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Bu çalışmada, kavram analizi ve genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretimin,
bununla birlikte “bir kavramın içerik öğelerinin” açıklanmasının; kavramların,
genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisi araştırılmıştır. Araştırma,
deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test-son test kontrol gruplu deneme
modeline göre desenlenmiştir. Çalışmada gruplar iki deney ve bir kontrol grubu
desenine göre oluşturulmuştur. Araştırmacı tüm gruplarının derslerine girmiştir.
Araştırma, 2004-2005 öğretim yılı bahar döneminde Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (I. ve II. Öğretim) 2. sınıf ve Okulöncesi Öğretmenliği 2.
sınıf (I. Öğretim) öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney-1 grubunda 33
öğrenci; deney-2 grubunda 29 öğrenci ve kontrol grubunda 30 öğrenci olmak üzere
toplam 92 öğrenci, çalışma grubunda yer almıştır. Gruplar; “Kavram Başarı Testi”,
“Genelleme Başarı Testi” ve “ Yapıyı Doldur” Testi ön test sonuçları dikkate alınarak
eşitlenmiştir.
Araştırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS 10.0 istatistik paket programı
aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları
betimsel olarak verildikten sonra, tek yönlü varyans analizleri (Anova) ve kovaryans
analizleri (Ancova) ile korelasyon analizleri yapılmıştır.

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Araştırma bulgularının daha kolay anlaşılabilmesi için araştırma kapsamında
incelenen bağımsız değişkenler, gruplara göre gösterilmiştir:
Birinci Deney Grubu: Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi+
genelleme analizi
İkinci Deney Grubu: Kavram analizi + genelleme analizi
Kontrol Grubu: Ders kitaplarında sunulan içerik.

1. Deney ve kontrol gruplarının kavram başarı testi ön test puanları kontrol
edildiğinde, son test toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi puanları açısından
deney grupları ve kontrol grubu arasında, deney-1 grubu lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuştur.

2. Deney ve kontrol gruplarının genelleme başarı testi ön test puanları kontrol
edildiğinde son test toplam puanları açısından;
a) Deney-1 ve kontrol grubu arasında deney-1 grubu lehine, ve deney-2 ve kontrol
grubu arasında deney-2 grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
b) Son test hatırlama düzeyi puanları açısından, deney ve kontrol grupları arasında
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
c) Son test kavrama düzeyi puanları açısından, deney-1 ve kontrol grubu arasında,
deney-1 grubu lehine, ve deney-2 ve kontrol grubu arasında, deney-2 grubu lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
d) Uygulama puanları açısından, deney-2 grubu ile kontrol grubu arasında, deney-2
grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

3. Deney ve kontrol gruplarının “kavram başarı son testi” ile “genelleme başarı son
testi” hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.

4. Deney ve kontrol gruplarının “yapıyı doldur” ön test puanları kontrol edildiğinde,
son test puanları açısından deney-1 grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

5. Deney ve kontrol gruplarının, kavram başarı testi toplam puanları ile “yapıyı
doldur” testi toplam puanları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.

6. Deney-1 grubunun genelleme başarı testi toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi
toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

7. Yapılan öğretim ile deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilişsel
yapılarında değişme ve gelişme olduğu gözlenmiştir.

8. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin daha çok hatırlama ve kavrama
düzeyinde hedef davranış yazdıkları, daha üst düzeylerde etkili olarak hedef davranış
yazamadıkları gözlenmiştir.

9. Deney ve kontrol gruplarında yapılan öğretimlere dayalı olarak dersin işlenişine
ilişkin;
a. Deney-1 grubundaki öğrenciler, dersi olumlu değerlendirdiklerini, konuyu iyi
anladıklarını ve açıklamaların çok faydalı olduğunu belirtmişlerdir.
b. Deney-2 grubundaki öğrenciler, dersi olumlu bulduklarını ancak konunun
oldukça zor ve karmaşık olduğunu belirtmiş ve ayrıca daha çok örneğe ihtiyaç
duyduklarını ifade etmişlerdir.
c.

Kontrol grubundaki öğrenciler ise, dersi zor ve sıkıcı bulduklarını, aynı

zamanda daha çok örneğe ve alıştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Kavram öğretim, Kavram analizi, Genelleme öğretimi, Genelleme
analizi, Kavramın içerik öğeleri
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The purpose of this study is to investigate the effect of the instruction based on
concept analysis and generalization analysis, as well as the explanation of the
components of a concept content (definition, criterial attributes differs, non- attributes
differs, examples, non examples) on learning concepts, generalization and its effect on
cognitive flexibility. The research was designed as an experimental pre-test/post-test
control group design. There were two experimental and one control group in the
research.
In this study, the sample includes the second year students of Primary School
Teaching Department (day and evening groups) and Pre-school Teaching Department
(day group), The Faculty of Education at Mersin University. Topal of 92 students
participated voluntarily in the study. There were 33 students in the first experimental
group, 29 students in the second experimental group, 30 students in the control group.
The groups are equalized on the basis of pre-test results of “concept achivement test”,
“generalization achivement test” and “fill in the structure test”.
SPSS 10.0 was used as the statistics software package to analyze data. First, the data
were analyzed by using descriptive statistics such as mean and standart deviation, then
they were analyzed inferentially by using one-way anova and covariance and correlation
techniques.

The followings are the results of this study;
1. When “concept achivement pre-test” scores were covariated, signifcant results
were found among experimental groups and the control group in favour of experimental
group 1 for post test total, knowledge level, and comprehension level results.

2. When “generalization achivement pre-test” scores were covariated, the research
results indicate that;
a) Significant results were found among experimental group 1 and the control
group in favour of experimental group 1, and among and experimental group 2 and the
control group in favour of experimental group 2.
b) No significant results were found among experimental groups and control
group in terms of post test knowledge level scores.
c) In the post test comprehension level scores, significant results were found
among experimental group 1 and the control group in favour of experimental group 1
and among experimental group 2 and the control group in favour of experimental group
d) In terms of application level scores, significant results were found between
experimental group 2 and the control group in favour of experimental group 2.

3. No significant correlations were found among experimental groups 1 and 2 and
control group in terms of total knowledge level, and comprehension level for “concept
achivement post test”, and “generalization achivement post test”.

4. When “fill-in-the-structure pre-test” results were covariated, signifcant results
were found among experimental groups and the control group in favour of experimental
group 1 for post test results.

5. Significant and positive correlations were found among experimental groups 1
and 2 and control group between “concept achivement post test” total scores and” fillin-the-structure post test”.

6. Significant and positive correlations were found among experimental group 1
between “generalization achivement post test” total scores and” fill-in-the-structure post
test”. No significant correlations were found among experimental groups 2 and control

group between “generalization achivement post test” total scores and “fill-in-thestructure post test”.

7. Based on the results of “fill-in-the-structure tests”, due to the teaching, change
and progress were observed in the students’ cognitive structure.

8. Students in the experimental and control groups achieved to write more on object
behaviour, knowledge and comprehension level, however failed to write at higher
levels.

9. In experimental group 1, students have expressed that they understood the
subjects well and that the explanations were extremely useful. Experimental group 2
students expressed that they have understood the subject well, however they found it
difficult and complicated. Students in the control group expressed that they found the
subject difficult and boring and they needed more examples and exercises.

Key Word: Concept Teaching, Concept Analysis, Generalization Teaching,
Generalization Analysis, Components of a Concept Content.

ÖNSÖZ
Bu çalışma, mikro içerik düzenleme stratejileri dikkate alınarak yapılan
öğretimin kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Mikro stratejiler olgu, kavram, işlem ve genelleme gibi
tek bir içerik biriminin öğretilmesiyle ilgili olan stratejilerdir. Bilişsel esneklik ise,
bilginin transfer edilmesi, bilginin farklı alanlarda kullanılması ile ilgilidir. Bu
araştırmada da, kavram ve genellemelerin öğretiminde kavram ve genelleme analizi
temel alınmıştır. İçerik düzenleme ve bilişsel esneklik ile ilgili kuramsal bilgiler
verilmiş,

mikro

içerik

düzenleme

stratejileri

kullanılarak

deneysel

işlemler

gerçekleştirilmiştir.
Araştırma

sürecinin

planlanması,

uygulanması

ve

raporlaştırılması

aşamalarında bir çok kişinin katkıları olmuştur. Öncelikle, gerek akademik gerekse
diğer bütün konularda bana emeği geçen, benden yardımlarını esirgemeyen çok değerli
hocam ve danışmanım sayın Yrd. Doç. Dr. Mahinur COŞKUN’a, araştırmanın
istatistikleri konusunda sürekli fikirlerinden yararlandığım Yrd. Doç. Dr. Adnan KAN
ve Arş Gör. Önder SÜMBÜL’e teşekkür ederim.
Ayrıca, araştırma sürecinin tüm aşamalarında gösterdikleri anlayış ve
getirdikleri katkılar için hocam sayın Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU’ na ve sayın Yrd.
Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY’a ve Doç Dr. Tuğba YANPAR YELKEN’e; çalışmam
boyunca bana sabır ve anlayış gösteren ve sürekli beni motive eden sevgili arkadaşlarım
Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN’a, Arş. Gör. Özden DEMİR’e, Arş. Gör. Mükerrem
TAŞ’a, Öğrt. Gör. Mediha SARI’ya, Öğrt. Gör. Bingül HARMAN’a ve Çağla
GÜRSOY’a; araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 2004-2005 öğretim yılı Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü
ikinci sınıf öğrencilerine, Ç.Ü. Araştırma Fonu Saymanlığı’na (EF2004D1), Ç.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışanlarına ve ismini sayamadığım emeği geçen herkese
teşekkür ederim.
Bugünlere gelmemi sağlayan, bana yaptığım çalışmalarda daima destek olan
anneme, babama ve son olarak onlara zaman ayıramadığım için bana sürekli sabır ve
her türlü desteği gösteren eşim Volkan KILIÇ’a, biricik kızlarım Damla ve Ece’ye
sonsuz teşekkürler ve sevgilerimi sunuyorum.
Figen KILIÇ
Ekim, 2007
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1
BÖLÜM I

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber bilimsel bilgide
de bir patlama yaşanmaktadır. Bu hızlı ilerleme karşısında bilim adamları insan zihninin
neler yapabileceği konusunda pek çok bilgiye sahip olurken, aynı zamanda düşünmenin
ve öğrenmenin nasıl oluştuğu konusunu tam olarak aydınlatabilmiş değildir. İnsan
öğrenmesi model alınarak geliştirilmeye çalışılan bilgisayar programları, yapay zeka
çalışmaları pek çok probleme çözüm getirse de, insan zihninden çok hızlı ve olasılığı
yüksek işlemler gerçekleştirse de, genellemeler yapabilen, duygusal davranan ya da
şiirleriyle dönemlere damga vuran modeller geliştirilebilmiş değildir. Bu sebeple insan
öğrenmesi, hala bilinmeyen konular arasında yerini almaktadır.
Öğrenmeyle ilgili olarak geçen yüzyılda önemli gelişmeler olmuştur. 20.
yüzyılın ilk yarısında öğrenme uyaran-tepki arasındaki ilişki ile açıklanırken, 70’li
yıllarda öğrencinin pasif olarak yeni bilgiyi uzun süreli belleğine yerleştirmesi olarak
açıklanmıştır. 90’lı yıllarda ise, öğrencinin çalışma belleğinde bilgi sunumlarının
öğrenci tarafından aktif olarak yapılandırılması görüşü benimsenmiştir. Dolayısıyla
öğrenmeyle ilgili bakış açısı farklılaştıkça, öğretimin tasarlanması da farklılık
göstermektedir (Mayer, 1992).
Öğretimin tasarlanmasıyla ilgili gelişmeler ise doğrudan eğitim programlarına
etki etmektedir.
Bilindiği gibi bir eğitim programı;
a. amaç
b. içerik
c. öğretme-öğrenme süreçleri ve
d. değerlendirme öğelerinden oluşmaktadır.
Eğitim programının temel öğeleri birbirleriyle sürekli etkileşim içindedir. Bir
öğede meydana gelen değişme ve gelişme, diğer öğeleri de etkilemektedir. Bu açıdan
bakıldığında, bir eğitim programı geliştirilirken, programın tüm öğeleri arasındaki
ilişkilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir eğitim programı geliştirilirken, her bir
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öğenin ayrı bir değeri ve önemi vardır. İçerik öğesi de hem kendi başına önemi olan,
hem de programın bütününe etki eden önemli öğelerden biridir.
Farklı program geliştirme modelleri incelendiğinde, içeriğe programda başlı
başına ayrı bir yer olarak sıklıkla yer verilmediği görülmektedir.
Tyler (1949)’ın ilerlemecilik ve davranışçılık akımlarının etkisinde kalmış
olmasına bağlanabilecek bu durumun sonucu olarak hedef belirleme, yani performans
analizi ön planda tutulmakta ve konu alanları ya da disiplinler, hedef kaynağı olarak ele
alınmaktadır. Bir başka deyişle, konu alanları ve disiplinler hedeflere hizmet eden birer
araçtırlar. Bu bağlamda, süreçte öğrenciye kazandırılacak olgu, kavram, ilke gibi içerik
öğeleri hedefler doğrultusunda seçilir. İçeriği, hedefleri gerçekleştirmek üzere
düzenlenen uyarıcılar olarak gören Tyler, öğretim yöntemlerinin, araçlarının ve içeriğin
kapsamındaki görüşlerin, kavramların, değerlerin ve becerilerin bir bütünün parçaları
gibi düşünülüp düzenlenmesi gerektiğini ileri sürmektedir (Akt: Erdem, 1994).
Taba (1962) ise, içeriği programın ikinci ve üçüncü aşaması olarak ele almış
ve üzerinde oldukça fazla durmuştur. Özellikle içeriğin seçimi ve düzenlenmesi
üzerinde duran Taba, içeriğin öğrenci gereksinimleri doğrultusunda saptanması
gerektiğini ve anlamlı olmasının ölçüt olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. İçeriğin
düzenlenmesinde ise, öğrencinin doğası, hazır bulunuşluk ve akademik başarı düzeyi ile
bilginin yapısının dikkate alınması gerektiğini ve öğretmen tarafından belirlenecek bir
sıralama tipine göre düzenlemenin yapılması gerektiğini ileri sürmektedir (Akt: Erdem,
1994).
İçeriğin düzenlenmesi, aslında her dönemde eğitimci ve felsefecilerin
dikkatini çekmiştir. İçeriğin nasıl düzenlenip sunulacağı sorusuna verilen yanıtlar,
felsefi görüşlerden ya da yaşama bakış ve onu yorumlayış biçimlerinden oldukça
etkilenmiştir. Sönmez (1998, 46-48) “....İçerik, basitten karmaşığa, kolaydan zora,
yakın çevre ve zamandan uzağa ve birbirinin ön koşulu olacak biçimde sıralanmalıdır.
Üstelik öğrencinin düzeyine, yaşına, cinsiyetine de uygun olması gerekir...” demektedir.
Thomas (1963)’da, bilinenden-bilinmeyene, basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta,
gözlemden-sonuca ve bütünden-ayrıntıya gidilmesi gerektiğini belirtmektedir (Akt:
Patten ve diğerleri, 1986, 439).
Hedef davranışların hangi içerikle kazandırılacağı, ders içeriklerinin ne olması
gerektiği ve içeriğin öğrencilere nasıl verileceği de içerik düzenleme açısından son
derece önemlidir. Çünkü hedef davranışın dayandığı felsefe değişince, içeriğin ne
olması gerektiği de değişmekte; aynı zamanda öğrenme ile ilgili bilgiler arttıkça
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öğretimin nasıl tasarlanacağı da farklılık göstermektedir. Sillamy “Bilgi arttığı zaman
yalnızca elde edilen şeylerin çoğalması sözkonusu değildir, özellikle bu elde edilen
şeylerin bütününün yeniden düzenlenmesi sözkonusudur” demektedir (Timuçin, 2005).
İçerik düzenleme, ilgili dersin yapısı, bilginin doğası, öğrencinin gelişimsel özellikleri,
vb. durumları dikkate almayı gerektiren çok boyutlu bir süreçtir.
Öğretmenin sunacağı bilgiyi öğrencinin bilişsel düzeyine uygun hale
getirmeye çabalarken karşılaştığı güçlükleri saptama ve bunlara çözüm önerileri
getirme, güncel araştırma konuları içinde yer almaktadır. Köymen (1996)’in de belirttiği
gibi, artık “nasıl öğreniyoruz?” sorusunun yanında “nasıl öğretmeliyiz?”; “öğrenci nasıl
öğreniyor?” sorusunun yanında “öğretmen nasıl öğretmelidir?” soruları önem
kazanmıştır.
Merrill (1983), ve Reigeluth (1983), sadece bireylerin nasıl öğrendiğini
açıklayan

öğrenme

kuramlarının

etkili

bir

öğretim

için

yeterli

olmadığını

savunmaktadırlar. Öğretim kuramlarının ve modellerinin olabildiğince kapsamlı olması
gerektiğini savunan ve öğrenme çıktıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan öğretim
yöntemlerinin tümünü kapsaması gerektiğini belirten Reigeluth (1983), öğretim
kuramlarında olması gereken tüm önemli değişkenleri, kapsamlı bir şekilde
sınıflandırmıştır. Çok yönlü bir öğretim kuramı ya da modelinde olması gereken tüm
önemli yöntem değişkenlerini tanımlamak için bir öğretim kuramının üç temel öğesi
olan koşul, yöntem ve çıktı değişkenlerinden oluşan bir paradigma geliştirmiştir. Bu
amaçla, öğretimin nasıl oluştuğunu açıklayan ve nasıl yapılması gerektiğinin kurallarını
belirleyen öğretim kuramlarına gereksinim vardır. Bu açıdan bakıldığında, öğretmeöğrenme süreçleri içerisinde, içeriğin uygun şekilde düzenlenerek öğrenciye sunumu
etkili ve verimli bir eğitim için oldukça önemlidir. Öğretmenler, öğretme-öğrenme
sürecini öğrenci açısından etkili, verimli, ilgi çekici hale getirmeleri için öğretim
kuramlarını ve onun içerisinde yer alan yöntem değişkenlerini dikkate almalı, içeriği en
uygun şekilde düzenleyerek öğrenciye sunmalıdır.
Reigeluth (1983)’e göre, öğretim kuramlarını sınıf içinde uygulamak daha
kolaydır; çünkü bu kuramlar öğretim yöntemlerini açıkça belirtmekte ve farklı koşullar
altında farklı çıktıları elde etmek için hangi stratejilerin kullanılacağını açıkça
önerebilmektedir.

Öğretim

kuramları,

değişen

koşullarda

istenen

çıktının

oluşturulabilmesi için, öğretmenlerin yararlanabileceği öneriler üretmekte, kurallar
oluşturmaktadır. Bu açıdan bir öğretim kuramı hem betimleyici-açıklayıcı, hem de kural
koyucu-yol gösterici olabilir.
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Öğretim kuramları, öğretmen ve tüm eğitimcilere “nasıl öğretelim?” sorusuna
yanıt bulmalarında bir rehber olabilmektedir. Mikro ve makro içerik düzenleme
stratejileriyle ilgili açıklamalar ve öneriler içeren Öğeleri Belirleme Kuramı (ÖBK) ile
Öğretimi Ayrıntılama Kuramı (ÖAK) bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır.
Patten ve diğerleri (1986), makro ve mikro düzeyde “ne sıralanacak” ve “nasıl
sıralanacak” konusuyla ilgili olan ilk araştırmalarda, neyin sıralanacağının açıkça ortaya
konulmadığını ve mikro-makro sıralama arasında ayırım yapılmadığını belirtmektedir.
Bilindiği gibi mikro stratejiler, bir tek içerik biriminin (olgu, kavram, işlem, genelleme)
öğretiminde kullanılırken; makro stratejiler, derslerdeki bir grup ilişkili bilgi ve
becerinin düzenlenmesinde kullanılabilir. Farklı bir deyişle makro düzeydeki öğretimde
birden fazla olgu, kavram işlem ve genelleme vardır. Ancak English (1992)’in belirttiği
gibi, makro ve mikro stratejilerin kullanımının çok açık olmamasından kaynaklanan
sorunlar vardır. Bu açıdan bakıldığında son yıllarda yapılan çalışmaların, öğretim
tasarımcısı ve öğretmenlerin makro ve mikro stratejileri kullanırken karşılaştıkları
problemleri gidermek ve her bir içerik öğesinin öğretimiyle ilgili olarak daha ayrıntılı
bilgi edinmek ile ilgili olduğu söylenebilir.
İçerik düzenleme ile ilgili olan koşul temelli modelleri izleyen öğretim
tasarımı modelleri, Robert Gagne’nin yeni ufuklar açan ilkelerinden etkilenmiştir.
Gagne, öğrenmenin kategoriler biçiminde sınıflanabileceğini belirtir ve her öğrenme
düzeyinin oluşabilmesi için de, benzer bilişsel etkinliklerin işe koşulması gerektiğini
söyler. Gagne, bu terimi “öğrenmenin içsel koşulları” (internal conditions of learning)
olarak ifadelendirir. İç koşullar, bireyin önceden kazandığı, o andaki ya da sonraki
öğrenmeyi destekleyecek olan yetenekleri kazanması ve depolaması anlamında
kullanılmaktadır. Entelektüel becerilerin gerektirdiği davranışlar öğrenilmiş olmalı ve
birey bunları hatırlayıp kullanabilmelidir. Karmaşık becerileri oluşturacak olan basit
beceriler, uzun süreli bellekten geri getirilmelidir. Örneğin, öğrenci nesneleri
sınıflamayı öğrenmeden önce, iki ürünün farklılıkları olduğunu hatırlayabilmelidir.
Öğrenmenin bu kategoriler içinde gerçekleşebilmesi için, benzer öğretimsel desteklerin
öğreneni yönlendirecek biçimde kullanılmasına gereksinim vardır. Bu tür destekleri
Gagne, “öğrenmenin dışsal koşulları” (external conditions of learning) olarak
tanımlamıştır. Koşul temelli yaklaşımı (conditional based models) etkileyen koşul
temelli öğretim tasarımı modelleri, beceri analizi, strateji geliştirme, var olan durumun
tanımlanması ve değerlendirilmesi süreçlerini içermektedir. Bununla birlikte koşul
temelli yaklaşımlar öğretim stratejilerinin geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye
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sahiptir. Koşul temelli modellere göre, öğretim tasarlanırken, öğretim tasarımcıları
öğretimin amaçlarını tanımlamalı, çıktı kategorilerine göre bu amaçları sınıflamalı ve
stratejileri seçmelidir. Seçilen bu stratejiler, öğrenme çıktılarının etkili olmasını ya da
bilişsel süreçlerin uygun biçimde kullanılmasını sağlamaktadır (Gagne, 1977).
Koşul temelli modelleri (conditional based models) savunan araştırmacılar
Gagne (1985), Gagne, Briggs ve Wager (1988), Merrill (1983), Reigeluth (1979),
Merrill ve Li (1990) ve Smith ve Ragan (1993)’dır. Gagne tarafından tanımlanan
öğrenme durumları, dışsal öğrenme koşulları olarak öğretimi destekler ve öğrenmenin
iyileştirilmesine yardımcı olur. Merrill ve Reigeluth (1978) ise, öğretimsel durumları
Gagne’den farklı olarak tanımlamışlardır. Onlara göre, farklı her amacın kazandırılması
için o amaca özgü bir dizi koşulun yerine getirilmesi gerekir. Diğer yazarlar, öğretimin
tasarımı için tamamlanmış bir yaklaşım sunmadıklarından, strateji tasarımı için koşul
temelli yaklaşımları önermişlerdir. Bunlar, Horn (1976) ve Landa (1983)’dır. Bu
yaklaşımların ilginç olan yanı, öncelikli öğrenme çıktılarının neler olması gerektiği
belirlendikten sonra, öğretim süreçlerinin ve bu süreçte nasıl bir düzenleme
yapılacağının

belirlenmesidir.

Oysa,

süreçte

yapılacak

değişikliklerin

ve

düzenlemelerin hangi öğretim çıktılarına sebep olacağı günümüzde üzerinde daha sık
durulan konular arasındadır (Akt: Ragan ve Smith, 1996).
Koşul temelli modellerin kuramsal ve ampirik temellerinin dayandığı
varsayımlar şunlardır:
1. Öğrenme

amaçları,

öğrenme

çıktısı

ya

da

bilgi

türüne

göre

sınıflandırılabilir.
2. Öğrenme çıktıları tahmin edilebilir önkoşul ilişkilerini sergileyebilir.
3. Değişik çıktı kategorilerinin edinilmesi, değişik içsel süreçleri ya da
değişik dışsal süreçlerin yönlendirdiği değişik bilişsel çıktıları gerektirir.
4. Değişik içsel süreçler, tanımlanabilir farklı öğretimsel süreçler ya da
değişik öğretimsel süreçlerin yönlendirdiği içsel süreçler tarafından
desteklenir.
Gagne’den önce değişik araştırmacılar tarafından bu paradigma üzerinde
durulmakla birlikte, öğretimde koşul temelli kuramdan ilk defa Gagne 1960’lı yılların
başında

söz

etmiştir.

Koşul

temelli

kuramların

gelişiminde

üç

aşamadan

bahsedilmektedir: 1) koşul temelli düşüncelere liderlik eden ilk çalışmalar, 2) ordu ve
endüstrideki yetiştirme araçları ve 3) akademik öğrenme psikologlarının çalışmaları
(Ragan ve Smith, 1996).
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Koşul temelli modellere liderlik eden ilk çalışmalara bakıldığında, öğrenme
hakkında bilgileri genellerken dikkatli olunması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu
konuya ilişkin olarak Carr (1933), öğrenmenin bir kategorisi için geçerli olan
sonuçların, bir diğer kategori için geçerli olamayabileceğini belirtmektedir (Akt: Ragan
ve Smith, 1996).
Öğrenme üzerine kullanışlı kategorilerin oluşturulması ile ilgili olarak Melton
(1941)’da öğrenme çıktılarının psikoloji tabanlı bir taksonomiye göre geliştirilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Aynı dönemde, Tolman (1949), öğrenmede altı kategori
tanımlarken, Woodworth (1958), beş kategori tanımlamıştır (Akt: Ragan ve Smith,
1996). Öğrenme becerileri üzerinde Bloom’un taksonomisi, farklı bir yapılanmayı
getirmiştir. Bloom, Englehart, Furst, Hill ve Krathwohl (1956), eğitsel çıktıların bir
taksonomisine gereklilik olduğunu savunmuşlardır. Bu taksonomi, araştırmaların bir
sentezi değil; ancak terminolojinin standart hale getirilmesine yanıt vermiştir. Bloom’un
taksonomisinin

uygulamaları,

psikoloji

temelli

yaklaşımlarla

çok

benzerlik

göstermektedir. Furst (1981), Bloom’un taksonomisi üzerine yapılan araştırmaları
gözden geçirmiş ve bu çalışma sonunda taksonominin, kademeli hiyerarşik yapı
eksikliğinden kaynaklanan bir eksikliği olduğunu savunmuştur. Davranışçı psikolojinin
egemen olduğu yıllarda geliştirilen bu taksonomi, bilişsel psikolojinin ağırlık
kazanmasıyla, günümüzde de eleştiriler almaktadır. Dolayısıyla Krathwohl ve
arkadaşları (2002), taksonomiyi yeniden gözden geçirerek yeni bir boyut eklemişlerdir.
Temel bilgi kategorilerini içine alan bilgi

boyutu ve içerikle ilgili zihinde neler

yapılacağını belirten bilişsel süreç boyutu olarak iki boyuttan oluşan taksonomi, bilişsel
alanın sınıflamasını daha işlevsel ve kullanılabilir hale getirmiştir (Akt: Krathwohl,
2001).
Ordu ve endüstrideki gelişmelere bakıldığında, 1950 ve 1960’lardan
günümüze dek, pek çok araştırma yürütüldüğü görülmektedir. Ancak, askeriye ve
endüstride çalışan bilim adamları pek çok eğitimcinin çalışmalarıyla benzeşik olmayan
çalışmaları yürütmüşlerdir. Coterman (1959), Demaree (1961), Lumsdaine (1960),
Miller (1962), Parker ve Dows (1961), Stlurow (1963) ve Willis (1961), bu
araştırmacılardan bazılarıdır. Bu araştırmacılar öğrenme becerilerini göreceli olarak
daha ayrıntılı sınıflamasını geliştirmişlerdir. Gagne’nin çalışmaları da, bu alanda
yapılan çalışmalara dayalı olarak daha da gelişmiştir (Akt: Ragan ve Smith, 1996).
Öğrenme çeşitleri hakkında akademisyen psikologların düşünceleri 1964’de
yayınlanan “insan öğrenmesinin kategorileri” kitabında yer almış ve Underwood ve
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Wickens, insan öğrenmesinin çeşitleriyle ve öğrenmeyle ilişkili olan bilişsel süreçlerle
ilgilenmişlerdir. Underwood (1964), insan öğrenmesinin taksonomisi üzerine olası
yaklaşımları tartışmıştır. Böylece, insan öğrenmesine ilişkin bütün formları ve araştırma
bulguları arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmıştır. Bu kategorileri ilkellikten kurtarıp,
entelektüel beceri kategorileri olarak geliştiren Gagne, Mayer, Garstens ve Pradise
(1962) ile, öğrenme hiyerarşilerinin etkililiğini belirleyen üç faktör üzerinde
durmuşladır: 1) tanımlanabilirlik (önkoşul kavramların edinimi ile ilişkilendirilmesi), 2)
geri çağrılabilirlik (önkoşul kavramlara ilişkin ip uçlarının gösterilmesi) ve 3)
uyumlaştırma

(problem

durumlarında

öğrenenlerin

doğrudan

yönlendirilerek

kavramların durumlara uygulanması). Gagne 1973’de öğrenme kategorilerine ilişkin
fikirleri tanımlayarak, öğrenme kategorilerinin şu özellikleri taşıması gerektiğini
savunmuştur: 1)başarılabilir entelektüel becerilerin tanımlanması 2)sözel bilgilendirme,
bilişsel stratejiler, güdüleyici etmenler ya da performansın işe koşulması ve her bir
hiyerarşi adımının gerektirdiği ön koşul becerilerin öğrenmede geri çağrılması.
Gagne’ye göre, bilgi edinme kuramının dört fonksiyonu olmalıdır: 1)gerekli giriş
performansları 2)uyarıcı durum elemanları 3)öğrenmenin geri çağrılabilirliği ve
4)düşünceye rehberlik etme görüşü (Ragan ve Smith, 1996).
Reigeluth (1980), “öğretim tasarımı kuram ve modelleri ve “yaşayan öğretim
kuramları” (1983) adlı çalışmasında çok sayıda modeli tanımlayarak, koşul temelli
modelleri, tasarımın tanımlanmasında kullanmıştır. Aşağıda koşul temelli modellerden
Merrill’in Öğeleri Belirleme Kuramı (ÖBK) ile Reigeluth’un Öğretimi Ayrıntılama
Kuramı (ÖAK) kısaca açıklanmıştır.

1.1. Öğeleri Belirleme Kuramı (ÖBK)

Merrill’in Öğeleri Belirleme Kuramı (ÖBK)’ı, Gagne’nin kuramının bir
uzantısı olarak 1970’li yılların sonlarında geliştirilmiştir. Bilişsel alanda ve bu alan
içinde sadece bir içerik türünün öğretimiyle ilgili olan ÖBK, belirli koşullar altında
istenen çıktıları en iyi biçimde sağlayacak olan yöntemleri belirlemeye çalışır. Kurama
göre, değişik içerik türlerinin farklı düzeylerde öğrenilmesi; farklı koşul ve stratejilerin
biraraya getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Kuramın öğretim bilimine getirdiği en
büyük katkı, hedefleri iki boyutlu olarak sınıflamasıdır. 1) davranış düzeyi (hatırlama,
uygulama, yaratma), 2) içerik türü (olgular, kavramlar, ilkeler ya da süreçler). Benzer
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şekilde, Gagne’nin basit bilişsel stratejilerinin bir kategorisi yerine, ÖBK’da tanımlanan
iki boyutun birbirleri arasındaki ilişkilerini tanımlayan Merrill, içerik birimlerinin her
biri için davranış düzeylerini tanımlamaktadır (Merrill, 1983; 1994).
Merrill’in amaçları iki boyutta ele alması, hedef yazma işine açıklık getirdiği
için öğretim alanında önemli bir yenilik olarak kabul edilebilir (Reigeluth, 1983, 281).
ÖBK’ında, Davranış–İçerik kesişimi kullanılarak, hangi davranış düzeylerinde
hedeflerin yazılabileceği konusuna açıklık getirilir; birincil sunu biçimleri olarak
adlandırılan ve içerik türlerinden birinin öğretiminde, bilginin nasıl sunulacağı, hangi
alıştırmaların yapılacağı ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiğini belirten öğeleri
açıklar ve birincil sunu biçimlerinin bir uzantısı olan ve bunlara eklenebilen ikincil
sunum biçimlerini (ön koşul davranış, bellek destekleyici, dikkat odaklama araçları...)
sunar. Ayrıca, birincil ve ikincil sunu biçimleri kapsamındaki etkinlikler yerine
getirilirken nelere dikkat edileceği de, gösterimler arası ilişkiler olarak belirtilmektedir.

1.2. Öğretimi Ayrıntılama Kuramı (ÖAK)

Öğretimi Ayrıntılama Kuramı (ÖAK), daha önce Merrill tarafından geliştirilen
ÖBK’nı, makro düzeye doğru yaymak, farklı bir anlatımla, içeriğin seçimi, sıralanması,
sentezlenmesi ve özetlenmesi için öneriler sunmaktadır (Reigeluth, 1987). ÖAK’nın
önerileri hem bilginin yapısının analiz edilmesi, hem de bilişsel süreçleri ve öğrenme
kuramlarını temel almaktadır. Kuramın en önemli stratejilerinden biri, bilginin özel bir
şekilde basitten-karmaşığa doğru sıralanmasıdır (Patten ve diğerleri, 1986). Ancak
yapılan araştırmalara bakıldığında, her araştırmacının kendi geliştirdiği model ve
yaklaşımlara özgü bir basitten-karmaşığa sıralaması biçimi önerdikleri görülmektedir.
Örneğin Ausebel’in (1968) kapsayıcı sıralaması, Bruner’in (1960) sarmal sıralaması,
Norman’ın (1973) örüntü sıralaması, Merrill ve Scandura’nın (1978, 1975) patikalar
analizi ve Gagne’nin (1985) ön koşullu öğrenme sıralaması yaklaşımlarının tümü de
kendine özgü birer basitten-karmaşığa sıralama türünü önermektedir (Akt: Reigeluth,
1987). Ancak belirtilen yaklaşımlara yönelik olarak yapılan eleştirilerden biri de, bu
yönergelerin nasıl kullanılacağı konusunun açıklanmamış olmasıdır (Reigeluth, 1987).
Bu bağlamda öğretimde bir öğretim tasarımcısının yapabileceği ilk iş, içerik
sıralamasının nasıl yapılacağına ilişkin kararın verilmesidir (Mühlhauser, 1995, Akt:
Kutlu, 1999). Oysa ÖAK, belirtilen model ya da yaklaşımları reddetmemektedir. Ancak
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bu model ve yaklaşımların çok açık olmamasından kaynaklanan sorunlarını gidererek,
öğretim tasarımcılarının ve öğretmenlerin kullanabileceği hale getirmeye çalışmaktadır.
(English, 1992).
ÖAK’nın bir diğer belirleyici özelliği de, konu alanıyla ilgili değişik
bölümlerin birbirleriyle ve konu alanının genel yapısıyla nasıl ilişkilendirileceğine
yönelik olarak önerdiği yönergelerdir. Kuramda, öğrenilen bilgi ve olguların sistemli bir
şekilde özetleyiciler kullanılarak tekrar edilmesi ve sentezleyiciler kullanılarak
bütünleştirilip ilişkilendirilmesi söz konusudur (Reigeluth ve Curtis, 1987). Diğer
taraftan ÖAK; öğretimi, öğrenen kontrolünü kolaylaştıracak bir şekilde düzenlemeyi
önermektedir. Bu durumun, basitten-karmaşığa sıralamada, öğrenci denetimine olanak
sağlayan uygun bir yapısı vardır ve öğrenen, ilgisini çeken konularda gerektiğinde daha
fazla ayrıntılı bilgi elde etme şansını yakalamaktadır (Kutlu, 1999). ÖAK’da bir güdüsel
strateji öğesi olan anoloji kullanımı kuramın önemli bir özelliği olarak belirtilmektedir
(Reigeluth, 1983).

1.3. Problem Durumu

Program geliştirme sürecinin en önemli aşamalarından biri olan içeğin seçimi
ve düzenlenmesi, öğretimin etkililiğini ve verimini artırmada önemli bir rol
oynamaktadır. Bir eğitim programında hedef davranışlara ulaşmak için öğrencilere
kazandırılacak olan bilgilerin neler olduğunun belirtilmesi de gerekmektedir. Öğretim
sürecinde öğretmenlerin değiştirip düzenleyebildiği ve öğrenmeyi doğrudan etkileyen
boyutlardan biri içeriktir ve bu konuda ülkemizde yeteri kadar araştırma yapılmadığı da
bir gerçektir.
İçerikle ilgili genel çerçeve belirlendikten sonra ayrıntılı kararlar öğretmene
bırakılmaktadır. Hangi bilginin hangi sırada verileceği, kaç örneğin yeterli olacağı, ne
tür alıştırma yapılması gerektiği ve bilginin sıralanış biçiminin öğrenmeyi nasıl
etkilediği gibi konularda öğretmenler deneyimlerine dayanarak karar vermektedirler.
Öğretmenlerin bu konudaki kararlarının deneysel araştırma bulgularına ve kuramsal
bilgilere dayanması, daha iyi sonuçların alınmasını olanaklı kılacaktır. Günümüzde
yabancı literatürde içeriğin düzenlenmesiyle ilgili deneysel araştırmaların ve kuramsal
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çalışmaların arttığı görülmektedir. Kuramsal bilgilerin ise, daha anlaşılır ve
kullanılabilir hale geldiği de söylenebilir.
Reigeluth (1983)’e göre, öğretim kuramlarını sınıf içinde uygulamak daha
kolaydır; çünkü bu kuramlar öğretim yöntemlerini açıkça belirtir ve farklı koşullar
altında farklı çıktıları elde etmek için hangi stratejilerin kullanılacağını açıkça
önerebilir. Öğretim kuramları, değişen koşullarda istenen çıktının oluşturulabilmesi için,
öğretmenlerin yararlanabileceği öneriler üretmekte, kurallar oluşturmaktadır. Ancak
öğretim kuramlarının test edilip sonuçların öğretmenlerin ve tüm eğitimcilerin etkili
olarak kullanabileceği şekilde ders kitaplarında ya da programlarda yer alması için
süreklilik gösteren araştırmalara ihtiyaç vardır.
Bilindiği gibi içerikte yer alan konu alanları olgu, kavram, işlem ve
genellemelerden oluşmaktadır ve öğretmenler, öğrencilerinin bu içerik türlerini
kazanabilmeleri ve kullanabilmeleri için çaba sarf etmektedirler (Coşkun, 2007).
Dolayısıyla içerik türlerinin iyice anlaşılıp, öğretim için düzenlenmesi önemli bir
konudur.
Her içerik türünün ayrı bir önemi ve özelliği olmasının yanında, bilginin
bütünü içinde kavramların temel ve öncelikli bir yeri vardır. Çoğu zaman belli bir alanın
öğretimine kavramlardan başlanır. Bu durum öğrencileri, olguların karmaşık yığını
içinde anlam kurmak ve özetlemek üzere yardım eden yüksek düzeyli kavramları
düşünmek, olay ve olguların arkasındaki genellemeleri bulmak üzere hazırlar. Bütün
öğrenme ve düşünme süreçlerinin temelinde kavramlar vardır. Kavramlar yaşamımızı
zenginleştirirler ve insanlarla iletişimimizi sağlarlar. Çünkü insanlar aynı kavramları
kullanırlar. Aynı zamanda, bilgilerimizi düzenlememize yardımcı olurlar ve bilgileri
hatırlamamızı kolaylaştırırlar. Ayrıca çok sayıda insanı, nesneyi ve olayları, arabalar,
bitkiler, ülkeler ve kahramanlar gibi kategorilere yerleştirmemize yardımcı olurlar. Bu
yüzden kavramlar, bilgi yaratma sisteminin önemli bir parçasıdır (Martorella, 1986).
Bilimsel kavramların anlaşılması son yıllarda araştırmacıların önem verdikleri
konular arasındadır ve öğrenciler bilimsel kavramları anlamakta zorluk çekmektedirler
(Turan, 2002). Kavram öğretiminde uygun yöntemin belirlenmesi ve uygulaması da bu
açıdan önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler, çevrelerini kendi başlarına gözlemler ve bu
gözlemler

sonucunda

elde

ettiklerini

ders

esnasında

sunulan

kavramlarla

bütünleştiremezlerse, bilim çevresince kabul edilmeyen öğrenci kavramlarının
oluşmasına neden olurlar. İyi öğretim yapıldığı düşünülen sınıflarda bile, öğrencilerin
kavram yanılgılarına sahip olduğu tespit edilmiştir (Cleminson, 1990). Yanlış öğrenilen
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kavramlar, hem yeni bilginin doğru öğrenilmesine, hem de kavramlar arasında anlam
bütünlüğünün

sağlanmasına

engel

olmaktadır.

Kavramların

öğrenilmesindeki

başarısızlığın nedenlerinden biri de kavramlarla ilgili olan bilgilerin eksik verilmesidir.
Mikro düzeyde içerik düzenleme stratejileri, içerik türlerinden yalnızca birinin
öğretimiyle ilgili olan düzenlemeler içermektedir. İçeriğin düzenlenmesi mikro
stratejiler dikkate alınarak yapıldığında, söz konusu içerik türlerine ait içerik öğelerinin
tek tek belirlenmesi gerekmektedir ve öğretimde de bu bilgilerden yararlanılmaktadır.
Farklı bir deyişle, kavrama ait tanımın ayırt edici olan, ayırt edici olmayan özellikleri,
örnekleri, örnek olmayanları, niteliği, sayısı, verilmesi, verilmemesi öğrenmeyi çeşitli
biçimlerde etkilemektedir (Merrill, 1994; Martorella, 1986; Tennyson ve Park, 1980).
Diğer yandan derslerimizde ya da kitaplarımızda mikro stratejilerin sistematik olarak
kullanılmadığı bilgi sunumlarıyla daha sık karşılaşmaktayız. Ancak bu tür dersleri
dinleyenler de veya bu tür kitapları okuyanlar da öğrenebilmektedirler. Çünkü derste
veya kitapta verilen bilginin de kendi içinde bir bütünlüğü ve belli bir sırası vardır.
Diğer bir deyişle kitap yazarlarının da, öğretmenlerin de kendine özgü içerik düzenleme
stratejileri vardır. Bunlar bilimsel verilere dayanabilir veya dayanmayabilir. Bu
çalışmada ise, mikro strateji dikkate alınarak yapılan öğretimin ve içerikte herhangi bir
düzenleme yapılmadan kitaplardaki sıra izlenerek gerçekleştirilen öğretimin öğrenmeye
ve bilişsel esnekliğe etkisi incelenmiştir. Bilindiği gibi mikro stratejiler içerik
türlerinden birinin öğretimiyle ilgilenmektedir. Bu nedenle, araştırmada içerik
türlerinden olan kavram ve genellemelerin analizleri yapılmıştır ve deney gruplarında
sunulan içeriği tamamen bu analizlerden elde edilen bilgiler oluşturmuştur. Ayrıca,
kavram öğretimi ile ilgili olarak yapılan daha önceki araştırmalarda (Turan, 2002;
Doğan, 2007; Patten ve diğerleri, 1986; Tennyson ve Park, 1980) araştırmaya katılan
öğretmenlerin ve öğrencilerin, kavramlarla ilgili olan içerik öğelerinin (ayırt edici
özellik, ayırt edici olmayan özellik, örnek, örnek olmayan gibi) anlamlarını tam olarak
bilmedikleri gözlenmiştir. Bu durumun öğrenmeyi olumsuz etkileyeceği düşünülerek bir
deney grubu daha oluşturulmuş ve bu grupta kavramların öğretimine başlamadan önce
herkesçe bilinen bir kavram üzerinde “kavramın içerik öğelerinin” anlamı basit biçimde
açıklanmıştır. Genelleme öğretiminde, genellemeyle ilgili olarak içerik öğelerinin
(önerme, neden-sonuç ilişkisi, örnek, örnek olmayan gibi) öğrenciler tarafından
anlaşılacağı düşünülerek bu tür bilgi verilmemiştir.
Kavramların bir diğer önemli özelliği de, kavramlar arasındaki ilişkilerden
genellemelere ulaşabiliyor olmamızdır (Van Cleaf, 1991). Genelleme, insanların geçmiş
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yaşantıları ve günümüzdeki deneyimlerine dayalı, ancak belirli bir zamana bağlı
olmayan, farklı örneklerle temsil edilebilen ve bu örneklerin genellemeyi desteklemesi
gereken yargılardır (Paul Hanna ve John Lee; Akt: Dyneneson ve Gross, 1991).
Genellemeler, izole edilmiş bilgi parçacıklarını organize eden, içerik içerisinde önemli
bir yere sahip olan ve dünyayı anlamamıza yardım eden bir içerik birimidir. Sunulan
içeriğin

anlamlı

bir

bölümünü

oluşturan

genellemeler,

yeni

bir

durumla

karşılaştığımızda bu duruma nasıl uyum sağlayacağımız konusunda da yardımcı olurlar
(Reigeluth, 1999; Doğanay, 2002).
Sosyal alanlarda da, yaşamın bir bütün olarak algılanması ve dünyaya uyum
sağlamak

açısından

genellemelerin

öğretilmesi

önem

taşımaktadır.

