çal›flmaya sevk edebilecekleri” aç›k uçlu
olarak sorulmufl, ö¤rencilerin sorulara verdikleri cevaplar grupland›r›larak fre-
kans da¤›l›mlar› yap›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Ders çal›flma, çal›flma yöntemleri,  akademik ba-
flar›

GGiirriiflfl

Verimli ders çal›flma, ö¤rencilerin okulda baflar›l› olmas›nda önemli rolü bulu-
nan ders dinleme, ders çal›flma, ödev haz›rlama gibi çal›flmalarda ustal›k, davran›fl,
tav›r ve al›flkanl›klar›n kazan›lmas› ile söz konusu olabilir (Tan, 1992, 108). Baflar›l› ö¤-
renci, “kendi özelliklerini tan›yan ve bu çerçevede çeflitli ders çal›flma ve ö¤renme
yöntemlerini etkili bir flekilde kullanabilen ö¤renci” olarak tan›mlanmaktad›r (Y›ld›-
r›m ve di¤erleri, 2000,1).  Her ö¤renci farkl› ders çal›flma al›flkanl›k ve tutumlar›na sa-
hiptir ve sahip olduklar› al›flkanl›k ve tutumlar› ö¤rencilerin akademik baflar›lar›n›n
en önemli belirleyicilerindendir. Ö¤rencinin derslerine yönelik, ö¤renme, ilgi, merak
ve iste¤i uygun çal›flma ortam› ve verimli çal›flma al›flkanl›klar›n›n bulunmas›, baflar›
için çevresinden yak›nl›k ve destek görmesi gibi özellikler, ö¤renmesini kolaylaflt›r›p
baflar›s›n› art›r›rken bunun tersi olan durumlarda ö¤renmesini güçlefltirmektedir
(Ulu¤, 2000, 5). 

‹ncelenen kaynaklarda bireysel farkl›l›klar, zaman› etkili kullanma, not alma,
çal›flma al›flkanl›klar› e¤itimi, ö¤retmen, aile, uygun bir çal›flma ortam› sa¤lama, ev
ödevleri, kütüphaneden faydalanma, okuma-dinleme ve yazma ders çal›flmay› etki-
leyen ortak faktörler olarak göze çarpmaktad›r (Ayd›n, 1989, 9; Tan, 1992, 108; Özer,
1993, 9; Tan, 1996, 19; Ulu¤, 2000, 5-6; Subafl›, 2000, 51). Bununla birlikte ilgi ve istek
çal›flma al›flkanl›klar› ve tutumlar› aç›s›ndan çok önemli görülmektedir. Ö¤renmeye
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yönelik istekli ve ö¤renme için gerekli yeteneklere sahip olma, ö¤renmede baflar›y› et-
kileyen en önemli etmenlerdir. Verimli ders çal›flma ve etkin ö¤renmenin en temel ko-
flulu, bu konuda istekli ve kararl› olmakt›r. ‹steklilik ve kararl›l›k, çal›flma davran›flla-
r›n› olumlu etkileyerek verimli ders çal›flmay› ve etkin ö¤renmeyi sa¤lar. Verimli ders
çal›flma yollar›n› ö¤renmek isteyen ö¤rencinin, önce bu yönde olumlu al›flkanl›klar
kazanmaya kararl› ve niyetli olmas› gerekir (http://egitimci.port5.com/ new_pa-
ge_1.htm 06.04.2004). 

Verimli ders çal›flman›n ve dersleri baflarman›n s›rr› olarak duygu, irade ve
ak›l etkenlerini bir araya getirme ifade edilmifltir. Ö¤rencinin önce baflar›s›zl›k önyar-
g›s›n› üzerinden atmas› gerekti¤i vurgulan›rken Weiner (1974, akt: Köse, 1998, 37), ki-
flinin baflar›s›zl›k ön yarg›s› tafl›mas› durumunda baflar›l› olmas› için çaba harcasa bi-
le baflar›s›zl›k inanc›n› koruyaca¤›n› belirtmektedir. Bu durumdaki kifli önce baflar›
beklentisini, arkas›ndan da baflar›ya ulaflmak için harcamas› gereken çaba ve çal›flma-
s›n›n düzeyini düflürür. Çaba ve çal›flman›n düzeyinin düflmesi kiflinin baflar›l› olma
olas›l›¤›n› daha da azaltacakt›r. Bu yüzden baflaraca¤›na inanmak önemlidir. ‹stek ve
azmi d›flar›dan desteklemenin faydas›z olaca¤›n› söyleyen Özakp›nar (2002, 11) bun-
lar›n, ö¤renme girifliminde bulunan zihnin, ö¤renilecek içerikle iliflkisinden kendili-
¤inden do¤mas› gerekti¤ini, yani kifliye ba¤l› oldu¤unu ifade etmektedir. Bu unsur-
lar ›fl›¤›nda ö¤renci kendinin fark›nda olmal›, kendine inanmal›, istek ve azme sahip
olmal›d›r. 