Ancak

genellemelerin anlamlı bilgiler olarak öğrenilebilmesi için, genelleme içinde geçen
kavramların daha önceden kazandırılması gerekir (Doğanay, 2002). Kısaca kavramları
ve genellemeleri birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu açıdan
bakıldığında, dünyayı ve kendimizi anlayabilmek, anlamlı bir öğrenme sağlamak ve
bilgi üretebilmek açısından, bilgi içeriğinin yapı taşlarından olan kavram ve
genellemelerin öğretimi, eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Kavram ve
genellemelerin öğretiminde içeriğin düzenlenmesi de bu bağlamda önem taşımaktadır.
Bu sebeple kavram öğretimi, genellemelerin kazanılmasına da katkıda bulunmalıdır.
Ancak yapılan literatür taramasında kavram ve genelleme öğretiminin birlikte
incelendiği araştırmalara rastlanamamıştır. Bu eksiklik, içerik düzenleme ve içerik
türlerinin öğretimi açısından bir sorun olarak belirlenmiştir.
İçerikte yer alan bazı bilgilerin birbirinden kopuk olarak kazanılması ve farklı
durumlarda kullanılmıyor olması istenmeyen bir durumdur ve bireyin gelişimine katkısı
yok denecek kadar azdır. Öğretim sonunda, öğrencinin bilgiyi kullanabilecek veya
transfer edebilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir.
Bilginin bir alandan farklı bir alana transferi esneklik olarak açıklanmaktadır.
Bu açıdan bilişsel esneklik, bilginin edinilmesi sırasında önceki bilgilerin bellekten
çağrılarak kendi içinde yapılandırılması ve bu bilginin farklı durumlarda esnek olarak
kullanılabilmesi özelliklerini içerir. Bu özellikleri ile bilişsel esneklik, hem bireysel bir
farklılık hem de, geliştirilmeye açık bir özellik gösterir. Bu durumda birey, bilgisini ve
bilişini, durumdan bağımsız olarak içeriğe göre farklı yollardan transfer edebilmelidir
(Spiro ve diğerleri, 1992). Kavramlar iyi analiz edilerek ve kavramlar arası ilişkilerden
genellemelere ulaşarak içeriği anlamak, edinilen bilgiyi de farklı alanlarda kullanmak
üzere zihinde organize etmek, eğitimin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır.
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Özellikle de öğrenilmesi zor ve karmaşık olan alanlarda nitelikli bir eğitimin verilmesi
gerekmektedir. Bilişsel esneklik kuramı öğrenilmesi zor ve karmaşık alanların
öğretimine açıklık getirmeye çalışan bir kuramdır. Yapılan literatür taramasında bu
alanda da çok sınırlı çalışma yapıldığı gözlenmiştir ve var olan çalışmaların da daha çok
bilgisayar ortamında olduğu söylenebilir (Karadeniz, 2004; Alper, 2003).
Novak ve Grobin (1998), ölçme ve değerlendirme aracı olarak genelde klasik
test sorularının kullanıldığını ve bu bilgilerin genelde ezbere dayalı bilgiler olduğunu
belirtmektedir. Kavramların öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin olarak öğrencilerin
bilişsel

yapılandırmalarını

görmek

amacıyla

kavram

haritaları

da

sıklıkla

kullanılmaktadır. Kavram haritalarının bilişsel yapıdaki karmaşık düzenlemenin
problem çözme ve diğer bilişsel etkinlikleri kolaylaştırdığı ortaya konmuştur (Kaya,
2003). Ancak, öğrencilerin bilişsel yapısını ortaya koyan, bilginin farklı alanlara
transferini belirleyen ölçme araçlarının ülkemizde çok sık kullanılmadığı gözlenmiştir.
Öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya koyan çalışmalar son yıllarda üzerinde durulan
konular olmuştur (Tongaç, 2006; Özatlı, 2006; Alper, 2003). Literatürde öğrencilerin
bilişsel yapılarını ve bilişsel esneklik düzeylerini ortaya koyan çalışmaların az
olduğunun gözlenmesi de bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada
bilişsel esnekliği ölçmek için “yapıyı doldur tekniği” kullanılmıştır. Yapıyı doldur
tekniği, öğrenilen kavramlar arasındaki ilişkileri görme, öğrenilen kavramın alt-üst
kavramlarını ayırt edebilme ve farklı iki bakış açısından sunulan yapılarda kavramları
doğru olarak yerleştirebilme becerilerini ortaya çıkarmak ve kavramsal gelişimi
gözleyebilmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Yazılı sınavlarla veya klasik test
soruları ile kavramların yapısını görmek ve farklı bakış açıları içinde kavramların nasıl
kullanıldığını doğru görmek mümkün olmamaktadır (Tongaç, 2006; Özatlı, 2006;
Alper, 2003; Novak ve Grobin, 1998). Bu araştırmada kavramların öğrenilme
düzeylerini belirleyebilmek için çoktan seçmeli test tekniği, kavramlarla ilgili esnekliği
ölçmek için “yapıyı doldur” tekniği kullanılmıştır. Yine genellemelerin (kuralların)
öğrenilme düzeylerini belirlemek amacıyla çoktan seçmeli test tekniği kullanılmıştır.
Genellemelerin kullanılabilme düzeylerini belirleme için yazılı sınav yapılmış ve
öğrencilerden “hedef davranış” yazmaları istenmiştir.
Araştırmanın üniversite öğrencileri ile yapılmasının temel nedeni, bu
düzeydeki öğrencilerin bilgilerini düzenleyebilecek ve çeşitli biçimlerde ifade
edebilecek yeterlikte olmalarıdır.
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Araştırma

Eğitim

Fakültesi öğrencileri ile

“Öğretimi

Planlama

ve

Değerlendirme Dersinde” yapılmıştır. Belirtilen konuların öğrenciler tarafından zor
olarak algılanması ve dersi veren öğretim elemanlarının da konunun öğrenilmesinin zor
ve karmaşık olduğunu belirtmesi nedeniyle, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
dersinde hedef ve hedef davranışlar ünitesi seçilmiştir. Bu ünite diğer sosyal alanlarda
olduğu gibi doğrusal olmayan bir içerik özelliği göstermektedir. Doğrusal olmayan
içerik, işlem basamaklarının adım adım verilmediği, algoritmik bir düzenin olmadığı
içerik yapısıdır (Spiro ve diğerleri, 1994). Bilişsel esneklik kuramı da, daha çok
doğrusal olmayan bir içerik yapısı ile ilişkilidir. bütün bu özelliklerden dolayı belirtilen
ders ve konu ele alınmıştır. Araştırma öncesinde yapılan gözlemler ve öğretim
elemanları ile yapılan görüşmelerde öğrencilerin zorlandıkları dersler arasında bu dersin
de yer aldığı ve özellikle hedef ve hedef davranışlar ünitesinin karmaşık bir konu
olduğu belirlenmiştir.
Bu amaçla, bu çalışmanın problem cümlesi, Öğretimi Planlama ve
Değerlendirme dersinde hedefler ünitesindeki temel kavram ve genellemelerin
öğretiminde mikro düzeyde içerik düzenleme stratejilerinin, sınıf öğretmenliği I. ve II.
öğretim ikinci sınıf öğrencileri ile okulöncesi öğretmenliği I. öğretim ikinci sınıf
öğrencilerinin;
-kavram ve genellemeleri kazanmalarındaki akademik başarılarına ve
-bilişsel esnekliklerine etkisi nedir? şeklinde belirlenmiştir.

1.4. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın genel amacı, kavram analizi ve genelleme analizi temel
alınarak yapılan öğretimin, bununla birlikte “bir kavramın içerik öğelerinin”
açıklanmasının; kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisini
araştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır.
Alt amaçların daha kolay anlaşılabilmesi için araştırma kapsamında incelenen
bağımsız değişkenler, gruplara göre belirlenmiştir:
Birinci Deney Grubu: Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram
analizi+ genelleme analizi
İkinci Deney Grubu: Kavram analizi + genelleme analizi
Kontrol Grubu: Ders kitaplarında sunulan içerik.
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Genel amaç doğrultusunda yanıt aranacak alt amaçlar aşağıda belirlenmiştir:
1. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun, kavram başarı testi
toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi ön test puanları kontrol edildiğinde,
kavram başarı testi toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi son test puanları
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun, genelleme başarı testi
toplam, hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve uygulama düzeyi puanları kontrol
edildiğinde, genelleme başarı testi toplam, hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve
uygulama düzeyi puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun, kavram başarı son testi
ile genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve toplam puanları
arasında bir ilişki var mıdır?
4. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun, bilişsel esneklik ön
test puanları kontrol edildiğinde, son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?
5. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun, kavram başarı testi
toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi toplam puanları arasında bir ilişki var mıdır?
6. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun, genelleme başarı testi
toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi toplam puanları arasında bir ilişki var mıdır?
7. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin “yapıyı
doldur” testindeki yapıları doldurmalarına ilişkin

ön test ve son testte gözlenen

özellikleri nelerdir?
8. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin,
uygulama düzeyinde yazdıkları “hedef davranış” lara ilişkin gözlenen özellikleri
nelerdir?
9. Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin dersin
işlenişine ilişkin görüşleri nelerdir?

1.5. Araştırmanın Önemi

İçeriği oluşturan olgu, kavram, işlem ve genellemeler, eğitim programlarında
belirtilen amaçlara ulaşmamızı sağlarlar. Bu bağlamda, öğretim tasarımcıları istenen
hedeflere ulaşmada, beklenen becerilerin oluşmasında, bilginin düzenlenmesine ilişkin
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olarak ne sıralanacak? ve nasıl sıralanacak? sorularına odaklanmışlardır. İçeriğin
düzenlenmesine ilişkin olarak kullanılan makro ve mikro stratejiler de, bu sorulara yanıt
bulmak amacındadır. Makro ve mikro stratejilere ilişkin olarak yapılan ilk
araştırmalarda neyin sıralanacağı, stratejiler arasındaki fark, hangi sıralamanın hangi
öğretim çıktısına sebep olduğu ve düzenleme ilkelerine ilişkin bilgiler yeterince ayrıntılı
değildir. Ancak günümüze gelindikçe içerik düzenleme ile ilgili olarak daha ayrıntılı
deneysel çalışmaların yapıldığı görülmektedir (McCrudden ve diğerleri, 2004;
Beishuizen ve diğerleri, 2002, 2003; Diakidoy ve diğerleri, 2003; Diehl ve Mills, 2002;
Patten ve diğerleri, 1986). Ülkemizde ise, bu konudaki deneysel çalışmaların sayısı çok
azdır. Deneysel araştırmalar, kuramsal bilginin test edilmesini sağlamaktadır. Bu
alandaki deneysel çalışmaların çok az olması bu araştırmayı önemli hale getirmektedir.
İçerik öğelerinden biri olan kavramları öğrenme, örgün eğitim deneyimlerimiz
içinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Bir kavramı öğrenebilmek, öncelikle o kavramı
tanımlamak, örneklerini ayırt edebilmek ve uygun genellemeleri yapabilmek anlamına
gelmektedir (Şimşek, 2006). Genellemeler de, bilgi yapısı içinde yer alır ve aynı
zamanda ilgili kavramlar arasındaki ilişkileri kurmayı gerektirir. Dolayısıyla
kavramların öğretimi, genellemelere ulaşmak, bilgi üretmek, öğrenme çıktılarının
istenen nitelikte olması açısından önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışmada da hem
kavram öğretiminin etkililiği hem de öğretimi yapılan kavramların genellemelerin
kazanılmasında

etkili

olup

olmadığı

incelenmiştir.

Dolayısıyla

kavram

ve

genellemelerin kazanılmasına ilişkin deneysel bir çalışma olması nedeniyle de önem
taşımaktadır.
Kavramların öğrenilmesinde bilişsel yapılar kapsamında bilişsel esnekliğin
değerlendirilmesi ile ilgili araştırmaların çok az olduğu söylenebilir. Araştırma, gerek
kavramların ve genellemelerin öğrenilmesi ile bilişsel esneklik düzeyi arasındaki ilişkiyi
incelemesi ve gerekse bilişsel esneklik düzeyini belirlemede yeni bir tekniğin
kullanılması özelliği ile de önemlidir. Kullanılan bilişsel esneklik düzeyini belirleme
tekniğinin “yapıyı doldur” (fill-in-the-structure/FITS), farklı araştırmalarda da
kullanılabilir olması, bu alanda çalışacak araştırmacılara bilgi verici niteliktedir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda ulaşılan önerilerin, yeni araştırma
konularını belirlemede yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu konuda yapılan
çalışmaların azlığı göz önüne alındığında, bu araştırmadan elde edilen sonuçların
eğitimcilere fikir verebilecek bir kaynak olması açısından da önemlidir.
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Araştırmanın tüm denemeleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü’nde yapılmıştır. Bu bölüm
öğrencileri geleceğin öğretmenleridir. Bu nedenle öğrencilerin, içerik düzenleme
stratejileri hakkında bilgi sahibi olmaları mesleki bir kazanç olarak düşünülebilir.

1.6. Sayıltılar

1.

Gruplarlardaki öğrenciler arasındaki etkileşimler araştırma sonuçlarını

önemli oranda etkilememiştir.

1.7. Sınırlılıklar

1. Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında, Öğrencilerin Öğretimde Planlama
ve Değerlendirme dersini alan Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
ve Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü’ne devam eden II. sınıf öğrencilerinden elde
edilen veriler ile sınırlıdır,
2. Araştırmadaki öğretim konusu Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
dersindeki bilişsel alandaki hedef ve hedef davranışların yazımının öğretiminde
kullanılan kavram ve genellemeler ile sınırlıdır.
3. Bilişsel esnekliğin ölçülmesinde kullanılan tekniğin (FITS), bilginin küçük
parçaları ve kısa öğretim periyotlarında kullanılabilir olması özelliği nedeniyle
genellenebilirliği sınırlıdır.
4. Araştırmada, öğrencilere yaptırılan alıştırmalar ve ders içi değerlendirmeler
denetlenmemiştir.

1.8. Tanımlar

Akademik Başarı (Academic Achievement): Araştırma kapsamında
yapılacak ön test ve son testlerden öğrencilerin aldıkları puanlar arasındaki fark.
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Bilişsel Esneklik (Cognitive Flexibility): Bireyin dikkatini odaklayarak konu
ya da problemle ilgili alternatif stratejilerden en etkili ya da uygun olanı seçebilme
becerisi.
Bilişsel Yapı (Cognitive Structure): Bellekteki kavramlar arasındaki
ilişkileri ifade eden hipotetik yapı.
İçerik Türleri: Olgu, kavram, işlem ve genellemelerdir.
Kavramın İçerik Öğeleri: Bir kavramın tanımı, ayırtedici özellikleri,
ayırtedici olmayan özellikleri, örnekleri ve örnek olmayanlarından oluşmaktadır.
Kavramın içerik öğelerinin öğretimi, adı geçen öğelerin ne olduğunun öğretimidir.
“Kavramın içerik öğelerine ilişkin örnek” ile, bir kavram üzerinde bu öğelerin
anlamlarının gösterildiği örnek kastedilmektedir.
Genellemenin İçerik Öğeleri: Bir genellemenin önerme şeklinde ifadesi,
kavramlar arasındaki neden-sonuç ilişkileri, örnekleri ve örnek olmayanlarıdır.
Yapıyı Doldur Tekniği (fill-in-the-structure): Öğretmenin bilgi yapısıyla
beraber öğrencilerin bilişsel yapılarını ve bilişsel esneklik düzeylerini belirlemede
kullanılan teknik.
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BÖLÜM II

KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde, “Bilginin Yapısı ve Yapılandırılması”, “Belleğin Yapısı”,
“İçeriğin Düzenlenmesi ve Öğrenmeye Etkisi”, “Kavram ve Kavram Öğretimi”,
“Genelleme ve Genelleme Öğretimi”, “Bilişsel Esneklik” ve “Bilişsel Yapıların
Değerlendirilmesi” hakkında kuramsal bilgilere, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış
araştırmalara yer verilmiştir.

2.1. Kuramsal Açıklamalar

Aşağıda, bilginin yapısı ve yapılandırılması, belleğin yapısı, içerik düzenleme,
kavram ve genelleme öğretimi ile bilişsel esnekliğe yönelik kuramsal açıklamalara yer
verilmiştir.

2.1.1. Bilginin Yapısı ve Yapılandırılması

Düşünmek insan yaşamına bütünsel bir bakışla bakmaktır. Descartes, insan
bilgisinin bir bütün olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda bilgi, gerçekliğin herhangi
bir nesnesini bilinçte doğru olarak ortaya koyan düşünce edimidir (Timuçin, 2005).
Bilginin farklı kaynaklarda farklı tanımları bulunmaktadır. Sözlük anlamıyla bilgi,
öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve
kavrayışın tümüdür (TDK, 2006). Özden (1999)’de bilgiyi algılama, işleme,
değerlendirme, muhakeme sonucu zihinde üretilen, insanın dış dünyaya ilişkin algısını
değiştiren veya bir bilinmeyeni açıklayan anlam parçası olarak tanımlamaktadır.
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Bilginin yapısı (information structure) ise, önermelerin sözcük-dilbilgisel
yapıları ile, bu yapıları belirli söylem bağlamlarındaki bilgi birimleri olarak kullanıp
yorumlayan, konuşucuların zihinsel durumlarıyla uyumlu olarak eşleştiği tümce
dilbilgisinin bileşeni olarak tanımlanmaktadır (Lambrecht, 1994, s.5). Farklı bir deyişle,
gözlem, deney ve öğrenme yoluyla gelen bilgilerin uygun dilbilimsel kurallar içinde ve
anlamlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir.
Bilgi yapısı, anlamsal, sesbilimsel ve sözdizimsel bileşenlerden oluşmaktadır.
Bilgi yapısı, aynı önermesel içeriğin bağlama uygun olarak farklı biçimlerde
sunulmasını sağlamaktadır. Örneğin, “Ali, eve gitti” ile “Eve, Ali gitti” tümcelerinde
bilgi yapısı aynı olmakla beraber, konu ve odak farklılaşmaktadır. “Ali, eve gitti”
tümcesinde konu Ali, ev odak iken; “Eve, Ali gitti” tümcesinde, konu ev, odak Ali’dir.
Bu durum tümcenin taşıdığı kullanımsal bilginin kodlanması için belirli bilgi yapısı
kalıplarının olduğunu göstermektedir (İşsever, 2000).
Bilgi yapısının sesbilimsel ve sözdizimsel bileşenleri daha çok dil açısından
incelenirken, bizim üzerinde durduğumuz öğe, anlamdır. Çünkü bilgi üretmek aslında
anlamlar oluşturmaktır. Bilgi üretmek için düşünmek gerekir. Düşünmek de kelime ve
sembollerle başlar. Kelime ve semboller sözcüklere dönüşür. Dolayısıyla insan,
sözcüklerle düşünmektedir. Sözcükler dünyayı anlamak amacıyla bilgiyi depolamak ve
başkalarına aktarmak için de kullandığımız bir araçtır. Sözcükler, olgular, kavramlar ve
genellemeler düşünme aracı olarak kullanılmaktadır (Doğanay, 2002).
Olgular gözlem, deney, ölçme, sayım gibi işlemlerle ortaya konulmaktadır.
Ancak, bu yollarla elde edilenler, bir veri yığını halindedir. Zihinsel süreçler ile veri
yığınını anlamlı hale getirmek aslında bilgi üretmektir. Örneğin, güneşin her gün
doğması, suyun 1000’de kaynaması şeklinde yüzlerce veri bulunmaktadır. Oysa, olgular
arasındaki ilişkileri ve belki de olguların tümüne egemen olan bazı kural, ilke ve
yasaları da bilmek isteriz. Böyle bir istek ve gereksinim duymasaydık evren, tekil ve
birbirinden kopuk olaylar yığınından başka bir şey olarak görünmezdi (Özlem, 2003).
Dolayısıyla olgulardan genellemelere varmak bilgi üretmektir. Ancak düşünmeyi
düzenleyen ve olgulara göre daha zor ve karmaşık olan kavramlar düşünmenin temel
taşıdır. Kavram, olgular kategorisini temsil eden bir sözcük ya da cümle ile ifade
edilmektedir. Kısaca, olgular grubunun benzerliklerinin özetlenmesi ve yorumlanması
ile kavramlar oluşmaktadır. Aralarındaki fark, olguların somut, kavramların olgulara
dayalı soyut imajlar olmasıdır (Doğanay, 2002). Genellemeler ise, benzer yorumlanan
ve ilişkili kavramlardan oluşan gruptan çıkan sonuçtur. Farklı bir deyişle, kavramlar
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arasındaki ilişkiyi yorumlayan bir fikir, olgu ve kavramların anlamlı bir cümlesidir
(Doğanay, 2002). Görüldüğü gibi olgu, kavram ve genellemeler bilginin yapı taşıdır. Bu
bağlamda “bilginin öğrenilmesi”, tek başına yeterli olmayan bir ifadedir. Tek tek
verileri biriktirmek, bilgi üretmek açısından bir anlam taşımamaktadır. Elde edilen
verilerin (olguların) toplanması, benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak kavramların
oluşturulması ve kavramlar arasındaki ilişkilerden genellemelere ulaşılması bilgi
yaratma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bilgi yaratma, bilginin düzenlenmesi ile
mümkün olmaktadır.
Öğrenme bilgiyi kazanma, işleme ve bir ürüne dönüştürme sürecidir. Bu süreç
içinde bilgiyi kazanma öncelikle algılama ile başlamaktadır. Algı, geçmişte öğrenilen
bilgilerden, geçmişte kurulan hipotezlerden, önyargılardan ve duyusal sinyallerden
etkilenmektedir (Solso ve diğerleri, 2007). Her öğrenme sürecinde algıları ile insan
bilgiyi kazanmakta, işlemekte ve çıktı elde etmektedir. Ancak bu sürecin her zaman
bireyin kontrolünde olup olmadığı da tartışmalı bir konudur (Berry ve Broadbent,
1988). Tartışmalı olan konular, bilginin açık ya da örtük olması; bireyin farkında olarak
ya da farkında olmadan bilgiyi algılaması gibi konular üzerine odaklanmıştır. Bu
tartışmalar dikkate alınarak pek çok sınıflama yapılmış olmasına rağmen Frieman
(2002), bilgiyi Şekil-1’de ki gibi sınıflamaktadır.
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Bilgi
(knowledge)

İşlemsel Bilgi

Bildirimsel Bilgi
(declarative knowledge)

(procedural knowledge)

Açık Bilgi

Örtük Bilgi

(explicit knowledge)

Anısal Bilgi
(episodic knowledge)

(implicit knowledge)

Anlamsal Bilgi
(semantic knowledge)
Şekil-1. Bilginin Yapısı
(Frieman, 2002)

Şekil-1’de belirtilen bildirimsel bilgi (declarative knowledge), insanların
tanımlayabileceği, sözlü ifade edilebilen bilgilerdir. Bir şeyin “ne” olduğu, ve “niçin”
öyle olduğunu anlatan bilgi bildirimsel bilgi olarak tanımlanmaktadır. Tanımlar,
olgular, sınıflamalar, bilimsel yasalar ve modeller bildirimsel bilgi içinde yer alır. Tüm
bunlarla ilişkili kişi, nesne, olay ve yer adları, semboller, tarihler terimler, kategoriler,
açıklamalar ve öyküler de bu kapsama girmektedir (Deryakulu, 2006).
Bildirimsel bilginin öğrenilmesi açıklama, tanımlama, özetleme ve listeleme
performanslarını içerir (Smith ve Ragan, 1993). Bildirimsel bilgiyi öğrenme, sıklıkla
ezber öğrenme ile eşit tutulsa da, genellikle anlamlı yapılar ile öğrenilir ve bir problemi
anlamak ya da çözmek için öğrenilmesi gerekir. Beceri geliştirmede içsel durumlar,
bildirimsel bilgi tarafından belirlenir ve öğrenen performansını başarıyla tamamlamak
için bu bilgiye dikkatini verir (Anderson, 1993).
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Bildirimsel bilginin tanımına bakıldığında insanların tanımladığı ve sözle
ifade ettiği bilgiden bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak açık bilgi de (explicit
knowledge),

bilinçli,

amaçlı,

sözlü

ifade

edilen

bildirimsel

bilgi

olarak

tanımlanmaktadır (Reber, 1993; Mathews ve Rousel 1997). Açık bilginin iki temel
özelliği vardır. Kolay bulunurluk ve kolaylıkla işlenir olması. Açık bilgi, uygun
özelliklerle doğrudan konuya odaklanıldığında konuların öğrenilmesine yardım
etmektedir. Reber (1993), Berry ve Broadbent (1988), açık öğrenmede bireye öğrenme
aşamasında hedef bilgiyi kazanması için öğretim yapıldığını ve test aşamasında da
bireyin bu bilgiyi açıkça ifade etmesi gerektiğini belirtmektedir.
Açık bilgi, anısal bilgi (episodic knowledge) ve anlamsal bilgi (semantic
knowledge) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anısal bilgi, yaşamımızdaki önemli
olayların nerede ve ne zaman olduğu bilgisidir. Önceki olaylarla yeni olaylar ya da
örnekler arasında benzerliklerin kurulması anısal bilginin en önemli özelliğidir (Berry
ve Broadbent, 1988). Üniversiteye başladığımız ilk güne ilişkin hatıralar, hafta sonu
gidilen tiyatroda oynayan sanatçılar ile ilgili anılar, v.b. anısal bilgidir. Anlamsal bilgi
ise, dünya ile ilgili genel bilgilerimizdir. Okulda öğrenilen her tür bilgi (örn: geometri
bilgisi, cumhurbaşkanının kim olduğu bilgisi), anlamsal bilgiye örnek olarak verilebilir
(Barker, 2002). Bildirimsel bilgi içinde yer alan açık, anısal ve anlamsal bilgi genel
olarak bilinçli amaçlı bilgidir ve eğitim sırasında kazanılan örnekler ya da olayları içine
almaktadır.
İşlemsel bilgi ise, bildirimsel bilgiden farklı olarak, insanların sadece
performanslarında gösterebilecekleri bilgi türü olarak tanımlanır (Anderson, 1993).
Dans etmek, bisiklete binmek, bilgisayar klavyesini kullanmak ya da nasıl olduğunu
düşünmeden doğru bir gramer yapısı ile konuşmak ya da yazmak işlemsel bilgiye örnek
verilebilir. Aslında işlemsel bilgi, daha çok becerilerin öğrenilmesinde kullanılan farklı
bir deyişle, bir şeyin “nasıl” olduğu bilgisidir. Örtük bilgi de, soyut işlemsel, sözlü
olarak ifade edilmeyen, sezgisel ve yaşantısal bilgi olarak işlemsel bilgi içinde yer alır.
Reber (1993), örtük öğrenme sürecinde kazanılan performansı etkileyen sözlü olarak
ifade edilmeyen bilgi olarak tanımlamaktadır. Örtük öğrenmelerde bilgi, amaçsız ve
tesadüfi olarak kazanılır ve test aşamasında bilginin dolaylı olarak uygulaması
değerlendirilir (Mathews ve Rousel 1997; Marzano ve diğerleri, 1988).
Bilgi hakkında yapılan bu tanımlamalar, aslında bilgi ile öğrenme arasındaki
ilişkiyi vurgulamaktadır. Öğrenmenin bilgiyi kazanma, işleme ve bir ürüne dönüştürme
süreci olması, bilginin bellekte gerçekleştiği ve bellekte yapılandırılmasını da
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beraberinde getirdiği söylenebilir. Bu amaçla bellek yapısı hakkında aşağıda bilgi
verilmiştir. Ancak bellek yapısından önce bilginin yapılandırılması hakkında kısaca
bilgi vermek uygun olmaktadır.
Mayer (1992), öğrenme ile ilgili olarak son yüzyılda yapılan araştırmalardan
üç görüş ortaya çıktığını belirtmektedir. Birinci görüş, uyarıcı ile tepki arasındaki bağın
fark edilmesiyle oluşan öğrenmedir. İkinci görüş, insan öğrenmesiyle ilgili yapay
laboratuar koşullarında yapılan araştırmalara dayalı olarak gelişen bilginin kazanılması
görüşüdür. Bilişsel kuramların etkisinde kalan görüş doğrultusunda öğrenme, öğrenenin
yeni bilgiyi uzun süreli belleğine yerleştirmesiyle oluşmaktadır. Üçüncü görüş ise
öğrenme, bilginin yapılandırılması görüşüdür. Yapıcı yaklaşımın temelinde bilginin
öğrenci tarafından yapılandırılması yer almaktadır. Bu nedenle öğrenci etkin olmalı ve
öğrenmeye aktif olarak katılmalıdır. Öğrencinin etkin olması, yeni bilgileri öncekilerle
ilişkilendirmesi ve ulaşılan bilgileri bireysel olarak anlamlandırma çabasını içerir (Akt:
Reigeluth, 1999).
Bilginin nasıl öğrenildiği konusunda yapılan araştırmalar daha çok, “bazı
çocuklar daha iyi anlama seviyesine sahipken, bazıları çok az bilgi düzeyine sahip
olurlar” sorunundan ortaya çıkmıştır. Bu durumda hem bilişsel psikologlar, hem de
eğitimciler bilginin şematizasyonu üzerine odaklanmaktadırlar. Herbert ve Burt (2003),
bilginin

yapılandırılması

üzerine

yaptıkları

çalışmalarla

bilginin

nasıl

anlamlandırıldığına ışık tutmuşlardır. Bilginin yapılandırılmasında Piaget, mantık
kurallarına uygun düşünmenin önemi üzerinde durur ve dil gelişimi ile ilişkisini açıklar.
Piaget’e göre dil düşüncenin bir uzantısıdır. Düşünce geliştiği zaman, dil kendiliğinden
gelişir. Örneğin, eğer çocuk uzunluk kavramını geliştirdi ise, uzun-kısa sözcüklerini
doğru olarak kullanabilir. Vygotsky ise bilginin, bireyin sosyal etkileşimi ve tecrübesine
dayalı olarak yapılandırıldığını belirtir. Burada hem çocuk hem de çevre etkindir.
Yapılanma ikisinin işbirliği ile oluşur. Stanford’da bilgi yapılandırmada kültürel
etkileşimi, benzetme ile açıklar. Benzetme, insanların düşüncelerinde ve inançlarında
izlediği bir yoldur. Piaget, zihinsel yapıların nasıl oluştuğunu tartışırken daha çok
genellenebilir açıklamalar yapmaktadır. Ancak yapıcı yaklaşım, yapıların benzersiz
olduğunu vurgulamaktadır. Yapıcı yaklaşımlarda bilişçi yaklaşım ve açıklamalar yaygın
olarak kullanılmaktadır (Şimşek, 2004). Bununla birlikte son yıllarda yapılan
araştırmalar, bilişsel psikolojiden geliştirilmiş kavramları ve kuramları, gerçek yaşantı
araştırma temelleriyle ilişkilendirmeyi denemiştir.
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Bilginin yapılandırılmasına ilişkin kuramlarda dört kavram öne çıkmaktadır.
Bunlar kavramlar, önermeler, süreçler ve şemalardır. Zihnin düşünmedeki rolünde
bunların her biri önem taşımaktadır (Bruning ve diğerleri, 1995). Kavramlar,
kullandığımız kategorilerin dilimizdeki aynasıdır. Örneğin büyükanne, veri, kuş, filozof,
kırmızı, köpek ve saç gibi. Bunların her biri bizlere anlamlı bir kategoriyi sunar.
Önermeler ise, bilginin en küçük parçalarıdır. Önermeler fikirlerdir ve cümleler fikirleri
anlatmakta kullanılır. Önermeler, diyagramlar ya da gösterimlerle, matematiksel
ifadelerle, müzik notalarıyla ve farklı dilerdeki formlarla anlatılabilir (Smith ve Ragan,
1993). İşlemler, eylem durumu kuralları gibi, “eğer-olursa” kuralıyla gösterilen bir
eylemdir. İşlemlerin temelinde, bir öğretim ya da eylemi izleyen gösterimler vardır.
Genelde, işlemler otomatik olarak yapabilme becerisini gösterir.
Öğrenme zihinde gerçekleşen bir eylemdir. Öğrenme sürecinde bellekte geçen
işlemler hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenmenin doğasının daha iyi kavranmasına
olanak vermektedir. Bilginin yapısını ve belleğin yapısı birbirinden kesin çizgilerle
ayırmak mümkün değildir ancak aralarındaki ilişkiyi daha net görebilmek amacıyla
bellek yapısı ayrı bir başlıkta verilmiştir.

2.2.1. Belleğin Yapısı

19. yüzyılın başlarından günümüze kadar beynin doğası ve bellek tiplerinin
beyinde nasıl olduğu konusu yoğun olarak incelenen konular arasındadır. Bellek,
geçmişteki yaşantı, deneyim ve bilgileri hatırda tutma yetisi olarak tanımlanmaktadır
(Erkuş, 2001). Belleği tanımlayabilmek öğrenme, unutma, hatırlama gibi bir çok olayı
da ele almayı gerektirmektedir. Öğrenme olmadan bellekten bahsetmek mümkün
değildir. Bu açıdan bakıldığında, belleği üç parametrede işlevsel olarak bölümlere
ayırmak olanaklıdır. Bu parametreler zaman, depolanan bilginin miktarı ve depolanan
bilginin tekrar kullanılmasıdır. Belleğin bu işlevsel bölümleri psikologlar tarafından,
“bilişsel süreçler” (cognitive process) olarak adlandırılmaktadır (Erkuş, 2001).
Bellek genellikle “uzun süreli bellek” (long term memory) ve “kısa süreli
bellek” (short term memory) olarak ayrılsa da, “çalışma belleği” (working memory),
“anlık bellek” (immediate memory) ve “tanıma belleği” (regonition memory)’nden de
bahsedilmektedir (Morgan, 1984). Morgan (1984), hatırda tutulan miktarın, bilginin
anlamlılığı, bilginin başlangıçta ne kadar öğrenildiği ve diğer öğrenmelerden gelen
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bozucu etkiler ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla duyu organlarımıza her
an binlerce uyaran ve bilgi gelmesine karşın, bunlar seçici biçimde algılanır, gereksizler
atılır. Bilginin önemine ve tekrar sayısı gibi nedenlere bağlı olarak organizmaya ulaşan
bilgi, anlık belleğe gelerek, gerekirse uzun süreli belleğe aktarılır ya da bilgi elenir.
Ancak anlık bellekteki en küçük bilgi bile işlenmesi için, uzun süreli bellekteki bilgiye
gereksinim duyar. Bu nedenle, her ne kadar işlevsel olarak ayrım yapılıyorsa da, bellek
bir bütün olarak çalışmaktadır (Morgan, 1984). Bellek ile ilgili olarak yapılan çalışmalar
incelendiğinde farklı sınıflamaların olduğu gözlenmektedir. Yapılan bu çalışmalardan
bazıları hakkında aşağıda bilgi verilmektedir.
Atkinson ve Shiffrin (1968), ilk bellek çalışmalarında bahsedilen uzun ve kısa
süreli belleğin içinde daha fazla alt sistemler olduğunu ileri sürmüşlerdir (Akt: Solso ve
diğerleri, 2007). Atkinson ve Shiffrin, belleği 3 depoya ayırmaktadır: 1. duyusal depo,
2. kısa süreli depo, 3. uzun süreli depo. Depo terimi, bilgiyi tutan yapısal unsurları ifade
ederken; bellek, saklanan verileri işaret etmek için kullanılmıştır. Bir öğenin saklanma
süresi, o öğenin bellek yapısındaki yerine göre açıklanmaktadır. Bu nedenle, bu
sistemde bilgi sunulduktan sonra kısa bir süre uzun süreli depoya alınabilir. Oysa diğer
bilgiler dakikalarca kısa süreli depoda tutulabilir ve uzun süreli depoya asla girmez.
Kısa süreli depoya giren bilgi, silinir. Oysa uzun süreli depodaki bilgi süreklidir. Bir
depodan diğer depoya bilgi işleme, kişinin kontrolündedir (Solso ve diğerleri, 2007).
Tulving (1972), belleği anısal (episodic) ve anlamsal (semantic) bellek olarak
iki tipe göre sınıflamıştır. Varsayılan anısal ve anlamsal bellek sistemlerinden yapılan
geri çağırma işlemi, tamamen deneyimlerin farkında olunmasıyla ilişkilidir. Conway,
öğrencilerin bilgiyi hatırlarken bilgiyle karşılaştıklarında, belli bir olayı “hatırlamanın
farkındalığını” deneyimleyebileceklerini belirtmektedir (Akt: Herbert ve Burt, 2003).
Anısal bellek, kişilerin geçmişte olanları hatırlamalarını sağlayan bir nörobiliş bellek
sistemidir ve yaşamımızdaki önemli olayların nerede ve ne zaman olduğu bilgisini
içerir. Bu bellek türünde kayıtlar zaman, yer ve olayları içerecek biçimde
düzenlenmiştir. Bundan dolayı olayların geçtiği yer, şahıslar ve nesneler ile ilgili
içeriğin detayları da bellekte kaydedilir. Conway, öğrenmenin ilk yıllarında bilginin,
anısal biçimde hatırlanabildiğini ve öğrencilerin bu anısal bellek sayesinde anılarını
belirgin bir şekilde hatırlayabileceklerini ileri sürmektedir. Öğrenme ilerledikçe
bellekteki tasarımlar, özünde anısal olmadan öğrencinin basitçe bilebileceği, çok tanıdık
ve genellenmiş bilgi olan “kavramsallığa” doğru değişir ve öğrenme süreci boyunca
şemalaştırılmış olur. Conway, bu durumun anısal bellekte ve çalışma belleğinde
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öğrencinin bilgisine dahil edilebileceğini ve bilginin şemalaştırılma derecesine bağlı
olarak bilginin de çeşitlilik göstermesi gerektiğini tartışmıştır (Akt: Herbert ve Burt,
2003).
Anlamsal

bellek ise,

sözcüklerin,

kavramların,

kuralların

ve

soyut

düşüncelerin belleğidir ve dilin kullanımı için gereklidir. Ayrıca, bilgilerin şemalar ve
bilgi önerme ağları (propositional networks) şeklinde depolandığı, kavramlar,
genellemeler, kurallar gibi genel bilgilerin yer aldığı bölümdür. Farklı bir deyişle,
kişinin dünya ile ilgili genel bilgilerini içerir. Örneğin, “insanlar ölür ve mutlu
değillerdir” ifadesinde, “insan, ölmek ve mutlu” kavramlarının aralarına, anlamı
sağlayacak olan ağların eklenmesi, yani ölüme ve mutluluğa yüklenen anlamlar, kişinin
nereden

öğrendiğini

kesin

olarak

bilemediği

ancak

hatırladığı

bilgilerle

açıklanabilmektedir (Beishuizen ve diğerleri, 2002). Dolayısıyla anlamsal bellek,
kavramlar arasına uygun örnek ve özellikleri yerleştirerek özellikle genellemelerin
öğrenilmesinde önemli bir görevi üstlenmektedir. Anlamsal bellekte, bir yapıya ilişkin
bilgiler mevcut ise, diğer durumlarda da benzer yapıların işe koşulması, ezbere
öğrenmeyi de engellemektedir. Conway, öğrenme devam ettikçe ve şematizasyon ortaya
çıktıkça, öğrencilerin bilgisinin anlamsal bellek

tasarıları tarafından etki altına

alınmasının olası olduğunu ve hatırlama sırasında öğrencilerin, anlamsal belleğe bağlı
olan “bilmeyi” deneyimleyeceklerini belirtmektedir (Akt: Herbert ve Burt, 2003).
Çünkü insanın doğası gereği bilgisi (information), dünyaya ilişkin kavramsal bilgisinin
(knowledge) sadece bir parçasıdır. Hatırlamadan bilmeye doğru olan bu değişim,
“hatırlamadan-bilmeye” doğru değişim olarak adlandırılır ve bilginin şemalaştırma
sürecini yansıtmak için önerilir. Anısal ve anlamsal bellek, sadece içerik olarak değil
aynı zamanda unutmaya karşı gösterdiği dayanıklılık bakımından da farklılık gösterir.
Anısal bellekteki bilgi, yeni bilgi geldiği sürece hızla kaybolurken, anlamsal bellek daha
az sıklıkla aktive olur ve zaman içerisinde oldukça sabit kalır (Akt: Solso ve diğerleri,
2007; Bruning ve diğerleri, 1995).
Baddeley ve diğerleri (1986) ise, belleği basitçe kısa süreli ve uzun süreli
bellek olarak ikiye bölen sistemlere karşı çıkarak, çalışma belleği modelini önermiştir.
Çalışma belleği, bellekte depolanan bilginin aktif bir şekilde kullanılma sürecini
içermektedir ve biz bilişsel görevleri yerine getirirken bilgiyi geçici olarak tutan ve
düzenleyen bir sistem olarak açıklanmaktadır (Akt: Solso ve diğerleri, 2007). Çalışma
belleği, sadece yakın zamandaki olayları işlemeyi değil, aynı zamanda uzun süreli
bellekteki bilgiye dayanan işlemleri de kapsamaktadır. Bu durumda öğrenenin çalışma
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belleğinde tutacağı ilgili bilgiyi seçmesi en önemli zihinsel işlemdir (Bruning ve
diğerleri, 1995).
Son yıllarda bellek ile ilgili yapılan çalışmalarda da, açık bellek (explicit
memeory) ve örtük bellek (implicit memory) ayrımı yapılmıştır (Amado, 1996). Açık ve
örtük bellek terimini ilk olarak Graf ve Schacter (1985) kullanmıştır. Açık bellek,
geçmiş deneyimlerin, olgu ve olayların bilinçli hatırlanmasını gerektiren durumlarda
ortaya çıkar ve bellekte depolanan bilgi, sözlü olarak açıklanabilir (Amado, 1996;
Bruning ve diğerleri, 1995). Örtük bellek ise, daha çok beceri öğrenme, alışkanlık
kazanma, basit klasik koşullanma, hazır hale gelme gibi durumlarda, bilinçli olarak
hatırlanmayan ancak performans aracılığı ile ifade edilen bilgilerin kazanıldığı bellek
türü olarak ifade edilmektedir (Amado, 1996; Bruning ve diğerleri, 1995).
Belleği farklı şekillerde sınıflayan çalışmalar aslında, öğrenmenin nasıl
olduğunu açıklamaya çalışan bilgiyi işleme modellerinin gelişimini sağlamıştır. İlk
olarak Atkinson ve Shiffrin’in çalışmaları ile gelişme gösteren Bilgiyi İşleme Modeli
(BİM), iki ana öğeden oluşmaktadır. Bunlar zihinsel yapılar ve bilişsel süreçlerdir.
Öğrenme, bireyin sahip olduğu bu yapılar ve süreçlerin sonunda gerçekleşir. Şekil 2’de
görüldüğü gibi, birinci öğe olan yapılar duyusal kayıt, çalışma belleği ve uzun süreli
bellektir. Bu yapılarda farklı yerlerde depolanmış bilgilerin, bir yerden bir yere
aktarılması amacıyla kullanılan bilişsel süreçler kullanılır. Örgütlemeyi etkileyen temel
süreçler ise dikkat, algı, kodlama ve depolama, tekrar, geri çağırma ve hatırlamadır
(Eggen ve Kauchak, 2004).

Şekil-2. Bilgi İşleme Modeli
(Eggen ve Kauchak, 2004)
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Şekil-2’ye göre, çevreden gelen uyarıcılar duyu organları tarafından algılanır.
Duyu organları devamlı çalıştığı için duyusal kayda gelen bilgilerin çoğu atılır.
Duyulara gelen bilgilerin hangilerinin alınacağına ve çalışma belleğine transfer
edileceğine, dikkat ve algı süreçleri karar verir. Çalışma belleğinin hem kapasitesi hem
de bilgileri tutabilme süresi kısıtlıdır. Bu sorunları aşmak için ise tekrar (rehearsal) ve
gruplandırma (chunking) gibi işlemlere başvurulabilir. Ancak elden geçirilmeyen, tekrar
edilmeyen, örgütlenmeyen ve uzun süreli belleğe kodlanamayan bilgiler unutulur.
Kodlanabilen bilgiler ise, uzun süreli bellekte uzunca bir süre saklanabilir (Eggen ve
Kauchak, 2004; Smith ve Ragan, 1993).
Allan Paivio (1971), tarafından geliştirilen İkili Kodlama Kuramı da,
birbirinden yapısal ve işlevsel yönden farklı, iki bilişsel alt-sistemle ilgilidir. İkili
Kodlama kuramında bilişsel yapı kavramı, sözel ve sözel olmayan çevresel nesne ve
olayları temsil eden bilişsel bilgi birimleri bütününü ifade etmektedir. Bilişsel işlemler,
bilişsel yapı içinde yer alan etkinleştirme, kodlama, geri çağırma, ayrıntılama,
düzenleme/örgütleme, kontrol etme gibi işlevleri ifade etmektedir. Birim, bilişsel yapı
içindeki en küçük bilgi taşıdır ve algılandığı duyu kanalına veya içinde yer aldığı altsisteme göre farklı (sözel ve imgesel birim) adlar alabilir. İmgesel ve sözel temsiller
birbirini tamamlayan ve birbirini destekleyen birimlerdir. Kurama göre bellek, dil ile
sözel olmayan nesneler, olaylar hakkındaki bilgileri sembolize etmek ve işlemek
amacıyla, bireysel deneyimlere paralel olarak gelişen, birbirinden farklı ve biçime-özel,
birbirinden bağımsız olmasına karşın birbiriyle ilişkili, sözel ve sözel-olmayan
(imgesel) iki sembolik sistem tarafından oluşturulmuştur (Akt: Paivio, 1991). Kurama
göre, sözel ve sözel olmayan (imgesel) temsili sistemler, organizmanın işlevsel ve
uyumsal davranış amaçları doğrultusunda, çevreden gelen uyarıcılar ile işlenir ve
düzenlenir.
Mayer (1996) ise üç bilişsel süreç üzerine odaklanmaktadır. Bunlar: 1. seçme,
2. düzenleme ve 3. uyum aşamalarıdır. Seçme aşamasında, çalışma belleğine gelen
bilginin kaybedilmemesi önem taşımaktadır. Farklı bir deyişle duyusal bellekten gelen
bilginin, çalışma belleğinde saklanmasıdır. Düzenleme aşaması ise, işlem için belli
miktarlarla sınırlanmış olan çalışma belleğinde meydana gelir. Alınan görsel temsiller
uygun bağlarla (neden-sonuç ilişkisi gibi) ilişkilendirilir. Bu aşamadaki bir öğrenen,
önceki olayla sonraki olay arasında bir bağ kurmalıdır. Kintsch (1988) bu etkinliği,
sunulan bilgilerden bir “durum modeli inşa etmeye” benzetir. Öğrenenin anlam
oluşturma çabasında, anlam ağları arasına ilgisiz gibi görünen materyali yerleştirmesi
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ile anlam oluşmaktadır. Anlam ağları, şemalardaki başlama noktası tarafından yeniden
anlamlandırılmaya yardımcı olur. Bunun sebebi, bellekteki deneyimlerin önemli olduğu
“depolama” kısmı ve “düzenlemenin” önemli olduğu önceden varolan yapıların
kapasitesinin, sinir sisteminde mevcut olduğu düşüncesidir (Solso ve diğerleri, 2007).
Üçüncü aşama olan uyum aşamasında da, çalışma belleğinde yapılandırılan zihinsel
temsillerin sürekli hatırlanabilecek biçimde uzun süreli bellekte depolanması söz
konusudur (Mayer, 1996).
Mayer’in bahsettiği seçme, düzenleme ve uyum aşamalarını Smith ve Ragan
(1993), birleştirme, düzenleme ve ayrıştırma olarak belirtmektedir. Birleştirme
aşamasında, gelen bilgiler, öğrenenin ön bilgileriyle birleştirilir. Uzun süreli bellekte
depolanan ve geri çağrılabilen bilgi anlamlı olmalıdır. Yeni bilgiyi anlamlı yapan şey
ise, önbilgiyle bağlantı kurulduğunda görünüş benzerlikleri, benzer ses, şekil ya da
motor süreçlerin bulunmasıdır. Öğrenen daha önce bilmediği bir alanda çalıştığında,
benzer fiziksel özellikler ya da birleştirici kaynaklardan faydalanmalıdır ki, anlamlı hale
gelen bilgi, uzun süreli bellekte depolansın. Bu süreçte yeni anlamlı bilgi oluşturulur.
Oluşan yeni bilgi ile, gruplar arasında ilişki kurma, ikinci dereceye koyma, bir başka
gruba ayırma ya da grupları kümeleme şeklinde bilgi düzenlenir. Yeni bir şey
okuduğumuzda ya da dinlediğimizde, bu bilgiyi diğer bilgilere eklemek isteriz. Çünkü
anlam oluşturmak isteriz ki, bilgi gözden geçirilebilsin. Açıkları doldurma, sonuç
çıkarma, örnekler oluşturmak v.s ile ayrıntılama yapmak, edinilen bilginin ayrıştırılması
olarak adlandırılabilir (Smith ve Ragan, 1993).
Görüldüğü gibi bellek, farklı şekillerde sınıflandırılsa da sonuçta bilginin
işlendiği, şekillendiği bir birimdir. Bilgi ise, bellekte bir anlam kazanır. Tüm insanlar
tek ve biriciktir. Dolayısıyla gözlem, araştırma ve deneylerle elde edilen veriler,
bellekte belli işlemlerden geçtikten sonra anlamlı bilgi haline gelir ve bilgi üretilir.
Öğrenme sadece tüketmek değil, yaratmaktır. Dolayısıyla bilginin yapı taşı olan olgu,
kavram ve genellemelerin uygun şekilde düzenlenmesi ile yaratma sürecinin temelleri
oluşturulabilir. Aşağıda içeriğin düzenlenmesi ve bu düzenlemelerin öğrenmeye
etkilerinin neler olabileceği konusunda bilgi verilmektedir.

2.3.1. İçeriğin Düzenlenmesi ve Öğrenmeye Etkisi

Bilginin yapılandırılması, öğrenenin zihninde gerçekleşen bir eylemdir. Ancak
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öğretim ortamında, öğretmenin bilgiyi düzenlemesi, öğrenenin bilgiyi daha kolay
yapılandırmasına yardım edebilmektedir. Bu amaçla, içerik boyutu içerisinde bilginin
düzenlenmesi önem taşımaktadır. Bilginin düzenlenmesinden önce, öğrenilecek içeriğin
seçilmesi gerekmektedir. İçeriğin seçilmesi ve düzenlenmesi öğrenmeyi kolaylaştırması
açısından önem taşımaktadır.
İçeriğin düzenlenmesi, ilgili disiplin yapısı, bilginin yapısı, öğrencinin
gelişimsel özellikleri ve hatta öğretmenin niteliklerini dikkate almayı gerektiren çok
boyutlu bir süreçtir. Bu karmaşıklık ve çok boyutluluk, içerik düzenlemeye ilişkin
olarak farklı görüş ve tartışmaları doğurmuştur. Ancak tüm tartışmaların ötesinde içerik
düzenlemede iki ana boyut vardır. Bunlar, sıralama ve sentezleme yani dikey ve yatay
düzenlemedir. Sıralama, öğretilecek içeriği, öğrenilmesi daha kolay ve kalıcı kılacak
biçimde, küçük parçalara bölmeyi; sentezleme ise, onları ilişkileri esasında tekrar
biraraya getirerek bütünleştirmeyi ifade etmektedir (Erdem, 1994).
Öğrencinin içerikte yer alan bilgilerden hangilerini seçeceğine yardımcı olmak
için Mayer (1992), farklı teknikler önermektedir: konu başlıklarının eğik yazı ile
yazılması, koyu yazım kullanma, büyük harf, madde imleri, oklar, altını çizme, kenar
notları gibi dikkat çekici öğeler ve öğretim amaçlarını belirleme, ayrıntılayıcı sorular
kullanma içeriğin seçiminde kullanılabilir. Aynı zamanda sözcükler ve çizimlerin
birbirine karşılık gelecek biçimde sayfanın başka yakın bir yerinde; anlatım ve
canlandırma da birbirine karşılık gelecek biçimde aynı anda sunulmalıdır. Mayer
(1996), kısa bir özetin de öğrencinin dikkatini çekmeye yardımcı olacağını
belirtmektedirler. Kısa ve öz bilgi, ilgili bilginin seçiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Süreç içerisinde de aralıklı olarak yapılan özetler, çalışma belleğinde materyallerin yer
değiştirebilmesine, pekiştirilmesine ya da birleştirilmesine yardımcı olur (Smith ve
Ragan 1993). Aynı şekilde Merrill (1983; 1994)’de, içeriğin seçiminde ikincil sunu
öğelerini önermektedir. Öğretime katılan değişik öğrenme düzeylerinde olan
öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran dikkat odaklama öğeleri (oklar, renkler,
parçaları gösteren çizimler, numaralandırma), Mayer’in bilgiyi seçme aşamasında
önerdikleri ile tutarlılık göstermektedir. Dolayısıyla ilgili bilginin seçilmesi, üzerinde
durulacak olan öğeyi de görünür hale getirmektedir.
İçeriğin düzenlenmesinde bilginin yapısı dikkate alındığında, bilginin açık ya
da örtük sunumu, bildirimsel ya da işlemsel olması, açıklamaların, örneklerin verilmesi
önemlidir. Klausmeier (1992), bilginin düzenlenmesinde bir öğe ya da bir sınıfa ait
öğeler hakkındaki bilgilerin kullanıldığını belirtmektedir. Kişi bir öğeyi diğerlerinden
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ayırır ya da sınıflar. Bu sınıflamalar yapılırken bilgi resimsel, simgesel ya da anlamsal
formlarda bulunabilir.
Armbruster ve Anderson (1985), bilginin yapısını dikkate alarak bildirimsel
bilginin öğrenilmesinde açıklayıcı (expository) ve hikaye (narrative) türü yapıların
kullanılmasını önermektedirler. Açıklayıcı yapılar, sıklıkla tanımlama, kronolojik sıraya
dizme, karşılaştırmalar yapma ve problem çözmede kullanılmaktadır. Bu yapılar,
özellikle bağıntılar kurmada sıklıkla kullanılmakta ve çok daha kolay öğrenilmektedir
(Armbruster ve Anderson, 1985; Mayer, 1989; Smith ve Tompkini 1988, Akt: Smith ve
Ragan,

1993).
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Berry ve Broadbant (1988) yaptıkları bir araştırmada, dikkat çekici konuların
öğretiminde açık öğretimi; ilgi çekici olmayan durumlarda ise, örtük öğretimi
önermektedirler. Öğrencilere açık olarak öğrenme görevlerinin verilmesi ve ilişkilerin
açık olarak tanımlanması önem taşımaktadır. Ancak gelecek bir durumu yordamak
amacıyla karmaşık hiyerarşik ilişkiler sözkonusu olduğunda, örtük öğrenmelere önem
verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Örtük öğretimlerde örneklerden ve benzerliklerden
sıklıkla faydalanılmaktadır (Anderson, 1997).
Smith ve Ragan (1993), bildirimsel bir bilgi yapısının düzenlenmesinde iki tip
düzenleyici olduğunu belirtmektedirler. 1) Açıklayıcı Düzenleyiciler: fikirler arasındaki
hiyerarşiyi içerir ve açıklar. Açıklayıcı düzenleyiciler, yeni alanların açıklanması için en
iyi temeli oluşturur. Benzer olmayan ilişkisiz bilgi, yeni bilgiyle karşılaştırılabilir. 2)
Karşılaştırmalı Düzenleyiciler: var olan bilgi ve öğrenilen materyal arasında
karşılaştırma yapar. Benzer yapıdaki bir bilgiyi öğrenmede en iyi yol, önemli birkaç
noktada yeni bilgi ile karşılaştırma yapılmasıdır. Dolayısıyla yapılar arasındaki
benzerliklerden yararlanarak karşılaştırmalar yapmanın ve sınıflamanın, öğrenmede
önemli bir rolü vardır. Metin düzenlenmediği zaman ya da yapı öğrenen tarafından
görülemediği

zaman

metin

ezberlenmekte,

ilişkisiz

olguların

listesi

rasgele

öğrenilmektedir (Mayer, 1992). Smith ve Ragan (1993), düzenlemenin, iyi bir öğretim
yardımıyla hem öğrenenin bilişsel yapısında gerçekleştiğini hem de, öğrenenin kendi
bilgisini düzenlemesine yardımcı olabileceğini belirtmektedir.
İçeriğin düzenlenmesinde ön örgütleyicilerin, çizimlerin, çözülmüş örneklerin
ve ayrıntılayıcı soruların önemi üzerinde duran Mayer (1992), metin ile çizimlerin
koordine edilerek verilmesinin sözcüklerin önbilgiyle birleştirilmesine yardım ettiğini
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belirtmektedir. Reigeluth (1983)’e göre, örgütleyicilerin kullanılmasıyla öğrenenlerin
önceki bilgileriyle yeni bilgileri arasında ve yeni bilgilerin kendi içlerinde bağlantılar
oluşturması sağlanır. Ayrıca tek tek bilgi parçalarının karşılaştırılması ve birbirinden
farklı

yönlerinin

belirlenmesiyle,

bilginin

daha

derinlemesine

anlaşılması

gerçekleştirilebilir ve öğretilen yeni bilginin daha geniş bir resim içindeki durumu
gösterilerek daha anlamlı öğrenmeler gerçekleştirilebilir. Metin aralarında ayrıntılayıcı
sorular sorma da, öğrencinin varolan bilgisiyle yeni bilgi arasında ilişki kurmasını
desteklemektedir (Mayer, 2001).
İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan açıklamalar, örnekler, içeriğin soyut ya
da somut olması da anlam oluşturmak açısından önemlidir. Bir metin içinde
açıklamaların verilmesi, bilginin somut hale gelmesidir. Somut metinler, daha çok
kavram ve ilkelerin örneklerinin sunumunu ve açıklamasını içeren metinlerdir. Mayer
(1989), açıklamalı olarak verilen somut bir içeriğin, soyut bir içeriğe göre daha anlaşılır
olduğunu ve öğrenme çıktılarını iyileştirdiğini belirtmektedirler.
İçeriğin daha anlaşılır olmasında örneklerin de vazgeçilmez bir yeri ve önemi
vardır. Bir konunun somut olmasında, anlaşılmasında örnekler kullanılmaktadır. Çünkü
tümevarımsal bilginin yapılandırılmasını desteklemektedir. Öğrenciler örnekleri, bilgiyi
yapılandırmada kullanmakta ve bireysel deneyimleri ile birleştirerek ana fikri
oluşturmaktadırlar. Öyle ki, olabildiğince somut konular, altı çizili kavramlar ve ilkeler,
soyut olarak sunulan konulardan daha iyi öğrenilmektedir (Beishuizen, ve diğerleri,
2003).
İlgili literatüre bakıldığında, örneklerin ve anafikrin sıralanması konusunda
tartışmalar olduğu görülmektedir. Öncelikli olarak somut bilgi ile kuralı sunmak,
ardından da örnekleri ve özeti vermek yeni ve anlamlı bilginin oluşmasında önem
taşımaktadır (Mayer, 1979; Akt: Beishuizen, ve diğerleri, 2003). Ancak, örnekler
verilerek konuyu somutlaştırmaya çalışırken dikkatli olunması gerekmektedir. Eğer bir
metni örneklerle açıklamak gerekiyorsa, konunun kapsamı ile örnek sayısı orantılı
olmalıdır. İçeriğin anlaşılmasında örnek ve açıklamaların veriliş sırasının etkisinin
incelendiği bir araştırmada, çalışma metinlerinde bir anafikir ile iki ya da beş örneğin
verilmesinin, en iyi öğrenmeyi sağladığı bulunmuştur (Beishuizen ve diğerleri, 2003).
Öğrenci bilinen kavramlarla ana fikri belleğinde birleştirirse ya da kişisel tecrübeleriyle
metindeki ana fikri test ederse, anlamlı öğrenme oluşur. Örneklerin anlamlı ve çekici
detaylarının olması, anlamlı öğrenmede önemlidir. Ancak, ilişkisiz ve ilgi çekici
olmayan
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somut
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öğrenilmesini

olumsuz
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Dolayısıyla, bir metnin anlaşılır olmasında örnekler öğrencilere yardımcı olur, ama
zorunlu değildir (Beishuizen ve diğerleri, 2003).
Bir metnin somut ya da soyut olması örneklerin veriliş sırasına ve sayısına
bağlıdır. Eğer üzerinde çalışılan konu çok sayıda örnek ve birkaç anafikir içeriyorsa,
bunun somut bir konu olduğu söylenebilir. Aksine pek çok anafikir ve birkaç örnek
bulunuyorsa, bunu da soyut bir konu olarak adlandırmak mümkündür (Beishuizen ve
diğerleri, 2003). Aynı zamanda yine Beishuizen ve diğerleri (2003), bir içeriğin
anlaşılmasını sağlayacak çalışma metinlerini kavram ve genellemelere ilişkin ana fikir
ve örneklerden oluşan, “düşünce merkezli metinler”; kavram ve genellemelerin
örneklerinin sunumu ve açıklamasından oluşan, “örnek merkezli metinler” olarak ikiye
ayırmaktadır. Elshout Mohr ve Van Daalen-Kapteijns bu tür metinleri, anlaşılır metin
olarak adlandırmakta, kavram ve ilkeleri anlamada hem örneklerin, hem de kişisel
deneyimlerle görev benzerliklerinin rolü olduğunu belirtmektedir.
Bellekteki olay ve deneyimler ile metin arasında ilişki kurma ise, Vermunt
(1998) tarafından “somut ayrıntılama” olarak adlandırılmakta ve öğrencilerin pek çok
deneyim ile örneklerden oluşan bir hikayeyi, kavram ve genellemeleri anlamada
kullandıkları belirtilmektedir. Anlamlı bilginin oluşması için, bellekteki hikayelerle
kavramlar arasında bir bağ oluşturulması gerekmektedir. Metinden, uygun zihinsel
temsil oluşturma işlemi, öğrenenin metnin yapısını yeniden tanıma yeteneğine bağlıdır
(Akt: Mayer, 1985).
Duygusal öğeler ve kişisel durumlar da, içeriğin düzenlenmesi aşamasında
ilgiyi artırmakta, dolayısıyla başarıyı etkilemektedir (Smith ve Ragan, 1993). Anderson
ve Pichert (1978), kişisel algı ve deneyimlerle ilgili olarak yaptıkları bir çalışmada,
deneklere iyi durumda olan bir ailenin evini satın almaya gelenlerin görüş açısından
veya soymaya gelen hırsızın görüş açısından bir hikaye okumuşlardır. Şömine, çatı,
bodrum, para koleksiyonu gibi ev ve evin içindekilerle birçok özellik de tanımlanmıştır.
Hırsızlar değerli eşyalara odaklanırken, alıcılar evin durumuna odaklanmaktadırlar. Bu
deney yazılı metinlerin anlaşılmasının veya kodlanmasının belirli bir şemayı harekete
geçiren metnin içeriğinden etkilendiğini göstermektedir (Akt: Solso ve diğerleri, 2007).
İçeriğin düzenlenmesinde öğretmene büyük görevler düşmektedir. Hem
içeriği düzenleme, hem de öğrenenin bilgiyi düzenlemesine yardım etme öğretmenin
görevidir.

Öğretmen,

öğrenenin

akademik

materyallerle

anlamlı

biçimde

etkileşebileceği, öğrencinin bilgiyi seçme, düzenleme ve birleştirme süreçlerini
güçlendirecek anlamlı etkileşimlere girebileceği ortamlar yaratmalıdır (Mayer, 2001).
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Bilginin düzenlenmesi sürecinde öğrenciye yardımcı olacak öğretmen, “bu
nedenle” veya “sonuç olarak” gibi ifadeler kullanılarak, öğrenen için basamaklar
arasındaki nedensel bağları açık hale getirmeli, karşılaştırmalar yapmalıdır. Örneğin iki
öğrenme kuramı arasındaki karşılaştırmada öğrenenin, öğretmenin rolü ve kullanılacak
öğretim yöntemini belirlemek gibi. Böylece öğrenenin içerik yapısını anlamasına
rehberlik edilmiş olur (Mayer, 2001).
Sınıf içinde öğrenciye yardımda bulunmak amacıyla Ruth Clark (1998), dört
farklı öğretim önermektedir. Bunlar: alıcı (reseptive), yönergeli (directive), rehberle
keşfetme (guided discovery) ve açıklamalı (exploratory) öğretimdir. Alıcı öğretim,
öğrencinin sadece bilgi aldığı bir ders ya da internet sitesi ile tanımlanabilir. Bu
durumda öğrenci, tanım ve örnek olmayanlara ihtiyaç duyar. Yönergeli öğretim,
bilginin sunulduğu, tepkinin ve geribildirimin sağlandığı, bilgisayar temelli öğretim ile
açıklanabilir. Öğrenci de, tanım, örnekler, örnek olmayanlar açıklamalar ve
uygulamalara ihtiyaç duyar. Rehberle keşfetme öğretimi, öğrencinin çevre ve araçları
araştırarak ve bilgisayardan da yararlanarak bilgiyi araştırması olarak tanımlanır.
Öğrenci bu durumda, özgür olarak duruma uygun örnek olan ve olmayanları bulur.
Açıklamalı öğretimde ise örnekler, gösterimler, alıştırmalar ve bilgisayar veri
tabanlarından elde edilen zengin bir bilgi vardır. Öğrenme bu ortamda diğer ortamlara
göre daha az oluşur. Çünkü, bazı öğrenciler öğretim stratejisindeki gerekli öğeleri
bulma becerisini gösteremeyebilirler. Bu durum da, öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler
ki, bu da istenen bir sonuç değildir (Akt: Merrill, 2000). Ruth Clark, içeriğin
düzenlenmesinde teknolojiyi de devreye sokmayı uygun görmektedir.
Öğretim tasarımında, öğretilecek bilginin seçilmesi ve düzenlenmesini
olanaklı kılan iki temel öğretim stratejisi bulunmaktadır: Bunlar; 1) Makro stratejiler ve
2) Mikro stratejilerdir.

2.3.1.1. Makro İçerik Düzenleme Stratejileri

Makro stratejiler, dersin kapsamı içindeki tüm içerik birimlerinin, sunulmadan
önce

sıralanmasını,

sentezlenmesini

ve

özetlenmesini

amaçlayan

stratejileri

kapsamaktadır. Sıralama, öğrenciye sunulacak olan içerik birimlerinin sıralarının
belirlenmesi; sentezleme ise, birimler arasındaki ilişkilerin öğrenciye gösterilmesini
açıklamaktadır. Ayrıca makro stratejilerde, içerik birimlerini sıralayabilmek için içerik
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ve iş analizleri; ilgili içerik birimlerinin sentezini yapabilmek için özetler ve
sentezleyiciler gibi strateji öğeleri kullanılmaktadır (Reigeluth ve diğerleri, 1994, 14).
Derslerdeki bir grup ilişkili bilgi ve becerinin düzenlenmesinde kullanılan
makro stratejiler bir çok farklı içerik bilgisinin yapılandırılmasına uygundur (Patten ve
diğerleri, 1986).

2.3.1.2. Mikro İçerik Düzenleme Stratejileri

Mikro stratejiler ise, tek tek içerik birimlerinin olguların, kavramların,
işlemlerin ve genellemelerin öğrenciye sunuluşu ile ilgili düzenlemeleri konu
almaktadır. Mikro düzeyde bir öğretim için sıralama önemli bir rol oynamaktadır.
Genellemenin sunumu, örneklerin sunumu ve alıştırmalar farklı şekillerde sıralanarak,
farklı öğretim çıktılarına sebep olmaktadır. Bu bağlamda öğretim tasarımcıları da
öncelikli olarak ne sıralanacak? ve nasıl sıralanacak? sorusuna yanıt aramalıdır (Patten
ve diğerleri, 1986). Dolayısıyla, ilk olarak sıralanacak öğenin belirlenmesi ve
düzenleme ilkelerinin seçilmesi mikro stratejilerde önem taşımakta ve birincil sunu
biçimleri olarak adlandırılmaktadır.
Reigeluth ve diğerleri (1994)’ne göre, öğretim yapılırken genellemenin
sunumu, örneklerin sunumu ve alıştırmaların tamamı verilirse, eğitim sistemi en az dört
kat daha etkili olmaktadır. Çünkü örnek, öğretilecek bilgi biriminin anlaşılmasına ve
kavranmasına yardımcı olurken, alıştırma da tekrarı sağlamakta ve bilginin kalıcı
olmasını olumlu yönde etkilemektedir.
Birincil sunu biçimlerinin sıralanmasıyla ilgili olarak 1967 ve 1978 yılları
arasında yapılan on araştırmayı inceleyen Merrill (1994), tartışmalı sonuçlar elde
edildiğini belirtmektedir. Örneğin bazen kural-örnek sıralaması daha etkili bulunmakta,
bazen de bu iki sıralama arasında fark olmadığı biçiminde bulgulara ulaşılmaktadır.
Merrill, birincil sunuların sıralanma biçimlerini aşağıdaki gibi belirtmektedir.
Kural-örnek-alıştırma
Örnek-kural-alıştırma
Örnek-alıştırma-kural
Kural-alıştırma-örnek
Alıştırma-kural-örnek
Alıştırma-örnek-kural
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Kural-örnek
Örnek-kural
Kural-örnek-kural
Kural-alıştırma
Alıştırma-kural
Kural-alıştırma-kural
Alıştırma-kural-alıştırma
İkincil sunu biçimleri, içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için birincil
sunulara eklenmiş olan bilgilerdir. Öğretimde kullanılan ikincil sunu biçimleri şunlardır:
1. ön koşul bilgi: kavram boyutlarının tanımlanmasıdır. 2. ilişkilendirici bilgi: tarihsel
arka planla ilgili bilgidir. 3. bellek destekleyiciler: öğrencinin genellemeyi hatırlamasına
ve bilgiyi güçlendirmesine yardım eden öğelerdir. 4. dikkat odaklama öğeleri: oklar,
renkler, numaralandırma gibi öğelerden oluşmaktadır. 5. Farklı biçimde sunma:
genellemeyi başka bir biçimde sunmaya olanak veren şema, taslak formül veya farklı
sözcüklerdir. 6. geribildirim: öğrenci tepki verdiğinde, öğrenciye tepkisi hakkında bilgi
verme veya sorunun doğru yanıtını verme biçimindedir (Merrill, 1994).
Gösterimler arası ilişkiler ise, öğretimde bilgi sunulurken, alıştırma ve
değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları içermektedir. Bunlar;
çeşitlilik, zorluk düzeyi, eşleştirme, ayırma, azaltma, gruplama, farklı sırada verme,
sıralama, ölçüt, tepki gecikmesi, öğrenen kontrolü ve madde sayısıdır (Merrill, 1994).
ÖBK ve ÖAK, öğretimin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak kural koyan
kuramlar olmakla birlikte, öğrenme konusunda öğrenen özelliklerini gözardı ettikleri
söylenebilir. Etkili ve verimli bir öğretimin, öğrenen özellikleriyle de ilişkili olduğu
bilinmektedir. Öğrencinin öğrenme stilini gözönünde bulundurmadan öğretimsel
amaçlara ulaşmaya çalışılırsa, üst düzeyde verim elde edilemeyebilir. Farklı öğrenciler,
farklı öğrenme kapasitelerine sahiptirler. Bu açıdan bakıldığında farklı bilgi yapıları,
öğrenen için farklı koşullar gerektirir. Ancak bu durum önceden kazanılmış bilgi ve
yetenekler için geçerli değildir (Gagne, 1985; Akt: Merrill, 2000).
Son yıllarda yapılan çalışmaların Öğeleri Belirleme ve Öğretimi Ayrıntılama
Kuramlarındaki bilgiye dayandıkları söylenebilir. Yapılan çalışmalarda, bir içerik
türünün öğretiminde daha çok hangi öğelerin kullanıldığı konuları sıklıkla araştırılan
konular arasındadır. İçerik türlerinin öğretimi, öğrenme açısından önemlidir. Çünkü her
içerik türünün öğretimi farklılık göstermektedir. Aşağıda içerik türlerinden (olgu,
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kavram, işlem ve genellemeler) olan ve araştırmada öğretimi yapılan, kavram ve
genellemeler hakkında bilgi verilmektedir.

2.4.1. Kavram ve Kavram Öğretimi

İçerik türlerinden biri olan kavramlar, yaşam boyunca öğrendiğimiz
deneyimlerimizi işlevsel kılacak, yaşam ilişkilerimizi kolaylaştıracak önemli öğrenme
ürünlerinden biridir. Kavram, deneyimlerin ve bilgilerin organize edildiği ve
gruplandırıldığı kategorilerdir. İnsanların daha sistemli bir düşünce yapısına sahip
olabilmesi için deneyimleri aracılığıyla kazandığı bilgi parçacıklarını zihinsel yapı
içinde uygun bir şekilde sınıflandırması ve kategoriler halinde depolaması
gerekmektedir (Martorella, 1986). Ayrıca kavramlar, insan düşünmesinin en küçük,
basit ve temel aracıdır. Tek ve biricik olan şeylerdeki ortak özelliklerin, tek ve biricik
olanların tümü için geçerli olan tasarımların oluşturulmasıyla kavramlar oluşur (Özlem,
2004). Özellikle genel kavramlar oluşturulurken, algılanan tek tek nesne, sembol ya da
olaylardaki ortak özellikler birleştirilerek zihinde tasarlanır. Dolayısıyla kavramlar,
ortak özellikleri paylaşan ve aynı isimle tanımlanan semboller, olaylar ve nesneler
grubu olarak tanımlanır (Özlem, 2004).
Kavramlar kendi içinde farklı açılardan sınıflanmaktadır. Martorella (1986;
193), kavramları Şekil-3’de ki gibi sıralamıştır.

39

Sınıflamanın Temeli

Kavram Çeşitleri

Somutluk derecesine göre

-Somut (göl, masa)
-Soyut (özgürlük, sevgi)

Öğrenildiği bağlama göre

-Formal (okul, öğretim programı)
-İnformal (toplumsallaşma)

Ayırt edici özelliklerine göre

-Tek boyutlu (sandalye)
-Çok boyutlu (demokrasi)
-İlişkisel (büyük/küçük)

Öğrenilme biçimlerine göre

-Eylemsel (tenis oynama)
-Simgesel (televizyonda tenis maçı izleme)
-Sembolik (tenis hakkında kitap okuma)

Şekil-3. Kavramları Sınıflama Sistemi
(Martorella,1986; 193)

Şekil-3,

kavramların

taşıdıkları

özelliklere

göre

sınıflanabileceğini

göstermektedir. Ancak kavramlar nasıl sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, kavramın içerik
öğeleri değişmez.
Bir kavram tanım, ayırt edici ve ayırt edici olmayan özellikleri ile örnek olan
ve örnek olmayanlardan oluşmaktadır. Bu öğelere “kavramın içerik öğeleri”
denilmektedir (Martorella, 1986; Tennyson ve Park, 1972). Kavramın içerik öğelerini
anlamak, kavramları anlamak açısından önemlidir. Her içerik öğesinin ayrı bir işlevi
vardır. İçerik öğelerinden ilki olan tanım, dil içinde ve pratik yaşamda “nedir?”
sorusuna verilen bir yanıt olarak karşımıza çıkmaktadır (Özlem, 2004). Zihinsel olarak
bir kavramı düşünmek onu anlam yoğunluğu içinde ifade etmeyi, aydınlatmayı yani
tanımlamayı gerektirir. Kavramlar, sadece bir şeyin tasarımı ya da bir fikir olarak
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kalmazlar; onların başkalarına dil aracılığı ile bildirilmesi, anlamlarının belirtilmesi
gerekir.
Kavramın tanımlanması nesne ve olayların sınıflandırılması işlemidir.
Örneğin daire, merkez noktasına eşit uzaklıkta noktaların oluşturduğu düzlemsel bir
kapalı eğridir. Bu kavramın yeterli bir şekilde öğretilebilmesi için sözel tanımlamalara
ihtiyaç duyulur. Bazı kavramlar ise, sadece tanımlama biçimiyle öğrenilebilir. Örneğin,
kuzen kavramında, sınıfta kuzenleri seçerek göstermek, ardından kız veya erkek ya da
hala ile amca arasındaki ilişkiyi göstermek ve son olarak tanımı vermek, kavram
öğretimi için bir yol olabilir. Öğrenenler, bir kavrama ilişkin olarak kavramın
özelliklerini görebildiklerinde, kavramı tanımlamak için sözcükleri de yeterli bir şekilde
kullanabilirler. Bir terimi tanımlama, bu terimin bir yandan yakın cinsinin, diğer yandan
da türel ayrımının belirtilmesi şeklinde olur. Örneğin, “insan” terimi, “akıllı hayvan”
deyimi yardımıyla tanımlanmakta, “hayvan” yakın cinsi, “akıllı” türel ayrımı olarak
belirtilmektedir (Grünberg, 2005). Kavramlar konusunda herkes aynı kanıda
olmayabilir. Hatta zaman zaman bilimsel kavramlarda bile farklılıklar gözlenebilir.
Fakat kavramlara verilen anlamlar ne olursa olsun, bu anlamlar ne kadar değişirse
değişsin, bir kavramı tanımlama, mantıksal bir işlem olarak aynı kalır (Özlem, 2004).
Bir kavram, bireyin kendi ifadeleri ve açıklamaları ile tanımlanabiliyor ve aynı zamanda
tanımdan yola çıkarak kavrama ilişkin örnekler verebiliyor ise, o kavramın
öğrenildiğinden bahsedilebilir (Gagne 1977).
Tanım yapmak aynı zamanda önermeler kurmayı gerektirir. Bu açıdan
bakıldığında kavram, bir veya birden fazla önerme ile ifade ettiğimiz bir şeyi tek bir
sözcükle (terimle) anmamıza yarayan bir özettir. Önerme ise, en az iki terimi özne ve
yüklem konumunda bir araya getirerek oluşturduğumuz bir dilsel yapıdır (Özlem,
2004). Önermeler, kavramların içeriğinden daha karmaşıktırlar. Kavramlar doğal
kategorilerle ilişkilidirler. Önermeler ise, kavramlar arasındaki ilişkiler hakkında ve
gözlemlenen deneyimler hakkındaki durumları zihinde değerlendirebilir. Önermeler
doğru ya da yanlış olabildikleri gibi, kendi başlarına cümleler de değillerdir; onlar
cümlelerin anlamıdır. Anderson’a göre (1976), bir önerme bir cümleye benzer. Örneğin
“Ayşe, Çomar’a büyük bir kemik verdi” cümlesinde, üç önerme vardır. 1. Ayşe,
Çomar’a kemik vermiştir. 2. Kemik büyüktür ve 3. Çomar bir köpektir. Bu örnekten
yola çıkarak, cümle bir önermeden daha fazlasını içerebilir ve önermeler bir fikirdir ve
cümleler fikirleri anlatmakta kullanılır denilebilir. Önermeleri farklı yollarla anlatmak
da mümkündür. Müzik notaları ya da farklı dillerdeki formlar ile matematiksel ifadeler,
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önermeleri anlatmak için kullanılabilmektedir. Önerme ağları, bazı durumlarda diğer
önerme ağlarıyla birleştirilebilir. Bir önerme ağında anlam kazanan bağlantılar
kendiliğinden oluşur (Akt: Smith ve Ragan). Önermeler genellikle kendi başlarına
bulunmazlar. Onlar diğer önermelerle de ilişki içindedirler ve her önerme, bir yordayıcı
ve pek çok tartışma içerir. Aynı zamanda, kavramlar arasındaki ilişkiler ve gözlenen
deneyimler hakkında bir yorumda bulunmak ya da mantıksal çıkarımlarda bulunmak
için

de

önermelerden

yararlanılmaktadır

(Anderson,

1985).

Kavramların

tanımlanmasında önermelerden bahsetmemizin asıl nedeni, kavramların anlam ve
kaplamlarını yargılar halde açığa çıkarmak ihtiyacıdır. Bir kavramın anlamını önermeler
kurarak açığa çıkarabiliriz. O halde kavram-önerme ilişkisi, iki ayrı şey arasındaki bir
ilişki değil, kavramın kendisiyle olan ilişkisidir (Özlem, 2004).
Bir kavramı tanımlamak, kavramın özelliklerini ortaya koymaktır. Kavramın
özellikleri, kavramın içerik öğelerinden biri olan ve temel özellik denilen “ayırt edici”
ve “ayırt edici olmayan” özellik olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayırt edici özellikler,
kavram sınıfında bulunan üyeleri, diğer üyelerden ayıran özelliklerdir. Bu açıdan,
incelenecek kavram bakımından önemli olan niteliklerdir. Ancak yalnızca ayırt edici
özellikler gözden geçirilerek yeterli bir kategorizasyon oluşturulamaz. Bunun için ayırt
edici özelliklerin belirli bir ilişki içinde sunulması gerekir (Martorella, 1986). Ayırt
edici olmayan özellikler ise, değişebilen özelliklerdir. Kavramların kapsamına giren
nesneleri, olayların ortak özellikleri saymakla bitmez. Ancak burada yapılacak olan şey,
bu özelliklerden hangilerinin ayırt edici, hangilerinin ayırt edici olmadığının
belirlenmesidir (Tennyson ve diğerleri, 1999).
Kavramın içerik öğelerinden bir diğeri olan “örnekler” ve “örnek olmayanlar”,
kavramın öğrenilmesinde önemlidir (Beishuizen ve diğerleri, 2002). Öğrenciler, örnek
olanlarla olmayanları karşılaştırarak, zihinlerinde halihazırda oluşturmuş oldukları
kategorilerin niteliklerini anlamaya çalışırlar. Bunun için kategorinin öğretmenin
zihninde de netleşmiş olması gerekir. Örneğin, bir sıfat kavramının öğretilmesinde şu
aşamalar kullanılabilir. Önce sıfat olanlar,-bunlar doğru örneklerdir-daha sonra sıfat
olmayanlar-bunlar da örnek olmayanlardır-verilir. Örnek olan ve olmayanı kavratmak
için en az 20 kelime çifti, eğer kavram zorsa daha çok kelime çifti verilmelidir. Süreç
içinde, öğrencilerden cümleleri incelemeleri ve altı çizili sözcüklere özellikle dikkat
etmeleri istenir. Daha sonra da örnek olan ve olmayanları karşılaştırmaları istenir.
Doğru örnekler, cümledeki görevleri bakımından ortak özelliklere sahiptir. Örnek
olmayanların ise farklı görevleri vardır, şeklinde açıklama yapılabilir. Örnek olan ve
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olmayanlar üzerinde çalışıldıktan sonra, diğer öğrenciler ile fikirler paylaşılır. Böylece
kavramın adı ve tanımı konusunda uzlaşmaya varılır. Kavramlar, öğrencilere bu
yöntemle öğretilirse daha etkili öğrenmeleri sağlanmış olur. Aynı zamanda bir kavramın
içerik öğelerine ilişkin bilgiler de öğrenilir (Ülgen, 2001; Joyce ve Weil, 1996; Bruner
ve diğerleri 1956). Kavramın içerik öğelerinin öğrenilmesine ilişkin olarak Joyce ve
Weil (1996), Kay Vandergrift (1969)’den yaptığı şu alıntıyla dile getirmektedir.
“Bir çocuğun yaptıkları, herkesin anlayabileceği bir durum
oluşturdu. Birkaç hafta önce o, öğretmen adaylarının ders verdiği bire bir
kavram kazanımı sınıfındaydı. Bizim ona borçlu olduğumuzu söyledi.
Eğer ona alt sınıftan öğrenciler verirsek, aynı dersi verebileceğini ve
bunun da tıpkı öğretmen adaylarında olduğu gibi videoya alınmasını
istediğini söyledi. Biz de ona çocukları verdik ve gerçekten çok başarılı
oldu. Böylece herkes, bütün meselenin çocuklara kavramın modelini
(içerik öğelerini) öğretmek olduğunu ve bunun ancak uygulamada
başarılabileceğini anladı.”