Ö¤rencilerin ders çal›flma al›flkanl›k ve tutumlar›na yönelik sorunlar›n çözüle-
bilmesi için, öncelikle temel e¤itimden bafllayan problemler ortaya ç›kar›lmal› ve ö¤-
rencilerin çal›flma al›flkanl›k ve tutumlar› incelenerek ö¤rencilere yard›mc› olmaya ça-
l›fl›lmal›d›r. ‹lkö¤retimin ilk s›n›flar›nda ö¤rencilerin ders çal›flmaya yönelik al›flkan-
l›k ve tutumlar› henüz tam olarak kazan›lmad›¤›ndan, oluflabilecek sorunlu çal›flma
davran›fllar›n› düzeltmek daha kolay olacakt›r. Bu nedenle müdahale ne kadar erken
gelirse, ö¤rencinin olumlu çal›flma al›flkanl›k ve tutumu gelifltirmesi de o kadar çabuk
ve erken olacak, olumlu tutum ve al›flkanl›klar da onu baflar›ya götürecektir. Ders ça-
l›flmay› sevmelerinin ya da sevmemelerinin sebepleri, ders çal›flmazlarsa ne olaca¤›,
ne gibi yöntemler kulland›klar›, ders çal›flman›n nas›l daha zevkli hale getirilebilece-
¤i,  anne-baba ya da ö¤retmen olmalar› halinde çocuklar›n›n nas›l ders çal›flmas›n›
sa¤layabilecekleri ö¤rencilerin kendi ifadeleri ile ö¤renilerek istek ve beklentileri or-
taya ç›kar›larak gerekli de¤erlendirmeler yap›labilir.

AAmmaaçç

Çal›flman›n amac›, ilkö¤retim beflinci s›n›f ö¤rencilerinin ders çal›flmaya iliflkin
görüfllerini tespit etmektir.

YYöönntteemm

MMooddeell,,  EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Genel tarama modeline dayal› olarak yürütülen bu araflt›rman›n uygulamala-
r› 2004-2005 ö¤retim y›l›nda Ankara ili Çankaya ilçesinde yap›lm›flt›r. Çankaya 103 il-
kö¤retim okulu ve 10.293 beflinci s›n›f ö¤rencisi olan, her sosyo-ekonomik düzeyde
ö¤renciye ve ortama sahip büyük bir ilçedir. 10.000 kifliden oluflan bir evreni %95 gü-
ven aral›¤›nda %5 hata pay› ile 370 kiflinin temsil gücü bulundu¤u göz önüne al›na-
rak (Sencer, 1984;661) Ankara Milli E¤itim müdürlü¤ü verileri do¤rultusunda basit
tesadüfi örnekleme ile seçilen 6 okuldaki 447 beflinci s›n›f ö¤rencisi araflt›rman›n ör-
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neklemini oluflturmaktad›r. Örneklem seçiminde sosyo-ekonomik durum dikkate
al›nmam›flt›r. Daha önceki araflt›rmalarda ifade edildi¤i gibi (Kabap›nar, 2002) bu s›-
n›ftaki ö¤renciler duygu ve düflüncelerini daha rahat ifade edebilmektedir, ayn› za-
manda ders çal›flma konusunda alt s›n›flara oranla bilinç daha belirginleflmifl ve tu-
tumlar›n› daha rahat yaz›l› olarak ifade edebilecek duruma gelinmifltir. Araflt›rmaya
kat›lan ö¤rencilerin cinsiyete göre da¤›l›m› %48 (n=215) k›z, %52 (n=232) erkek biçi-
mindedir. 

VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››  vvee  ÇÇöözzüümmlleennmmeessii

Araflt›rma verileri ö¤rencilere sorulan 5 aç›k uçlu soru arac›l›¤› ile yaz›l› ola-
rak, araflt›rmac›n›n gözetiminde toplanm›flt›r. Ö¤rencilere “ders çal›flmay› niçin sev-
dikleri ya da sevmedikleri, ders çal›flmazsa neler olabilece¤i konusunda ne düflün-
dükleri, ders çal›fl›rken hangi yöntemleri kulland›klar›, ders çal›flman›n nas›l zevkli
hale getirilebilece¤i ve anne- baba ya da ö¤retmen olsalard› çocuklar› nas›l ders çal›fl-
maya sevk edebilecekleri” sorulmufltur. Ö¤rencilerin sorulara verdikleri cevaplar ka-
tegorize edilerek, frekans ve yüzde da¤›l›m tablolar› yap›lm›fl, frekans da¤›l›mlar› ki-
kare testi ile 0.05 anlaml›l›k düzeyinde test edilmifltir. Cinsiyete iliflkin farkl›l›klar
olup olmad›¤›n› incelemek için t testi kullan›lm›flt›r. Ö¤rencilerin sorulara verdikleri
cevaplardan örnekler ekte sunularak araflt›rman›n iç güvenirli¤ini artt›rmak amaçlan-
m›flt›r.

BBuullgguullaarr

11..  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaayy››  SSeevviiyyoorruumm  ÇÇüünnkküü……

Araflt›rmaya kat›lan 447 ö¤renciden 421’i ders çal›flmay› sevdi¤ini nedenleriy-
le birlikte belirtirken yaln›zca 26 ö¤rencinin ders çal›flmaya yönelik olumsuz tutum
tafl›d›¤› görülmektedir.

TTaabblloo  11..  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaann››nn  NNiiççiinn  SSeevviillddii¤¤iinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerr

Tablo 1 incelendi¤inde, ö¤rencilerin ders çal›flmay› sevmelerinde en önemli
nedenin (%53) ders çal›flman›n hofllar›na gitmesi ve bilgi ve beceri edinmeleri oldu¤u
görülmektedir. Ayn› zamanda ö¤rencilerin gelecekte bir meslek sahibi olup baflar›l›
olmalar›n› sa¤layaca¤› düflüncesi de ö¤rencilerin ders çal›flmay› sevmelerinde önem-
li bir neden olarak gösterilmifltir (%30). Bu iki madde için de k›z ve erkek ö¤rencile-
rin cevaplar› benzer oranlardad›r. Tabloda verilen tek örneklem X2 testi sonucuna gö-

DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaayyaa  ‹‹lliiflflkkiinn ÖÖ¤¤rreennccii  GGöörrüüflfllleerrii  ((‹‹llkköö¤¤rreettiimm  55..  SS››nn››ff  ÖÖrrnnee¤¤ii)) u
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DDeerrss  ççaall››flflmmaayy››  sseevviiyyoorruumm  ççüünnkküü…… KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm xx22 tt
NN %% NN %% NN %%

Gelecekte bir meslek sahibi ve 
baflar›l› olmam›z› sa¤lar 61 14,5 64 15,2 125 29,7

Ders çal›flmak hofluma gidiyor, 
hem e¤leniyor hem de bilgi ve 
beceri ediniyorum 108 25,7 113 26,8 221 52,5

218,46 -,074
Çal›flt›¤›m zaman derslerimde 
baflar›l› olup yüksek notlar 
al›yorum 16 3,8 25 5,9 41 9,7

Baflka 18 4,3 16 3,8 34 8,1

Toplam 203 48,2 218 51,8 421 100,0



re, ö¤rencilerin sorulara verdikleri yan›tlar›n frekans da¤›l›mlar›n›n anlaml› düzeyde
birbirinden farkl›d›r [X2 (3)= 218,46; p<0,05]. Yap›lan t testi sonucunda, ders çal›flma-
y› seviyorum diyen k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda manidar bir farkl›l›k olmad›¤›
görülmektedir (p<0,05).

Baflka diyen ö¤rencilerin cevaplar› incelendi¤inde;“‹yi bir fley oldu¤u için, ça-
l›flt›¤›m zaman kendim için çal›flm›fl olurum, bana yararl› olaca¤›n› biliyorum, içimi
rahatlat›yor, ders çal›flmaya bay›l›yorum, insan›n çal›flt›kça çal›flas› geliyor, ders çal›-
fl›rsam annem beni ödüllendiriyor, ders çal›fl›rken yaz› yazmak gerekir ve ben yaz›
yazmay› çok severim, ders çal›flmay› pek de¤il ama ödev yapmay› seviyorum, ö¤ret-
menimiz iyi anlat›yor o yüzden çok seviyorum, ders çal›flmak bir oyun gibidir, ders
çal›flan ileride zeki ve ak›ll› olur, ders çal›flmayan ise haylaz haylaz dolafl›r” gibi aç›k-
lamalar›n yer ald›¤› görülmektedir.

DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaayy››  SSeevvmmiiyyoorruumm  ÇÇüünnkküü……

Ders çal›flman›n niçin sevilmedi¤ine iliflkin bulgular Tablo 2’de yer almaktad›r.