Tennyson ve Cocchiarella (1986), örnek olanlar verilirken ilk örneğin
mümkün olduğunca kavramın en açık prototipi olması gerektiğini belirtmektedir. Örnek
olmayanlar da bir kavramın öğrenilmesinde çok önemlidir. Pek çok insan örnek
olmayanların fonksiyonunu sormakta ve neden sadece örnek olanlarla yetinmediğimizi
merak etmektedirler. Oysa örnek olmayanlar, öğrenciye kavramın sınırlarını
tanımlamakta çok yardımcı olmaktadır (Golden ve diğerleri, 1987). Tennyson ve
diğerleri (1991), örnek olan ve olmayanlarla öğrencilerin daha net kavramlar
geliştirdiğini; örnekler verilirken, özellikler ve örnekler tartışılırsa daha kalıcı bir
öğrenme olacağını belirtmektedir. Bir kavramın örnekleri ve örnek olmayanları üzerine
odaklanan bir öğretim sürecinde hem kavramın ne anlama geldiği, hem de ne anlama
gelmediği belirlenmiş olur (Joyce ve Weil, 1996).
Kısaca bir kavramın kazanımında öğrenciler, özellik olan ve olmayanlara,
örneklere

ve

örnek

olmayanlara,

örnekler

arası

ilişkilere

ve

farklılıkların

vurgulanmasına ihtiyaç duymaktadırlar (Merrill, 2000).
Kavramların kazanılmasında zorunlu koşullar vardır. Bu koşullardan en
önemlisi, sınıflama işlemidir. Kavramlar, farklılıkları benzerden ayırarak ve benzerden
genelleme yaparak kazanılmaktadır (Ülgen, 2001). Özlem (2004), sınıflamanın
tanımdan ayrılmayan hatta tanımla birlikte yürütülen mantıksal bir işlem olduğunu ifade
etmektedir.
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Sınıflamada konu ve nesneler, benzerlik ve farklılık gözetilerek ayrılır ve
basitten karmaşığa doğru gidecek şekilde sıralanır. Örneğin, “eşkenar üçgen” türü,
“üçgen” cinsine (sınıfına) göre tanımlanıp, “eşkenar üçgen bir üçgendir.” denir. Ancak
bir tanımın açık olması, cins kavramının (üçgen) açık olmasını gerektirir. Bu ise onun
(üçgen) kaplamının bilinmesini gerektirir. Dolayısıyla kavramın kaplamını belirlemek
onu sınıflandırmak demektir. Sonuç olarak, en yüksek cinsten en aşağı cinse, en alttaki
cinsin türlerine ve o türün bireylerine kadar ulaşılabilir. Sınıflamada iki koşulu yerine
getirmek gerekir. 1) sınıflama, en üstteki cins kavramıyla homojen olan kavramları alt
cins ve cinsler olarak içermelidir. 2) iki ayrı sınıfta bulunanlar arasında bulunan ortak
özellikler, bu sınıfların her birinin kendi içlerinde taşıdıkları ortak özelliklerden fazla
olmamalıdır. Böyle bir sınıflama yapmak, uygulamada da idealdir ve kavramların
kazanımında bilişsel süreçlerin değerlendirilmesinde, sınıflamalar göz önünde
bulundurulabilir (Özlem, 2004).
Sınıflama

yaparken

belli

ölçütlerin

göz

önünde

bulundurulması

gerekmektedir. Burada en önemli ölçüt, amaca uygunluktur ve iki amacın varlığından
söz edilebilir. 1. pratik amaç, 2. bilgisel amaç. Pratik amaç doğrultusunda yapılan
sınıflamalarda, pratikte işe yaramayan özellikler gözardı edilir, yararlı özellikler göz
önüne alınır. Ancak bilgisel amaç doğrultusunda sınıflandırma yapılıyorsa, kavramların
anlam ve özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Özlem, 2004).
Dolayısıyla

bilimsel olarak eğitim açısından önem taşıyan kavramların ve

genellemelerin oluşmasına temel olan sınıflamanın, bilgisel amaç doğrultusunda yapılan
sınıflama (doğal sınıflama) olduğu söylenebilir.
Birey algıladığı özelliklerin ve onlar arasındaki ilişkilerin doğasına uygun
mantıksal kurallar ve ölçütler seçer ve onları uygulayarak kavramın ayrıştırmasını
yapar. Kavram kazanımı, çeşitli kategorilerin örnekleyicisi olanlarla örnekleyicisi
olmayanları ayırt etmek için kullanılan özelliklerin araştırılması ve listelenmesidir
(Klausmeier, 1992).
Klausmeier (1992), kavram kazanımının dört düzeyde gerçekleştiğini belirtir
ve bu düzeylerin zihinsel süreçlerle olan ilişkisini aşağıdaki şekliyle ifade eder:
1. Somut Düzey: Bir kavramın somut düzeyde kazanımında öncelikli olarak
öğenin diğer varlıklardan ayırt edilmesi ve daha sonra da, aynı ortamda ya da farklı bir
bağlamda onun ayrı bir öğe olduğunun hatırlanması önem taşır. Somut düzeyde kavram
kazanımında zihinsel süreçlerde şu aşamalar izlenmektedir;
- Öğenin varlığının farkına varılması,
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- Öğeyi ayırt etmek için, bir ya da daha fazla tanımlanan benzerlerinden farklı
olan özelliklerinin ayırt edilmesi,
- Uzun süreli bellekte öğenin depolanması,
- Daha sonraki bir zamanda öğenin hatırlanması ve ayırt edilmesi,
- Sunumun gözden geçirilmesi ve hatırlanan öğenin daha önce öğrenilenlerle
birleştirilmesi,
- Uzun süreli bellekte somut düzeyde sunumun saklanması ve tekrar gözden
geçirilebilir olması.
2. Tanıma Düzeyi: Tanıma düzeyinde kavram kazanımında, öncelikle
karşılaşılan bir öğenin bireysel olarak hatırlanması daha sonra da, bulunduğu bağlamda
ya da farklı bir bağlamda, öğeye ilişkin farklılıkların gözlenmesi önem taşımaktadır.
Tanıma düzeyinde kavram kazanımında, zihinsel süreçlerde şu aşamalar izlenmektedir;
- Öğeye ilişkin bir ya da daha fazla benzerliği tanımlama
- Çevredeki diğer öğelerden, öğrenilen kavramın farklılıklarının ayırt edilmesi
- Uzun süreli bellekte öğenin depolanması,
- Öğe, farklı bir bağlamda sunulduğunda, gözlendiğinde farkına varılması ve
diğer öğelerden ayırt edilmesi,
- Daha önce ayırt edilen ve varolan öğeye ilişkin genelleme yaparken
sunumların gözden geçirilmesi,
- Tanıma düzeyindeki sunumların depolanması ve gözden geçirilebilir olması.
Tanıma düzeyinde öğe, farklı bir bağlamda deneyimlendiğinde genelleme
yapılırken, öğrenilen ürünün olgunlaşması ve yeni durumlarda kullanılması mümkün
olmaktadır. Kavramın adı, tanımlanan özellikler bu düzeyde öğrenilir ya da
öğrenilmeyebilir. Ancak isimler öğrenildiğinde simgesel ya da anlamsal formda
sunulabilmesi mümkün olmaktadır.
3. Sınıflama Düzeyi: Sınıflama düzeyinde kavram kazanımında, kavramın iki
ya da daha fazla örneği genellenir. Sınıflama düzeyinde kavram kazanımında, zihinsel
süreçlerde şu aşamalar izlenmektedir;
- Kavramın en az iki örneği hatırlanır,
- Kavrama ilişkin bir ya da daha fazla tanımlanan temel özellik eşit olarak
kabul edilip genellenir,
- Kavrama ilişkin örnekler ve özellikler sunulur,
- Örnek olmayanlardan örnek olanlar ayırt edilir,
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- Sınıflama düzeyindeki sunumların depolanması ve genelleme için gözden
geçirilebilir olması.
Bir kavramın sınıflama düzeyinde kazanılması için, yeni işlevsel zihinsel
süreçlerin olması gerekir. Sınıflama düzeyi başladığında genelleme, kavramın
tanımlanan benzerlerine dayanmalıdır. Bu düzeyde, bazı örnekler tanımlanmayabilir ve
kavramın adı ve özellikleri kazanılmayabilir. Ancak tanımlanan benzerliklerin ve
özelliklerin büyük bir kısmı öğrenilebilir ve çok az hata yapılır. Kavram bu düzeyde
anlamsal ya da görsel olarak sunulup öğretmen tarafından değerlendirilebilir. Tanıma
düzeyinin sonunda kazanılan iki kavrama ait örnekler, sınıflama düzeyinin başlangıç
noktasıdır.
4. Formal Düzey: Formal düzeyde bireyler, bir kavrama ilişkin çok farklı
örnekler gösterilse de, o öğenin öğrenilen kavram olduğunu belirtir. Formal düzeyde
kavram kazanımında, zihinsel süreçlerde şu aşamalar izlenmektedir;
- Herhangi bir öğenin fark edilmesi ve isminin söylenmesi,
- Farklılık gösteren bütün benzerliklere aynı ismin verilmesi,
- Tanımlanan benzerliklerden yola çıkarak tanım yapılması,
-

Tanımlanan

kavrama

ilişkin

örnek

olan

ya

da

olmayanların

değerlendirilmesi.
Tennyson (1981), kavram kazanımının iki yolla oluşacağını belirtir: Ayırma
ve genelleme iki önemli yöntemdir. Ayırma, farklı olan iki öğeyi ayırmak ve onlara
farklı olarak tepki vermektir (Akt: Klausmeier,1992). Farklı bir deyişle kavramın örnek
olanlarının ve olmayanlarının açıklanmasıdır. Mantıklı olarak gruplama yapma,
geliştirilen şema ile birlikte oluşan kavramın niteliğine bağlıdır. Birey, algıladığı
özelliklerin ve onlar arasındaki ilişkilerin doğasına uygun mantıksal kurallar ve ölçütler
seçer ve onları uygulayarak ayırma işlemini yapar. Bu yöntem ile öğrenci, kavramın
tanımına ve kavramın özelliklerine odaklanır. Diğer yöntem ise genellemedir. Birey
uyaranların benzer ve farklı yanlarını algılayarak, benzerliklerden genelleme oluşturur.
Öğrenciye farklı bir bağlam içinde bilgi verildiği zaman, her verilen öğeye cevap
verebilir. Bu yaklaşımda öğrenci, yeni karşılaştığı örnek olan ve olmayanların, özellik
olan ve olmayan nitelikleri hakkında soru sorar. Bu iki yaklaşım birlikte kullanıldığında
yüksek düzeyde kavram öğrenme sağlanmış olur (Klausmeier, 1992; Tennyson ve
Cocchiarella, 1986).
Kavramların nasıl kazanıldığına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken üç
durum vardır. Birincisi, öğrencilerin kavram kazanımı alıştırmalarını, onların nasıl
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düşündüklerini inceleyerek düzenlemektir. İkincisi, öğrenciler sadece kavramı nasıl
kazandıklarıyla değil, stratejileri değiştirerek ya da yeni stratejiler öğrenerek daha etkili
olmayı öğrenebilirler. Üçüncüsü ise, öğrencilere kavram hakkında bilgi vererek,
yöntemleri değiştirerek ya da kavram yapısı biraz basitleştirilerek gösterilirse,
öğrencilerin bilgileri nasıl işleyeceklerine etki edilebilir (Joyce ve Weil, 1996).
Kısaca kavram kazanımı, sınıflama işlemine dayanmaktadır. Nesne ve
olayların benzerlik ve farklılıkları göz önünde bulundurularak özellikleri belirlenir;
örnek olan ve olmayanlarla özellikler netleştirilmeye çalışılır. Bütün bu bahsedilenler
kavramların nasıl kazanıldığı ile ilgilidir. Oysa doğduğumuz andan itibaren kavramlarla
karşılaşmaya başlarız. Bu kavramların bazıları rastlantısal olarak öğrenilir. Ancak
okullarda kavramlar planlı olarak öğrenilir. Bu açıdan öğretmenlerin kavram öğretimi
konusunda bilgili ve yeterli olmaları, kavramların doğru ve tam öğrenilmesini sağlar.
Aşağıda kavram öğretimi ile ilgili farklı yaklaşımlar sunulmaktadır.

2.4.1.1. Kavram Öğretimi

Yukarıda kavramların temelde iki şekilde öğrenildiği açıklanmıştır. Bunlar:
bireylerin kavramın ayırt edici özelliklerinin neler olduğu hakkında denence oluşturup
test ederek öğrenmesi ve tipik örnekleri dikkate alarak öğrenmeleridir. Ancak Marzano
(1988)’nun belirttiği gibi, kavram oluşturma uzun ve ayrıntılı bir süreçtir.
Planlı

eğitimin

yapıldığı

okullarda

öğretme-öğrenme

süreci

içinde,

öğrencilerin kazanması gereken pek çok kavram bulunmaktadır. Öğrenilmesi gereken
bu kavramların kendiliğinden kazanılmasını beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Bazı
kavramlar günlük yaşam içinde kendiliğinden kazanılsa da, bunların her zaman doğru
ve tam öğrenildiği de söylenemez. Hatta planlı eğitim sürecinde de her zaman doğru ve
tam öğrenilmemektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda pek çok kavramın
yanlış ya da eksik kavramsallaştırıldığı ve bunun da önemli bir sorun olduğu
belirtilmektedir (Yükselir, 2006; Turan, 2002; Yontar, 1991).
Kavram öğrenmede önemli bir yer tutan kavramın ayıt edici ve ayırt edici
olmayan özellikleri ile örnek olan ve olmayanları, aslında kavram öğretiminin de
temelini oluşturmaktadır.
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Kavramın içerik öğelerinin nasıl sıralanıp sunulacağı ile ilgili olarak ve
kavramların nasıl öğretilmesi gerektiği ile ilgili olarak bilim adamları, farklı yöntem ve
stratejiler önermişlerdir. Bu yaklaşımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
Gagne

(1971),

ilişkisel

kavramları

öğrenme

modelini

şu

şekilde

özetlemektedir:
1. Öğrenme tamamlandığında öğrenciden beklenen davranışın belirlenmesi
2. Kuralı oluşturacak olan kavram boyutlarını hatırlatacak bir sununun
yapılması
3. Öğrencinin kuralı düzenlemesini sağlayacak olan sözel durumların
sunulması
4. Öğrenciye kuralın gösterilmesi veya yanıtlaması için soru yöneltilmesi
5. Uygun bir soruyla öğrenciden kuralı, sözlü olarak ifade etmesinin
istenmesi (Akt: Martorella,1986).
Merrill ve Tennyson (1977), kavram öğretimi stratejisinde, tümdengelimsel
bir yaklaşım önermektedirler (Akt:Van Cleaf, 1991). Bu yaklaşımda dört adım
bulunmaktadır. (1) Öğretmen, kavramın tanımını yapar ve öğrenci, ilgili metni
okumadan önce, kavramın örnek olan ve olmayanlarını sunar. Bu sunumda önce bir
örnek, daha sonra da örnek olmayan onu takip edecek şekilde sunulur. Örneklerin
sunumunda, basitten karmaşığa doğru gidilmelidir. (2) Örnek olan ve olmayan
sunulurken, öğretmen kavramın ayırt edici özelliklerini de belirtmek zorundadır. (3)
Alıştırmaların yapılması. Öğretmen, yeni örnek olan ve örnek olmayanları sunar.
Öğrenciden de, hangilerinin örnek olduğunu ve hangilerinin örnek olmadığını ayırt
etmelerini ister. Bu alıştırma öğretmenin, öğrencilerin kavramı anlayıp anlamadıklarını
kontrol etmesini sağlar. (4) Son aşama test aşamasıdır. Öğrenciye örnek olan ve
olmayanlar sunulur ve onları uygun kategorilerde sınıflaması istenir. Böylece kavramın
öğrenilip öğrenilmediği test edilmiş olur.
Merrill (1983)’in kavram öğretimi modelinde, kavramın tanımı, özellikleri,
örnek olan ve olmayanları gibi öğeleri kullanmanın yanında, bir kavramın hangi
öğrenme düzeyinde kazandırılacağına, kavramlar kazandırılırken hangi bilgilerin
verileceğine ilişkin ayrıntılı öneriler de getirilmiştir. Kavram öğretimi için önerilen dört
birincil sunu biçimi Şekil-4’de gösterilmektedir.
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Birinci Sunu Biçimleri

GB
GA

ÖrA

ÖrB

GENELLEME

ÖRNEK

ÖRNEK ALIŞTIRMASI

GENELLEME
ALIŞTIRMASI

KAVRAM
TANIM

ÖRNEK

SINIFLAMA

TANIM YAPMA

-ad

-ad

-yeni örnek, olay veya simge

-ad

-üst sınıf

-nesne, olay, simge

-özellikleri gösterme

-dönüştürme veya ezber

-özellikler

-özellikleri gösterme

-temsil etme

-? (tanım)

-ilişkiler

-temsil etme

-? (ad)

Şekil-4. İçerik-Birincil Sunu Biçimi Tutarlılığı
Şekil-4, şu şekilde açıklanabilir: GA sunusunda, kavramın tanımıyla ilgili
bilgiler yer almaktadır. Öğretmen öğreteceği kavramın tanımını, adını, kavramın üst
sınıf kavramını, kavramın özelliklerini ve kavramın özellikleri arasındaki ilişkileri
öğrenciye vermelidir. İkincil sunu biçimleri Şekil-4’de belirtilmemekte ancak,
ilişkilendirici bilgi, önkoşul davranış, bellek destekleyici, işaretsel yardım ve değişik
biçimde sunmayı önermektedir.
ÖrA sunusunda, kavramın örneği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Öğretmenin
kavramın adını, kavramın örneği olabilecek bir nesneyi veya olayı vermesi, bu nesne
veya olay üzerinde kavramın özelliklerini göstermesi ve örneği değişik biçimlerde
sunması gerekmektedir. Merrill, ilişkilendirici bilgi ve değişik biçimde sunma gibi
ayrıntılamalar önermektedir.
ÖrB sunusunda, kavramın örneği ile ilgili alıştırma yaptırılması söz
konusudur. Öğretmen, öğrenciye kavramın yeni bir örneğini sunarak, öğrencinin bu
yeni örnek üzerinde kavramın özelliklerini göstermesini ya da verilen örnekleri
sınıflandırmasını istemelidir. İlişkilendirici bilgi, işaretsel yardım, değişik biçimde
sunma ve geribildirim kullanılabilir.
GB alıştırmasında ise, kavramın tanımı ile ilgili alıştırma yaptırılması söz
konusudur. Öğretmen kavramın adını, kavramın tanımını ya olduğu gibi ya da farklı
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biçimlerde ifade edilmiş olarak vermeli, öğrencinin bunları ayırmasını istemeli veya
kavramı vermeli, tanımını istemelidir. İlişkilendirici bilgi, işaretsel yardım, değişik
biçimde sunma ve geri bildirim, ikincil sunu biçimi olarak kullanılabilir. Gösterimler
arası ilişkilerde de, verilen bilgilerin hangisinin önemli bilgi olduğunu ayırmasını
sağlayacak olan yalıtma kuralını; verilen örneklerin çeşitliliği ile, kolay veya zorluğu ile
ilgili kurallar önermektedir (Merrill, 1983; Merrill, 1994).
Merrill, kavram öğretiminde, öğrenme düzeylerine göre hangi bilgilerin
verileceği, öğrenciye nasıl bir alıştırma yaptırılacağı, nasıl bir değerlendirme yapılacağı
ile ilgili kuralları aşağıdaki gibi açıklamaktadır (Merrill, 1983; Merrill, 1994 Akt:
Coşkun, 2007).
Bir kavramın örneğinin hatırlama düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
ÖrA + ÖrB + ÖrB (öğretmen önce örnek aktarmalı, sonra öğrenciye örnekle
ilgili alıştırma yaptırmalı, son olarak da öğrencinin örnekle ilgili davranışını
değerlendirmelidir)
Birincil Sunulardaki İçerik Öğeleri;
ÖrA sunusunda kavramın adı, kavramın örneği, kavramın bütün özellikleri
verilmeli; ÖrB sunusunda, ÖrA sunusunda kullanılan örneğin aynısı kullanılmalı ve
öğrenciden kavramın adını söylemesi istenmeli veya kavramın adı verilerek, bu adın
neyi hatırlattığını söylemesi istenmeli.
İkincil Sunu Biçimleri;
Örnek buldurmada doğru yanıt geribildirimi kullanılmalıdır.
Gösterimler Arası İlişkiler;
Hepsinde;
•

Tanımla ilgili bilgiler farklı sırada verilmeli.

•

Önemli görülen bilgilerin ayırt edilmesi sağlanmalı.

•

Öğrenen kontrolü sağlanmalı.

•

Örnek verilirken bilgiler gruplanarak verilmeli.

•

Tepki gecikmesi olmamalı ve cevap tam doğru olmalı
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•

Her örnek için bir soru bulunmalı

Bir kavramla ilgili genellemenin hatırlama düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
GA + ÖrA +GB.Fi + GB.Fi (Öğretmen önce genellemeyi aktarmalı, daha
sonra genellemenin farklı sözcüklerle ifade edilmiş anlatımlarını vermeli, son olarak da
öğrencinin genellemeyle ilgili davranışlarını değerlendirilmelidir)
Birincil Sunulardaki İçerik Öğeleri;
GA sunusunda kavramın tanımı, adı, üst sınıf kavramı, kavramın ayırt edici
özelliklerinin listesi, özelliklerin önemi ile ilgili bilgiler bulunmalı; ÖrA sunusunda
kavramın adı, örneği ve bütün ayırt edici özellikleri bulunmalı; GB sunusunda kavramın
adı, kavramın tanımı ve özellikleri farklı sözcüklerle ifade edilmeli, öğrencinin bu
ifadelerin kavramı anlatıp anlatmadığını ayırması istenmeli.
İkincil Sunu Biçimleri;
Genellemeyi aktarırken, bellek destekleyici kullanılmalıdır; örneği aktarırken,
dikkat odaklama araçları kullanılmalıdır; genellemeyi buldururken, doğru cevap
geribildirimi ve yardım niteliğinde geribildirim kullanılmalıdır.
Gösterimler Arası İlişkiler;
Hepsinde;
•

Ayırma ve öğrenen kontrolü kullanılmalı.

•

Genelleme ve buldurmada tepki gecikmesi (kısa bir süre).

•

Ölçüt, doğru cevaba çok yakın olmalı.

•

Madde sayısı, her bir kavram için en az iki soru olmalı.

Bir kavramın uygulama düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
GA + ÖrnA + ÖrnB.Y + ÖrnB.Y (Öğretmen önce genelleme ile ilgili bilgileri
sunmalı sonra birden fazla örnek vermeli, daha sonra yeni örnekler sunarak öğrenciye
alıştırma yaptırmalı son olarak da yeni örnekler sunarak öğrencinin davranışını
değerlendirmelidir)
Birincil Sunulardaki İçerik Öğeleri;
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GA sunusunda tanım üzerinde durulmalı; ÖrnA sunusunda birden çok örnek
verilmeli; ÖrnB.Y sunusunda yeni örnekler verilmeli, öğrencinin kavramın adını
söylemesi istenmelidir.
İkincil Sunu Biçimleri;
Genelleme aktarmada, ön koşul bilgi, seçenekli temsil etme kullanılmalıdır;
örnek aktarılırken, seçenekli temsil etme kullanılmalıdır; Örnek buldurmada,
geribildirim kullanılmalıdır.
Gösterimler Arası İlişkiler;
Hepsinde;
•

Öğrenen kontrolü, ayırma, çeşitlilik kullanılmalıdır.

•

Genelleme aktarırken ve örnek aktarırken, eşleştirme, azaltma
kullanılmalıdır.

•

Yeni örnek buldurma alıştırmalarında, eşleştirme yapılmalı ve
geribildirim azaltılmalı.

•

Yeni örnek buldurma davranışı için yardım, geribildirim verilmeli;
tepki gecikmesinde zaman sınırı konulmamalıdır.

Bir kavramın yaratma düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
ÖrnB.Y + GB.Y + ÖrnB.Y + GB.Y (Önce öğrenci yeni nesne olay veya
durumları inceleyerek kategoriler oluşturmaya çalışır daha sonra öğrenci bulduğu bu
kategorilerle ilgili tanımlar oluşturmaya çalışır, öğrenci aldığı geribildirimler sonucunda
tekrar yeni olay, nesne ve durumları inceleyerek yeni kategoriler oluşturur. Daha sonra
bu kategorileri tamamlamaya çalışır.
İkincil Sunu Biçimleri;
ÖrnB.Y sunusunda kategoriler keşfetme vurgulanmalı, GB.Y sunusunda
tanımla ilgili buluşlar vurgulanmalı. Yaratma düzeyinde öğrenciye sunulacak olan
nesne, olay veya durumlar daha önceki öğretimde sunulmamış olmalı ve öğrenci özgün
kategoriler, özgün tanımlamalar oluşturmalıdır.
Gösterimler Arası İlişkiler;
Hepsinde;
•

Öğrenen kontrolü
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•

Örnek buldurma sunusunda ve alıştırmasında örnek çeşitliliğine yer
verilmeli ve süre sınırlı olmamalı.

Reigeluth (1983)’in geliştirdiği “Öğretimi Ayrıntılama Kuramı”nda, kavram
öğretimine ilişkin olarak öğretilecek olan kavram önce genel bağlamıyla birlikte
sunulmakta, sonra ayrılarak daha geniş biçimde açımlama yapılmaktadır. Farklı bir
deyişle, önce genel ya da çerçeve resim sunulmakta, ardından büyük resmi oluşturan
öğelerden biri olarak, ilgili kavram seçilerek ayrıntılanmaktadır. Böylece öğrencilerin
hem bütünü, hem bütünün parçalarını, hem de bu parçalar arasındaki ilişkileri öğrenme
olanağı olmaktadır.
Tennyson ve Cocchierella (1986)’ın önerdiği modelde ise, kavram öğretiminin
üç temel aşamada geçekleştiğine işaret edilmektedir. Birinci aşamada, önceden var olan
bilgi ile öğrenilecek olan yeni kavram arasında bellekte bir bağlantı oluşturulmaktadır.
İkinci aşamada, özellikle gözlenen ilişkilere dayalı olarak kavram oluşturmanın
iyileştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Üçüncü aşamada ise, öğrenci tarafından
sınıflama kurallarının geliştirilmesi kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır.
Martorella (1986), kavram öğretiminde aşağıdaki modeli önermektedir:
1.

Kavram uygunluk envanterini ve planlama envanterini yanıtlama

2.

Öğretim sırasında kullanılacak bir giriş geliştirme

3.

Çeşitli örnek olanlar ve olmayanlar sunma

4.

Eğer olanaklı ise, örnek olanları ve olmayanları birlikte sunma

5.

Öğretim materyallerini, örnek olanlar ve olmayanlar arasındaki

benzerliklere, farklılıklara ve ayırt edici özelliklerle, ayırt edici olmayan
özelliklere dikkat çekmek için gerekli ip uçlarını, yönergeleri ve soruları
kapsayacak biçimde hazırlama
6.

Kavramın kazanıldığını anlamak için, öğrencinin verilen yeni örneklerle,

örnek olmayanları doğru olarak ayırıp ayırmadığını ölçme
7.

Kavramın kazanılma düzeyini, öğrencinin gelişimini ve belirlenen

amaçları dikkate alarak ölçme.
Martorella (1998), kavram öğretimi için kavram analizi yapılması gerektiğini
belirtmektedir. Farklı bir deyişle kavramın içerik öğelerinin sunumunu önermektedir.
Bir kavramın analizinde; (a) kavramın en çok kullanılan adı belirlenir, (b) kavramın ne
anlama geldiği gösteren basit bir tanım belirlenir, (c) kavramın karakteristiklerini
belirleyen ayırt edici özellikler belirlenir, (d) kavramla ilgili olan ayırt edici olmayan
özellikler belirlenir.
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Bu çalışmada da, araştırma kapsamında olan kavramların analizi yapılmıştır.
Bu analizler sonucunda her kavramın tanımı, ayırt edici özelliği, ayırt edici olmayan
özelliği, örnekleri, örnek olmayanları ve örnek üzerinde özelliklerin gösterilmesi ile
ilgili bilgiler oluşturulmuştur. Öğretimde de bu bilgiler aynı sırayla kullanılmıştır.
Kavram öğretiminde sunuş ve buluş yoluyla öğretim stratejileri ile kavram
hiyerarşileri oluşturma da yine Martorella (1998) tarafından önerilmektedir. Sunuş
yoluyla öğretim stratejisinde, öğretmen kavramın elemanlarını, ayırt edici özelliklerini
ve tanımını açıkça ifade eder. Bu yaklaşımla öğretmen, öğrenci ile bağlantılı bilgileri
sunar. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenciler, hangi niteliklerin o kavram için
ayırt edici olduğunu ve o kavramı tanımladığını belirlemeye çalışırken, kavram
öğrenme sürecine doğrudan katılmış olur. Kavram hiyerarşilerinde ise, kavramları bir
hiyerarşik düzende sunmak, kavramların hem öğretiminde hem de öğrenilmesinde
yararlı olacaktır. Kavramları bu şekilde organize etmek, öğrencilerin yeni bilgilerle
önceki bilgilerini ilişkilendirmeleri ve bilgileri hatırlamalarını sağlamaktadır.
Reyes ve diğerleri (1998), çeşitli kaynaklardan yararlanarak klasik kavram
öğretimi modellerinin şu öğeleri kapsadığını belirtmektedirler:
1. Kavramın ayırt edici özelliklerine göre yapılmış olan tanımın sunulması
2. Kavramın değişken özellikleri, kolaydan zora ve örneklerin çeşitliliği
dikkate alınarak eşleştirilmiş olan örneklerin ve örnek olmayanların sunulması
3. Öğrenciye rasgele bir sırada verilmiş olan yeni örnekler ve örnek
olmayanlarla alıştırma yapma olanağının sunulması.
Kavramların öğretimi kadar, öğrenilen kavramların değerlendirilmesi de
önemli bir konudur. Çocukların bilimsel kavramları nasıl edindiğine ve kullandığına
dair sorularla sürekli karşılaşırız ve herhangi bir yazılı sınav çeşidinin çocukların
bilgisini ölçmede sınırlı kaldığını görürüz. Bu amaçla, kavram yanılgılarını ortadan
kaldırmak ve kavramlar arasındaki ilişkilerin tam olarak açıklanmasını sağlamak
amacıyla kullanılan araçlardan biri de kavram haritalarıdır. Kavram haritaları, bilginin
organize edilerek sunumu için kullanılan araçlardır. Novak ve Growin (1998), kavram
haritalarının öğrencilerin önceden neler bildiklerinin anlaşılması, etkili ve anlamlı
öğrenme için yol haritası oluşturmaları gibi pek çok eğitsel öneme sahip olduğunu
belirtmektedirler.
Geleneksel olarak kavramlar, kavramın sınıflanması şeklinde değerlendirilir.
Bu şekilde yapılan ölçümler, öğretimi geliştirir. Ancak bu şekilde kavramın anlaşılıp
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anlaşılmadığı tam olarak ölçülemez. Tessmer ve diğerleri (1990), kavramların öğrenilip
öğrenilmediğini değerlendirmek için şu aşamaları önermektedirler;
-konuşmada, yazmada ya da tartışmada kavramların kullanılması,
-benzerlik ya da rol yapma etkinliklerinin kullanılması ve,
-kavramın temelleriyle ilgili eleştiri ya da yorumların yapılması.
Kavramların tek tek öğrenilmesi ve zaman içerisinde kavram ağlarının
oluşması ile öğrenciler genellemeleri oluştururlar. Genellemeler de, kavramlardan daha
yüksek düzeyde soyutlamadır ve kavramlardan daha karmaşıktır. Bilimsel çalışmaların
amacı, olgular hakkında genellemelere varmaktır. Dolayısıyla bilimsel önermeler,
genelleme niteliği taşırlar ve bu genelleme yapısı, olguların sınıflanmasıyla oluşur
(Yıldırım, 2005). Aşağıda genellemelerin kazanılması ve öğretimine ilişkin ayrıntılı
olarak bilgi, verilmektedir.

2.5.1. Genelleme ve Genelleme Öğretimi

Bilim, gerçeklik üzerine sağlam ve güvenilir bilgi vermeyi amaçlayan bir
uğraştır. Onun sağladığı bilgiler, doğruluğu sınanmış olan önermelerle dile getirilir
(Grünberg, 2005). Kavramın, bir veya birden fazla önerme ile ifade edilen, bir şeyi tek
bir sözcükle (terimle) anmamıza yarayan bir özet olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla bir
kavramı tanımlarken önermelerden faydalanırız. Önermeler arasındaki ilişkilerde de, bir
kanıtlama ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Ancak birden fazla önermeyi içeren her önerme
grubu, içinde kanıtlama ilişkisini bulundurmaz. Örneğin, “bal tatlıdır” ile “turşu ekşidir”
önermeleri arasında kanıtlayan-kanıtlanan ilişkisi yoktur. Akıl yürütme ancak bazı
önermeler için söz konusudur. Örneğin, “bütün insanlar ölümlüdür” önermesi ile
“Sokrates ölümlüdür” önermesi arasında bir kanıtlayan-kanıtlanan ilişkisi kurulabilir.
Sokrates’in ölümlü olmasının kanıtı, bütün insanların ölümlü olması olarak
gösterilebilir. Kısacası kanıtlama, bir cins-tür, sınıf-üye ilişkisine sokabildiğimiz
kavramlar ve bu kavramları içeren önermeler için söz konusu olabilir (Özlem, 2004).
Yapılan bu çalışmada da ele aldığımız önermeler “bilimsel önermelerdir”.
Bilimle ilgili önermeleri Grünberg (2005), “Bilimsel önermeler” ve “bilimsel
önermelerden ve bunların kurulu oldukları deyimlerden söz eden önermeler” olarak
ikiye ayırmaktadır. Bilimsel önermeler, bilim adamlarının, bilimsel işlemler sonucunda,
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konuları olan nesneler hakkında ortaya koydukları iddiaları dile getirmektedir. Bunlar,
bilim dilini meydana getirirler. Bilim diline ait deyimlerden söz eden önermeler ise,
“bilimin üst dili” ni meydana getirirler ki, bilimin üst diline ait önermeler belgeleme,
pekiştirme, tümevarım, tümdengelim, olasılık, olay açıklaması, kanun, varsayım,
nedensellik, kural,…….. gibi terimleri içerir. Bu nedenle her önerme üst bilimsel
önerme değildir. Dolayısıyla, üst bilimsel önermelerin, bilimsel deyimlerden söz eden
her türlü önermelerden değil, bilimsel önermelerin kullanılışının ideal norm ve
kurallarını dile getiren önermelerden ibaret olduğu söylenebilir.
Özlem (2004), önermelerin kendi içinde taşıdığı özellikler bakımından farklı
biçimlerde sınıflandırılabileceğini belirtmektedir. Genelde önermeler;
1. Epistemolojik değerleri yönünden: Doğruluk değerleri olgusal (içeriksel)
ve mantıksal (biçimsel) olan önermeler,
2. Yapıları yönünden: Basit ve bileşik önermeler,
3. Nicelik yönünden: Tümel ve tekil önermeler,
4. Nitelik yönünden: Olumlu ve olumsuz önermeler,
5. Kiplik yönünden: Yalın, zorunlu ve mümkün önermeler,
6.Bağıntı yönünden: Kategorik, koşullu ve ayrık önermeler olarak
sınıflandırılmaktadır.
Yıldırım (1990)’da önermelerin, doğrulanabilirlik ölçütüne vurulduğunda dört
kategoriye ayrılabileceğini belirtmektedir:
1. Olgusal Önermeler: Doğrudan ya da dolaylı olgusal yoklanmaya elverişli
önermelerdir. Olgusal önermelerin en önemli özelliği, doğruluk değerlerinin gözlem
veya deney verileriyle yoklanabilir olmasıdır. Olgusal önermeler, Özlem (2004)’in
belirttiği epistemolojik değerler yönünden sınıflandırılan önermeler ve doğrulanabilirlik
özelliği ile de yalın önermeler içine girebilmektedir. Örneğin, “Dünya yuvarlaktır”
önermesi olgusal ve yalın bir önermedir.
2. Analitik Önermeler: Doğruluğu tümcenin kuruluş biçimine ya da içinde
geçen sözcüklerin anlam ilişkisine bağlı önermelerdir. Doğruluk yoklaması deneyimlere
bağlı olmayan tümcelerdir. Örneğin, “Tüm anneler kadındır” tümcesinde, annelerin
kadın olduğu savı dile getirilmektedir. Ne var ki, tümcenin doğruluğu tanımsaldır.
“Anne” sözcüğünün anlamı “kadın” sözcüğünün anlamını içerdiğinden, bir kimseye
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anne diyorsak kadın olduğunu da biliriz. Dolayısıyla “anneler kadındır” savı, bize bir
şey öğretmemektedir. Analitik önermeler doğruluğu zorunlu olan önermelerdir. Analitik
önermeler, Özlem (2004)’in belirttiği kiplik yönünden sınıflandırılan zorunlu önermeler
içinde yer alabilir.
3. Değer Yargıları: Çözümlemeye kolayca elvermeyen daha karmaşık
önermelerdir. Örn: Komşum iyi bir insandır. Bu tümce değer yüklü bir tümcedir. Bir
kişinin iyi ya da kötü olması, herkese göre farklı anlam taşıyan bir değerdir. Değer
yargıları, Özlem (2004)’in belirttiği kiplik yönünden sınıflamada, mümkün önermeler
ile benzerlik göstermektedir.
4. Metafizik Önermeler: Çoğu kez anlamı bulanık, doğruluk değeri olgusal
yoklamaya elvermeyen sav içerikli tümcelerdir. Örneğin, “ölümden sonra başka bir
hayat vardır.” tümcesi metafizik bir önermedir. Metafizik önermeleri de, epistemolojik
değerler yönünden sınıflandırılan mantıksal önermeler içinde göstermek mümkün
olmaktadır.
Önerme ile ilgili verilen yazılı kaynaklardaki bilgiler bütün olarak dikkate
alındığında bir önermenin genelleme olarak kabul edilebilmesi için bazı özelliklerinin
olması gerektiği söylenebilir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;
1. Genelleme, kapsamı yönünden belli bir zaman veya belli bir yer ile sınırlı
olamaz.
2. Tek bir olguyu betimleyen bir önerme genelleme olarak kabul edilemez.
3. Nesne, olgu ya da olaylar arasındaki ilişkileri bildiren bir yargı ifadesi
şeklinde olmalıdır.
4. Mantıksal açıdan geçerli, içerik yönünden olgusal olarak doğrulanmaya
elverişli olmalıdır.
Bilimsel önermeler, tekil ve tümel bilimsel önermelerin sınanması ile ortaya
çıkmaktadır. Bir niceliğin değeriyle ilgili ölçüm yapmak ya da hesaplamalarda
bulunmak, tekil önermeleri ifade etmektedir ve tümdengelim yöntemiyle öncül denilen
önermelerden sonuç çıkartılır. Dolayısıyla tekil önermeler, üzerinde hiçbir görüş ayrılığı
olmayan önermelerdir. Elde edilen sonuç aslında bilimsel bir açıklamadır. Özlem
(2003), bilimsel açıklamanın olguyu ifade eden bir önermenin, başka önermelerden
çıkarılması

olduğunu

ve

mantıktaki

tümevarımsal

çıkarıma

denk

geldiğini
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belirtmektedir. Tümel önermeler ise, farklı sınama yolları olan ve öznesi bütün
kaplamlarıyla ele alınan önermelerdir. Kısacası tümel önermeler, kavramlar arasındaki
ilişkiyi açıklayan ve bilgi verici cümleler olan genellemeyi içinde barındırmaktadır.
Ancak tüm tümel önermeleri genelleme olarak kabul etmek doğru değildir. Örneğin,
“bütün kuğular beyazdır” tümel önermesi, Avustralya’da kara kuğuların bulunmasıyla
yanlış bir sav haline gelmiştir ve dolayısıyla bir genelleme değildir. O halde genelleme,
nesnelerin, olayların ya da olguların bütün bir sınıfı için geçerli olabilecek bir yargı
oluşturma ve karar verme işlemidir (Cevizci, 2003).
Marzano ve diğerleri (1988)’de genellemelerin bir disiplindeki kavramlar
arasındaki ilişkileri tanımladığını, bu nedenle önerme olarak kabul edilebileceğini ve
dolayısıyla, çok sayıda örneğe ait olan önermelerin genelleme (ilke) olarak kabul
edilebileceğini belirtmektedir.
Bilim adamları uzun yıllar genelleme ile ilgilenmişlerdir. Çünkü genellemeler
dünyayı anlamamıza yardım etmektedir. Genellemeler sayesinde tek tek duran bilgi
parçaları düzenlenir ve düşünceler soyuttan somuta doğru değişir (McKinney ve
Edgington, 1997).
Yaklaşık elli yıl önce Taylor (1941), genellemenin deneyimler ya da örnekler
arasındaki ilişkileri açıkladığını belirtmiştir. Bu tanımda, olguların ya da verilerin
rolüne önem verilmektedir. Brownell ve Handricson (1956), genellemeleri “geniş
uygulanabilirliği olan, ilişkileri belirleyen sözcükler” biçiminde tanımlamaktadır. Bu
tanımda da, genellemenin dünyayı daha anlaşılır hale getirmesi özelliği üzerinde
durulmaktadır. Hanna (1957)’da genellemeyi, “iki ya da daha fazla kavram arasındaki
ilişkileri tanımlar” biçiminde ifade eder. Bu tanımda da kavramlar arası ilişkiler önem
kazanmaktadır (Akt: McKinney ve Edgington, 1997).
Genellemelere ilişkin yapılan tanımlamalar farklı özellikleri vurgulamakta ve
genelleme çeşitleri de buna bağlı olarak farklı ifade edilmektedir. Klausmeier,
genelleme (ilke) türlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır:
Neden-sonuç

ilişkisi

bildiren

ilkeler,

“eğer…….öyleyse”