TTaabblloo  22..  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaann››nn  NNiiççiinn  SSeevviillmmeeddii¤¤iinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerr

Ders çal›flmay› sevmeyen ö¤rencilerin genel olarak (%77) ders çal›flmay› s›k›c›
bulduklar› görülmektedir. K›z ve erkek ö¤rencilerin oranlar› çok s›k›c› maddesinde
eflittir (%38,5). Yap›lan t testi sonucunda, ders çal›flmay› sevmiyorum diyen k›z ve er-
kek ö¤renciler aras›nda da manidar bir farkl›l›k olmad›¤› görülmektedir (p<0,05).

Baflka diyenler cevaplar› incelendi¤inde;“Film izleyemiyorum, çal›flmak hoflu-
ma gitmiyor, çok ödev veriyorlar yoruluyorum, söz hakk› vermiyorlar, içimden gel-
miyor, ödev yapmak hofluma gitmiyor, yorgun oluyorum” ifadelerinin yer ald›¤› gö-
rülmektedir.

22..  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaazzssaann  NNee  OOlluurr??

Ö¤rencilerin ders çal›flmad›klar›nda ne tür s›k›nt›larla karfl›laflacaklar›na dair
bilinçlerinin ölçülmesinin hedeflendi¤i bu maddede afla¤›daki bulgulara ulafl›lm›flt›r.

TTaabblloo  33..  DDeerrss  ÇÇaall››flfl››llmmaadd››¤¤››nnddaa  NNee  OOllaaccaa¤¤››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerr
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DDeerrss  ççaall››flflmmaayy››  sseevvmmiiyyoorruumm  ççüünnkküü…… KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm xx22 tt
NN %% NN %% NN %%

Çok s›k›c› 10 38,5 10 38,5 20 77,0

Baflka 2 7,7 4 15,3 6 23,0 7,54 -,697

Toplam 12 46,2 14 53,8 26 100,0

DDeerrss  ççaall››flflmmaazzssaann  nnee  oolluurr?? KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm xx22 tt

NN %% NN %% NN %%

Derslerimde ve ö¤renim hayat›mda 
baflar›s›z olurum 71 15,8 82 18,3 153 34,1 159,64 ,479

‹leride mesle¤imi kazanamam, 
hayatta baflar›l› olamam ve bilgisiz, 
cahil biri olurum 125 28,0 131 29,3 256 57,3

Baflka 19 4,3 19 4,3 38 8,6

Toplam 215 48,1 232 51,9 447 100,0



Tablo 3’te görüldü¤ü gibi, ö¤renciler meslek ve hayatta baflar› kayg›lar›na he-
nüz ö¤renim hayatlar›n›n ilk basamaklar›nda sahiptir. Ö¤rencilerin yaklafl›k beflte
üçü (% 57) geleceklerini düflündüklerini ifade ederken, yaklafl›k üçte biri (% 34) ders-
lerini ve ö¤renim hayat›ndaki baflar›y› vurgulamaktad›r. K›z ve erkek ö¤rencilerin gö-
rüflleri aras›nda belirgin farkl›l›k göze çarpmamaktad›r. Kikare analizi sonuçlar›, ö¤-
renci yan›tlar›n›n frekans da¤›l›mlar›n›n anlaml› düzeyde birbirinden farkl› oldu¤u-
nu göstermektedir [X2 (2)= 159,64; p<0,05]. t testi sonucunda k›z ve erkek ö¤rencile-
rin ifadeleri aras›nda manidar bir farkl›l›k ç›kmam›flt›r (p<0,05).

Baflka diyen ö¤rencilerin cevaplar› aras›nda, “Hem ö¤retmenim, hem annem,
babam ve özellikle ablam çok k›zar, ders çal›flmazsam ö¤retmenim döver, ders çal›fl-
mazsam hiçbir fley yapamam, belki ö¤retmen k›zabilir, bazen çok sinirleniyor, ba¤›r›-
yor, k›z›yor ve dövüyor, ö¤retmen kula¤›m›z› çeker ve utan›r›m, tembel oluruz, arka-
dafllar›m›z bizimle dalga geçerler, ailemizi hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›r›z, tembel teneke,
çöpçü, tinerci, h›rs›z olabiliriz, annem ve babam bana ceza verir, kendimi bofl bir ku-
tu olarak görüyorum ve içimden a¤l›yorum” gibi farkl› ifadeler yer almaktad›r.

33..  DDeerrss  ççaall››flfl››rrkkeenn  hhaannggii  yyöönntteemmlleerrii  kkuullllaann››rrss››nn??

Ö¤rencilerin ders çal›fl›rken hangi yöntemleri kulland›¤›na iliflkin bulgular Tab-
lo 4’de yer almaktad›r. 447 ö¤rencinin 419’u bu konuda görüfllerini ifade etmifllerdir.

TTaabblloo  44..  DDeerrss  ÇÇaall››flfl››rrkkeenn  HHaannggii  YYöönntteemmlleerriinn  KKuullllaann››lldd››¤¤››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerr

Benzer oranlarla (%27) kaynaklardan araflt›rma yapar›m ve okurum, özet ç›ka-
r›r›m ve anlat›r›m ilk s›ralarda yer almaktad›r. Di¤er sorularda k›z ve erkek ö¤renci-
lerin benzer cevaplarda yo¤unlaflt›klar› gözlenirken bu soruda k›z ö¤rencilerin “oku-
rum, özet ç›kar›r›m ve anlat›r›m”da yo¤unlaflt›klar› görülmektedir. Kikare analizi so-
nuçlar›na göre, ö¤renci yan›tlar›n›n frekans da¤›l›mlar› anlaml› düzeyde birbirinden
farkl›d›r [X2 (4)= 39,27; p<0,05]. t testi sonucunda k›z ve erkek ö¤rencilerin ifadeleri
aras›nda manidar bir farkl›l›k ç›kmam›flt›r (p<0,05).

Baflka diyen ö¤renciler;“Ailemden ya da ö¤retmenimden bilgi al›r›m, dersi da-
ha zevkli hale getirecek fleyler yapar›m, derse göre de¤ifliyor, pratik yöntemleri, anla-
d›¤›m yöntemleri, kolay yöntemleri, zor yöntemleri, kestirmeleri kullan›r›m, arkadafl-
lar›m›zla toplan›p birlikte çal›fl›r›z, sadece ödevimi yapar›m, evde yaz› tahtam var ço-
¤unlukla orada ders çal›fl›r›m, her yönteme baflvururum, ders çal›fl›rken kendimi ö¤-
retmen yerine koyup kendi kendime anlat›r›m” gibi cevaplar vermifllerdir.

DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaayyaa  ‹‹lliiflflkkiinn ÖÖ¤¤rreennccii  GGöörrüüflfllleerrii  ((‹‹llkköö¤¤rreettiimm  55..  SS››nn››ff  ÖÖrrnnee¤¤ii)) u
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DDeerrss  ççaall››flfl››rrkkeenn  hhaannggii  yyöönntteemmlleerrii KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm xx22 tt

kkuullllaann››rrss››nn?? NN %% NN %% NN %%

Kaynaklardan araflt›rma yapar›m, 
defterimden ve kitab›mdan çal›fl›r›m. 57 13,6 56 13,4 113 27,0

Okurum, özet ç›kar›r›m, anlat›r›m 71 16,9 43 10,3 114 27,2

Sessiz bir ortamda çal›fl›p derslerime 
konsantre olurum 31 7,5 48 11,3 79 18,8 39,27 -1,101

Planl› programl› çal›fl›r›m, derslerimi 
tekrar ederim ve test çözerim 19 4,5 35 8,4 54 12,9

Baflka 29 6,9 30 7,2 59 14,1

Toplam 207 49,4 212 50,6 419 100,0



44..  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaakk  SSeennccee  NNaass››ll  DDaahhaa  ZZeevvkkllii  HHaallee  GGeettiirriilleebbiilliirr??

Ders çal›flman›n nas›l daha zevkli hale getirilebilece¤ine iliflkin soruya 380 ö¤-
renci cevap vermifltir.

TTaabblloo  55..  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaann››nn  NNaass››ll  DDaahhaa  ZZeevvkkllii  HHaallee  GGeettiirriilleebbiilleeccee¤¤iinnee  ‹‹lliiflflkkiinn
GGöörrüüflfllleerr

Tablo 5’te göze çarpt›¤› gibi ö¤rencilerin dörtte biri (%25) ders çal›flman›n
oyunlar, e¤lenceli sorular, bulmacalar ve materyaller ile daha zevkli hale getirilece¤i-
ni belirtmektedir. Severek, isteyerek ve kendimizi motive edip çal›flarak maddesi ikin-
ci s›rada yer almaktad›r (%13). Tabloda yer alan ilk iki maddede k›z ve erkek ö¤ren-
cilerin oranlar›n›n biraz fakl›laflma gösterdi¤i göze çarpmaktad›r. Bu soruya verilen
cevaplarda da frekans da¤›l›mlar›n›n farkl›laflma gösterdi¤i kikare analizi sonucunda
görülmektedir [X2 (9)= 125,21; p<0,05]. K›z ve erkek ö¤rencilerin ifadeleri aras›ndaki
farkl›l›¤a bakmak üzere yap›lan t testi sonucunda  manidar bir farkl›l›k bulunama-
m›flt›r (p<0,05).