formundaki

önermelerdir. Örneğin, “tüberküloza tüberküloz mikrobakterileri neden olur”. Her içerik
alanında bilgiyi düzenleyen “eğer……öyleyse” biçiminde önemli ilkeler bulunur.
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İlişki bildiren ilkeler, bir olay veya durumdaki artışla, başka bir durum veya
olaydaki artış veya azalışla yordanan ilişkiyi vurgular. Örneğin, “uzun boylu olan
insanlar ağır olma özelliği gösterir”.
Olasılık bildiren ilkeler, olacak olan olay veya durumdaki olasılığı kapsar.
Gerçek olayların sayısı ile olacak olayların sayısı arasındaki ilişkidir. Örneğin, “bir
gebelikte erkek çocuk doğma olasılığı , .52’dir.”
Aksiyomatik ilkeler, evrensel olarak kabul edilmiş doğrular ve ya evrensel
olarak kabul edilme eğilimi olan doğrulardır. Aksiyomatik ilkeler, en geniş ilke
kategorisini oluşturmaktadır. Esaslar, kanunlar ve kurallar bu kapsamda sayılabilir (Akt:
Marzano ve diğerleri, 1988).
Benzer şekilde Michaelis ve Garcia (1996)’de, genellemelerin üç şekilde
sınıflanabileceğini belirtmektedir. Bunlar:
Tanıtımsal genellemeler (ilkeler), bir zaman ya da yer ile sınırlandırılmıştır.
Örneğin, sivil savaşların nedenleri kuzey ve güney bölgeler arasındaki ekonomik
farklılıklardır. Aslında bu tanımlama Klausmeier’in ilişki bildiren ilkeleri ile aynıdır.
Koşullu genellemeler (ilkeler), “eğer…..öyleyse” koşuluyla sınırlandırılmıştır.
Örneğin, çiftçiler çok buğday üretirlerse, buğday fiyatları düşer. Neden-sonuç ilişkisi
bildiren ilkeler ile aynı sınıf içinde yer almaktadır.
Kural koyan genellemeler (ilkeler) ise, tercihlerin değerine güvenir. Örneğin,
bir anlaşmazlık durumunda uzlaşarak ve zorlamadan daima karar verilebilir.
Reigeluth (1999) ise, yine diğer genelleme sınıflamalarına benzer şekilde,
genellemenin iki çeşidi olduğunu belirtmektedir. Bunlar; (1) süreç (process)
genellemeleri ve (2) nedensel (causal) genellemelerdir.
Süreç genellemeleri, doğal bir olayın sıralanmasıdır. Örneğin, “Bir tohum
büyür, fideyi oluşturur. Bitki büyüdüğünde çiçeği oluşturur. Daha sonra tohum meydana
gelir ve tohum da yine fideyi oluşturur…..ve böylece devam eder.” Görüldüğü gibi
süreç genellemeleri doğrusal (linear) ya da döngüsel (cyclical) olabilir. Süreç
genellemeleri, genellemeye ilişkin bir parça gösterildiğinde, kavramlar ve işlemlerle
birlikte hatırlanabilir (Reigeluth, 1999).
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Genelleme ya da ilke çoğu zaman birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu kullanma
şekli aslında yanlış değildir. Bu durumu biraz daha açıklamak için genelleme ile ilkenin
tanımlamalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Eggen ve Kauchak (1992), ilkelerin her durumda geçerli olarak kabul edilen,
kavramlar arasındaki ilişkiler olduğunu belirtmektedir. İlke kavramı TDK sözlüğünde
(2006), temel bilgi, temel düşünce olarak tanımlanmaktadır. Özlem (2003),
tanımlanamayan sözcükler arasındaki ilişkiyi belirtmek amacıyla dile getirilen
ifadelerin ilke olduğunu belirtir. Örneğin, “doğru”, “nokta” ve “arasında” gibi sözcükler
tanımlanamazlar. Ancak “doğru, iki nokta arasındaki en kısa mesafedir” önermesi bir
ilkedir. Pek çok ilke sonradan yanlışlanabilir. Örneğin, fiziksel uzayın hep Euklides
geometrisine uyduğu ilkesi, sonradan yanlışlanmıştır (Grünberg, 2005).
Yapılan tanımlamalara ve özelliklere bakıldığında ilkeler genellemelerdir
denilebilir. Kısaca genelleme (ilke), olgu ve olaylara neden-sonuç ilişkisi içinde
açıklama getiren bilgilerdir (Marzano ve diğerleri, 1988).
Genellemeler ile birbirine karıştırılan başka kavramlar da vardır. Olgular,
yasalar, hipotezler, varsayımlar ve kurallar karıştırılan diğer kavramlar arasındadır. Bu
sebeple belirtilen bu kavramlara ve genelleme ile olan ilişkilerine açıklama getirmek
gerekmektedir.
Kavramlar arasındaki ilişkilere yönelik doğru ifadeler olmaları bakımından
“genellemeler” ile “olgular” benzerdirler. Genellemeler, bir grup için gerçeğin analizi
ile elde edilen çok sayıda bilginin soyutlanmasını ve düzenlenmesini sağlar. Bu durum
geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana dair tek ve geniş ölçekli iddiaların oluşmasına neden
olur. Bunun aksine olgular, belli bir durum için geçerli iddiaları içerir. Martorella
(1998), olgular ve genellemeler arasındaki farkı şu şekilde ortaya koymaktadır: Olgular,
kavramlar hakkında belirtilen ve mevcut olan en iyi kanıta dayalı olarak kanıtlanabilir
ya da doğru olan ve belirli bir durum için geçerli ifadelerdir. Genellemeler ise,
kavramlar hakkında belirtilen ve mevcut olan en iyi kanıta dayalı olarak kanıtlanabilir
ya da doğru olan ve her durum için geçerli ifadelerdir. Bunu bir örnekle açıklamak
gerekirse, “Mersin kışın Bursa’dan daha ılıktır.” şeklindeki bir ifade olgudur. Oysa
“iklim şartları bölgeden bölgeye değişiklik gösterir” önermesi bir genellemedir.
Bilimsel yasa da, bir genellemedir. Yasanın bilimde iki işlevi bulunmaktadır.
Biri, çok sayıda ilk bakışta dağınık görünen olguları düzenli bir ilişkiye bağlamak ve tek
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bir önerme ile ifade etmektir. Yasaları “doğru” “yanlış” veya “olası” saymak çok doğru
olmaz. Yasa olarak benimsenen genellemeler doğru oldukları için değil, düzenleyici
işlevleri yönünden etkili veya yararlı görüldükleri için benimsenmiştir. Kısaca yasa,
birkaç kısa sözcük ile dağınık görünen pek çok olgu arasındaki ilişkiyi özetlemektedir
(Özlem, 2003; Yıldırım, 2005). Popper, bilimsel bir varsayımı sınamak için, bu
varsayıma dayanarak açıklamalar ve kestirimler yaparak başarılı olup olmadığını
saptamanın, bilimsel yasa oluşturmada en etkili yol olduğunu belirtir ve yasaların
genellenmesinde ortaya konulan yeni varsayımın, eski varsayımın başarısızlıklarına yol
açmamasına ve sürekli olarak sınanmaya elverişli bir yapıda olması gerektiğine dikkat
çeker (Akt; Grünberg, 2005). Tekrar eden olgu ve süreçler, yasalara ulaşmamızı sağlar
(Özlem, 2004). Temel yasanın yanlışlığı, o konuda yapılan her önermeyi geçersiz kılar.
Dolayısıyla temel yasa hiç yanlışlanamaz; temel yasanın yanlışlanmaya karşı kesin bir
dokunulmazlığı vardır. Temel yasaya ait özel bir varsayımın bütüncül bir biçimde
yanlışlanması durumunda, sadece özel varsayımın reddedilmesi sözkonusu olabilir.
Ancak hiç bir yasa alanındaki tüm olgularla uyuşmaz. Olgular, eski ideolojiler
tarafından biçimlenir ve olgularla kavramlar arasındaki çatışma ise, ilerlemenin bir
göstergesi sayılır (Feyerabend, 1987).
Özlem (2003), yasayı genellemelerden ayıran bazı özelliklerin olduğunu
belirtmektedir. Yasa;
1. Olgulara ilişkin bir genellemedir. Bu bakımdan, mantıksal kesinlik taşıyan
önermeler yasa değildir. Oysa genellemelerin yanlışlanabilme özelliği vardır.
2. Tek bir olgu ya da nesneyi değil, bir olgular ya da nesneler grubunun ya
tümünü ya da hiç olmazsa önemli bir bölümünü kapsayan bir ifadedir. Genellemeler ise,
çok sayıda örneğe ait olan önermelerden oluşmaktadır.
3. Belli bir zaman ya da yerle sınırlı değildir.
4. Olgularca doğrulanmış olmalıdır.
Hipotezler, bazı fenomenleri açıklamaya çalışan sınanmamış düşünceler ya da
tahminlerdir. Hipotez kurma süreci, bir soruya ilişkin cevabı bulma çabası ile
başlamaktadır. Örneğin, “yoksulluğun nedenleri nelerdir?” gibi. Kurulan bir hipotez iyi
yapılandırılmış olsun ya da olmasın önce hipotez kurulur, sonra toplanan veriler
doğrultusunda kanıtlanmak ya da reddedilmek üzere test edilir. Hipotez, toplanan
veriler doğrultusunda kanıtlandığında, deneysel olarak genellenebilir. Kısaca hipotezler,
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bir takım olguları açıklama gücünde görünen ve doğrudan test edilemeyen bir
önermedir (Yıldırım, 2005). Bunun sebebi ise, hipotezin doğrulanabilme koşullarıdır.
Farklı bir deyişle, bir hipotezi doğrulama işlemi dolaylı bir işlemdir. Herhangi bir
hipotezin doğrulanmasında ilk adım olarak hipotezden, olgularla karşılaştırmaya
elverişli mantıksal sonuçlar çıkarılması gerekir. Daha sonra da bu sonuçları, ilişkili
gözlem veya deney sonuçları ile karşılaştırma yoluna gidilmelidir. Bu sebeple herhangi
bir genellemeyi tüketici biçimde doğrulama olanağımız yoktur. Bu açıdan, yasalar da
hipotez sayılabilir. Aslında bir yasayı hipotezden ayıran en önemli fark, yasanın
hipoteze göre daha yüksek derecelerde doğrulanabilmesidir.
Hipotezi genellemelerden ayıran temel fark, hipotezlerin sınanmamış düşünce
ya da tahminleri içermesidir. Hipotezler, sınanıp doğruluğu kabul edildiğinde yasa olur
ve yasanın özelliklerini taşır. Doğrulanmadığı sürece de genellemeler gibi doğru olarak
kabul edilemez.
Kurallar ise, bir sanata, bir bilime, bir düşünce ya da davranış sistemine temel
olan, davranışlara yön veren, uyulması gereken ilke olarak tanımlanır (TDK, 2006).
Gagne (1977) kuralı, bir ilişkiyi göstermeyi kolaylaştıran ve birinin davranışını yöneten
içsel bir oluşum olarak ele alır. Kural, sunulan sözel açıklamadan daha kesin ve
zorunludur. Aslında kurallar, iki kavram arasında insanoğlunun kendine göre
tanımladığı ilişkiyi betimler. İlkeler ve genellemeler, doğal dünyadaki gözlem
sonuçlarını betimlerken, kurallar insanlar tarafından göreceli olarak belirlenir. Bu
özelliği ile kurallar, dünyayı açık hale getirmek, basitleştirmek ve tutarlılık sağlamak
açısından büyük önem taşır. Örneğin, “cümlenin yüklemi öznesiyle uyumlu olmalıdır”
önermesi, yapılan işlere bir açıklık getirdiği gibi, ortak hareket etme olanağı da
sağlamaktadır. Ayrıca olay, olgu ve nesneler hakkında doğru kestirimlerde
bulunmamıza, onları açıklayabilmemize ve olabildiğince denetim altında tutmamıza
yardımcı olurlar. Özetle kural, düşünce ve davranış sistemlerine temel oluşturarak
sorunlara çözüm bulmayı sağlayan, düşünce ve davranışları yönlendiren ve insanlar
tarafından geçerliliği kabul edilmiş ya da uygun görülmüş genellemelerdir (Erişti ve
Küçük, 2006).
Kurala ilişkin olarak verilen tanım ve açıklamalara bakıldığında, kurallar da
genellemedir. Ancak kural, iki kavram arasında insanoğlunun tanımladığı ilişkiyi
açıklamakta ve sağladığı fayda göz önünde bulundurulduğunda değiştirilebilmektedir.
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Genelleme ise, kavramlar arasında var olan ilişkiyi açıklamakta ve bilimsel olarak
kanıtlanabildiğinde yanlışlanabilmektedir.
Kavramların, bilgi bütün içinde bağımsız olarak tek başına yer almadıkları
daha önce belirtilmişti. Kavramlar arasında ilişkiler vardır. İnsanlar, kavramlar
arasındaki ilişkilerden yola çıkarak genellemelere, yasalara, kurallara ulaşabilmektedir.
Genelleme kazanımı için bilim adamları farklı yollar önermektedirler.
Genellemeler öğrenilirken, sentezlenen olgular tarafından forma sokulur.
Kavramlar

olguları

içinde

barındırmasına

rağmen,

öğrencilerin

genellemeyi

oluşturması, olgular ile kavramlar arasındaki ilişkileri görmesinden sonra oluşabilir
(McKinney ve Eddington, 1997). Kısaca öğrenende genellemenin oluşabilmesi için;
olguların tek tek sentezlenmesi, genelleme içinde geçen kavramların öğrenilmiş olması
ve kavramlar arasındaki ilişkilerin belirlenip genellemenin kazanılması gerekmektedir.
Perkins ve Tenpenny (1990), bir kategori öğrenme esnasında, oluşan
hatırlamaların genellemelere ve kategori ile ilgili öğrenmelere katkıda bulunabileceğini
göstermiştir. Bir kategori ile ilgili genel bilginin ortaya çıkması, kendiliğinden bir süreç
değildir. Aksine bireylerin farklı yaşantılarla ve hatırlamalar yoluyla, örnekler
arasındaki ortak yönleri fark etmesine bağlıdır. Buna ek olarak, Ross ve diğerleri,
öğrenmenin ilk yıllarında genel bilgi, hatırlamadan çıkartılabilirken, hatırlamanın ortaya
çıkışının ve kullanımının öğrenme süreci boyunca devam edebileceğini öne sürerler.
Bazı çalışmalar, örnekleri karşılaştırmanın daha fazla öğrenme ya da uzmanlaşma
kazandıktan sonra da faydalı olmaya devam ettiğini göstermiştir (Akt: Herbert ve Burt,
2003). Dolayısıyla genellemeler birkaç kavramın birleşmesinden meydana gelmektedir.
Bireysel olarak bir genellemeye hakim olmak, genelleme içinde geçen kavramlara ve
kavramlar arasındaki ilişkiyi tanımlama kapasitesine bağlıdır. Genellemeyi öğrenmek
için önceden gerekli olan şey, bireyin bu bileşen kavramları öğrenmiş olma
zorunluluğudur (Gagne, 1977).
Genellemelerin

kazanılmasına

ilişkin

önerilen

yollar

incelendiğinde

genellemenin içerik öğeleri de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir genellemenin önerme
şeklinde ifadesi, önerme içinde geçen kavramlar arası ilişkiler, örnekler ve örnek
olmayanlar genellemenin içerik öğeleridir. Aşağıda genellemelerin öğretimine ilişkin
bilgiler verilmektedir.
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2.5.1.1. Genelleme Öğretimi

Genellemeler, öğrencilerin insanı ve çevresini anlamasını ve açıklamasını
kolaylaştırmaktadır. Çevremizde olanları açıklamak ve sonuçta dünyayı daha iyi
anlamak açısından genellemelerin öğrenilmesi önemlidir.
Bir genellemenin öğrenilmesinde iç ve dış koşullar dikkate alınmalıdır. Gagne
(1977) iç koşulları, genellemeleri oluşturan kavram zincirlerinin önceden kazanılması
olarak açıklamaktadır. Birey kavramların sadece birazını öğrendiğinde, genelleme
öğrenme de kısmen gerçekleşir. Bir genellemenin anlamını bütün olarak anlamaksızın,
sözel bilgi araçları olarak bazı parçaları veya kavramsal zinciri öğrenmek tehlikelidir.
Gagne (1977) öğrenmenin dış koşullarını ise, sözel öğretimle olgu, kavram, işlem ve
genellemelerin öğrenilmesi ve somutlaşması olarak açıklamaktadır. Gagne, öğrenmenin
oluşabilmesi için aşağıdaki adımların izlenmesini önerir.
1. Genelleme öğrenme koşulları, genellikle öğrenme tamamlandığında
beklenen performansın genel doğası ile ilgili açıklamalarla başlar.
Genelleme

basit

olarak

açıklanmalıdır.

Bu

açıklamayı

yapmak,

öğrenenlerin öğrenmeyi tamamladıklarında bilebileceklerini anlamalarını
ve bir çok durumda, doğru genellemeyi kazanmış olmalarını sağlar.
Genellemenin

kendisi söylenmemeli,

sadece

ne

tür

etkinliklerle

genellemeye ulaşılabileceği belirtilmelidir.
2. Daha önce öğrenilen kavramların hatırlanması önem taşır. Bunun için,
farklı sunumlar ve resimler kullanılabilir.
3. Sözel ipuçları verilir.
4. Genellemeye ilişkin öğrencilere sözel bir soru sorulur.
5. Genelleme oluştuğunda geribildirim ve motive etmek amacıyla ödüller
kullanılabilir.
Gagne (1977), yukarıda verilen öğrenmenin iç ve dış koşullarını birleştirerek
genelleme öğretimi için şu aşamaları sıralamıştır.
1. Öğrenciyi amaçtan haberdar etmek.
2. Öğrencilere, daha önce öğrenilmiş olan ve genellemenin içinde geçen
kavramları hatırlamalarını gerektiren sorular sormak.
3. Genelleme ile ilgili kavramların uygun biçimde düzenlenmesi için ip uçları
vermek.
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4. Genelleme ile ilgili birden fazla örnek verilmesini sağlamak ve verilen
örneklerin doğru olup olmadığı ile ilgili geribildirim vermek.
5. Uygun bir soru ile öğrenenin genellemeyle ilgili sözel bir açıklama
yapmasını istemek.
6. Yeni öğrenilen genellenmenin zihinde tutulmasını sağlamak için “aralıklı
tekrar” yaptırmak ve genellenmeyi göstermek veya hatırlatmak için yeni
örnekler sunmak.
Genellemelerin geliştirilmesinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Ancak
uygulanan yöntemlere bakıldığında bunları tümevarımsal yaklaşım ve tümdengelimsel
yaklaşım olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Tümevarım yönteminde McKinney ve Eddington (1997), genellemenin
sunulması, öğrencilerin ilişkileri analiz etmesi için sorular sorması ve ilişkileri gösteren
cümlelerin yazılması ile genellemelerin oluşacağını belirtmektedir. Bu yaklaşım ile
ihtiyaç duyuldukça kurallara ve genellemelere atıfta bulunulur. Özellikle öğrencinin
genelleme dışında düşünmesi istendiğinde bu yaklaşım çok uygundur. Aslında
tümevarım yöntemi, akıl yürütme ya da nedensellik, neden-sonuç arasındaki ilişkiyi
anlamayı gerektirir. Nedensellik, dağınık ve kopuk görünen olgular arasındaki ilişkileri
izleme, bu ilişkileri dile getirip açıklama çabası olarak belirtilebilir (Yıldırım, 2005).
Neden-sonuç ilişkisinin kazandırılmasında öğrenciye yardım edilebilir. Burada
öğrencinin aktif olarak öğrenmesi, farklı bir deyişle ihtiyaç duyulan olayın araştırılması
çok önemlidir. Bu, genellemenin oluşturulmasında tümevarım yöntemidir.
Tümevarım yönteminde Michaelis ve Garcia (1996), Şekil-5’de ki adımlara
uyulması gerektiğini belirtmiştir.
İşlem

Odaklama Sorusu**

-Verileri, olguları topla, düzenle
ve incele
-Ortak noktaları ya da ilişkileri belirle
-Ortak ilişki ve noktalar doğrultusunda
geçici bir genelleme yap-Geçici genellemeyi diğer bilgilerle test et

-Ne buldun, gördün, işittin, okudun?
-Bu veriler arasında ortak noktalar nelerdir
ya da hangi bilgiler birbiriyle ilişkilidir?
-Genelde bu ortak noktalar ve ilişkiler
hakkında ne söyleyebilirsiniz?
-Diğer verilerle karşılaştırdığımızda,
genelleme hala doğru mu?

*

(Michaelis ve Garcia, 1996)
Odaklama sorularının işlevi, örnekler veya veriler arasındaki ortak noktalar nelerdir ya da hangi
bilgiler birbirleriyle ilişkilidir? gibi sorulara yanıt bulmak amacıyla, öğrencinin ilgisini ana noktaya
çekmektir.
**

Şekil-5 Tümevarımsal Yöntemde Uyulacak Adımlar*
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Tümevarım yönteminde buluş yaklaşımı sıklıkla kullanılan bir stratejidir. Bir
kavramı öğretmeye çalışan bir öğretmen, öğrencilerinin gözlemler yoluyla bir
genelleme oluşturabilmelerini sağlayarak materyallerin ve işlemlerin bir tanıtımını ve
analizini yapabilir (Martorella 1998). Bu durum buluş yaklaşımı olarak isimlendirilse de
temelde, tümevarım yöntemidir. Bu yöntem sayesinde öğrenciler, bir kavram ya da
bilimsel bir genellemeyi kendi planladıkları bir deney ya da gözlem ile serbestçe
araştırırlar. Öğretmenin, öğrencilere herhangi bir fikri benimsetme yönünde bir çabası
söz konusu olmaz. Öğrencilerin gereksinim duyacakları araç-gereçler öğretmen
tarafından olanaklar ölçüsünde sağlanır. Ayrıca öğrencilerin bazı araç-gereçleri
evlerinden getirmeleri istenebilir. Bu yaklaşımda bilgiyi öğrencinin bizzat kendisi
keşfeder. Bu durum öğrencilerde ilgi uyandırır ve onları öğrenmeye güdüler
(Martorella, 1998; Reigeluth, 1999).
Reigeluth (1999) de, genellemelerin öğretiminde, tümevarım yaklaşımı
benimsendiğinde sorgulayıcı yaklaşımı önermektedir. Bu yaklaşım, genelleme
öğretiminde sıklıkla kullanılmakta, ancak daha zaman alıcı ve pahalı olmaktadır. Eğer
öğrencilerin keşfetme yetenekleri geliştirilmemiş ise, sorgulayıcı yaklaşımı kullanmak
sakıncalı olabilir. Erişti ve Küçük (2006), sorgulayıcı yaklaşımın, belirli koşullar altında
aynı etkiyi göstermediğini, bu nedenle özellikle öğrencilerin kafasını karıştıran ve
bilişsel stratejilerin etkili kullanımı konusunda donanımlı olmayı gerektiren, soyut
ilkelerin öğrenilmesinde açıklayıcı yaklaşımın daha yerinde olacağını belirtmektedir.
Genellemelerin öğretiminde kullanılan diğer yöntem de tümdengelimsel
yaklaşımdır. Michaelis ve Garcia (1996), tümdengelimsel yaklaşımda aşağıdaki
adımları önermektedir.
1. Gruba genellemeyi sunma.
2. Genellemeyi destekleyen veri, örnek ve olayları sunma.
3. Öğrencileri ek bilgi kaynaklarına yönlendirme.
4. Öğrencilerin ek kaynaklardan ek destekleyici bilgiler bulmalarını isteme.
McKinney ve Edgington (1997), tümdengelim yönteminde kuralların sunumu,
genellemeye

ilişkin durumların

sunumu

ve

verilerin sıralanması gerektiğini

belirtmektedir. Bu yaklaşım, bir genellemenin test edilmesi durumunda daha uygun
olmaktadır.
Sunuş

yaklaşımı

da

temelde

tümdengelimsel

yaklaşımdır.

Sunuş

yaklaşımında, öğrencilerin dikkatini metinlerdeki ifadelere çekme, öğrencilere kanıtları
toplamalarında yardım etme ve öğrencilerin genellemeler yapmalarını sağlama gibi
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değişik şekillerde olabilir. Reigeluth (1999), sunuş yaklaşımında şu
basamakların izlenmesini önermektedir:
1. Bir dersin amaçları olan bazı genellemeleri ifade edin, yazın ya da bu
genellenmelere öğrencilerin dikkatlerini çekin.
2. Genellemelerin bir parçası olan önemli kavramları tekrar edin.
3. Genellemeleri tanıtmak ve çeşitlendirmek için öğretim yapın, soru sorun,
ilgili materyalleri kullanın ve yardımcı olun.
4. Öğrencilerin

yeni

durumlara

ilişkin

genellemeler

belirlemelerini,

bulmalarını ya da yaratabilmelerini sağlayın.
Reigeluth

(1999),

genelleme

öğretirken

tümdengelimsel

yaklaşım

benimsendiğinde açıklayıcı sunumu önermektedir. Açıklayıcı sunumun kullanıldığı
derslerde, dersin nasıl ilerlediği gözlenmeli, gerekli yönergeler verilmeli ve öğrencilerin
problemleri nasıl çözdükleri izlenmelidir.
Tümevarım yönteminde kullanılan sorgulayıcı sunum ile tümdengelim
yönteminde kullanılan açıklayıcı sunum arasındaki farkı Reigeluth (1999), Şekil-6’da ki
gibi göstermektedir.

Açıklayıcı Sunum

Kazanım

Uygulama

Örneği gözlemleme
Genelleme

Örnekler

Alıştırmalar

Örneği açıklama
Zihinsel çözümleme
Sorgulayıcı Sunum
Yardım

ile

Kazanım

Uygulama

örneklerin

gösterilmesi
Genelleme
Yardım

ile

araştırılması

Örnekler

Alıştırmalar

örneklerin
Zihinsel çözümleme
Şekil-6. Genelleme Sunumuna Etki Eden Etmenler

Reigeluth, C.M. (1999). “Principles Using”. Instructional Design Site.
http://www.indiana.edu/~idtheory/methods/m5.html

Sonuçta, öğrencilerin genellemeyi her zaman hatırlamamaları, her iki
yaklaşımda da görülen bir yetersizliktir. Bu durumda, yaklaşımlar önceden tanımlanıp
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birleştirilerek kullanılırsa daha etkili olabilmektedir. Böylece öğrencinin genellemeyi
ileride hatırlama olasılığı artırılabilir (McKinney ve Eddgington,1997).
Bu düşünceden yola çıkarak genellemelerin öğretiminde kullanılan üçüncü bir
yaklaşım da, aslında tümevarım ve tümdengelim yöntemlerinin birleştirilmesi ile oluşan
problem çözme ya da araştırma-inceleme yöntemi olarak adlandırılan bilimsel
yöntemdir. Bu yaklaşım, genellemeye ilişkin durumların sunumu, öğrencilerin verileri
sentezlemesi ve öğrencilerin genellemeye eklenen durumlara karşı, genellemeyi test
etmesi aşamalarını izlemektedir.
Bilimsel yöntem, genellemelerin öğretiminde şu basamaklarla kullanılabilir:
1. Geliştirilecek genelleme ile ilgili problemi açıklama ve tanımlama.
2. Problemin geçici çözümünü hipotez olarak belirtme.
3. Bilgi/veri toplama.
4. Toplanan bilgilerin sınıfta analiz edilmesi.
5. Genelleme ifadesini yazma/söyleme (Doğanay, 2002).
Genellemelerin öğretiminde sözel açıklamalar, önemli bir yer tutmaktadır.
Bunun nedeni, bir genellemeyi ifade edebilmek için, genellemeyi ifade eden sembol ya
da sözcükler kullanılmasıdır. Ancak “genelleme” terimi, sözel açıklamalarla aynı
anlamda algılanmamalıdır. Genellemeler bir önerme şeklinde ifade edilirken, yeni bir
genellemeyi öğrenme sürecinde, sözel açıklamalardan yararlanmak çok önemlidir.
Örneğin, bir çocuk içinde yaşadığı toplumun dilini öğrendiğinde, yeni bir kavram ya da
genelleme öğrenmesi daha kolay olacaktır. Çünkü yeni öğrenilecek kavram ve
genellemelere

ilişkin

olarak

yapılan

sözel

açıklamalar,

öğrenme

sürecini

kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde yetişkinlerin öğrenmesinde de, ders kitapları ya da
yazılı materyallerde sözel açıklamaların kullanımına geniş ölçüde yer verilir. Bir
öğrenci, “gen, tohumdaki kalıtsal özellikleri aktaran maddedir” açıklamasını ilk kez
okuyorsa ve özellikle bu açıklamadaki bileşen kavramları (tohumda bulunan ve ırsi
özellikleri aktaran madde, aktarma vb.) önceden öğrenmişse, bu sözel açıklamayı
anlayabilir (Gagne, 1977).
Merrill bunu “genellemeyi hatırlama” (remember-a-generality) ya da “örneği
hatırlama” (remember-an-instance) olarak ifade eder. Ancak asıl önemli olan,
genellemenin

yeni

bir

durumda

kullanılabilir

http://www.indiana.edu/~idtheory/methods/m5.html.

olmasıdır
Bu

amaçla

(use-a-generality)
genellemelerinin

kazanımında, öncelikli olarak kavramların öğrenilmesinde tipik örneği (prototypical
example) görmek son derece önemlidir. Ancak örnekler genellemeyle birlikte eşzamanlı
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sunulmalıdır. Eş zamanlı olarak genellemenin sunulması ise, bir olayın sunulması ve
adının verilmesidir. Aynı zamanda örneklerin dinamik gösterimleri de, örneklerin
etkisini artırmaktadır. Dinamik gösterim, gerçek olay ya da nesnelerin gerçeklerinin
gösterilmesi, video ya da bilgisayar destekli öğretimin kullanılması anlamına gelir.
Gösterim sırasında olaylar, doğal oluş sırasına göre sunulmalı ve mümkün olduğunca
tipik ve basit olmalıdır. Genellemenin tanımlanmasında ise, genellikle olayın evreleri ya
da düzeni anlatılır. Burada açıklayıcı örnekler (expository instances) ve tipik örnekler
(prototypical example) son derece önemlidir. Ancak açıklayıcı örneklerin tipik örnekten
temel farkı, karmaşık ya da daha uzun olmalarıdır (Merrill, 2000).
Kullanılan örnekler yoluyla öncelikle, öğrencilerin ön koşul kavramları
hatırlamaları sağlanmalı, daha sonra da öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri
görmesine rehberlik edilmelidir. Öğrencilerin benzer örnekler üzerinde çalışmaları için
ek süre sağlanmalı; öğrenmelerin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında açıklayıcı dönüt
verilmelidir. Daha sonra öğrencilerin öğrendiklerini yeni durumlarda kullanmalarına
olanak verecek nitelikte problemler sunulmalıdır (Senemoğlu, 1998). Beishuizen ve
diğerleri (2002), yaptıkları çalışmalarda genellemelerin öğretilmesinde, metin içinde
örneklerin önemi üzerinde durmakta ve somut bir metne bağlı olmayan soyut bilginin
transfer edilemeyeceğini; bağlam sağlanmadığında da öğrencilerin son çare olarak
genellemenin tümünü ezberlemek zorunda kalacağını belirtmektedir. Farklı bir deyişle
bu tür öğrenmede, karşılaşılan genelleme bir durum olarak depolanır. Dolayısıyla
genellemeleri verirken genellemelerin ilişkili olduğu bütün içinde verilmesi ve
örneklerle somutlaştırılması anlamlı öğrenmeyi sağlamaktadır.
Genellemelerin öğretim uygulamalarına bakıldığında, genellemeyi oluşturma
ve genellemeyi kullanabilme iki önemli boyutu oluşturmaktadır. Reigeluth (1999),
genellemeyi oluşturmak için şunları önermektedir:
1. dikkat odaklama öğeleri,
2. farklı sunumlar(nedensel diyagramlar, gösterimler, v.b.),
3. bellek

destekleyiciler

ve

genellemenin

uygulanması

için

zihinsel

çözümlemeler kullanılmalıdır.
4. örneklerin sayısı artırılmalıdır
5. mümkün olduğunca birbirinden farklı örnekler kullanılmalıdır.
6. yanıtlara geribildirim verilmelidir. Doğru yanıtlar övülerek motivasyon
artırılmalı; yanlış yanıtlar da düzeltilmelidir.
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Reigeluth (1999), öğrencilerin genellemeyi dört düzeyde kullanabileceklerini
belirtmektedir. Bunlar:
1. Genellemeleri duruma uygulama
2. Duruma uygulanan genellemelerin kabul edilebilir başka alanlara
uygulanması
3. Genellemenin uygulamasının yapılması
4. Geneleme doğru uygulanmışsa, uygulamalara yön verilmesi.
Tüm bunlar yapılırken, genellemenin ne kadar doğru ifade edildiği,
genellemenin uygulandığı durumun ne kadar kabul edilebilir olduğu hakkında öğrenciye
geri bildirim verilmelidir. Öğretmen, öğrencilerden dersin sonunda kavramlar
arasındaki ilişkileri grafik formatında göstermesini isteyebilir. Bu durum, bilginin
transferini, diğer genellemeler ile genellemenin uygulanmasının kombinasyonlarını
açıklar. Böylece öğrenci, günlük yaşamında genellemeleri nasıl kullanacağını bulur. En
son olarak öğretmen genellemelerin günlük hayatta nasıl kullanacağını belirterek
öğrencileri motive eder (Reigeluth, 1999).
Erişti ve Küçük (2006), genel olarak başarılı sonuçlara ulaşmak için özetle şu
etkinlikleri önermektedirler. Genellemelerin içinde geçen kavramlar hakkında ön bilgi
edinilmesi, izlenecek temel yaklaşımın belirlenmesi, yeterli düzeyde uygulama
imkanının verilmesi, süreci izleme ve neden-sonuç ilişkisi kurma konusunda
özendirilmesi, sınıfta yapılan hataların not edilmesi, günlük yaşamdan örnekler
verilmesi ve konunun zorluğuna göre hızın ayarlanması.
Merrill (1994), içerik türlerinin öğretimiyle ilgili olarak uygulamadaki bazı
belirsizlikleri gidermek amacıyla öneriler sunmaktadır. Merrill, içerik türlerinden biri
olan kavramların öğretiminde olduğu gibi, genellemelerin öğretiminde de kullanılacak
içerik öğelerini ve öğrenme düzeylerinin kazandırılması ile ilgili kuralları belirlemiştir
(Akt: Coşkun, 2007). Bunlar;
İlkenin örneğinin hatırlama düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
ÖrA+ ÖrB+ ÖrB (öğretmen önce örnekle ilgili bilgileri sunmalı daha sonra
öğrenciye örnekle ilgili alıştırma yaptırmalı son olarak da öğrencinin örnekle ilgili
davranışlarını değerlendirmelidir).
Birincil Sunumlardaki İçerik Öğeleri;
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ÖrA sunusunda ilkenin adı, ilkeyle ilgili durum ve ilkeyle ilgili uygulama
bulunmalı; ÖrB sunusunda ilkenin adı, ilkeyle ilgili durum, öğrencinin açıklama
yapması ve tahminlerde bulunması.
İkincil Sunu Biçimleri;
Örneği buldururken geribildirim kullanılır: öğrencinin doğru ya da yanlış
söylediği belirtilir veya daha çalışması gerektiği belirtilir.
Gösterimler arası ilişkiler:
Hepsinde,
•

Birincil ve ikincil sunuların ayrımı hissettirilir ve öğrenen kontrolü
kullanılır

Örnek sunarken,
•

Bilgi gruplanmalı

Örneği buldururken,
•

Tepki gecikmesi (kısa bir süre verilir)

•

Ölçüt (yanıt tam doğru olmalı)

•

Madde sayısı (her bir bilgi için 1 madde olmalı)

İlkeyle ilgili genellemenin hatırlama düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
GA+ ÖrA+ GB.Fi+ GB.Fi (öğretmen önce genelleme ile ilgili bilgileri
sunmalı, daha sonra örnekle ilgili bilgileri sunmalı, bunun arkasından öğrenciye
genelleme ile ilgili alıştırma yaptırmalı, son olarak da öğrencinin genelleme ile ilgili
davranışını değerlendirmelidir).
Birincil Sunumlardaki İçerik Öğeleri;
GA sunusunda önermenin adı, ilgili olaylar, önermede geçen kavramlar,
kavramlar arasındaki ilişkiler bulunmalı; ÖrA sunusunda ilkenin adı, ilkeyle ilgili
durum ve ilkeyle ilgili uygulama bulunmalı; GB sunusunda ilkenin adı, ilkenin başka
sözcüklerle ifade edilmiş biçimleri ve öğrencilerin bu önermeleri açıklaması bulunmalı.
İkincil Sunu Biçimleri;
• Genelleme sunulurken bellek destekleyici kullanılır.
• Örnek sunulurken dikkat odaklama araçları kullanılır.
• Genellemeyle ilgili alıştırma yapılırken doğru yanıt geribildirimi ve yardım
geribildirimi kullanılır.
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Gösterimler arası ilişkiler:
Hepsinde,
•

Birincil ve ikincil sunuların ayrımı hissettirilir ve öğrenen kontrolü
kullanılır

Genelleme ve Örnek sunarken,
•

Bilgi gruplanmalı

Genellemeyle ilgili alıştırma ve değerlendirme yapılırken,
•

Tepki gecikmesi (kısa bir süre verilir)

•

Ölçüt (yanıt tam doğruya yakın olmalı)

•

Madde sayısı (her bir bilgi içeren en az 2 madde olmalı)

İlkenin uygulama düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
GA+ ÖrnA+ ÖrnB.Y+ ÖrnB.Y (öğretmen önce genelleme ile ilgili bilgileri
sunmalı daha sonra örneklerle ilgili bilgileri sunmalı, bunun arkasından öğrencilere yeni
örneklerle ilgili bilgileri sunmalı son olarak da yeni örnekler kullanıp öğrencinin
davranışı değerlendirilmelidir).
Birincil Sunumlardaki İçerik Öğeleri;
GA sunusunda ilkeyle ilgili önermenin adı, ilgili olay, önermede geçen
kavramlar, kavramlar arasındaki ilişkiler bulunmalı; ÖrnA sunusunda ilkeyle ilgili
önermenin adı, ilkeyle ilgili yeni durumlar ve ilkeyle ilgili uygulamanın yapılması
bulunmalı; ÖrnB.Y sunusunda ilkenin adı, ilkeyle ilgili yeni durumlar, öğrencinin yeni
durumlarla ilgili açıklama ve tahminleri bulunmalı.
İkincil Sunu Biçimleri;
•

Genelleme sunulurken, dikkat odaklama araçları, ön koşul bilgi, farklı
biçimde ifade etme kullanılır.

•

Örnekler sunulurken, dikkat odaklama araçları ve farklı biçimde ifade
etme kullanılır.

•

Örnek buldurulurken, farklı biçimde ifade etme, doğru cevap geribildirimi
ve yardım geribildirimi kullanılır.

Gösterimler arası ilişkiler:
Hepsinde,

72
• Çeşitlilik, birincil ve ikincil sunuların fark edilmesini sağlayacak olan
ayırma, öğrenen kontrolü kullanılır.
Genelleme+örnekleri sunarken
• Gruplama, örnek olan-örnek olmayan eşleştirmesi, azaltma kullanılır ve
örnekler kolaydan zora doğru sıralanır.
Yeni örnekleri buldururken,
• Örnek olan-örnek olmayan eşleştirmesi yapılmamalı ve geribildirim
azaltılmalı.
Değerlendirme aşamasında,
• Bilgi gruplanmamalı
• Örnek olan-örnek olmayan eşleştirmesi yapılmamalı
• Dikkat odaklama araçları kullanılmamalı
• Zaman sınırı olmamalı
• Geribildirim verilmemeli
• Karmaşıklık ve çeşitlilik çoksa madde sayısı 5 veya daha fazla, karmaşıklık
ve çeşitlilik az ise 3-5 arasında olmalı.
İlkenin yaratma düzeyinde kazandırılması;
Birincil Sunu Biçimleri;
ÖrnB.Y+ GB.Y+ ÖrnB.Y+ GB.Y (önce öğrenci verilen çeşitli yeni durumları
inceleyerek yeni açıklamalar bulmalı daha sonra bulduğu bu çözümleri yeni önermeler
biçiminde formüle etmeli. Öğrenci aldığı geribildirim doğrultusunda çeşitli yeni
durumları incelemeli ve yeni önermeler oluşturmalı).
Birincil Sunumlardaki İçerik Öğeleri;
ÖrnB.Y sunusunda problemler keşfetme yer almalı, GB.Y sunusunda ilkeler
bulma yer almalı.
İkincil Sunu Biçimleri;
Yeni genellemeler buldurulurken geribildirim kullanılmalı.
Gösterimler arası ilişkiler:
Hepsinde,
• Öğrenen kontrolü kullanılır.
Yeni örnekler buldurulurken,
• Çeşitlilik sağlanmalı
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• Zaman sınırı konulmamalıdır.
Kısaca, bir genellemenin öğretiminde kullanılan içerik öğelerinin tamamı
şöyle özetlenebilir. Genellemenin önerme biçiminde ifadesi, genellemenin adı,
önermenin örneği olan durumlar, önermenin içinde geçen kavramlar, kavramlar
arasındaki nedensel ilişkiler.
Genellemelerin öğretimi kadar nasıl değerlendirileceği de önem taşımaktadır.
Genellemelerin değerlendirilmesinde Reigeluth (1999), aşağıdaki aşamaları
önermektedir:
1. Genellemeyi ortaya koymak.
2. Genellemenin hangi durumda uygulanabilir olduğunu açıklama.
3. Genellemenin uygulanması.
4. Genellemenin doğru uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi.
Gagne (1977) ise, genellemenin öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin olarak
değerlendirmede en önemli unsurun genellemeyi söylemek değil, onu gösterebilmek
olduğunu ileri sürmektedir. Bu sebeple, öğrencilere öğrendiklerini göstermelerine
olanak sağlanmalıdır.
Öğrencilerin kavram ve genellemelerle ilgili olarak kazandıkları bilgileri
farklı bağlam ve durumlarda kullanabilmeleri beklenmektedir. Kazanılan bilginin
kullanılması; yeni bir bilgiyi anlama ile yeni bir bilgi üretme aralığında sözkonusu
olabilir. Diğer bir deyişle birey, kazanmış olduğu bilgiyi yeni bir bilgiyi öğrenirken de
kullanabilir, yeni (özgün) bir bilgi üretirken de kullanabilir. Bilginin kazanılması, farklı
alanlara transfer edilmesi, bilişsel esneklik kuramı ile açıklanmaktadır. Aşağıda bilginin
transfer edilmesi ile ilgili olarak bilişsel esneklik kuramına ilişkin açıklamalar
verilmektedir.

2.6.1. Bilişsel Esneklik

Geleneksel öğrenme yaklaşımları, öğrenmenin önemini kabul eder, ancak
bilginin daha az transfer edilebilen, hatırlama düzeyini vurgular. Bilişsel esneklik
kuramı ise, bilginin transferi ve ilk öğrenme durumlarından sonraki davranışlar ile ilgili
bir kuramdır. Aynı zamanda bu kuram farklı bakış açıları için öğrencileri cesaretlendirir
ve bilginin farklı alanlara transfer edilmesini sağlar. Öğrenciler bilgiyi ilk olarak,
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doğrusal bir içerikle öğrenirler, önemli kavramların verilmesi ve örneklerin de eş
zamanlı olarak sunumuyla yeni bilgi oluşur (Kearsley, 2000; Spiro ve diğerleri, 1994).
Bu kuramın ‘bilişsel’ kısmı, bilginin edinilmesi sırasında, önceki bilgilerin
bellekten çağrılması ile kendi içinde yapılandırılmasını, ‘esneklik’ kısmı ise,
öğrencilerin bu bilgiyi, farklı durumlarda esnek olarak kullanabilmelerini ifade
etmektedir (Spiro ve diğerleri., 1992). Dolayısıyla bilişsel esneklik aslında bireysel bir
farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Spiro ve diğerleri (1992), öğrencilerin “bilişsel
esnekliği” kazanmaları gerektiğini düşünmektedirler. Bu durumda birey, bilgisi ve
bilişini durumdan bağımsız olarak esnek hale getirebilmeli ve bu bilgiyi, verilen içeriğe
göre farklı yollardan transfer edebilmelidir (Willett, 2001).
Bilişsel esneklik kuramı, bilginin ve ön öğrenmelerin transfer edilmesini
içerir. Böylece öğrenciler temel kavramları, kuramları doğrusal bir içerikle öğrenirler.
İleri düzeyde bilgi kazanımı oluştuğunda, doğrusal olmayan bir yaklaşım, iyi
yapılandırılmamış bir alanla ilgili öğrenmenin oluşması için temel oluşturur (Swindler,
2001). Dolayısıyla, karmaşık olarak verilen yapıların katı bir içerikle değil, daha esnek
ve kişiye özgü ortaya çıkmasının bilişsel esneklik ile ilgili olduğu söylenebilir.
Kearsley (2000) ve Willet (2001)’e göre, bilişsel esneklik kuramı, Piaget’in
“Genetik Epistemoloji” kuramının bilişsel gelişim kavramından yola çıkarak Ausubel’in
“Anlamlı Öğrenme” kuramının, önceki ve yeni bilgiler arasında ilişki kurulması
kavramlarını merkeze almaktadır. Ayrıca Salomon’un ortam ve öğrenme etkileşimi ile
ilgili düşüncelerini ve Bruner’in bilişsel gelişim, buluş yoluyla öğrenme ve problem
temelli öğrenme ile ilgili çalışmalarını da temel almaktadır.
Genetik epistemoloji bilimsel bilgiyi, onun tarihi, toplumsal türeyişi ve
özellikle de üzerinde kurulduğu kavram ve işlemlerin psikolojik kaynakları gibi
temeller üzerinde açıklamaya çalışır. Piaget’in “genetik” kavramı, biyolojik kalıtımdan
çok “gelişimsel büyüme” ile eşzamanlıdır (simultaneity) ve “epistemoloji” kavramı ise,
bilgi edinimi teorisidir. Böylece “genetik epistemoloji” çocukların bilgi edinimi ile ilgili
doğuştan gelen gelişim aşamalarının izlediği süreç anlamına gelir (Bigge ve Shermis,
1999). Bilginin mantıklı ve rasyonel düzeninde meydana gelen gelişimle bunu
karşılayan şekillendirici psikolojik süreçler arasında bir benzerlik olduğu, genetik
epistemolojinin temel varsayımıdır (Piaget, Piaget, 1984; , Piaget, 1992; , Piaget, 1999).
Bu temel varsayım ile, bilginin doğasının ele alınmasında psikolojik verilerin
kullanımının vazgeçilmezliği vurgulanmaktadır. Piaget (1984), Beth’ten yapmış olduğu
alıntıda, “Epistemolojinin sorunu, insan düşüncesinin bilimsel bilgiyi üretmeyi
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becerebileceğinin ne denli gerçek olup olmadığını açıklamaktır. Bunu yapmak için
mantık ile psikoloji arasında bir koordinasyon kurmak zorundayız” demektedir.
Mantıksal ve matematiksel yapıların soyut, deneyime dayalı; fiziksel bilginin
ise somut olduğu belirtilmektedir. Burada mantıksal ve matematiksel bilginin neden
soyutlamalar ile elde edildiği önem kazanmaktadır. İlk olarak, bir nesneye göre hareket
edildiğinde, bilgi nesnenin kendisinden türer. Örneğin, bir çocuk elindeki nesnelerin
ağırlıklarını deneyip farklı ağırlıkları olduğunu anlayabilir. Deneysel olarak elde edilen
bilgi, nesnenin kendisinden soyutlanır. İkinci olarak ise, bir nesneye göre hareket
ederken, dönüşüm zihinsel olarak da gerçekleşebildiği için eylemin ya da işlemin
kendisi dikkate alınır. Böylece düşünce düzeyinde yeniden bir düzenleme meydana
gelmektedir (Piaget, 1999). Örneğin, on tane çakıl taşı, sağdan-sola, soldan-sağa ya da
çember şekline getirilerek de sayılsa, her zaman on tanedir. Bu şekilde, toplamın
(commutativity) düzenden bağımsız olduğu keşfedilir. Farklı bir deyişle, düzen taşlara
ait bir özellik değildir. Taşları düzenleyen bireyin kendisidir ve gerçekleştirilen
eylemler

ile

çakıllar

düzenlenmiştir.

Bir

eylemde

tekrarlanabilen

ya

da

genelleştirilebilen şey “şema” olarak adlandırılır (Piaget, 1999). Piaget’e göre şemalar,
organize bilgi grupları olarak ele alınır ve bebeklikten yetişkinliğe doğru, sürekli olarak
değişen ve gelişen yapılardır. Yapı, örgütlenmiş bir bütünlük içinde yer alan parçalar
arasında sağlanan ilişkinin genel kalıbıdır. Bu kalıplar, çevreyle zihin arasındaki
etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır. Belli bir durum karşısında ne yapacağımızı, ne
düşüneceğimizi bu kalıplar belirlemektedir. Ancak bunun için, bu kalıplardan daha önce
eylem örnekleriyle, deneylerle, deneyden arta kalan birikimlerle yapının doldurulmuş
olması gerekir (Piaget, 1973).
Bilişsel yapılar, bireyin dünyayı anlamasında önemli bir rol oynamaktadır.
Birey, dünyaya yaşamını sürdürebilmesini sağlayacak refleksler, duyumlar ve algılama
gibi özelliklerle gelmektedir. Bilişsel yapı dediğimiz bu özellikler, deneyimlerle
biçimlenerek her çocukta farklı bir şekilde ortaya çıkmaktadır (McConnell ve
Philiphalk, 1992).
Şemalar kendi içerisinde mantıksal bir unsura sahip değildir; fakat eylemlerin
genel düzenini ifade ederek birbirlerini düzenleyebilirler. Örneğin, bir nesneyi hareket
ettirmek için sopayı oynattığımızda, bu şemanın içinde el ve sopa ilişkisinden ötürü bir
alt şema vardır, sopa ve nesne ilişkisinden doğan ikinci bir alt şema da vardır. Üçüncü
şema ise, nesne ve onun mekansal konumu arasındaki ilişkiden doğar ve böylece devam
eder. Çocuk çevresiyle etkileşimde bulundukça doğuştan getirmiş olduğu şemalarda
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değişiklikler olmakta ve yeni şemalar gelişmektedir. Diğer bir deyişle, çocuk
çevresindeki nesne ve algılara ilişkin yeni eylem ve düşünce biçimleri, bilgi
organizasyonları edinmektedir (Piaget, 1999).
Bilişsel

yapıların,

doğuştan

getirilmeyen,

organizmanın

fiziksel

olgunlaşmasının ve dış dünya üzerinde giriştiği eylemlerin ürünü olarak kurulan,
düzenli ve örgütlü eylem sistemleri oldukları kabul edilmektedir. Bu yapıların dış
gerçeğin olduğu gibi, içe alınması ya da kopya edilmesi ile kurulmadığı; bunun tersine,
dışsal uyarıcıların organizma tarafından seçilip düzenlenerek özümsenmesi ve
özümlenen yeni bilgilerin uyum süreciyle dengelenmesi ile gerçekleştirildiği kabul
edilmektedir. Böylece kurulan yapıların alt düzeyde dengelerden, daha üst düzeyde
dengelere doğru değiştiği de savunulmaktadır (Zeytinoğlu, 1980). Dolayısıyla bilişsel
yapıların uygun eğitim ortamları ve düzenlenen içerik ile geliştirilebildiği söylenebilir.
Ausubel ve diğerleri (1978)’in önerdiği anlamlı öğrenme kuramında ise,
öğrenmede bilişsel yapıların önemi üzerinde durulur ve bilgilerin öğrenciye sunularak
kazandırılması esas alınır. Sunuş yoluyla öğretme, bilgilerin çok dikkatli bir şekilde
düzenlenmiş, sıralanmış ve öğrenci tarafından alınmaya hazır bir durumda verilmesi
sürecidir. Bu yolla yapılan öğretimde buluş yoluyla öğretimden farklı olarak önce genel
ilke ve kavramların verilmesi ve bunu ayrıntılı bilgilerin kazandırılması izler. Anlamlı
öğrenmenin başlatılabilmesi için temelde şu iki koşulun yerine getirilmesi gerekir.
1. Öğrenilecek bilgiler kendi içinde bir bütünlük ve anlamlılık taşımalıdır.
2. Anlamlı öğrenme için öğrencide olumlu yönde bir hazırlığın olması gerekir.
Ausubel, insanların yeni bilgileri, kendi birikimleri ve kendi bilgi sistemleri
içine yerleştirerek öğrendiği görüşündedir. Bu nedenle öğretimde, insan zihninde yeni
bilgileri kendi alanı içine toplayan ve yerleştiren organize edici ilke ve kavramların
öğrenilmesine öncelik verilir. Anlamlı öğrenme kuramında düzenleyiciler (organizer)
önemli bir yer tutar. Bunlar ileri düzeyde kavramların oluşturduğu başlangıç
ifadeleridir. Düzenleyiciler bir kavram, bir ilke, bir genelleme ve bir kural olabilir.
Düzenleyici bilgiler, daha sonra öğrenilecek bilgileri anlamlı bir duruma getirir ve
öğrencinin önceden öğrenmiş olduğu bilgilerle yeni bilgiler arasında bir köprü görevi
görür (Eggen ve Kauchak,1996).
Corkill (1992)’e göre, etkili bir düzenleyici;
1. bilginin anahatlarını sunmalıdır
2. bir metinde yazılı olmalıdır.
3. somut bir şekilde ifade edilmelidir.
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4. bol ve değişik örnekler sunmalıdır (Akt: Eggen ve Kauchak,1996).
Anlamlı öğrenmede en önemli unsur anlam ağları oluşturmaktır. Anlatım ne
kadar açık-seçik olursa, anlaşılması ve eskilerle birleştirilmesi o kadar kolay olur.
Hazırlanan bilgilerin öğrencilere sunulmasında göz önünde bulundurulması gereken
noktalar ise şunlardır (Jonassen, 1994);
• Anlamlı öğrenmede sözel iletişim esastır. Öğretmen ve öğrenciler karşılıklı
olarak sürekli konuşmalıdır. Öğrencinin, yeni bilgileri kendi sistemi içine
yerleştirip yerleştirmediği anlaşılmalıdır.
• Ağırlık anlatımda olmasına rağmen, bol örnek, çizimler ve görsel araçgereçler kullanmalıdır.
• Önce genel kavram ve ilkeler verilir, tümdengelim düşünme yolu kullanılır,
ayrıntılar ve örnekler daha sonra kullanılır.
• Öğrenme mantıklı bir sıra içinde gerçekleşir. Bütün içinde öğelerin
birbirleriyle ilişkileri açık ve net olarak gösterilmelidir.
Piaget ve Ausbel’in kuramları bilişsel süreçleri içermektedir. Piaget, bilginin
birey ve çevre arasındaki etkileşim sonucunda meydana geldiğini; öğrenmenin ise, zeka
yoluyla ortaya çıkartılan geniş parametreler içinde yer alan bir süreç olduğunu ileri
sürer. Ausubel ise, öğrenmenin anlamlı bir süreç olduğunu ve bu anlamlı öğrenmede
bilgilerin uzun süreli bellekte depolandığını ve kalıcı olduğunu belirtir. Bilişsel esneklik
kuramı da Ausubel, Bruner ve Piaget’in bilişsel kuramları üzerine yapılanmıştır.
Dolayısıyla bilişsel esneklik kuramının, bilişsel öğrenme kuramlarının verilerinden
yararlandığı ve yapılandırmacı yaklaşım ile de bazı benzerlikler gösterdiği söylenebilir.
Öğrenme sırasında öğrenciler yeni karşılaştıkları ham bilgileri (information)
varolan zihinsel yapılarıyla karşılaştırarak, yeni bilgiyi bu yapı içinde uygun bir yere
yerleştirmeyi denerler. Eğer yeni bilgi önceden varolan yapıyla çelişmiyor ve öğrenci
yeni bilgi ile önceki bilgiler arasında çeşitli ilişkiler oluşturabiliyorsa, bu yeni bilgi
varolan zihinsel yapı içinde uygun bir yere eklenerek, öğrencinin zihinsel yapısının bir
parçası haline getirilir. Böylece başlangıçta ilgisiz ve anlamsız görünen ham bilgi,
önceki bilgilerle ilişkilendirilerek anlamlı bilgiye (knowledge) dönüştürülür (Frieman,
2002).
Bilginin yapılanması her zaman duyumlardan fikirlere geçişi içerir. Duyum,
dış dünyadaki enerjinin ilk tespitidir. Algı ise, hissettiklerimizin yorumlanmasını
içermektedir (Solso ve diğerleri, 2007). Dolayısıyla, duyusal olayların her birisi dünya
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hakkında bildiklerimiz çerçevesinde işlenmekte ve daha önceki deneyimlerimiz algıyı
anlamlı hale getirmektedir. Ancak bilgi, bilginin zaten varolan gövdesine sadece
eklemede bulunarak değil, onu mükemmelleştirerek, düzelterek bir süreçten geçerek
büyür. Bu açıdan bakılığında anlamlı öğrenmenin de, dinamik bir süreç olduğu ve aynı
zamanda doğrusal olmadığı söylenebilir. Holliday (1988), öğrenme sürecinde de
öğrencilerin bilgilerini geriye dönük değiştirebildiklerini, sunulan bilgiyi algılamada
seçici davrandıklarını ve karşılaştıkları yeni bilgileri ön deneyimleri ile karşılaştırarak
yorumladıklarını belirtmektedir. Bu bulgular, yukarıdaki açıklamaları desteklemektedir
(Akt:Şimşek, 2004).
Ausubel ve diğerleri (1978), öğrenmede en önemli şeyin anlam ağları
oluşturma olduğunu belirtmektedirler. Anlatım ne kadar açık-seçik olursa, anlaşılması
ve eskilerle birleştirilmesi o kadar kolay olur. Bu açıdan öğretilecek bilgiler kendi
içinde anlamlı bir bütün oluşturmalı, öğretim malzemeleri eski ve yeni fikirleri
birbiriyle karşılaştırarak bütünleştirmelidir. Ayrıca öğrenci öğrenmeye hazır, istekli ve
kararlı olmalıdır. Anlamlı öğrenmeyi seçenler, ezbere öğrenenlerin yaptığı gibi bilgiyi
birbirinden bağımsız ve ayrıştırılmış öğeler olarak almaktansa, güçlü hiyerarşik yapılar
oluşturup, kapsamlı kavramlar olarak almakta ve uzun süreli belleğe yerleştirmektedir.
Anlamlı öğrenmenin temel kazanımları, yeni bilginin uzun süreli bellekte tutulması,
istenildiğinde geri çağrılabilmesi, sonraki öğrenmeleri kolaylaştırması ve alışılmışın
dışındaki

problemleri

çözerken

bilginin

mantıksal

yargılama

süreçlerinde

kullanılabilmesini sağlama kabiliyetidir.
Anlamlı öğrenme ile yapıcı öğrenme arasındaki temel fark, anlamlı
öğrenmede bilginin düzenlenmesi önem taşırken;

yapıcı öğrenmede bilginin

yapılandırılmasında öğrencinin çabası zorunludur (Şimşek, 2004).
Şimşek (2004)’in belirttiği gibi, geleneksel öğretim yaklaşımlarında en sık
karşılaşılan iki sorun vardır. Bunlar; durağan bilgi ve eksik transferdir.
Durağan bilgi, prensipte var olduğu ve önceden öğrenildiği halde somut
olaylarda ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda harekete geçmeyen ve kullanılmayan
bilgidir. Geleneksel öğretim yöntemleri ile öğrenilen bilginin büyük bir bölümü
harekete geçse de, bu durum kesin değildir.
Eksik transfer ise bilginin, ancak belirli durumlarda kullanılabildiği görüşüne
dayanır. Öğrenilen bilgi, öğrenme durumunda aktif olduğu halde, gerçek durumlarda
her zaman uygulanamaz ya da aktarılamaz.
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Belirtilen sorunların yaşanmaması için temel kavramların tam ve doğru
kazanılması önem taşımaktadır. Çünkü bireyin eleştiri yapabilmesi, bilgiye farklı
açılardan bakabilmesi ve aynı kavramı farklı bir durumda tanıyabilmesi kavramların
tam ve doğru kazanılmasıyla ilişkilidir. Bu durumda, bilginin öğrencinin belleğinde
kayıtlı olması, öğrencinin kendi çabasıyla yapılandırılması ve bilginin esnek olarak
kullanımı öğrenme açısından önemlidir.
Çok yönlü bakış açıları, öğrenenin değişik açılardan olaylara bakmasına,
ilişkileri görmesine, alternatifleri keşfetmesine yardımcı olacaktır. Bu durum öğreneni
belli bir kalıba sokmaktan alıkoyar. De Bono (1993), yaratıcılığın önündeki engellerden
biri olarak “kalıplaşma”ya dikkat çeker. Hall ve Wecker (1996) da, bir probleme
yönelik çeşitli bakış açılarını öğrenmenin bireyi kalıplaşan düşünceden kurtaracağını
belirtmektedir (Akt: Tezci ve Gürol, 2003). Böylece öğrenen bir yandan değişik bakış
açılarıyla fikirler arasında ilişkileri kavrarken, bir yandan da kendini belli bir
düşüncenin

içinde

sınırlandırmaktan

alıkoyacaktır.

İçeriğin

katı

bir

şekilde

yapılandırılmaması, öğrenme ortamında esneklik sağlar. Esneklik, bir sorunu çözerken,
zihindeki kalıpları yıkıp, özgür düşünebilmeyi ifade etmektedir (Doğanay, 2000). Bu
açıdan bakıldığında, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde de esneklik önemli bir
etmendir.
Bilişsel esneklik kuramı, yapıcı kuramın öğrenme ortamlarının çoklu bakış
açılarını, gerçekliğin farklı gösterim yollarını, gerçek hayata dayalı örnek olay temelli
öğrenmeyi sağlaması varsayımını da temel almaktadır. Aynı zamanda öğrencileri farklı
bakış açıları için cesaretlendirir ve bilginin farklı alanlara transfer edilmesini sağlar.
Böylece yeni bilgi oluşur (Swindler, 2001).
Esneklikle beraber temsil yeteneği de, bilginin yapılandırılması ve bilginin
transferinde akıcılık kazandıran bir kabiliyettir. Bilginin yapılandırılması ve transferi
olmadan bilgi durağan kalır. Bilginin yapılandırılması aşamasında kullanılan
yöntemlerden birisi de, öğrencilere temsillerin gösterilmesidir. Aslında bilginin temsili,
olayın belirli parçalarını soyutlama ve olayı anlamlı hale getirecek şekilde bu parçaları
iyi yapılandırılmış bir şema içinde birleştirme yeteneğidir (Solso ve diğerleri, 2007).
Farklı bir deyişle, bilginin beyinde depolanmış şeyler ile nasıl ilişkiye girdiği ve nasıl
sembolize edildiğidir. Temsil, başka bir şey için oluşturulan bir yapı, bir obje için
söylenen bir kelime, bir problem durumunu tanımlayan cümle, düzenleme için
kullanılan şema ya da bir manzara için bir resim olabilir. Herhangi bir temsil için
önemli olan, temsilin mümkün olduğu kadar evrensel olmasıdır. İkinci önemli nokta ise,
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temsillerin dönüşümcülüğüdür (trasformation). Bir temsil sistemi içindeki işlemler,
sistematik olarak eskileri ile ilişkili olan yeni durumlardaki yapılarda da çalışabilir
olmalıdır. Anlamlı temsil dönüşümleri, bilgi oluşumunu anlamanın özüdür. Temsilleri
kullanabilme yeteneği, eleştirel düşünmeyi gerektirmektedir. Bu açıdan bilişsel
esneklik, ham bilgiyi yararlı ve kişisel anlamlılığı olan bir bilgiye dönüştürür
(McKendree ve diğerleri, 2002).
Bilişsel esneklik kuramı, karmaşık ve iyi yapılandırılmamış alanlarda ve
bilişsel öğrenme kuramlarına dayalı öğrenme üzerine odaklanır. Kuram, karmaşık ve iyi
yapılandırılmamış alanların öğretimine odaklanmaktadır (Swindler, 2001). Bu açıdan
bakıldığında öncelikli olarak iyi yapılandırılmamış alanları tanımlamak gerekmektedir.
İyi yapılandırılmamış bilgi alanlarının iki temel özelliği bulunmaktadır: (1) bilginin
uygulanması gereken durumların karmaşık olması ve bir çok geniş kavramsal yapıların
eşzamanlı etkileşimlerini gerektirmesi ve (2) bu durumların benzerlikleri olsa bile
birbirlerinden farklı, kısacası düzensiz olmalarıdır. Bu bilgi alanlarına örnek olarak tıp,
tarih ve edebiyat verilebilir. Bunlardan tıp alanı ele alındığında; bir doktorun hastasına
teşhis koyabilmesi için, sadece kendi branşını bilmesinin yeterli olmadığı bir gerçektir.
Bununla birlikte diğer branşlar hakkında bilgi sahibi olması ve bu alanların birbirileri ile
olan karmaşık ilişkilerini bilmesi gerekir. Bir doktor, her hastaya özgü belirtileri tespit
eder ve o hastaya özgü teşhis yöntemlerini belirler. Görüldüğü gibi tıp alanı; farklı
kavramların bir arada kullanılması ve örnek olaylarının düzensizlik içermesi nedeni ile
iyi yapılandırılmamış bir bilgi alanıdır. İyi yapılandırılmış bilgi alanlarına (wellstructured knowledge domain) örnek olarak ise, mühendislik ve matematik verilebilir
(Spiro ve diğerleri, 1992).
Bir bilgi yapısını anlamak için, kavramların küçük bir bölümünün ya da küçük
bir kavramın yeterli olmayacağı, buna karşılık olarak iyi yapılandırılmamış alanın,
karmaşık kavramları ve düzenli olarak sunulmayan olay ve durumları içerdiği
belirtilmektedir (Swindler, 2001). Spiro ve arkadaşlarının iyi yapılandırılmış/
yapılandırılmamış bilgi alanları için belirttikleri bu iki temel özellik dışında şu özellikler
de verilebilir; iyi yapılandırılmış bilgi alanlarında bir problemin çözümüne, belirlenmiş
adımlar kullanılarak ulaşılır. Kısacası bir akış şeması (algoritma) kullanılır ve her bir
problemin bir tek sonucu vardır. Örneğin, fizik ve matematik gibi iyi yapılandırılmış
bilgi alanlarında, benzer problemlere aynı adımlar veya akış şemaları (algoritma)
kullanılarak benzer sonuçlara ulaşılabilir. Fakat iyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında,
öğrencilere verilen bir problemde ise, bireyin daha esnek düşünmesi gerekir ve sonuca
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bir akış şeması kullanılarak ulaşılamaz. Bunun yerine, sonuca ulaşmak için yapılması
gereken işlemler keşfedilir. İyi yapılandırılmış bilgi alanları için tasarlanan materyal bir
hiyerarşik düzen içerisinde olmakta; öğrencilerin bilgi ve becerilerini adım adım
geliştirmelerini sağlamakta ve kolaydan zora doğru verilen görevler ile öğrenme
düzenlenmektedir. İyi yapılandırılmamış bilgi alanları için tasarlanan bir materyalin,
kesin bir hiyerarşik düzeni yoktur. Materyal ile çalışma sonucu öğrenciler, bilgi ve
becerilere farklı yollardan ulaşarak farklı, ileri düzeyde bilgi ve beceriler edinebilirler
(Swain ve diğerleri, 2001).
Swindler (2001), iyi yapılandırılmamış ve karmaşık alanların etkili
öğretiminde, öğrenme ilkelerini Şekil-7’de ki gibi göstermektedir.
İlkeler

Öğrenme ve Bilgi........
karmaşık, hareketli, içerikle

Çeşitlilik ilkesi

uyumlu ve etkileşimlidir.
hareketli bir süreçtir.
Öğrencinin zihinsel

Etkililik ilkesi

yapılandırmasına ihtiyaç
duyulur.

Öğretim...............
çoklu bakış açılarını, farklı
sunumları ve stratejileri
içermelidir.
bilişsel çabayı başlatmalı ve
çaba anlam oluşturmadan önce
gelmelidir.
uyarıcılara önem vermeli,

Uyum ilkesi

bir uyum sürecidir.

öğrencinin anlama ve
birleştirme yeteneğine değer
vermelidir.

Farklı bakış açılarına,
Güvenirlik ilkesi

Birleştirme ilkesi

amaçlara ve içeriğe uygundur.

gerçek dünyada ihtiyaç duyulan
etkinlik tipleriyle uyumlu
olmalıdır.

öğrenenin birleştirme,

yeni bilgiyle, öğrenilen bilginin

özetleme ve karar vermesini

birleştirilmesine elverişli

geliştirir.

olmalıdır.
karmaşık materyallerin

Sınırsızlık ilkesi

sınırsızdır.

anlaşılması tamamlanmamalı,
sadece zenginleştirilmelidir.

Şekil-7 İyi Yapılandırılmamış ve Karmaşık Alanların Öğretiminde Swindler’in
Önerdiği İlkeler
Swindler, G. (2001). “Spiro’s Cognitive Flexibility Theory: Examining The Theory Through a
Literature Review” Fort Hays State University.
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Öğrencilerin bilişsel süreçlerde esnek olmalarını sağlayacak bilişsel yapılara
ulaşmaları, diğer bir deyişle bilişsel açıdan esnek olmaları için, esnek bir öğrenme
ortamı gerekmektedir.

Bu ortam,

bilginin farklı

yollardan farklı amaçlarla

gösterilmesine ve öğrenilmesine izin vermelidir.
Günümüzde öğrenme-öğretme ile ilgili sorunların başında bilginin yalnızca
hatırlama düzeyinde kazanılması ve transferin sağlanamaması gelmektedir. Transferin
sağlanabilmesi için eğitim bilimlerinde sürekli görüşler ortaya atılmakta ve araştırmalar
yapılmaktadır.
Spiro ve diğerleri (1994), bilişsel esneklik kuramıyla ilgili iki önemli öğe
üzerinde dururlar. Birincisi, materyallerin sunumunda düzensizlik ve karmaşıklık
vurgulanmalıdır. İkincisi ise, çoklu sunumlarla çoklu bakış açıları geliştirilmelidir.
Kavramsal bir konuya ilişkin problemlerin çözümünde çoklu bakış açıları oldukça
etkilidir. Kolodner (1997), karmaşık olarak bilinen kavramların önemini, onların ilgili
durumlarda kullanılabilir olması ile açıklamaktadır.
Kearsley (2000), Spiro ve arkadaşlarının geliştirdiği Bilişsel Esneklik
kuramına göre, öğrenme ve öğretme süreçlerinin tasarımı için dört öneri getirmektedir;
1. Öğrenme etkinlikleri, içeriğin farklı gösterimlerini sağlamalıdır: Aynı
materyalin, içeriğinin farklı şekillerde düzenlenerek farklı amaçlar için öğrencinin
konunun farklı noktalarını görebilmesi amacıyla incelenmesidir. İçeriğin tek bir bakış
açısı ile incelenmesi, öğrencinin bir çok önemli noktayı gözden kaçırmasına sebep
olabilir. Aynı materyalin farklı amaçlar için tekrar incelenmesi, öğrencinin zihinsel
yapılarını tekrar tekrar organize etmesini gerektirmekte ve bu süreç, bilginin esnek
olarak başka bir duruma uygulanmasına hazırlık yapılmasını sağlamaktadır.
2. Öğretim materyalleri, içerik alanının aşırı basitleştirilmesini engellemeli ve
bağlama bağlı bilgi sağlamalıdır: Bir alana ait karmaşık ve düzensiz kavramların doğal
yapısını öğrenciye göstermek yerine, bunları basitleştirerek göstermek, sonradan
değiştirilmesi zor olan yanlış kavramsallaştırmalara neden olmaktadır (Jacobson ve
Spiro 1995). Bundan kaçınmak için Bilişsel Esneklik kuramı, kavramlar arası ilişkilerin
vurgulanması ve bu ilişkilerin gerçek hayatta öğrencinin karşılaşabileceği problemler
düşünülerek, farklı şekillerde gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir (Spiro ve diğerleri,
1992).
3. Öğretim, örnek olay temelli olmalı ve bilginin yapılandırılması üzerinde
durmalıdır: İyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında öğrencilerin ileri seviyede bilgi
edinimlerinin sağlanması ve edindikleri bu bilgilerin farklı durumlara transfer
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edebilmeleri için, örnek olaylar kullanılmaktadır. Fakat öğrencilerin alandaki farklı
bakış açılarını görebilmeleri için tek bir örnek olay gösterilmesi yerine, birden çok ve
farklı örnek olaylar ile bu alanın farklı yönlerinin tanınması, öğrencilerin bilgiyi
yapılandırmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu farklı örnek olaylar üzerinde
çalışırken öğrenciler, zihinsel yapılarını tekrar tekrar organize etmekte ve yeni
durumlara bu bilgilerini transfer etmeye hazırlanmaktadırlar.
4. Bilgi kaynakları birbirlerinden ayrı değil, birbiri ile yüksek derecede
bağlantılı olmalıdır: Öğrencilerin örnek olaylar ile çalışırken veya problemlere çözüm
getirmeye çalışırken, istedikleri bilgiye anında ulaşabilmeleri ve ilgili bilgilerin bir
arada olması gerekmektedir. Bu bilgilerin, kavramların arasındaki ilişkilerin öğrenciye
gösterilmesi onun bilişsel yapısını nasıl düzenleyeceğine dair bir ipucu niteliği
taşımaktadır. Bu da ancak uygun bir eğitim ortamının düzenlenmesi ile mümkün
olmaktadır.
Grabinger (1996), bilişsel esneklik kuramı çerçevesinde, aşağıdaki öğretim
stratejilerini önermektedir.
- Karmaşık durumlarda zengin örnekler ve birkaç farklı durum kullanılmalı.
- Bilginin sunumunda çoklu formlar ve örnekler içeren birkaç iletişim aracı
kullanılmalı.
- Soyut kavramların örnekleri, genellenebilir kavramlar ve stratejiler farklı
problem ve durumlara uygulanabilmeli.
- Çok basitleştirilmiş içerikte, kavram örneklerinin sayıları değiştirilmelidir.
- Farklı sunumlar problem çözme ve öğrenmenin transferi için önem
taşımaktadır.
Durgunoğlu ve Jehng (1989) çok katı ve bölümlendirilmiş bilgi yapıları ile
öğrencilerin, sunumların esnekliğine daha az uyum sağladıklarını vurgulamışlardır.
Tobias (1994)’a göre, bir konunun öğretiminde öğrenci çok zorlanırsa ve konu çok fazla
ayrıntılandırılırsa, bilginin yapılandırılması da buna bağlı olarak zorlaşmaktadır. Solso
ve diğerleri (2007), bilgiyi işleme kapasitemizin duyusal ve bilişsel olmak üzere iki
düzeyde sınırlı olduğunu, herhangi bir zamanda eğer alabileceğinden çok duygusal ve
bilişsel ipuçlarına maruz kalınmışsa, kendimizi uyaran fazlalığı altında ezilmiş
hissedebileceğimizi belirtmektedir. Dolayısıyla bellekte bir çok olayı işlemeye
çalıştığımızda fazla yüklenmiş oluruz ve bu durum performansta bozulmalara yol
açabilir.

84
Yapılan araştırmalar, bilişsel esnekliğin öğretilmesi sırasındaki öğrenme
süreci, iyi yapılandırılmamış alanların öğrenilmesinde uygun bir ortam hazırladığı
sonucunu göstermiştir. Buna karşılık, öğrencinin bilgi yapısı gibi zengin hatırlatıcı
görevlere, kavramlar arasındaki ilişkileri görme ya da bilişsel esneklik ve problem
çözmede bilginin transfer edilmesine ihtiyaç duyulur (Spiro ve diğerleri, 1994).
Spiro’nun bilişsel esneklik kuramı ile birlikte bilişsel esnekliği farklı açılardan
ele alan Dillon (1992)’un “çoklu öğelerle bilgi-işleme modeli” (Multiple Component
Information-Processing Model) altı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 1. kodlama, 2.
kural koyma, 3. kuralı uygulama, 4. belgeleme, 5. öğrenme ve 6. esneklik. Dillon’a
(1999) göre, esneklik, üç öğeyi kapsamaktadır. 1. esnek kodlama, 2. esnek birleştirme
ve 3. esnek karşılaştırma. Aslında bilişsel gelişimin büyük bir bölümü, esneklik ve
uygunluk stratejilerini uygulama yeteneğidir. Buna dayalı olarak bilişsel esneklik yeni
bir şey değildir. Fakat bilişsel esnekliğin problem çözmede, alternatif seçenekleri
özgürce düşünmede önemli bir yeri vardır. Bunun sebebini Cosden (1979), bilişsel
esnekliğin düşünmede davranış seçeneklerinin farklılıklarını ve çözüm için çare
üretmeyi içine alması, davranışlarda denemeyi ve hatalı davranmayı en aza indirmesi
olarak açıklamaktadır (Akt: Dillon ve diğerleri, 1999).
Bilişsel

psikologlar

esnekliğin

farklı

biçimleri

olabileceği

üzerinde

durmaktadırlar. Dillon ve diğerleri (1999), esnekliğin sadece kavramlar arasındaki
ilişkileri anlamak değil, kavramlar arasındaki farklılıkları da anlamak olduğunu
belirtmektedirler. Farklı bir deyişle esneklik, aslında benzerlik ve farklılıkları görmektir.
Dolayısıyla kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etmek bilişin esnek
olması anlamına gelmektedir denilebilir. Yapılan bu tanımdan, Dillon ve diğerleri
(1999) ve Spiro (1991)’nun esneklik tanımları arasında bazı farklılıklar olduğu
görülmektedir. Spiro (1991)’ya göre, esneklik kavram ve olayları farklı bir bakış
açısıyla görerek bilgiyi yapılandırmayı ve elde edilen bilginin daha sonra problem
çözme ya da bilgi bütününü oluşturmada kullanılmayı içerir. Verilen bu iki tanım
arasındaki en büyük farklılık; Spiro, olayları derinlemesine anlamanın yararlı
olabileceği üzerinde dururken, Dillon’un esnekliği üç öğe üzerine oturtmasıdır ve
esnekliği uyaranın niteliği ile tanımlamasıdır.
Dillon’un esneklik tanımında ele alınan üç öğe yeni ve üzerinde tartışılan bir
ayırımdır. Bu öğeler; esnek kodlama, esnek birleştirme ve esnek karşılaştırmadır. Bu
öğeleri açıklamak esnekliği daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
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1. Esnek Kodlama: Her bir uyarıcı için çoklu anlamı olan tepkileri kodlama
yeteneğidir. Verilen görevlerle ilgili uyarıcılar kullanılarak çoklu bilgi yapıları
oluşturulur.
2. Esnek Birleştirme: Tümevarımsal bir yol ile mantıklı parçaları kullanarak
problemlere çok sayıda çözüm önerisi üretme yeteneği gerektirmektedir.
3. Esnek Karşılaştırma: Problemlere çözüm bulmak amacıyla, karmaşık
mantıksal çıkarımların değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Bilişsel esneklik kuramının uygulamadaki en etkili örneğinin, “Kane
Uygulaması” olduğu belirtilmektedir. “Yurttaş Kane” isimli film, film metinlerin
yorumlanması amacıyla geliştirilmiştir. Filmi daha önce bir veya birkaç kez izleyen
öğrencilerin ön bilgiye sahip olduğu varsayılmakta, ön bilgileri olmayan öğrenciler için
de hiper metin ortamının bu bilgileri sağlayacağı belirtilmektedir. Öğrenciler, sadece
metinleri okumak yerine bir video aracılığı ile filmleri izleyebilmekte ve belli bir
konuyu

arayarak,

o

konu

hakkındaki

film

sahnelerini

kendilerine

göre

düzenleyebilmektedirler. Bu sahnelerle ilgili uzmanların film hakkındaki yorumlarını
okuyabilmektedirler. Konuları basitleştirmek yerine, karmaşık olan özelliklerini
yansıtan 10 örnek olay ile öğrencilerin bilgilerini yapılandırmalarına ve bu bilgilerini
farklı örnek olaylar ile transfer edebilmelerine olanak tanınmakta böylece de
öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinmeleri sağlanmaktadır (Spiro ve diğerleri, 1992).
Bilişsel esneklik kuramının uygulandığı farklı bir etkinlik de, “Ortaöğretimde
Disiplinler Arası Grup”dur. Disiplinler arası grupda öğretmen, öğrencileri farklı
gruplara ayırır. Bu öğrencilere planlama, öğretim ve değerlendirme sorumluluğu verilir.
Bir grupta öğretmen, öğrencilerle beraber planlama yapar, diğer grupta karar verme
sürecinde gruba katılır. Zamanı belirleme, sınıf ortamını oluşturma, grup öğrencilerini
belirleme gibi etkinliklerde öğrencilerle birlikte görev alabilir. Eğer öğrenciler öğrenme
etkinliklerinin bir bölümünde ihtiyaç hissederlerse, eğitim teknolojisini kullanarak,
öğrenme görevini tamamlayabilir. Zamanı belirleme, sınıf ortamını düzenleme ve grup
öğrencilerini belirlemede öğretmen, öğrencilerle işbirliği içinde çalışır. Böylece
öğrenciler çoklu bakış açılarından bir kavramı derinlemesine araştırabilirler. Örneğin
Florida şehrinin tarihini derinlemesine öğretmek geleneksel yaklaşımla bir çok ders
saatini almakta ve bilgi sadece Bloom’un taksonomisinin alt düzeylerinde kalmaktadır.
Oysa geliştirilen bir hiper metin ortamı (Florida Thematic Unit [FTU], 2001) ile
öğrencilerin coğrafya, fen, sosyal ve matematik derslerinde, Florida tarihinin çeşitli
yönlerini öğrenmeleri sağlanmaktadır. Zamanın ortak planlanması, öğretmenler için de
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ilginç olmaktadır. Ayrıca bu ortak zamanlar, konu alanları arasında, öğrenciler için
birleştiricilik rolü oynar. Sonuçta, bilişsel esneklik kuramı ile olaylar derinlemesine
irdelenir, gerçek dünya daha kolay öğrenilebilir. Bu yaklaşım ile bir konu, farklı
açılardan ele alınabilmektedir. Ayrıca ortak planlama zamanları, disiplinler arası
iletişim kurma gibi etkinlikler öğretmenlerin de ilgisini çekmektedir (Swain ve diğerleri
2001).
Bilişsel esneklik öğretmen eğitiminde de kullanılmaktadır. Stephen (1995),
öğretmen adaylarının okur-yazarlık öğretimi ile ilgili bir yaklaşımı öğrenmeleri
amacıyla, bu yaklaşımı kullanan öğretmenlerin sınıflarında çekim yapılarak video
temelli bir hiper metin ortamı oluşturmuştur. Örneğin öğretmen, öğrencilerine araştırma
yapmaları ve sorular sormalarını gerektirecek problemler vermektedir. Öğrenciler
çözümü bulmaya çalışırken problem, öğretmen tarafından farklı yollarla ifade
edilmektedir. Problem ilk önce öğretmen ve öğrenciler arasında tartışılır. Öğrenciler
tarafından yapılan beyin fırtınası ile ortaya çıkan sorular belirlenir. Daha sonra
öğretmen, problemin çözümü için öğrencilerine daha önceki problem durumlardan
tanıdıkları farklı örnek olayları sunar. Böylece öğrenciler, farklı durumlara bilgilerini
transfer etmeyi öğrenebilirler. Öğretmen adayları, gerçek sınıf ortamını (öğretmen
davranışı, ortam, vb.), aynı video çekiminin farklı yönlerini inceleyerek öğrenmişlerdir
(Boger-Mehall, 1997; Akt: Karadeniz, 2004).
Jonassen ve diğerleri (1992), Bilişsel esneklik kuramını, tıp alanında kan nakli
konusu üzerine bir hiper metin programının tasarımında kullanmışlardır. Program,
öğrencilerin hastalığı teşhis etmelerini ve çeşitli bilgi kaynaklarını (uzmanlardan tavsiye
almayı da içermektedir) kullanarak tedavi etmelerini gerektiren bir çok farklı klinik olay
sunmaktadır. Öğrenme ortamı, içerikte çoklu bakış açıları sağlamakta ve öğrenci
tarafından bilginin yapılandırılması üzerinde durmaktadır (Akt: Kearsley, 2000).
Bilişsel esneklik kuramı daha çok hiper metin ortamlarında kullanılmaktadır.
Hiper metin; metinleri, statik olan grafikleri veya resimleri içeren düğüm ve bu
düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların bir arada kullanılması ile, bir
alana ait bilgi yapısında yer alan ilişkilerin gösterilmesini sağlamaktadır. Hiper ortam
ise, hiper metini de içine alan geniş bir kavramdır (Tolhurst, 1995).
Spiro ve diğerleri (1992)’ne göre, bilişsel esneklik kuramına dayalı hiper
metin ortamları sadece bilgileri birbiriyle bağlamak şeklinde algılanmamalıdır. Bu
ortamlar, farklı yollardan, farklı görevlerle öğrencilerin kendi yapılandırdıkları bilgiye
ulaşmaları için yollar sağlamaktadır. Bilginin farklı sunumları ile öğrenci, istediği
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bilgiye istediği anda ulaşabilmenin yanı sıra, bilgiyi kendi tercih ettiği yol ile
öğrenmektedir. Bunun için de hiper metin ortamının öğrenci kontrollü olmasına dikkat
edilmelidir. Ayrıca öğrencilerin, örnek olaylar ile çalışırken veya problem çözerken hata
yapmaktan ve denemelerde bulunmaktan korkmamaları için öğrencilere yardımcı
olunması gerekmektedir. Son olarak, hiper metin ortamında çalışmayı bitiren
öğrencilere neyi, nasıl öğrendiklerinin gösterilmesi, kendi öğrenme süreçleri hakkında
geri bildirim verilmesi, kısacası yansıma sağlanması yararlı olacaktır (Karadeniz, 2004).
Bilişsel Esneklik kuramını temel alarak geliştirilen hiper ortamlara örnek
olarak CaMILE (Collabrative and Multimedia Interactive Learning Environment)
verilebilir. CaMILE, mühendislik alanında öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinmeleri
amacıyla geliştirilmiştir. Hiper ortam, öğrencilerin birlikte çalışarak farklı bakış
açılarını görmelerine yardımcı araçlar da içermektedir (Swindler, 2001).
Sonuç olarak, bilişsel esneklik kuramı daha çok hiper ortamlarda kullanılıyor
olsa da, iyi yapılandırılmamış ve anlaşılması zor konuların öğretiminde de etkili olduğu
ve

akademik

başarıya

olumlu

katkılarının

bulunduğu

söylenebilir.

Yapılan

araştırmalarda akademik başarıyı artırdığı gibi, derse karşı olumlu tutumların
gelişmesine de katkıda bulunduğu belirtilmektedir (Jacobson ve Spiro, 1995; Lee, 2004;
Karadeniz ?). Bilişsel esnekliğin geliştirilmesi ile iyi yapılandırılmamış alanlarda
durumdan duruma transfer edilebilecek anlamlı bilginin kazanılabileceği, kavramlar
arasındaki ilişkilerin daha net görülebileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, bilişsel
esnekliğin akademik başarıya, transfere, kavramsal ilişkileri kurmaya ve olumlu tutum
geliştirmeye olan etkileri daha yoğun olarak araştırılmalıdır.