Baflka diyen ö¤renciler;“Kendimi ödüllendirerek, bilgisayarla, arkadafllar›m›
yenece¤im deyip çal›flt›¤›mda, yaz›lar› renkli kalemlerle yazarak, matematik çal›flt›-
¤›mda zevkli oluyor, rahat olunca, ö¤retmenin e¤lenceli ödevler vermesiyle, dersi ça-
buk yap›p e¤lenceye vakit b›rakarak, anne baba bask›s› olmadan ve çocuklara hedi-
yeler alarak, ö¤retmenlerin çocuklara yapabilecekleri ödevler vermesiyle, mant›¤›m›
kullanarak, dersleri espri kat›larak süslenmesiyle, kitaplarda konular›n daha e¤lence-
li anlat›lmas›yla, yavafl yavafl yaparak, kendi iste¤iyle çal›flarak, bizim anlayabilece¤i-
miz flekilde yap›ld›¤›nda, düflündürücü olunca” gibi cevaplar vermifllerdir. 

u AAyysseell DDeemmiirroo¤¤lluu  MMeemmiiflfl
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DDeerrss  ççaall››flflmmaakk  sseennccee  nnaass››ll  ddaahhaa KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm xx22 tt

zzeevvkkllii  hhââllee  ggeettiirriilleebbiilliirr?? NN %% NN %% NN %%

Oyunlar, e¤lenceli sorular, 
bulmacalar ve materyaller ile 54 14,2 40 10,5 94 24,7

Severek, isteyerek ve kendimizi 
motive edip çal›flarak 19 5,0 29 7,6 48 12,6

Programl› ders çal›fl›p molalar 
vererek 23 6,1 22 5,8 45 11,9

Konular› anlay›p, tekrar edip, 
ödevleri yaparak 22 5,8 21 5,5 43 11,3

Araflt›rma, uygulama ve geziler 
yaparak 16 4,2 13 3,4 29 7,6 125,21 -,996

Sessiz ve düzenli bir ortamda 
çal›flarak 13 3,4 12 3,2 25 6,6

Müzik dinleyerek çal›flarak 8 2,1 11 2,9 19 5,0

Arkadafllarla çal›flarak 6 1,6 4 1,1 10 2,7

Ders çal›flmak zaten çok zevkli 17 4,5 19 5,0 36 9,5

Baflka 15 3,9 16 4,2 31 8,1

Toplam 193 50,8 187 49,2 380 100,0



55..  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  yyaa  ddaa  AAnnnnee--BBaabbaa  OOllssaann  ÇÇooccuukkllaarr››nn  DDaahhaa  ÇÇookk  DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaass››--
nn››  NNaass››ll  SSaa¤¤llaarrdd››nn??  

Ö¤rencilerin bu konudaki görüflleri Tablo 6’da yer almaktad›r. 410 ö¤renci bu
konuda görüfllerini ifade etmifltir.

TTaabblloo  66..  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  yyaa  ddaa  AAnnnnee--BBaabbaa  OOlluunndduu¤¤uunnddaa  ÇÇooccuukkllaarr››nn  DDeerrss  ÇÇaall››flfl--
mmaass››nn››nn  NNaass››ll  SSaa¤¤llaannaaccaa¤¤››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerr

Genel olarak ö¤rencilerin yaklafl›k beflte ikisi (%39) derslerine yard›mc› olur
gerekirse dershaneye gönderirdim, dörtte biri ise (%25) çocuklar› derslerin yararlar›
hakk›nda bilgilendirip motive ederdim demifltir. K›z ve erkek ö¤rencilerin de benzer
yüksek oranlarda cevap vermifllerdir. Kikare analiz sonuçlar›, ö¤renci yan›tlar›n›n fre-
kans da¤›l›mlar›n›n anlaml› düzeyde birbirinden farkl› oldu¤unu göstermektedir [X2

(7)= 376,50; p<0,05]. Bununla birlikte k›z ve erkek ö¤rencilerin ifadelerinde manidar
bir farkl›l›k yoktur (p<0,05).

Baflka diyen ö¤renciler;“Ö¤rencilerimi grup yapar öyle konular›n› da¤›t›rd›m,
ö¤rencilerime ücretsiz kurs açard›m, ö¤renciler ö¤renene kadar konuyu anlat›rd›m,
ö¤renciler için elimden geleni yapard›m, kendi ders y›llar›m› anlat›rd›m, ders çal›fl-
mas› için gereken her fleyi yapard›m, onlara dersin bir oyun gibi oldu¤unu söylerdim,
çocuklar›m› disiplinli büyütürüm, ö¤rencileri dövmeyerek ders çal›flmalar›n› sa¤la-
r›m, sürekli onun sevdi¤i yöntemleri kullan›r›m, onlarla iyi geçinerek, çocu¤uma ev-
de küçük bir laboratuar kurar›m, istedi¤i zaman çal›fl›rd› müdahale etmezdim ama s›-
navlarda baflar›s›z olursa onu döverdim, ders çal›flman›n ne kadar zevkli oldu¤unu
anlat›rd›m, önce uyar›r sonra ceza veririm, eve bilgisayar ve televizyon gibi çocukla-
r›n ilgisini çekecek fleyler almam” gibi cevaplar vermifllerdir.

DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaayyaa  ‹‹lliiflflkkiinn ÖÖ¤¤rreennccii  GGöörrüüflfllleerrii  ((‹‹llkköö¤¤rreettiimm  55..  SS››nn››ff  ÖÖrrnnee¤¤ii)) u
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ÖÖ¤¤rreettmmeenn  yyaa  ddaa  aannnnee  bbaabbaa  oollssaann KK››zz EErrkkeekk TTooppllaamm xx22 tt
ççooccuukkllaarr››nn  ddaahhaa  ççookk  ddeerrss  
ççaall››flflmmaass››nn››  nnaass››ll  ssaa¤¤llaarrdd››nn?? NN %% NN %% NN %%

Derslerin yararlar› hakk›nda 
bilgilendirir ve motive ederdim 57 13,8 47 11,5 104 25,3

Derslerinde yard›mc› olur, 
gerekirse dershaneye gönderirim 73 17,8 86 21,0 159 38,8

Dersleri e¤lenceli hale getirir, 
oyunla ö¤retirdim 22 5,4 18 4,4 40 9,8

Çal›flmas› için zorlamaz ve 
s›kmazd›m 18 4,4 6 1,5 24 5,9 376,50 -1,728

Ders çal›flmas› için program 
yapard›m 7 1,7 10 2,4 17 4,1

Ödülle motive ederdim 6 1,5 14 3,4 20 4,9

Rahat edebilece¤i, sessiz bir çal›flma 
ortam› sa¤lard›m 4 1,0 7 1,7 11 2,7

Baflka 14 3,4 21 5,1 35 8,5

Toplam 201 49,0 209 51,0 410 100,0



TTaarrtt››flflmmaa--SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Sonuçlara bak›ld›¤›nda, asl›nda ö¤rencilerin ders çal›flma konusunda oldukça
bilinçli olduklar› anlafl›lmaktad›r. 

1. Ö¤renciler genel olarak ders çal›flmay› sevdiklerini belirtmifllerdir. Çünkü
ders çal›flman›n canlar›n›n s›k›lmas›n› engelledi¤ini, gelecekte meslek sahibi olup ha-
yatta baflar›l› olman›n ders çal›flmaktan geçti¤ini düflünmekte ve ders çal›flarak yük-
sek notlar al›p derslerinde baflar›l› olabileceklerini bilmektedirler. Ders çal›flmay› sev-
meyen ö¤renciler dersleri s›k›c› bulduklar›n› ifade etmifllerdir.

2. Ö¤rencilere ders çal›flmazsa ne olaca¤› soruldu¤unda; gelecek kayg›lar›n›
belirtmekte, derslerinde ve ö¤renim hayat›nda ancak ders çal›flarak baflar›l› olacakla-
r›n› o yüzden ders çal›flman›n ne kadar gerekli oldu¤unu söylemektedirler.

3. Ö¤rencilerin kulland›klar› ders çal›flma yöntemlerine yönelik verdikleri ce-
vaplarda, daha çok okuyup özet ç›kard›klar› ve anlatt›klar›, kaynaklardan araflt›rma
yap›p defter ve kitaplar›ndan çal›flt›klar› ortaya konmufltur. Ayn› zamanda sessiz bir
ortamda ve programl› çal›flmalar da ö¤renciler taraf›ndan kullan›lan yöntemler ola-
rak ifade edilmifltir.

4. Ders çal›flman›n nas›l zevkli hale getirilebilece¤i soruldu¤unda ö¤rencilerin
bireysel farkl›l›klar› belirginleflmektedir. Gelecek kayg›s› ve derslerde baflar›l› olma
üzerinde toplanan di¤er yan›tlar bu maddede ö¤renciler taraf›ndan daha farkl› flekil-
lerde ifade edilmifltir. Üniversite s›n›flar›nda yetiflkin ö¤rencilere yap›lan derslerde bi-
le etkinli¤e, e¤lenceye yer verildi¤inde derse kat›l›m daha heyecan verici olmaktad›r.
Bu yafl çocuklar› aç›k bir flekilde oyunla, e¤lenceli bir flekilde ders yap›lamas›n›n der-
si daha zevkli hale getirece¤ini belirtmifllerdir. Ders çal›flmay› zaten çok zevkli bulan
ö¤rencilerin yan›nda severek ders çal›fl›nca, konular anlafl›l›r olunca, sessiz bir ortam-
da, programl› ders çal›fl›nca, araflt›rma, uygulama ve gezilerle ders çal›flman›n çok da-
ha zevkli olabilece¤i ö¤renciler taraf›ndan belirtilmifltir.