2.7.1. Bilişsel Yapıların Değerlendirilmesi

Son yirmi yılda, öğretim psikologları öğrencinin düzenlediği bilgi ile bilginin
sunum yollarının, öğrencilerin okul öğrenmelerini hafızaya almalarında çok önemli bir
belirleyici olduğunu açıklamışlardır. Benzer şekilde öğrenme çıktılarının ölçülmesinde
ve tanımlanmasında, bilgi yapısının değerlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.
Yapılan araştırmalarla geçen yıllarda, akademik konuların öğrenilmesinde bilgi
yapısının rolü açıklanmıştır. Dolayısıyla, öğrenmenin düzenlenmesi ve öğrencinin bilgi
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yapısının ölçülmesinin gerekliliği ortaya konmuş ve ölçme araçları geliştirilmiştir
(Naveh-Benjamin ve diğerleri, 1998).
Bilişsel düzenlemelere etki etmek istenildiğinde, bilişsel yapıları ölçmek
gerekmektedir. Günümüzde sınıflarda kullanılan pek çok test, kavram bilgisini
ölçmektedir. Ancak öğrencilerin kavramlarla nasıl ilişki kurduğunu gösteren bilişsel
yolları belirlemek amacıyla bilgiyi yapılandırma ve kavramlar arası ilişkileri nasıl
kurduğunun ölçülmesine gereksinim vardır. Böylece, öğrencilerin bilişsel yapılarına ve
sunumlarına ilişkin çıkarımlarda bulunulabilir.
Bilişsel

yapıları ölçmek için Naveh-Benjamin ve diğerleri (1998),

değerlendirme tekniklerini doğrudan ve dolaylı ölçümler olarak iki kategoride
toplamışlardır.
Bilişsel yapıları ölçmek amacıyla kullanılan dolaylı yaklaşımlarda, iki aşamalı
işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar verilerin toplanması ve verilerin sıralanmasıdır.
Veri toplama işlemleri, bilginin yapılandırılmasına ve bilişsel yapının nasıl
düzenlendiğine ilişkin sorulara yanıt verebilmek için belirlenen anahtar kavramları
içerir. Anahtar kavramlar ya da uyarımlar arasındaki ilişkileri gösteren yanıtlar ise,
puanlanır ya da puanlara dönüştürülür. Puanlama yöntemi uygulandığında oluşturulan
aralık matrisleri (öğrencinin bilişsel yapısı ile içerik yapısı arasındaki farklılık),
öğrencilerin bilişsel yapılarının sunumlarına ilişkin bilgi verir. Dolaylı ölçme
yaklaşımları, kelime ilişkilendirme tekniği, kartların sıralanması, görüşmeler, karar
vermedeki tercihler ve benzerlikleri sınıflama olarak gruplanabilmektedir (NavehBenjamin ve diğerleri, 1995).
Dolaylı yaklaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalardan, “Kelime İlişkilendirme
Tekniği” (word association tecnique) Shavelson (1972), tarafından geliştirilen,
öğrencilerin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları; yeni bilgi
ağını gözler önüne seren, öğrencilerin uzun süreli belleğindeki kavramlar arasındaki
ilişkilerin yeterli olup olmadığını veya anlamlı olup olmadığını tespit etmeye yarayan
tekniklerden en eskisi ve en yaygın olarak bilinenidir (Akt:Tongaç, 2006). Bu teknik,
bir disiplinin, durumun ya da kişinin test edilmesinde ve kavramların öğretiminde,
öğrencilerin konu dışı bağlantıları nasıl kurduğunu belirlemede kullanılabilir (Atasoy,
2004).
Dolaylı yaklaşımlarda kullanılan tekniklerden biri de, De Jong ve FergusonHessler (1986) tarafından geliştirilen “Kart Sıralama Tekniği” (card-sorting tecnique)
dir. Bir problem durumu sunulduğunda, şekil ve renkleri birbirinden farklı olan
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nesnelerin, bir düzen içinde, problem çözümüne katkıda bulunacak biçimde
sıralanmasını içerir. Sıralanan kartlar hiyerarşik düzenleme tekniği ile analiz edilerek,
öğrenciler yüksek sıralama ve düşük sıralama düzeyine sahip öğrenciler olarak ikiye
ayrılır. Böylece, öğrencilerin kartları düzenleme becerilerine göre, kavramlar arasındaki
bağları nasıl kurdukları da gözlenebilir.
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1995), dolaylı ölçümlerde bazı konuların
belirsiz kaldığını belirtmektedirler. Belirsizlikler dört grupta ele alınmaktadır.
Bunlardan ilki, bilişsel yapıların ölçülmesi ile bilişsel yapıdaki önemli bölümlerin
ortaya çıkarılabilmesidir. Ancak her bilgi yapısı bu kalıplara uymamaktadır. Yapılan
ölçümlerle, bilişsel yapının özellikleri ortaya konmaktadır. Elde edilen tüm veriler
aralık matrisine aktarılmasına rağmen, bazı kayıp düzenlemeler ve orijinal verilerde
kayıplar olabilmektedir. Örneğin, öğrencinin kavramlar arasındaki ilişkilere ilişkin
sunumları ile içeriğin sunumu arasında farklılıklar olabilmektedir. Öğrencinin bazı
farklı sunumları içerik içerisinde bir düzen içine oturtulabilse de bazı sunumlar eksik
kalmakta ya da farklı olmaktadır. Bu durumda öğrencinin oluşturduğu sunumu
değerlendirmede dolaylı ölçümler yetersiz kalabilmektedir. İkinci olarak, öğrencilerin
bilişsel yapılarının farklı yönlerini açıklamada tekniklerin yetersiz olduğudur. Bu tür
çalışmalarda yapısal gelişimin ölçütü olarak, genel yapılar kullanılmakta; genel yapılar,
öğrencinin bilişsel yapısını ya da gelişimini değerlendirmede yetersiz kalabilmektedir.
Üçüncü olarak, öğrenme ile performans arasındaki ayırımdır. Yapılan çalışmaların
çoğu, kavramların öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin olarak öğrencilerin gösterdikleri
performanslar ile ilgilenmektedir. Böyle durumlarda bilgi yapısının anlaşılması güç
olabilir. Dördüncü olarak ise, bu yöntemler bilişsel yapının dinamik özellikleri hakkında
bilgi vermezler. Bilindiği gibi bilişsel yapılar durağan değildir. Öğrenilen her yeni bilgi,
varolan bilgiyle birlikte yeniden yapılandırılır. Dolaylı ölçümlerde de, bu dinamik süreç
yerine pasif yapı ele alınmaktadır.
Bilişsel yapıları ölçmek amacıyla kullanılan doğrudan yaklaşımlarda, farklı
diyagram ya da hiyerarşik yapılarla, anahtar kavram ve önermeler düzenlenir ve bunlar
arasındaki ilişkiler gösterilebilir. Doğrudan yaklaşımlarda daha çok grafik oluşturma,
kavram haritaları, kavram-yapı analiz tekniği, haritalar, ağlar ve şemalar kullanılır. Bir
problemin

tanımlanmasında

doğrudan

değerlendirme

yaklaşımlarında

dolaylı

yöntemlere göre daha az sorun yaşanmaktadır ve dolaylı yaklaşımlar genelde nitel bir
boyut taşımamaktadırlar. Doğrudan yaklaşımlar da uygulanması sırasında nitel bir
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özellik

taşımamakla

birlikte,

verilerin

değerlendirilmesi

aşamasında

yapının

değerlendirilmesi nitel özellikler gösterir.
Doğrudan ölçme tekniklerinden biri olan “Kavram-Yapılandırma Analizi
Tekniği” (concept-structuring analysis tecnique/ConSAT), Champagne ve diğerleri
(1981) tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilere kartlara yazılı hazır terimler verilir.
Öğrenciler, kelime hakkında ne düşündüklerini geniş kağıtlar üzerinde düzenlerler.
Düzenlemeler yapıldıktan sonra araştırmacı, birbiriyle ilişkili kavramları bağlar ve
ilişkilendirmeyi sınıflandırır. Yapılan analiz, öğrencinin bilişsel sunumu ve yapı içeriği
arasındaki karşılaştırmayı kapsamaktadır. Sonuçlar bilişsel yapı ile içerik yapısındaki
benzerlikleri gösterir.
Diğer bir doğrudan ölçme yöntemi de, Geeslin ve Shavelson (1975) tarafından
geliştirilmiştir. “Grafik yapılandırma tekniği” (graph-building tecnique), farklı
yapılardaki benzerlikleri göstermek için farklı uzunluktaki çizgileri bağlayarak bir
grafik oluşturmayı içermektedir (Akt: Naveh-Benjamin ve diğerleri, 1995).
Dolaylı yöntemlerde karşılaşılan zorluk ve aksaklıkları gidermek amacıyla,
Reitman ve Rueter (1980), “Düzenlenmiş Ağaç Tekniği” (ordered-tree tecnique)’ni
geliştirmişlerdir. Teknik, Johnson (1972) ’un zihinsel organizasyon kuramını temel alır.
Tek bir kavram ya da kavram seti, hiyerarşik olarak zihinde organize edilir. Dolayısıyla,
bu zihinsel düzenleme sürecinde, bir kavrama bağlı olarak, diğer alt kavramlarla
bağlantı kuran öğrenciler olabildiği gibi, bağıntı kuramayanlar da olabilmektedir.
Düzenlenmiş Ağaç Tekniği”, “insanların, bir sonraki gruplamaya geçmeden önce, tüm
parçalar içindeki bir grup bilgiyi anımsama eğilimi vardır” gerçeğinden yola
çıkmaktadır. Grup içindeki tüm parçalar, daha sonra tekrar oluşturulan gruptaki
parçaları denetleyen kişi tarafından değerlendirilir. Tekniğin ana teması, bir sonraki
konuya geçmeden önce, tüm öğelerdeki bir parçayı anımsamaları ve her bir parçanın,
bilişsel yapıda uygun bir bölüme yerleştirilmesidir (Naveh-Benjamin ve diğerleri, 1995;
1989).
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1995), tarafından geliştirilen “yapıyı doldur”
(Fill-in-the-structure/FITS) tekniği ise, öğretmenin bilgi yapısıyla birlikte, öğrencilerin
bilişsel yapılarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Teknik, “öğrencilerin, bazı
parçaları boş olarak verilen yapıyı, bir düzen içinde doldurma eğilimleri ve kendilerinde
önceden var olan bir takım kavramlarla, sunulan yapı içindeki kavramlar arasında bir
bağ kurma eğiliminde olacakları” bilgisinden yola çıkmaktadır. Öğrencilere verilen yapı
içindeki kavramlar, yapının altında karışık bir şekilde sıralanır. Öğrencinin görevi,
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yapıda boş bırakılan yerlere uygun kavramı yerleştirmektir. Bir konu alanı için
kullanılan ve hiyerarşik olarak düzenlenen yapıda, tek bir kavrama bağlı olarak pek çok
bağıntılı kavram yer alır ve yapıda boş bırakılan yere uygun olmayan bir kavramın
yerleştirilmesi ise, öğrencinin bilişsel düzenlemesini gösterir. Öğrencinin yapıyı
doldururken yaptığı her doğru ve yanlış düzenleme ise, bilişsel yapıların nitel olarak
değerlendirilmesine olanak tanır.
“Yapıyı doldur” tekniğinin, diğer doğrudan ölçme tekniklerinden temel farkı,
hem nitel hem de nicel veriler sunmasıdır. Ayrıca, yapının yansız olarak kısa zamanda
doldurulabilmesi, çok fazla bireysel dikkat gerektirmemesi, puanlamasının kolay olması
ve bilişsel esnekliği ölçmede kullanılabilir olması, tekniğin önemli özelliklerindendir.
Bu çalışmada da, öğrencilerin bilişsel yapılarını anlamak amacıyla, “yapıyı doldur”
tekniği kullanılmıştır. Kullanılan teknik ile ayrıntılı bilgi ölçme araçları başlığı altında
verilmiştir.
Sonuç olarak bilişsel yapının değerlendirilmesinde, dolaylı ya da doğrudan
yaklaşımlar kullanılabilmektedir. Ancak tekniklerin genellenebilirliği sınırlıdır. Bu
teknikler, bilginin küçük parçalarında ve kısa öğretim periodlarında kullanımı
uygundur. Çünkü öğretim süresi uzadıkça öğrenilen kavramlar artmakta ve dolayısıyla
kavramlar arasındaki bağları görmek için çok daha geniş yapılara ihtiyaç duyulmakta ve
yapıların nitel olarak değerlendirilmesinde karışıklıklar olabilmektedir (NavehBenjamin ve diğerleri, 1995).

2.1. İlgili Araştırmalar

Aşağıda “İçerik Düzenleme ve Bilişsel Yapıların Değerlendirilmesi”,
“Kavram Öğretimi”, “Genelleme Öğretimi” ve “Bilişsel Esneklik” ile ilgili yurt içi ve
yurt dışında yapılan araştırmalara yer verilmiştir.
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2.2.1. İçerik Düzenleme ve Bilişsel Yapıların Değerlendirilmesi İle İlgili
Yapılan Çalışmalar

Aşağıda, öncelikle bilginin yapılandırılmasına yardımcı olan içerik düzenleme
ve bilişsel yapıların değerlendirilmesi ile ilgili yurt içi araştırmalara, daha sonra ise yurt
dışı

araştırmalara

yer

verilmiştir.

İçerik

düzenleme

ve

bilişsel

yapıların

değerlendirilmesi ile ilgili araştırmaların birlikte verilmesinin nedeni, çoğu zaman içerik
düzenleme ile bilişsel yapı arasındaki ilişkinin de aynı anda incelenmiş olmasıdır.

2.2.1.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar

Ülkemizde içeriğin düzenlenmesi ve bilişsel yapıların değerlendirilmesi ile
ilgili yapılan çalışmalar sınırlı sayıda olmakla beraber son yıllarda araştırmacıların bu
alana daha yoğun ilgi gösterdiği ve alan üzerinde daha çok tartışıldığı söylenebilir.
Yurt içinde “içeriğin düzenlenmesi ve bilişsel yapıların değerlendirilmesi” ile
ilgili yapılan belli başlı araştırmalar aşağıda verilmiştir.
Tongaç (2006), farklı öğretim yaklaşımlarının (düz anlatım, kavram haritası,
kavram haritası ve işbirlikli öğrenme), öğrencilerin 6. sınıf Fen Bilgisi dersinde bilişsel
yapılarındaki kavramlar arası ilişkilere etkisi olup olmadığını araştırmıştır. Öğrencilerin
zihin haritalarını değerlendirmek amacıyla Kelime İlişkilendirme Testi (KİT)
kullanılmıştır. KİT sonuçlarının analizinde sadece anahtar kavramlara verilen cevap
kelime çeşitleri kullanılmadığı, aynı zamanda anahtar kavramlara verilen cevap
kelimelerinin çeşidini ve frekansını gösteren frekans tablolarındaki verilerden yola
çıkılarak zihin haritaları elde edilebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, öğretim
yöntem ve yaklaşımlarının çeşitlendirilmesinin, öğrenci merkezli etkinliklerin birden
fazla kullanılmasının ve bu süreçte işbirlikli çalışma ortamlarının oluşturulmasının
öğrencilerin bilişsel yapısının ağsı ve karmaşık bir şekilde yapılanmasına zemin
hazırladığı saptanmıştır.
Özatlı (2006), lise biyoloji dersinde zor olarak algılanan konuların tespit
edilmesi ve zor olarak algılanan bir konuda kavram haritalarının ve V-diyagramlarının
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başarıya ve bilişsel yapıda kavramlar arasındaki ilişkiye etkisini belirlemek amacıyla
yaptığı çalışmada, öğrencilerin bilişsel yapılarının değerlendirilmesi için KİT
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kavram haritası ve V-diyagramının
kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin bilişsel yapılarının kontrol grubundaki
öğrencilere göre anahtar kavramlar arasında çok fazla bağlantı kurabildikleri
belirlenmiştir. Bu sonuç, deney grubunda uygulanan öğrenci merkezli etkinliklerin
öğrencilerin belleğinde kavramlar arası ilişkileri yapılandırmasını kolaylaştırdığı, ağsı
bir dallanmayı teşvik ettiği ve bu nedenle de anlamlı öğrenmelerin oluşmasını sağladığı
bulgusuna ulaşılmıştır.
İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin kullandıkları içerik
düzenleme stratejilerinin öğeleri belirleme kuramı temelinde değerlendirmesini yapan
Kılıç (2004), ilköğretim 5. sınıf düzeyinde sosyal bilgiler dersinde 3 ayrı sınıfta gözlem
ve görüşme yapmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin içerik türlerinden daha çok
olguyu kullandıkları ve olguların hatırlama düzeyinde kazandırılmasında ÖBK’nın ilgili
modeli ile tutarlık gösterdiği; kavram öğretiminde uygulama ve yaratma düzeyinde hiç
öğretim yapmadıkları, yalnızca genelleme-hatırlama düzeyinde öğretim yaptıkları,
ancak ÖBK’ya göre kavramların hatırlama düzeyinde kazandırılması ile ilgili modelle
tutarlık göstermediği ve genellemelerin öğretiminde ÖBK’ya göre genellemelerin
hatırlama düzeyinde kazandırılması ile ilgili modelle tutarlık göstermediği bulunmuştur.
Kutlu (1999),“Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve
Bilgisayar Destekli Sunumun Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi” adlı çalışmada, ÖAK’na
dayalı bilgisayar destekli sunumla yapılan matematik öğretimine katılan öğrencilerin
akademik başarılarının, sadece ÖAK’na dayalı matematik öğretimi yapılan öğrencilerin
elde ettikleri akademik başarılarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer
taraftan ÖAK’na dayalı bilgisayar destekli sunumla yapılan matematik öğretimine
katılan öğrencilerin kalıcılık testi öğrenme düzeylerine göre, akademik başarıları ile
sadece ÖAK’na dayalı bilgisayar destekli sunum yapılan matematik öğretimine katılan
öğrencilerin kalıcılık testi puanlarına göre aralarında anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir. 1. ve 2. deney grubunun hem toplam hem de öğrenme düzeylerine göre
akademik başarılarına bakıldığında, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek
olduğu belirtilmiştir.
Değişik içerik düzenlemelerin başarıya etkisini araştıran Erdem (1994), içerik
stratejilerinden,

ön

örgütleyicilerle

sentezleyicilerin

kullanılmasının

ve

94
kullanılmamasının

başarıya

etkisini

incelemiştir.

Araştırma

sonucunda,

ön

örgütleyicilerle sentezleyicilerin kullanıldığı gruplarla diğer gruplar arasında bilgi,
kavrama ve uygulama düzeylerinde anlamlı fark olmadığı; sentezleyicilerin kullanıldığı
gruplarla, ön örgütleyicilerin kullanıldığı gruplar arasında, bilgi düzeyinde, sınama
durumlarından birinde sentezleyici ve diğerinde ise ön örgütleyici kullanılan grup lehine
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kavrama ve uygulama düzeyinde gruplar arasında fark
olmadığı, sentezleyicilerin kullanıldığı gruplarla sentezleme stratejisi kullanılmayan
gruplar arasında bilgi ve kavrama düzeylerinde, üçüncü ünitedeki sınamada anlamlı fark
bulunduğu, ön örgütleyici kullanılan grupla, sentezleme stratejisi kullanılmayan gruplar
arasında bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerinde anlamlı fark bulunmadığı; kavrama
ve uygulama düzeylerinde, sentezleme stratejileri arasında anlamlı fark olmadığı
bulunmuştur.
Metinden öğrenme ilkelerine göre hazırlanan ders kitabının öğrenci erişisine
etkisini araştıran Yalçın (1994), metinden öğrenme ilkelerine göre hazırlanan sorulu ve
sorusuz ders kitaplarının, geleneksel ders kitaplarına göre, toplam erişi üzerinde, bilgi,
kavrama ve uygulama düzeyinde, kalıcılıktaki toplam erişi üzerinde daha etkili olduğu
bulunmuştur. Gruplar arasındaki anlamlı farkın sorulu ders kitabını kullanan grup lehine
olduğu saptanmıştır.

2.2.1.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar

Wilhelm ve Beishuizen (2003), 50 üniversite öğrencisi üzerinde, öz denetimli
tümevarımsal öğrenmede içeriğin etkilerini inceleyen bir deneysel araştırma
yapmışlardır. Bu deneysel çalışmada, araştırmacılar gruplara sunulan durum içerisinde
bulunan beş bağımsız ve bir bağımlı değişken arasındaki ilişkileri tanımlamak üzere iki
öğrenci grubuna bir öz denetimli öğrenme programı uygulamışlardır. Grupların
eşitlenmesinde, öğrencilere entelektüel becerilerin belirlenmesine yönelik bir test
uygulanmıştır. Deneysel süreçten önce öğrencilere, deneyin amaç ve süreci hakkında
bilgiler verilmiştir. 1. deney grubuna iyi bildikleri somut bir görev, 2. deney grubuna
ise, izomorfik soyut bir görev verilmiş ve buradaki bağımsız değişkenlerin bağımlı
değişken üzerinde nasıl etkili olabileceğine ilişkin alternatifler üretmeleri istenmiştir.
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Öğrenme sırasında, tümevarımsal öğrenme sürecinin göstergeleri, sesli düşünme
tutanakları (think–aloud protocols) ve öğrencilere sorulan standartlaştırılmış sorulara
verilen yanıtlarla toplanmıştır. Sonuçta, somut durumun sunulduğu grupta, öğrenme
çıktılarının düzeyi, tümevarımsal süreçleri kullanma düzeyi,

ortaya

konulan

hipotezlerin, planların ve sonuçların sayısı daha yüksek bulunmuştur.
Beishuizen ve diğerleri (2003), bir çalışma metninde örneklerin ve ana
fikirlerin, metnin kapsamını nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla deneysel bir
çalışma yapmışlardır. Araştırmada Vermunt’un “somut ayrıntılama” öğrenme stili
kullanılmış ve eğitim psikolojisi dersini alan üniversite öğrencileri ile çalışılmıştır.
Çalışmada 1. deney grubunda, somut metin ve birkaç örnek ile soyut metin ve birkaç
ana fikir karşılaştırılmıştır. 2. deney grubunda ise, ana fikirden örneğe doğru giden,
düşünce merkezli metin ile örnekten ana fikre doğru giden örnek merkezli metinler
karşılaştırılmıştır. 1. deney grubuna, çok sayıda örnek olan ve ilişkisiz örnekler ile ana
fikir verilmiştir. 2. deney grubuna ise, ana fikirden sonra örnekler, ana fikir ile birlikte
örnekler ve örneklerin arkasından ana fikir verilmiştir. Uygulamadan sonra öğrencilere
bir kelime testi ve açıklama testi verilmiştir. Test sonuçlarına göre, bir ana fikir ve 2-5
örnek ile çalışmanın en iyi sonucu verdiği bulunmuştur. Öğrenciler, bilgiyi
yapılandırmak ya da ilk bilgiyi oluşturmak için örnekleri kullanmaktadırlar. İlişkisiz
örnekler ise, sayısı çok fazla olduğunda öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Somut ayrıntılamada daha yetenekli olan öğrenciler, kişisel deneyimlerini birleştirirken
ana fikirden yararlanmışlardır. Somut ayrıntılama testinden düşük puan alan öğrenciler,
çalışma metinlerindeki örnekleri görmede duygusal davranmışlardır. Sonuç olarak,
açıklayıcı metinlerde örneklerin zorunlu olduğu söylenebilir. Bulgulara göre, ana
fikirler gereklidir. Ancak, altı çizili kavram ve genellemelerin öğrenilmesi ile
karıştırılmaması için, ana fikri metnin sonuna koymak daha etkili olmaktadır.
Herbert ve Burt (2003), öğrencilerin hafızalarına ilişkin farkındalık düzeyleri
ve şema oluşturmalarında, farklı gözden geçirme durumlarının etkilerini inceledikleri
iki aşamalı bir çalışma yapmışlardır. İlk aşamada, yaş, cinsiyet ve daha önce aldıkları
dersler bakımından eşitlenmeye çalışılan ve hepsi aynı psikoloji dersini alan 80
üniversite öğrencisi tesadüi olarak üç gruba atanmıştır. İkinci aşamada ise, 140 öğrenci
çalışmaya katılmıştır. Her iki aşamada da aynı süreç izlenmiştir. Üç grubun her biri, 10
hafta boyunca farklı modellerle değerlendirilmiştir. Toplam olarak üç test oturumu
gerçekleştirilmiş ve birinci ile ikinci oturum arasında 4, ikinci ile üçüncü oturum
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arasında ise 6 haftalık aralar verilmiştir. Her deneysel dönemin başında öğrencilere,
halen almaya devam ettikleri psikoloji dersinde, bugüne kadar öğrenmiş olmaları
gereken bilgilerle ilgili bir genel testi yanıtlamaları gerektiği belirtilmiş ve bunu
yapmaya eğilimli öğrenciler olmakla birlikte, onlardan deneysel işlemler öncesinde
materyalleri tekrar gözden geçirmeleri istenmemiştir. Her dönem için, öğrencilere aynı
açıklamalar yapılarak, çoktan seçmeli bir test uygulanmıştır. Benzer şekilde üçüncü
dönemde de, tüm gruplara aynı kısa-yanıtlı soru formu uygulanmıştır. Bu form birinci
dönemde C grubu için, ikinci dönemde de B grubu için farklı düzenlenmiştir. Çoktan
seçmeli test uygulanırken, öğrencilere her sorunun, aldıkları psikoloji dersindeki
öğrenme yaşantılarıyla ilgili olduğu vurgulanmıştır. Çoktan seçmeli ilk testin
sonuçlarında gruplar arasında hafıza farkındalığına ilişkin anlamlı farklar çıkmamıştır.
Ancak üçüncü dönem sonunda yapılan testin sonuçlarında A ve B grubu C grubundan
daha yüksek performans göstermiştir.
Merrienboer ve diğerleri (2003), “Karmaşık Öğrenmeler için Bir Öğretim
Tasarımı:

Öğrenenin

Zihninin

Yüklenmesi”

isimli

çalışmalarında,

karmaşık

öğrenmelerin amacının tutum, davranış ve bilginin bütünleştirilmesi, farklı davranışların
oluşumunun düzenlenmesi ve günlük yaşamda ya da çalışma hayatında öğrenilenlerin
transfer edilmesi olarak belirtilmiştir. Yapılan çalışmada bilişsel yükleme teorisiyle
tutarlı olan karmaşık öğrenmeler için bir model tasarlanmıştır. Son zamanlardaki
öğrenme teorileri, öğrenme için enerjik bir güç olan ve gerçek yaşam etkinliklerine
dayanan otantik öğrenmeleri vurgulamaktadır. Bu tür etkinlikler, öğrenen kişiye etkili
bir performans göstermesi için gerekli bilgi, yetenek ve tutumlara uyum sağlamasında
yardım etmektedir. Geliştirilen modelde, iyi düzenlenmiş bir öğrenme ortamının dört
öğeden oluştuğu varsayılmaktadır. a. Öğrenme etkinliği, b. Destekleyici bilgi, c.
İşlemsel bilgi ve d. Bölüm-etkinlik alıştırması. Belirtilen öğrenme etkinliklerinde
bilginin basitten karmaşığa doğru sıralanması ve bilginin düzenlenmesi söz konusudur.
Bu özelliği ile Reigeluth’un Öğretimi Ayrıntılama Kuramı ile benzerdir. Bu öğrenme
etkinlikleri gerçek ya da benzer öğrenme ortamlarında öğrenen tarafından meydana
getirilir ve karmaşık bilginin tüm parçaları ile öğrenen karşı karşıya getirilir.
Destekleyici bilgi ve işlemsel bilgi, zamanında öğrenciye gösterilmelidir. Destekleyici
bilgi, öğrenenlerin tüm etkinliklerinde daha karmaşık etkinliklerin uygulanmasını
sağlamak amacıyla sunulurken işlemsel bilgi, öğrenme etkinliklerinin o andaki yönünü
uygulamak için tam zamanında verilmektedir. Araştırma sonucunda bir öğretim
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tasarımcısı, öğrenme ortamına pek çok etmenin etki ettiğini bilmeli ve bilişsel yükleme
yapılırken tüm etmenler göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir.
Aulls (2003) yaptığı araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin içerik öğrenme ve
açıklayıcı verilerek yazılan programın ve etkili okumanın kavramsallaştırma üzerine
etkilerini araştırmıştır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 1) öğretmen
performansına bağlı olarak, öğrencilerin değerlendirilmesi ve 2) öğrencilerin bilgiyi
transfer etmedeki yeterlikleri. Yapılan çalışma sonucunda;
1. Program tasarımında iyi düzeyde bilgiye sahip olan öğretmenler ile daha az
bilgiye sahip olan öğretmenlerin öğrencileri arasında coğrafya dersine ilişkin başarıda
anlamlı bir fark bulunmuştur.
2. I. gruptaki öğrencilerin bilgiyi transfer etmede, II. gruba göre daha başarılı
oldukları belirlenmiştir.
Diehl ve Mills (2002), Okuyucuların algı ve performansları ile işlemsel metin
yapısını karşılaştırmıştır. İşlemsel metin yapısı incelendiğinde, zincirleme sonuç
açıklamaları, etkinlik ve çok önemli görülen ve çok yavaş okunan görev adımları ile
ilgili bilgi yapısı ile, öğrencilerin algıları, okuma zamanları karşılaştırılmıştır.
Değişkenler arasındaki ilişki, yanlış-doğru performans testleri ile değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
1. Zincirleme sonuç açıklamalarının yapıldığı metinler, öğrenciler tarafından
zor metinler olarak algılanmıştır. Ancak, anlaşılması daha kolay olmuştur.
2. Etkinliklerin yerleştirildiği metinler, önemli olarak algılanmış ve başarı
testlerinde diğer gruplara göre öğrenciler daha başarılı olmuşlardır.
3. Öğrencilerin okuma hızları dikkate alındığında, zincirleme sonuç
açıklamalarının yapıldığı metinleri 1. okumada anlamalarına rağmen, 2. okumada
işlemlerin adım adım verildiği metinler daha iyi anlaşılmıştır.
Renkl (2002), öz açıklamalarla öğrenmeyi (learning via self-explanations),
öğretimsel açıklamalarla bütünleştirmek için anlaşılır bir ilkeler seti geliştirmiş,
uygulamış ve test etmiştir. Çalışmada deney ve kontrol grupları öğretmen adaylarından
oluşturulmuştur. Deneysel süreçten önce, gruplara olasılık problemlerinden oluşan 9
soruluk bir ön test uygulanmıştır. Daha sonra her iki gruba, konuyla ilgili ek örnekler de
içeren ve olasılık hesaplamalarının temel ilkelerini kapsayan bir metin verilmiş ve bu
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metnin ne düzeyde anlaşıldığı ölçütlere dayalı ve yanlışların anında düzeltilebildiği bir
testle sınanmıştır. Herhangi bir yanlış yanıtın olması durumunda, bireylere yarı
yapılandırılmış

açıklamalar

sunulmuş

ve

kendilerine

verilen

metni

tekrar

okuyabilecekleri belirtilmiştir. Bu işlemden sonra öğrencilere ek örnekler üzerinde
çalışmak üzere, 45 dakika süre verilmiştir. Bu aşamada 20 kişiden oluşan kontrol
grubunda öğretimsel açıklamalar kullanılmamış, 28 kişilik deney grubunda ise,
öğretimsel açıklamalar kullanılmıştır. Ek örnekler üzerinde çalışırken, öğrencilerin sesli
düşünmeleri ve zihinlerinde olup biten her şeyi sözel olarak ifade etmeleri istenmiştir.
Katılımcılara son olarak, örneklerin yararlılığı konusunda bir anket ile son test
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretimsel açıklamaların öğrenme üzerinde
olumlu etkileri olduğu ve deney grubundaki öğrencilerin, yakın transfer, uzak transfer
ve toplam puanlar bakımından daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada
deney grubundan elde edilen bulgulara dayalı olarak, öğretimsel açıklamaların
kullanılmasının yaratabileceği sakıncalar da tanımlanmış ve bunların etkililiğinin
geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Sinatra (2000), “içerik konularının öğrenci tarafından daha iyi düşünülmesi,
okunması ve yazılmasının öğretilmesi” isimli makalesinde metnin yapısı, kavramlar ya
da bilişsel haritalar ve öğretme stilindeki değişmelerin, içeriğin daha etkili olarak
öğrenilmesindeki yardımı üzerine odaklanmıştır. Açıklayıcı metinlerde, anahtar bir
kavram, fikir ya da kavramlar mantıklı olarak düzenlenerek bir metin hazırlanmıştır.
Fikir ve kavramlar merkeze alınarak anafikir sık sık tekrarlanmıştır. Diğer kavramlar
ikinci derecede yapılandırılarak ve çok detaylı bilgi mantıksal olarak sıralanarak diğer
kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Bilginin bu şekilde yapılandırılması, öğrencilerin
konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olmuştur.
Cardellini ve Bahar (2000), kimya mühendisliği 1. sınıf üniversite öğrencileri
ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin bilişsel yapılarını haritalamak amacı ile Kelime
ilişkilendirme Testi (KİT) kullanmışlardır. 86 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada,
anahtar kavramlarla ilişkilendirdikleri cevapların sayısının arttığı bulunmuştur. Ancak
haritalama sonuçları, öğrencilerin büyük bir kısmının anahtar kelimeleri ve bunlarla
ilişkilendirdikleri kelimeleri bir ağ şeklinde görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Bahar ve diğerleri (1999), Glasgow Üniversitesi 1. sınıf biyoloji öğrencileri
üzerinde genetik alanında ünite işlendikten sonra Kelime ilişkilendirme Testi (KİT)
uygulanmıştır. 280 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada, öğrenciler verilen on anahtar
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kavram ve ilgili diğer kavramlar arasındaki ilişkiyi haritalamak amacı ile cevap
frekansları ve ilişki katsayı değerleri kullanılmıştır. Sonuçta öğrencilerin verilen anahtar
kavramlara ilişkin birçok yanıt vermesine rağmen, kavramların birbiri içine girmiş
olması ilişkili bir ağ olarak göremediklerini ortaya koymuştur. Ancak öğrencilerin
sınavlardan yüksek not alması, sınavda kullanılan çoktan seçmeli testin kavramlar
arasındaki ilişkileri yoklamadığı, bilişsel yapıdaki her biri ayrı adacık şeklinde olan
kavramları test ettiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Winitzky

ve

diğerleri

(1994),

öğretmenlerin

bilişsel

yapılarının

değerlendirilmesine yönelik yaptıkları çalışmada, öğretmen eğitimi programının sınıf
yönetimi performanslarına

etkisini değerlendirmişlerdir.

Yapılan çalışmada

9

ortaöğretim öğretmeni ile 1 yıl süreli çalışılmış ve aldıkları eğitim sonucunda bilişsel
yapılarını değerlendirmede düzenli ağaç tekniği, performanslarını değerlendirmede ise,
kavram haritaları kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, düzenli ağaç tekniğinden
aldıkları puanlar ile kavram haritalarından aldıkları puanlar arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Farklı bir değişle, başarı ile bilişsel yapılardaki değişme
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Farklı ayrıntılama stratejilerinin öğrencilerin farklı eğitim hedeflerine
ulaşmadaki başarılarına etkisini araştıran Jackson ve Dwyer (1995), 144 kolej öğrencisi
ile çalışmıştır. Üç farklı bireysel ölçüt testiyle (terminoloji, çizim ve anlama testi), elde
edilen akademik başarı (ön bilgi düzeyinin yüksek ve düşük olması), bağımlı değişken
ve ÖAK’nın içerik düzenlemeye ilişkin önerdiği temel stratejiler esas alınarak
geliştirilen yöntemler de bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Yöntem değişkenleri;
1. herhangi bir dış ayrıntılama öğesi verilmemiştir. 2. önkoşullu öğrenme sıralaması,
özetleyiciler ve özetleyicilerden oluşan strateji öğeleri 3. anolojiler, bilişsel strateji
uyarıcıları verilmiştir. 4. bu bölümde II. ve III. yöntem değişkenlerinin tümü
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, tüm ölçümlerde öğrencilerin ön bilgi düzeyleri ile
yöntem değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yöntem değişkenleri
arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için Scheffe analizi yapılmış ve
sonuçlara göre terminoloji testi, 2. yöntem değişkeni, diğer değişkenlerden daha etkili
olduğu bulunmuştur. Çizim testi, 1. 2. ve 3. yöntem değişkenleri düzeyinde 4. yöntem
değişkenine göre, öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etki yaptığı gözlenmiştir.
Ayrıca, öğrencilerin her bir ölçme türü için dört yöntem değişkeni kapsamında elde
ettikleri puanların standart sapmaları ve ortalamaları da ayrıca belirlenmiştir. Yapılan
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varyans analizi sonucunda, çizim testindeki yöntem değişkenlerine göre elde edilen
puanlar arasında anlamlı fark olduğu, ancak terminoloji ve anlama testlerinde, yöntem
değişkenleri kapsamında anlamlı fark olmadığı belirtilmektedir. Akademik başarı
açısından bakıldığında, üç yöntem değişkeninin de, 4. yöntem değişkenine göre,
akademik başarıyı daha çok artırdığı belirtilmektedir.
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1995), Michigan Üniversitesinde “öğrenmeyi
öğrenme” dersinde yaptıkları bir çalışmada, bir dönem boyunca öğrencilerin (N=25)
bilişsel yapılarının gelişimini değerlendirmek amacıyla “fill-in-the-stucture” (FITS)
tekniğini kullanmışlardır. Öğrencilerin sınıf içi performansları da çoktan seçmeli testle
belirlenmiştir. Ders bir dönem boyunca devam etmiş ve sınıf içi etkinlikler
uygulandıktan sonra öğretmenin kendi bilgiyi yapılandırma biçimine göre düzenlediği
iki bilgi yapısı ve performans testi dönem başında ve dönem sonunda öğrencilere
verilmiştir. Performans testini ve iki yapıyı da dolduran öğrencilerin yanıtları analiz
edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, öğrencilerin kavramsal yapılarının geliştiği
görülmüştür. Dönem boyunca doğru olarak yerleştirilen kavramların yüzdesi artmış ve
bu artış özellikle düşük seviyedeki yapılarda gözlenmiştir. Öğrencilerin sınıf içi
performansları ile bilişsel yapıdaki gelişimleri arasınsa da pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu saptanmıştır.
English (1992), “ÖAK ile İlgili Geliştirici Bir Araştırma” adlı çalışmada,
ayrıntılama kuramının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla, ÖAK ve ÖBK’nın
önerileri doğrultusunda, çalışma materyalleri ile çalışan öğrencilerin görüşleri
değerlendirilmiştir. Nitel veri analizi sonuçlarına göre, koşulların sınıflandırılması,
analoji kullanmayı teşvik, işlemsel bilginin karşılaştırılması ve kıyaslanması,
analojilerde görsel şemalar, daha fazla odaklandırılmış öz oluşturma yöntemleri, teşhis
edici geribildirim yapılandırılması, sentezlemede istenilen kalitede uygulama alıştırması
ve örnekler gereksinimi önerilmektedir. Araştırma sonunda, sunulan eğitimin daha
etkili, verimli ve çekici olduğu belirtilmektedir.
Driscoll (1990), öğrencilerin anlamını bilmedikler kavramları öğrenmedeki
gelişimlerinin belirlenmesinde bilişsel yapılarını değerlendirmek amacıyla yaptığı
çalışmada, soyut paragraflarda somut örneklerin etkisi araştırılmıştır. 20 öğrenci
üzerinde gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, düz metin şeklinde verilen pasajları
okumuşlar ve pasajları okurken bir grup öğrenciye hatırlatıcılar verilmiştir. İkinci
metnin sonunda da bilişsel yapı değerlendirme testi verilmiştir. Elde edilen sonuçlara
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göre, bilişsel yapılar içerik yapısıyla geliştirilebilir. Ancak hatırlamayla ilişkisi
düşüktür. Ayrıca daha yüksek düzeyde öğrenmenin değerlendirilmesi ve bilginin
transferinde açıklamaların etkisinin olduğu belirtilmektedir.
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1989), yaptıkları araştırmada öğrencilerin
bilişsel yapılarını “ordered tree” (düzenli ağaç) tekniği ile değerlendirmişlerdir. Yaşlılık
psikolojisi dersini alan üniversite öğrencilerinin bilişsel yapılarını dönemin başında,
ortasında ve sonunda değerlendirmişlerdir. Sonuçlar göstermektedir ki, öğrencilerin
bilgileri dönemin başında dil gelişimine bağlı olarak daha alışılmış ve basmakalıp iken,
dönem süresince kavramlar arasında yeni ilişkiler kurdukları saptanmıştır. Dönemin
sonunda ise, öğrencilerin bilişsel yapıları gelişmiş ve farklılık göstermiştir.
De Jong ve Ferguson-Heisler (1986), fizik dersinde problem çözme
becerilerinin gelişmesinde öğrencilerin bilişsel yapılarını değerlendirmek amacıyla kart
sıralama tekniği kullanılmıştır. Fizikte kullanılan 65 element, 12 farklı şekilde
sunulmuştur. Problem durumu ise, açıklayıcı bilgi ve işlemsel bilgi ile sunulmuştur.
Öğrenciler her bir kümedeki 65 elementi sıralamışlardır. Sıralanan elementler,
hiyerarşik düzenleme tekniği ile analiz edilmiş ve öğrencilerin bilişsel yapıları zengin
olarak sıralayanlar ve zayıf olarak sıralayanlar şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Sonuçta,
kart sıralamalarını iyi yapan öğrencilerin problem çözmede daha başarılı oldukları, zayıf
sıralama yapan öğrencilerin ise, problem çözmek yerine elementlerin özelliklerini göz
önünde tutarak hiyerarşik bir sıralama yaptıkları bulgusu elde edilmiştir.
Kempa ve Nichols (1983), öğrencilerin bilişsel yapıları ile kimya alanında
problem

çözme

becerileri

arasındaki

ilişki

kelime

ilişkilendirme

testi

ile

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sınav puanları ile kelime ilişkilendirme testi puanları
arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Sonuçta öğrencilerin Kelime
ilişkilendirme Testi (KİT) sonuçlarından elde edilen kavram haritalarında kavramlar
arasında ne kadar iyi bir bağlantı varsa, problemleri o kadar iyi çözdükleri bulgusuna
ulaşılmıştır.

Ayrıca,

öğrencilerin

çözemedikleri problemlerin,

KİT

de

ilişki

kuramadıkları kavramlarla ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Champagne ve diğerleri (1981), kavram yapısı analiz tekniği (ConSat)
kullanarak öğrencilerin bilişsel yapıları ile içerik yapısı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
Bu teknikte öğrencilere kartlara yazılı terimler verilmiş ve her bir öğrenciye verilen
terimle ilgili düşüncelerini geniş kağıtlar üzerinde göstermeleri istenmiştir. İşlem devam
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ederken öğretmen, kelime grupları, kavramlar ya da kavramlar arasındaki ilişkiyi
belirlemede ve isim koymada rehberlik eder. Yapılan bu analiz, öğrencilerin bilişsel
sunumları ile içerik yapısı arasındaki nitel karşılaştırmayı içermektedir. Sonuçta, bilişsel
yapı ve içerik yapısı arasındaki benzerlik öğretimden sonra artmaktadır.
Shavelson (1972), fizik kavramlarının öğrenilmesinde, öğrencinin bilişsel
yapısının ve içerik yapısının uygunluğunu araştırmıştır. İçerik yapısı, Digrafh tekniği ile
(tek sesi temsil eden tek harfin kullanılması) ele alınmıştır. Bilişsel yapı ise, kelime
ilişkilendirme tekniği ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, benzerlik matrisleri
oluşturularak değerlendirilmiştir. Bu matris ile, içerik yapısı ve farklı öğrenme
durumları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak dönem başında içerik yapısının açık olarak
belirlenmesi ile yapılan öğretim sonucunda öğrencilerin bilişsel yapıları öğretim
süresince gelişme göstermiştir.

2.2.1.3. Araştırmaların Değerlendirilmesi

İçerik düzenleme ve bilişsel yapıların değerlendirilmesi ile ilgili yurtiçinde
yapılan çalışmalara bakıldığında, içerik düzenleme alanında daha çok öğretim
uygulamalarını değerlendirmek ya da öğretim kuramlarının önerilerini ölçüt olarak
kullanarak etkililiğini değerlendirmek amacıyla çalışmalar yapıldığı görülmektedir.
İçerik düzenleme ile ilgili olarak yurt içinde çok fazla çalışma yapılmadığı da
gözlenmektedir. Yurtiçinde yapılan çalışmaların ise, çok fazla ayrıtılandığı göze
çarpmaktadır. Özellikle içerikte örneklerin, örnek sayılarının, anafikrin, neden-sonuç
bağlantılarının ve açıklayıcıların öğrenme ile ilişkisini kuran araştırmalar oldukça
ayrıntılıdır.
Bilişsel yapıların değerlendirilmesi ile ilgili yurt içinde yapılan çalışmaların
ise, çok az olduğu ve bunlarında son iki-üç yılda yapıldığı gözlenmektedir. Bilişsel
yapıların değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan çalışmaların da, öğrencilerin
akademik başarılarını değerlendirme yöntemlerini desteklemek amacıyla kullanıldığı
görülmektedir. Yurt dışında yapılan çalışmalarda bilişsel yapıların değerlendirilmesi
için tekniklerin geliştirilmesi ve geliştirilen tekniklerin, kullanılan yöntemlerin
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etkililiğini test etmede kullanıldığı gözlenmektedir. Özellikle kavram öğrenme ile
bilişsel yapı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara rastlanmıştır.

2.2.2. Kavram ve Genelleme Öğretimi İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Aşağıda, öncelikle kavram ve genelleme öğretimi alanında yapılan yurt içi
araştırmalara daha sonra ise yurt dışı araştırmalarına yer verilmiştir.