5. Ö¤renciler anne-baba ya da ö¤retmen olduklar›nda, çocuklar›n derslerine
yard›mc› olarak ve dershaneye göndererek, flu an anne-babalar›n›n yapt›¤› gibi ders-
lerin yararlar› konusunda onlara ö¤ütler verip, zorlamadan çocuklar›n›n ders çal›fl-
mas›n› sa¤layacaklar›n› belirtmifllerdir. 

Ö¤rencilerin ders çal›flma konusunda gerek kendi edindikleri tecrübeleri ge-
rekse ö¤retmen ya da anne babalar›ndan duyduklar› ö¤ütlerle belli bir bilince ulaflt›k-
lar› araflt›rma bulgular›ndan anlafl›lmaktad›r. Ö¤retmenlerin s›k›c› ödevler yerine gü-
nümüz e¤itim programlar›n›n anlay›fl›na uygun etkinli¤e yönelik çal›flmalar yapt›r-
mas› ö¤rencileri ders çal›flmaya daha fazla yönlendirip daha istekli hale getirebilir.
Çocu¤un ders çal›flmas›n› etkileyen en önemli faktörlerden olan aile çocu¤un çal›flma-
s› için gerekli ihtiyaçlar›n› gidermeli, gerekli çal›flma ortam›n› sa¤lamal›, çocu¤a hu-
zurlu bir ortamda gerekti¤i yerde ödevlerini yapmas›nda rehber olarak yard›mc› ol-
mal›, sürekli ödevini yapt›n m›, ders çal›fl diyen konumdan ç›k›p çocu¤una ders çal›fl-
ma bilincini yerlefltirmek için farkl› yollar deneyen konuma geçmelidir. Aile çocu¤un
ödevini ve ödevlerinin kontrolünü çocu¤un kendisine yapt›rmal›, yol gösterici olarak
çocu¤un yan›nda bulunmal›d›r. Aile ve ö¤retmen ile s›k› bir diyalog içerisinde olma-
l›d›r.
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EEKK::VVeerriilleenn  cceevvaappllaarrddaann  öörrnneekklleerr::

11..  DDeerrss  ççaall››flflmmaayy››  sseevviiyyoorr  mmuussuunn??

DDeerrss  ççaall››flflmmaayy››  sseevviiyyoorruumm  ççüünnkküü……

DDeerrss  ççaall››flflmmaayy››  sseevvmmiiyyoorruumm  ççüünnkküü……

22..    DDeerrss  ççaall››flflmmaazzssaann  nnee  oolluurr??



DDeerrss  ÇÇaall››flflmmaayyaa  ‹‹lliiflflkkiinn ÖÖ¤¤rreennccii  GGöörrüüflfllleerrii  ((‹‹llkköö¤¤rreettiimm  55..  SS››nn››ff  ÖÖrrnnee¤¤ii)) u
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33..  DDeerrss  ççaall››flfl››rrkkeenn  hhaannggii  yyöönntteemmlleerrii  kkuullllaann››rrss››nn??

44..  DDeerrss  ççaall››flflmmaakk  sseennccee  nnaass››ll  ddaahhaa  zzeevvkkllii  hhaallee  ggeettiirriilleebbiilliirr??
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55..  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  yyaa  ddaa  aannnnee--bbaabbaa  oollssaann  ççooccuukkllaarr››nn  ddaahhaa  ççookk  ddeerrss  ççaall››flflmmaass››nn››  nnaass››ll  ssaa¤¤--
llaarrdd››nn??  



THE VIEW OF STUDENTS ON STUDYING 

(A SAMPLE OF ELEMENTARY SCHOOL 5TH

GRADE STUDENTS)

Aysel DEM‹RO⁄LU MEM‹fi*

AAbbssttrraacctt

The aim of this research is to determine the views of 5th grade elemen-
tary school students about studying. The application of this research which was
carried out on the basis of survey method was conducted in Çankaya in Ankara.

5th grade students (N=447) randomly selected from 6 elementary schools cons-
titute the subject of the research. The percentage of the students according to
their sex is 48% girls (n=215), and 52% boys (n=232). The students were asked
the following open ended questions during the research: “Why do you like or
don’t you like studying?, What might happen if you don’t study?, Which tech-
niques do you use while studying?, How can you make studying more enjoya-
ble?, and If you were a parent or a teacher how would you encourage your chil-
dren to study?” The answers of the students were categorized and their distri-
butions of frequency were done.

KKeeyy  WWoorrddss:: Study habits, study techniques, academic achievement
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