2.2.2.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar

Yurt içinde kavram öğretimi ve öğrenimi ile ilgili çalışmaların son yıllarda
oldukça arttığı söylenebilir. Ancak genelleme öğretimi ile ilgili çalışmalar yok denecek
kadar azdır. Yapılan çalışmalara bakıldığında, kavram öğrenmenin genelleme
kazanımına etkisini doğrudan araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Ülkemizde “kavram ve genelleme öğretimi” ile ilgili yapılan belli başlı
araştırmalar aşağıda verilmiştir.
Yükselir (2006), “İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Geçen
Kavramların Kazanımı ve Kalıcılığında Kavram Analizi Yönteminin Etkisi” adlı
çalışmasında, 6. sınıf sosyal bilgiler programında “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde
geçen kavramların kazanımı ve kalıcılığını kavram analizi yöntemiyle değerlendirmiştir.
Yapılan deneysel çalışmada kavramların kazanımında, kavram analizi yönteminin
geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu belirtilmektedir.
Keskin (2003), “İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde tarih kavramlarının
kazandırılma düzeyi” adlı araştırmada, 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında bulunan
kavramların, mevcut programda bulunan kavramlara uygunluğu ve öğrenilen
kavramların çeşitli değişkenler ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada,
programda öngörülen kavramların daha çok bilgi düzeyinde kazandırıldığı, kavrama
düzeyine çıkılmadığı belirtilmektedir.
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Coşkun (1999) tarafından yapılan “Öğeleri Belirleme Kuramına Dayalı
Kavram Öğretiminin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi” adlı çalışmada, Eğitime
Giriş dersinde bazı kavramların öğretiminde, geleneksel öğretim ile ÖBK’ya dayalı
olarak yapılan öğretimin başarıya, öğrenme düzeylerine ve öğrenmenin kalıcılığına
etkisi araştırılmıştır. Araştırmada geleneksel yöntem, birincil sunu biçimleri, birincil
sunu biçimleri+ikincil sunu biçimleri, bağımsız değişken olarak ele alınmıştır.
Araştırma sonucunda, gruplar arasında anlamlı farkın olduğu ve bu farkın deney
grupları lehine olduğu saptanmıştır. Deney grupları arasındaki farkında birinci deney
grubu lehine olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, ÖBK’ya dayalı olarak yapılan kavram
öğretiminin geleneksel yönteme kıyasla daha etkili olduğu belirtilmektedir.
Güvenir ve Koç (1998), “Binişik özellik aralıkları ile kavramların sunumu”
adlı araştırmalarında, örnek temelli öğrenme yönteminde binişik özellik aralıklarıyla
sunumu tanıtılmıştır. Bu model, bir kavramın her sınıf ve özellik için binişik özelliklerle
sunumunu içermektedir. Binişik özellik aralıkları ile sınıflama, bu tekniğin bir kısmını
oluşturmaktadır. Başlangıçta, özelliklerin aralık-sınıf boyutunda bir noktası sunulmuş
daha sonra, genellemelere doğru açıklamalar yapılmıştır. Özellik olmayanlar ise,
sınıflamanın binişik aralık özellikleri (COFI) ile ilgili bir algoritmayla sunulmuştur. Bu
algoritmada, sınıflama her özellik tarafından bireysel olarak yapılmış ve bölgesel
yordamalar arasında seçimlerle gerçekleştirilmiştir. Kavram öğrenme yöntemlerinden
biri olan örnek temelli öğrenme içinde kullanılan bu tekniğin (COFI) değerlendirilmesi
ve kullanımı makalede açıklanmaktadır.
Yontar (1991) “Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin bilişsel gelişim ve
kavramsallaştırma düzeyleri” adlı çalışmada, 5., 8., ve 11. sınıfta olan toplam 229
öğrenciyle çalışma yapmıştır. Araştırmada, öğrencilerin yaş ve bilişsel gelişim
düzeylerinin, belirlenen kavramlarla ilgili kavramsallaştırmaları üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yaşının ve örgün eğitim kurumlarında
bulunma sürelerinin, tek başına öğrencilerin kavramsallaştırmaları üzerinde etkili
olmadığı, bilişsel gelişim düzeyinin kavramsallaştırma üzerinde anlamlı etkisi olduğu
bulunmuştur.
Ülgen (1988), “Eğitim Psikolojisi Dersinde öğrencilerin kavram ve ilke
öğrenme düzeyinde akademik başarıları ve etkili faktörler” adlı çalışmasında Hacettepe
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ile Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Bölümü öğrencileri Eğitim Psikolojisi dersindeki akademik başarı puanları,
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kendini gerçekleştirme düzeyi, mantık kurallarına uygun düşünme yeteneği, ders
etkinliği ve üniversite giriş sınavında alınan puanlar açısından karşılaştırılmıştır. Özetle,
iki gruptan elde edilen puanların karşılaştırılması sonucunda İngiliz Dili ve Edebiyatı
öğrencilerinin, bağımsız değişkenlerin çoğunda, aranan özelliklere Psikolojik Danışma
ve Rehberlik öğrencilerinden daha fazla sahip oldukları belirlenmiştir.

2.2.2.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar

McCrudden ve diğerleri (2004), Yazılı metinlerin anlaşılmasında sunumun,
düzenlemenin ve örnek bağlamın yüksek ve düşük düzeyde bilişsel yüklenmesinin,
kavram ve olguların öğrenilmesine etkisini araştırmıştır. Eğitim psikolojisi dersinde, 89
üniversite öğrencisi ile çalışılmıştır. Çalışma, Ericson’un kuramında geçen temel
kavramlar ve 760 kelimeden oluşan bir metin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma
aşağıdaki gibi desenlenmiştir;
1. Metnin sunumunda, düşük düzeyde yükleme yapılırken metin tam olarak;
yüksek düzeyde yükleme yapılırken cümle cümle verilmiştir.
2. Metnin düzenlenmesine, düşük düzeyde yükleme yapılırken tamamlanmış
bir metin; yüksek düzeyde yükleme yapılırken birbirinden kopuk bir metin verilmiştir.
3. Bağlamın örneklerle sunumunda, düşük düzeyde yükleme yapılırken aynı
örnekler; yüksek düzeyde yükleme yapılırken farklı örnekler sunulmuştur.
Araştırma sonunda, kavram ve olguların öğretilmesinde bilişsel yükün
hafifletilmesi ile konunun anlaşılması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Berman ve Ketzenberger (2004), farklı şekillerde yapılandırılan metinlerin,
çocuk ve gençlerin kavramsallaştırma ve genelleme düzeylerine etkisini araştırmıştır.
Yapılan çalışma desenlenirken üç boyutta ele alınmıştır. Ele alınan boyutlar şunlardır;
1. Konuşma işlevleri: açıklayıcı metinde konunun sunumu ile hikayesel
metinde alt yapı,
2. Düzenlenen eksen: Açıklayıcı metinlerde genellemelerin sunumu ile
hikayesel yapıda zamansal öğeler,
3. Dilsen biçim: Açıklayıcı metinlerde içerik ve sözde yapı ile hikayesel
yapıda, anlamsal ve kelime uyumu karşılaştırılmıştır.
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Genel olarak yapılan çalışma değerlendirildiğinde açıklayıcı metinlerde elde
edilen başarının tüm yaş grupları için hikayesel yapıya kıyasla daha yüksek olduğu
bulunmuştur.
Ele alınan boyutlara ayrıntılı olarak bakıldığında ise, şu bulgulara ulaşılmıştır:
1. Zemine yönelik çalışmalarda, tanımların verilmesi en çok 12-13 yaş
aralığında etkili olurken, en az 25-35 yaş aralığında etkili olmuştur. Genellemelerin
sunumu en fazla 25-35 yaşta etkili olurken 9-13 yaş aralığında hiç etkili olmamıştır.
Yorumların verilmesi ise, sadece 25-35 yaş aralığında etkisini göstermiştir.
2. Konunun tanımlanmasında, gerçek olaylardan yararlanarak genellemelerin
gizli olarak sunumu 9-10 yaş grubunda etkili olurken 25-35 yaş grubunda hiç etkili
olmamıştır. Video kliplerden genellemelerin sunumunda 12-17 yaş aralığında etkili
bulunmuştur. Genellemelerin açık olarak gerçeklerden yararlanılarak sunumunda 16-35
yaş arası etkili olurken, video kliplerden genellemenin sunumu 12-17 yaş arasında
etkilidir.
Diakidoy ve diğerleri (2003), enerji kavramının öğrenilmesinde metin
yapısının etkisi incelemiştir. 215 (109 erkek, 106 kız öğrenci) 6. sınıf öğrenci ile 4
okulda gerçekleştirilen çalışmada, 2 deney grubu ve 1 kontrol grubu kullanılmıştır. 1.
deney grubuna, enerjinin ne olduğunu, özelliklerini ve enerji dönüşümlerini açıklayan
açıklayıcı metinler; 2. deney grubuna, açıklayıcı metinlere ek olarak enerji ve en çok
karıştırılan benzer kavram olan güç ile ilgili bilgiler verilmiş özellikle bu iki kavram
üzerine odaklanılmıştır. Kontrol grubunda ise, dersin içeriğinde bir değişiklik
yapılmamıştır. Öğrencilere, enerji ünitesiyle ilgili bir başarı testi uygulanmış ve
verilerin değerlendirilmesi sonucunda enerji kavramının kazanılmasına ilişkin olarak, 1
deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark çıkmazken, 2. deney grubundaki
öğrenciler 1. deney ve kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı bulunmuştur.
Beishuizen ve diğerleri (2002), kavram ve kuralların kazanılmasındaki
yöntemlerde, zorunlu örneklerin önemini ve yerini belirlemek amacıyla bir çalışma
yapmışlardır. Somut içerik olmadan, soyut kavramların anlaşılmasının mümkün
olmadığı düşünülerek ve kavramlarla örnekleri ilişkilendirmeden (kural oluşturmadan),
metnin anlaşılabilir olamayacağını gösteren bu çalışmada, 17 yaşındaki ortaöğretim
öğrencileri ve üniversite öğrencileri araştırma kapsamına alınmıştır. 1. grupta metne
örnekler eklenmiş ve somut kavramlar yer değiştirerek sunulmuştur. 2. grupta ise, iki
açıklayıcı metinden biri kurallarla, diğeri de örneklerle geliştirilmiştir. Öğrencilerin
açıklayıcı metinlerle çalışmalarında, somut ayrıntılama alışkanlıklarını değerlendirmek
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amacıyla bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonunda, 1. gruptaki öğrenciler, karmaşık
tanımların bulunduğu metni anlamada güçlük çekmişlerdir. Bu sonuca dayalı olarak,
anlamlı somut

bir

içerik zorunludur

sonucuna

ulaşılmıştır.

Ancak,

metnin

anlaşılmasında örneğin az ya da çok olmasının bir önemi yoktur. Açıklayıcı bir metinde
öğrenciler, ilişkili örnekleri kendileri düşünebilmişlerdir. İkinci grupta ise, soyut ve
somut bir içerik ile, yüksek ve düşük somut ayrıntılama öğrenme stili arasında bir
etkileşim olduğu bulunmuştur. Soyut metinleri, yüksek düzeyde somut ayrıntılama
yapan öğrenciler, düşük düzeyde somut ayrıntılama yapan öğrencilerden daha iyi
anlamaktadırlar. Sonuç olarak, bir metinde somut örneklerin zorunlu olduğu
söylenebilir.
Cameron (2002), fen öğreniminde, metaforların kullanılmasının kavramları
öğrenmede etkililiği üzerine yaptığı çalışmada, Vygotskian’ın konuşmada sosyo-bilişsel
metafor yaklaşımı, adapte edilerek kullanılmıştır. Çalışmada, 5. ve 6. sınıfta konuşulan
metaforlar ile öğrencilerin bir seri çalışma linkleriyle, deneyimlerinden elde edilen
bulgular rapor edilmiştir. Metaforlardan anlama ve öğrenmede, sosyo-bilişsel ürünlerin
içerdiği konuşma analizlerinde, fen hakkında öğrenilen potansiyel metaforların
tartışması yapılmıştır. Nitel bir çalışma olan araştırmada, ilk olarak öğrenciler ile 2 ay
boyunca görüşme yapılmıştır. Daha sonra, iki kız öğrenciden, çalıştıkları iki metin
hakkında metaforları yüksek sesle düşünmeleri istenmiştir. Öğrencilere verilen
cümlelerin anlamını ve metindeki amacı bulmada karşılaştıkları problemler, dolaylı
olarak sorulmuştur. Sonuç olarak, metaforlarla düşünmenin, kendiliğinden oluşan
kavramların anlamını bulmalarına ve anlamalarına yardım ettiği ve görsel metaforların
anlamayı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
Halford ve diğerleri (2002), “kategorik tümevarım ve hiyerarşik sınıflamanın
birleşimi: Karmaşıklığın iki düzeyindeki bir paradigma” adlı çalışmasında, hiyerarşik
sınıflama ve kategorik tümevarımın karmaşıklığı kolaylaştırdığı ve karmaşıklık
ilişkisini değerlendirmeye imkan sağladığı bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak iki
deneysel çalışma yapılmıştır. İlk çalışmada, bilinen kategorilerle mantıklı ancak benzer
olmayan özelliklerle ilgili çıkarımlar test edilmiştir. İkinci çalışmada ise, hayali
kategoriler hakkındaki çıkarımlar test edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, 5 yaşın
üzerindeki çocuklar her iki düzeydeki işlemi başarırken 3 yaşındaki çocuklar sadece
kategorik tümevarımı başarmıştır. 3 yaşındaki çocuklar, bir kategorinin bir üyesi için
geçerli bir özelliğin, aynı kategorinin diğer üyeleri içinde geçerli olabileceğini daha iyi
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anlarken, aynı özelliğin aynı zamanda başka bir kategorinin üyelerine de ait
olabileceğini daha zor anlamaktadırlar.
Carmichael ve Hayes (2001), yaptıkları çalışmada, çocukların konuya ilişkin
ön bilgileri ve örneklere ilişkin gözlemlerinin kavram öğretiminde nasıl bir etkiye sahip
olduğu ve yeni örnekler görmenin konuyla ilgili ön bilgileri nasıl değiştirdiğini
araştırmışlardır. İlk olarak, yaşları 4-10 arasında değişen çocuklara uydurma hayvan
kategorileriyle ilgili örnekler verilmiş ve bu örneklerin öğrencilerin ön bilgileriyle
ilgisiz ya da %25 ve %75 oranında tutarlı olarak sunumuna dikkat edilmiştir. Başka bir
çalışmada da, çocukların ön bilgileriyle tutarlı ya da belli oranlarda tutarsızlık olan
kurgusal hayvanlar gösterilmiştir. Sonuçta, ön bilgi ve örnekleyici gözlem, çocukların
kategorileştirme yargılarını bağımsız olarak etkilemiştir. Kavramsal açıdan görece geniş
kategorilerde eğitim yapmak, ön bilgiye bağımlılığı azaltmış, gözlemlenen özelliğin
etkisini artırmıştır.
Shu-Ling (2000), soyut kavramların öğrenilmesinde, görsel-işitsel sunumların
etkilerini araştırmak amacıyla, 169 lise öğrencisi ile çalışmıştır. 1. gruba soyut
kavramlar, bilgisayar tabanlı öğretim ile bilgisayar ekranından verilmiştir. 2. gruba
soyut kavramlar, seslerle ve grafiklerle verilmiştir. 3. gruba ise, bilgisayarda
oluşturulmuş hareketli gösterimler ile verilmiştir. Uygulanan 20 çoktan seçmeli testin
öntest ve sontest puanları arasında 2. grup lehine anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur.
Sonuç olarak, soyut kavramların öğrenilmesine, görsel ve işitsel öğelerin aynı anda
kullanılması öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir.
Guthrie ve diğerleri (1999), okumayla öğrenme sürecinde motivasyonların,
stratejilerin ve kavramsal bilginin karşılıklı etkileşimini araştırmışlardır. Okumayı
artırmak için, işbirliği içinde olan bir öğretmen ekibi ve okuma uzmanları bir yıl
boyunca, bu çalışmaya katılmışlardır. İlk gruba, dilsel sanatlar ve bilimsel açıklamalar
içeren kavramsal bir içerik ile öz denetimli öğrenme etkinliğini içeren öğretim
uygulanmıştır. İkinci gruba ise, geleneksel öğretim uygulanmıştır. Çalışma sonucunda,
birinci gruba uygulanan yöntemin, bilginin yeni alanlara transfer edilmesinde etkili
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu gruptaki öğrenciler daha yüksek düzeyde motivasyon
ile çalışmışlardır.
Li ve Wu (1998), genellemelerin kazanımı ile ilgili olarak yazdıkları
makalede, genelleme tasarımı bilgisinin şekillenmiş bilginin özü olmasına rağmen, bu
durumun

geleneksel

bir

zayıflığı

olduğunu

belirtmektedirler.

Genellemelerin

kazanımında üç görevin öneminin tartışıldığı çalışmada, bilginin sunumunun oldukça
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önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Genellemenin yapısı oldukça karmaşıktır
ve dolayısıyla genelleme öğrenme de karmaşık görevleri içermektedir. İkinci önemli
görevin ise örnekler olduğu belirtilmekte ve bol sayıda örneğin genellemelerin
öğrenilmesinde rolünün büyük olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca, öğrenme yöntemi ve
yeni öğrenme modellerinin oluşturulması da önemlidir.
Wills ve McLaren (1997), ayrımcı ve ayrımcı olmayan eğitim arasında
gözlenen genelleme düzeyindeki farklılıkları araştırmışlardır. Çalışma 2 deneysel
çalışmadan meydana gelmiştir. İlk deneyde, uyarıcı olarak hikayeler, prototip yapılar ve
sembollerden oluşan yapılar kullanılmıştır. Bu yordayıcıların etkisinin açıklanmasında
Rescarlo-Wagner’in Teorisi ile açıklanmaktadır. Ayrımcı olmayan eğitimde arasıra
verilen uyarıcılar oldukça anlamlı etki göstermesine rağmen, ayrımcı eğitimde aynı
etkiyi göstermemektedir. Belli aralıklarla verilen uyarıcılar ayrımcı eğitimde bağlamdan
çok fazla etkilenmemektedir. Bu çalışmada engellenmişliğe karşı karıştırılmış ayrımcı
eğitimin etkili olduğu bulunmuştur. Bu yordama ikinci bir deneyle de açıklanmıştır.
Yapılan çalışma Rescarlo-Wagner’in Teorisine dayanmakla beraber rekabetçi bir çevre
ve karar verme mekanizması da eklenerek alternatif bir model eklenerek öğrencilerin
yöntemi seçme ihtimali ve öngörme yeteneği değerlendirilmiştir.
Donnelly ve McDaniel (1993), kavramları sözel olarak ya da benzetmelere
dayalı olarak açıklamanın etkisini araştırmışlardır. Sonuçta, temel düzeydeki
kavramlara ilişkin sorulara doğru yanıt vermede benzetmelere dayalı öğretim daha etkili
olmuştur. Ancak, benzetmelere dayalı öğretimde aşırı genelleme ya da yanlış
kavramsallaştırma gibi sorunlarla karşılaşılabileceği ve öğretim süresi bakımından çok
verimli olmadığı belirtilmektedir.
Galloway (1992), bir kavram geliştirme stratejisi olarak analojilerin bilgisayar
öğretiminde kullanılması ile ilgili olarak yaptığı çalışmada, öğrencilerin kavramsal
açıklama ve anlamalarında analoji kullanımının etkilerini araştırmıştır. Bilgisayar dersi
için oluşturulan 1. deney grubuna gelişmiş ayrıntılamalar, 2. deney grubuna analojiler
ve kontrol grubuna da hiç analoji verilmemiştir. Yazılı test ve görüşme sorularının
analizi sonucunda,

analoji kullanımının

öğrenmeyi

olumlu

yönde

etkilediği

bulunmuştur.
Dunn (1983), kavram öğrenmede öğretim yöntemlerinin etkililiği adlı
araştırmasında, 230 öğrenci ile çalışmış ve kimyaya giriş kapsamında sunu yapılmıştır.
Random olarak atanan 6 gruba şu yöntemler uygulanmıştır;
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1. Grup: keşfetme yöntemi kullanılarak, deneme yanılma yoluyla tanımlama
ile doğrulayıcı geribildirim,
2. Grup: aktarma yöntemi kullanılarak (A), tanım+resimli örnek ve çizim
görevi,
3. Grup: aktarma yöntemi kullanılarak (B), tanım+seçme görevi,
4. Grup: tam örnek geliştirme, tanım+örnek olan+ örnek olmayanların
açıklanması,
5. Grup: sorularla buldurma yöntemi kullanılarak, tanım+gösterimlerle ilgili
sorular,
6. Grup: birleştirme, 4. ve 5. gruplarda kullanılan yöntemlerin karışımı+seçme
görevi kullanılmıştır.
Sonuçta, eğer kavramın üst düzeyde öğrenilmesi isteniyorsa veya kavram
değişken özellikler içeriyorsa, ya tam örnek geliştirme yöntemi ya da tam örnek
geliştirme

yöntemi ile

birlikte,

soruyla

buldurma

yönteminin birleştirilmesi

kullanılmalıdır. Bu yöntemler, keşfetme veya geleneksel aktarma yöntemine göre daha
etkilidir.
Williams ve Carnine (1981), okulöncesi çağındaki çocuklara kavram öğretme
konusunda birbirini izleyen üç deneysel çalışma yapmıştır. Birinci çalışmada, çocuklara
bilmedikleri bir kavram öğretilirken hem olumlu hem olumsuz örnekler sunulmuştur.
İkinci çalışmada, aynı kavramla ilgili yalnızca olumlu örnekler verilmiştir. Sonuçta
olumlu ve olumsuz örneklerle öğrenen çocuklar, yeni durumları içeren bir transfer
testinde daha çok doğru yanıta ulaşmışlardır. Üçüncü çalışmada ise, gruplardan birine
öğretim sırasında her örnek için aynı ifadeyi içeren bir soru tutarlı olarak yöneltilirken
diğer gruptaki sorular örnekten örneğe değişen ifadelerle sorulmuştur. Tutarlı öğretim
yapılan grup son testte daha başarılı olmuş, fakat transfer testinde anlamlı bir farklılık
gözlenmemiştir. Bu çalışma göstermektedir ki, kavram öğretimi sırasında içeriği
çeşitlendirmek ama sunumda tutarlı olmakta yarar vardır. (Akt, Şimşek, 2006).
Tennyson ve Park (1980), kavramların öğretimi konusunda yapılan
araştırmaları gözden geçirmiş ve yapılan çalışmaları gruplandırmıştır. Literatür
incelendiğinde kavram öğretimi için dört basamaklı işlem süreci önerilmektedir.
Birincisi kavramların taksonomik yapısının belirlenmesidir. İkincisi bir kavramın
tanımını, ayırt edici özellikleri açısından analiz edilmesi ve örneklerin, ayırt edici ve
ayırt edici olmayan temel özelliklerden seçilmesidir. Üçüncüsü örneklerin, özelliklerin
uygun şekilde değiştirilerek mantıksal set içinde düzenlenmesidir. Dördüncüsü
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mantıksal setin sunum düzeninin, farklılıklara ve kavramın örnekleri arasındaki zorluk
düzeyine göre düzenlenmesidir.

2.2.2.3. Araştırmaların Değerlendirilmesi

Yurt içinde, kavram öğretimi ile ilgili yapılan araştırmaların daha çok
kavramların kazanılma düzeyleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca kavram
yanılgıları ile ilgili araştırmalarında oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. Yurt dışında
ise, kavram öğretiminin ülkemize kıyasla daha özel biçimde ele alındığı, çok fazla
ayrıntılandırıldığı söylenebilir. Kavram kazanımı, içeriğin kavram kazanımına etkisi ve
kavramların kazanılma düzeyleri sıklıkla işlenen konulardır.
Genelleme ya da kural öğretimi ile ilgili olarak yurt içinde çok az araştırmaya
rastlanılmıştır. Yurt dışında ise, genellemelerin kazanımında içeriğin etkisi ve
tümevarım ile tümdengelim yöntemlerinin etkililiği sıklıkla araştırılan konular içinde
bulunmaktadır.

2.2.3. Bilişsel Esneklik İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Aşağıda, öncelikle “bilişsel esneklik” alanında yapılan yurt içi araştırmalara
daha sonra ise yurt dışı araştırmalarına yer verilmiştir.
2.2.3.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar

Yurt içinde “bilişsel esneklik” ile ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
Alper (2003), Web ortamlı probleme dayalı öğrenmede bilişsel esneklik
düzeyinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma,
Ankara Fen Lisesi birinci sınıfa devam eden 30 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin konuya ilişkin ön bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla ön test ve bilişsel
esneklik düzeylerini saptamak üzere renk-kelime testi uygulanmıştır.
WebCT ortamında geliştirilen probleme dayalı öğrenme uygulaması sonunda
son test ve üç hafta sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, web
ortamlı probleme dayalı öğrenme uygulaması sonucunda öğrencilerin ön test- son test
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ve ön test kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca,
bilişsel esneklik değişkeninin öğrenci başarısı, tutumları ve öğrenmenin kalıcılığı
bakımından anlamlı bir farklılaşma olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Karadeniz (?), bilişsel esneklik kuramına uygun olarak tasarlanan bir hiper
metinde, öğrencilerin bilgi edinme düzeylerini ve bu ortama ilişkin görüşlerini
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya genel ve meslek lisesi mezunu 13
öğrenci gönüllü olarak katılmış ve mezuniyet durumlarına göre iki deney grubuna
atanmışlardır. İyi yapılandırılmamış bir alan olan “bilgisayar donanımı” ve “donanımsal
sorunlar ve çözümler” adlı konunun “ekran kartları” ünitesi ele alınarak bir hiper metin
tasarlanmıştır. Öğrenciler hiper metindeki örnek olaylarda belirtilen donanım
sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hiper metinde sunulan bağlantıları ve interneti
kullanarak araştırma yapmışlar veya sorun ile ilgili detaylı bilgi almak için örnek
olaylara ilişkin sorular yöneltmişlerdir. Daha sonra öğrencilerin bu ortamda öğrenmeye
ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma bulguları, farklı ön bilgi düzeylerine sahip deney
grubundaki öğrencilerin, bilişsel esneklik kuramına dayalı hiper metin ile uzman
seviyesinde bilgi edindiklerini göstermektedir. Ancak öğrencilerin bu ortam ile
öğrenmek yerine öğretmen yönetiminde konuları öğrendikten sonra bu ortamı bir
etkinlik olarak derslerde uygulanmasını tercih ettikleri belirtilmiştir.

2.2.3.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar

Yers ve Munakata (2006), çocukların saplantılarının ve bilişsel esnekliklerinin
değerlendirilmesinde kart sıralama görevini kullanarak bir araştırma yapmışlardır.
Yapılan bu çalışma ile, saplantıda yeni tepkilerin ve sözel etiketlemelerin rolü de test
edilmiştir. Deneysel işlemler gerçekleştirilirken, 3 yaşındaki çocuklara kart sıralama
görevinde önce 1. kural sonra 2. kural verilmiştir. Çalışma şu şekilde desenlenmiştir:
a. 1. deney grubundaki çocuklara kart sıralama görevinde aynı şekil ve renge
göre sıralamaları için iki kural aynı anda verilmiştir.
b. 2. deney grubundaki çocuklara kurallar verilmeden kartları sıralamaları
istenmiştir.
c. 3. deney gruptaki çocuklara ise, kurallar açıkça verilmiş, ancak her
sıralamadan sonra doğru ya da yanlış olduğuna ilişkin tepkiler hemen verilmiştir.
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Yapılan işlemler sonucunda 1. ve 2. gruptaki öğrenciler, kartları sıralamada 3.
gruptaki çocuklara göre daha başarılı olmuşlardır. Araştırmacılar bu bulgunun,
çocukların doğal ortamda, kendi yöntemleri ile kuralları bulmada rahat ve bilişsel olarak
daha esnek davranabildikleri temeline dayanabileceğini belirtmektedirler.
Deak ve diğerleri (2004), okulöncesi çocuklarda, farklı zorluk derecelerine
sahip kuralların öğrenilmesinde bilişsel esneklik yeteneğini araştırmıştır. Çalışmada 34-5 yaşlarındaki çocuklara (N=93) farklı şekillere sahip kartları, şekillerine,
fonksiyonlarına göre sıralamaları istenmiştir. Kartların şekillerine göre sıralanması
kolay bir etkinlik, fonksiyonlarına göre sıralanması ise, daha zor etkinlik olarak
literatürde belirtilmiştir. 1. gruptaki çocuklara önce kural açıklanmış, 4 test setini
sıraladıktan sonra diğer kuralı kendileri bulmaları istenmiştir. Diğer gruba ise, ilk kural
verilmiş, ikinci test bloklarına geçmeden önce yeni kural tekrar verilmiştir. Aynı
zamanda iki gruptaki öğrencilerin yarısına da, her test verilmeden önce kurallar
hakkında düşünmeyle ilgili hatırlatıcılar verilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda, 3
yaşındaki çocuklar şekillere göre sıralamayı kolaylıkla tamamladıktan sonra, kartların
fonksiyonlarına göre sıralanması kuralını bulabildikleri belirlenmiştir. Hatırlatıcı
kullanılan öğrenciler ise, kuralı daha kolay bulabilmişlerdir. Ancak, 4 ve 5 yaşındaki
öğrencilerde hatırlatıcılar, kuralı bulmayı zorlaştırmıştır. Elde edilen bu bulgular
doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
a. 4 yaş çocukları, soyut kuralları severek yerine getirmişler, ancak ikinci
kuralı yapmayı reddetmişlerdir.
b. Kurallar verilirken zorlamanın kullanılmaması, öğrencilerin kendilerini
rahat hissetmelerini sağlamıştır.
c. Kendilerini rahat hissedip kuralları kendileri bulamaya çalışan çocuklar,
kuralları takip etmede daha esnek davranmışlardır.
Lee (2004), yaptığı çalışmada ileri düzeyde öğrenmeyi kolaylaştırmada yapıcı
yaklaşıma göre düzenlenen hiper metinlerin bilişsel esneklik çerçevesinde etkililiğini
araştırmıştır. Araştırmaya Barbados’da ki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 10-11
yaşlarındaki 72 öğrenci katılmıştır. 1. deney grubunda hiper metin, 2. deney grubunda
doğrusal metin ve kontrol grubunda öğretmen merkezli uygulama yapılmıştır.
Öğrencilerin performanslarını değerlendirmek amacıyla analiz, sentez ve değerlendirme
davranış düzeylerini içine alan bir sınav uygulanmıştır. Elde edilen veriler çift yönlü
manova ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyetleri
arasında anlamlı bir fark bulunmazken, öğretim çevresine göre öğrenme düzeyleri
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arasında anlamlı fark bulunmuştur. Hiper metinlerin kullanıldığı 1. deney grubundaki
öğrenciler 2. deney ve kontrol grubuna göre, 2. deney grubundaki öğrenciler ise, kontrol
grubundaki öğrencilere göre daha başarılı olmuşlardır.
Altun (2000), Orta Amerika’da bir üniversitede gerçekleştirilen akademik
İngilizce okuma anlama yöntemleri dersinde değişik yöntemler kullanılarak yaptığı
araştırmada veriler, akademik İngilizce okuma anlama yöntemleri dersine kayıt
yaptırmış olan yedi öğrencinin katılımı ile toplanmıştır. Katılan öğrenciler değişik
kültür ve dil gruplarından oluşmuştur. Veri toplamasında, sınıf içi gözlemler,
yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış bire-bir ve grup görüşmeleri, bilgisayar aşinalığı
üzerine hazırlanmış anket, günlükler, öğrencilerin yazmış oldukları özetler ve
denemeler periyodik aralarla toplanmıştır. Sınıf içi gözlemler ve görüşmelerde ses ve
görüntü kayıtları kullanılmıştır. Sonuçta, öğrencilerin bilgisayarlı okuma süreçlerinde,
önyargı ve algılanmalarının önemli yer tuttuğu belirlenmiş, bilgisayar becerisi ile bu
süreç arasında doğru bir orantı saptanmıştır. Ayrıca bilgisayarlı ortamın ikili iletişimi
kısıtladığı, ve niceliksel olarak yazmayı ürün olarak azalttığı fikirlerinin bu ortam için
geçerli olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcı öğrenciler yazı olarak oldukça kayda
değer materyal üretmiş olup, ikili ilişkileri de bu sürece etki edecek şekilde
belirleyebilmişlerdir. Ancak, bu süreçte, öğrencilerin hiper metin üzerindeki
beklentilerinin de önemli bir etkisi olduğu bulunmuştur.
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1998), “Bilişsel Yapıların Esnekliğinin
Değiştirilmesi ve Değerlendirilmesi” adlı çalışmada, üniversite öğrencilerinin bilişsel
yapı esnekliğinin değerlendirilmesi ve bilişsel esnekliğin geliştirilmesiyle ilgili bir
çalışma yapmışlardır. Araştırma iki boyutta ele alınmıştır. İlk olarak “F.I.T.S” tekniği
kullanılarak (fill in the structure) öğrencinin bilişsel yapı esnekliği değerlendirilmiştir.
Kavramlar, iki farklı kavramsal çerçevede ele alındığında öğrenciler farklı yollarla
kavramlar arasında bağıntı kurabilmektedirler. İlk çalışmada, eşit sayıda kız ve erkek
öğrencilerden oluşan ve ekoloji dersini alan 70 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin
bilişsel esnekliğini değerlendirmede, öğretmen iki farklı hiyerarşik yol kullanmıştır.
Önemli kavramlar arasında ilişkiler kurulmuş ve iki farklı sunum kullanılmıştır.
Bilginin düzenlenmesinde birbirinden farklı hiyerarşiler, farklı görüş noktalarından
sunulmuştur. Bir yapı “ekosistem” görüş noktasından düzenlenmiş diğeri ise, “doğal
seleksiyon” açısından organize edilmiştir. Tüm kavramlar, iki farklı sunum biriminde
farklı yerlerde bulunmaktadır. Ayrıca bu dersin değerlendirilmesinde grafik sunumları
da

kullanılmamıştır.

Öğrenciler

verilen yapıları 20 dak.

tamamlamışlar

ve
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zorlanmadıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak, öğrencilerin bilişsel yapı ölçümleri ile
performansları arasındaki ilişki olumlu yönde anlamlı ve iki farklı sunum arasındaki
fark “doğal seleksiyon” bilgi yapısının, bilişsel esnekliği daha çok artırdığı yönünde
bulunmuştur.
İkinci çalışmada ise, ekoloji dersinde bilişsel esnekliğin vurgulanması ile
öğrencilerin bilişsel yapı esnekliklerinin değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı
araştırılmıştır. Eşit sayıda kız ve erkek öğrencilerden oluşan ve ekoloji dersini alan 135
öğrenci ile çalışılmıştır. Yansız atama ile dört gruptan ikisi deney ikisi kontrol grubu
olarak ele alınmış ve deney grubundaki öğrencilere farklı bakış açılarından kavramlar
ve ana noktalar, esnek bir yaklaşımla sunulmuştur. Öğretmen içeriğin önemini
vurgulayarak kavramları ve içerikteki farklı bakış açıları arasındaki ilişkileri
göstermiştir. Grafik sunumlar kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise, öğretmen esnekliği
vurgulamamıştır. Sonuç olarak kavramların değerlendirilmesinde her iki grup doğru
yanıtlar vermişler ancak, esneklik ölçümleri farklı çıkmıştır.
Çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
a. Öğrenciler uygulamayı anlamlı ve ilgi çekici bulmuşlar ve kavramlar
arasındaki ilişkileri görmüşlerdir. Bu durum çoklu bilişsel sunumlar ile sağlanmıştır.
b. Öğrencilerin bilişsel yapı esnekliği sınıf performansı ile ilişkilidir.
c. Dönem boyunca gözlenen bilişsel yapının değişmesi oldukça anlamlıdır.
d. Öğrenciler kavramlar arasındaki çoklu ilişkileri görmüşlerdir ve çoklu
ilişkiler bilişsel esnekliği geliştirmiştir.
Jacobson ve Spiro (1995), karmaşık ve iyi yapılandırılmamış bilgiyi öğretmek
için hiper metinler üzerine odaklanan bir çalışma yapmışlardır. Bilişsel öğrenme
kuramları konusu ele alınarak 1. ve 2. sınıf üniversite öğrencileri ile çalışılmıştır. 1
gruba bilginin farklı yönlerini çoklu içerik materyalleri ile sunan hiper metin ortam
sunulmuş, kontrol grubuna ise, farklı bir öğretim çevresi sunulmamıştır. Elde edilen
sonuçlara bakıldığında, olgusal bilgi için başarı ölçümlerinde kontrol grubu daha yüksek
ortalama elde ederken, bilginin transferinde hiper metin öğrenme ortamında bulunan
öğrenciler daha yüksek performans göstermişlerdir.
Dillon ve Viyenard (1999), “Esneklik Bileşenleri” testinin geçerliğini ve bu
testin öğrencilerin esnek birleştirme yeteneğini belirlemede kullanılabileceğini gösteren
bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın amacı, esnek birleştirme yeteneğinin ölçütlerden her
birini ölçümünü yordadığını ortaya koymak ve bilişsel esneklik ile akademik başarı
arasındaki ilişkiyi ölçmektir. Çalışma, kız ve erkek sayısı eşit olan (N=99) kolej
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öğrencileri ile yapılmıştır. Öğrencilerin bilişsel esneklikleri, Raven (1965) tarafından
geliştirilen “İlerleyen Matrisler” kullanılarak, 12 karmaşık figürü benzerliklerine göre
sıralamaları istenerek belirlenmiştir. Öğrenciler doğru cevaba üç ayrı yoldan
ulaşabilmektedirler. Elde edilen bilişsel esneklik puanı ile başarı puan ortalamaları
karşılaştırılmıştır. Veriler üç aşamada analiz edilmiştir ve analizlerde .05 anlamlılık
düzeyi kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
a. “Esneklik Bileşenleri” testinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .76
olarak bulunmuştur. Sperman Brown formülü kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına
göre testin geçerliği .93 olarak bulunmuştur.
b.

Esnek birleştirme

yeteneği toplam puanları ile başarı puanları

karşılaştırılmıştır. Sonuçta, esnek birleştirme yeteneği yüksek olan öğrencilerin
akademik başarı puanları da yüksek bulunmuştur.
c. Esnek birleştirme yeteneği puanları ile matematik ve İngilizce derslerinde
alınan başarı puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aynı ilişki
fen ve sosyal bilgiler dersinde elde edilmemiştir.
Jonassen ve diğerleri (1994), bilişsel esneklik kuramını, tıp alanında kan nakli
konusu üzerine bir hiper metin programının tasarımında kullanmışlardır. Program,
öğrencilerin hastalıkları teşhis etmeleri ve çeşitli bilgi kaynaklarını (uzmanlardan
tavsiye de içermektedir) kullanarak tedavi etmelerini gerektiren bir çok farklı klinik
olay sunmaktadır. Öğrenme ortamı, içerikte çoklu bakış açıları sağlamakta ve öğrenci
tarafından bilginin yapılandırılması üzerinde durmaktadır.
Murray ve diğerleri (1988), yaptıkları çalışmada, olumlu ruh halinin
sınıflamada bilişsel esnekliği kolaylaştırdığını test etmişlerdir. Çalışmada, ilk olarak
sıralama görevi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, farklılıklara odaklanıldığında
sınırlı; sınıflama ve örnekler arasındaki benzerliklere odaklanıldığında ise, daha geniş
düzeyde sınıflama yapılabildiği saptanmıştır. İkinci olarak, bilişsel esnekliğin
sınıflamadaki etkisine bakılmıştır. Bulgulara göre, olumlu ruh haline sahip öğrencilerin
farklılık ve benzerlikleri daha iyi fark edebildikleri, bilişsel esnekliği yüksek
öğrencilerin benzerlik ve farklılık tiplerini ayırt etmede daha başarılı oldukları ve yeni
ve yaratıcı benzerliklerin sıralanmasında daha başarılı oldukları belirlenmiştir.
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2.2.3.3. Araştırmaların Değerlendirilmesi

Bilişsel esnekliğe ilişkin olarak yurt içinde çok az sayıda çalışma vardır.
Yapılan çalışmalarda daha çok hiper metin ortamlarının bilişsel esneklik ile ilişkisini
belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Yurt dışında ise, bilişsel esneklik ile ilgili
olarak çok sayıda araştırmaya rastlanılmıştır. Yapılan çalışmaların hiper metin ortamlar
üzerine odaklandığı görülmektedir. Ancak, bilişsel yapıların esnekliğini belirlemek
amacıyla geliştirilen tekniklerin de sıkılıkla araştırıldığı göze çarpmaktadır.
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, deney
ve kontrol gruplarında yapılan uygulamalar, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması
ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

3.1. Araştırma Modeli

Bu çalışma, kavram analizi ve genelleme analizi temel alınarak yapılan
öğretimin, bununla birlikte “bir kavramın içerik öğelerinin” açıklanmasının;
kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisini araştıran yarı
deneysel bir çalışmadır. Kerlinger (1986)’in de belirttiği gibi, eğitim kurumlarında
yürütülen araştırmalarda tam random atamanın düşük bir olasılığa sahip olması nedeni
ile araştırmanın modeli, yarı-deneysel olarak desenlenmiştir.
Deneysel modellerde bağımsız değişkenlerdeki sistemli değişmelerin, bağımlı
değişkenleri nasıl etkilediği saptanmaya çalışılır (Karasar, 1999). Kerlinger (1986)’e
göre, eğitim alanında yapılan deneysel çalışmalarda, genellikle belli bir amaç için
kullanılan iki veya daha fazla yöntem arasında hangi yöntemin daha iyi sonuçlar
verebileceğini araştırılır. Deneme modelindeki çalışmaların hem kuramların test
edilmesinde hem de uygulamadaki sorunların yanıtlanmasında oldukça kullanışlı
olduğu belirtilmektedir (Kerlinger, 1986; Cozby, 1992).
Bu araştırmanın bağımsız değişkeni, bilişsel alandaki “hedef ve hedef
davranışlar” ünitesinde yer alan temel kavram ve genellemelerin öğretilmesinde,
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kavram analizi ve genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretim ve bununla birlikte
“bir kavramın içerik öğelerinin” açıklanması ile oluşturulan içeriğin uygulanmasıdır.
Bağımlı değişkenler ise, öğrencilerin “kavram ve genelleme başarı testi” ölçme araçları
ile belirlenen akademik başarı düzeyleri ve bilişsel esnekliği değerlendirmek amacıyla
geliştirilen “yapıyı doldur” testi ile belirlenen bilişsel esneklik düzeyleridir.
Bu çalışmada gruplar iki deney ve bir kontrol grubu desenine göre
oluşturulmuştur. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere, ön test ve son test olarak,
“kavram ve genelleme başarı testi” ile “yapıyı doldur” testi uygulanmıştır. Modelde ön
testlerin bulunması, grupların deney öncesi benzerlik derecelerinin bilinmesine ve son
test sonuçlarının buna göre yorumlanmasına yardımcı olmuştur (Karasar, 1999).
Araştırmada kullanılan deneysel modelin, simgesel görünümü Tablo-3.1.’deki gibidir.

Tablo-3. 1. Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü
G1

O1.1

X1

O1.2

G2

O2.1

X2

O2.2

G3

O3.1

-

O3.2

G1 : Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi + genelleme
analizi temel alınarak oluşturulan içeriğin öğretiminin yapıldığı deney-1 grubu.
G2 : Kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak oluşturulan içeriğin
öğretiminin yapıldığı deney-2 grubu.
G3 : Ders kitaplarında sunulan içerik temel alınarak oluşturulan içeriğin öğretiminin
yapıldığı kontrol grubu.

X1 : Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi + genelleme
analizi temel alınarak oluşturulan içerik dikkate alınarak yapılan öğretim.
X2 : Kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak oluşturulan içerik dikkate
alınarak yapılan öğretim.

O1.1- O2.1- O3.1: Ön testler
O1.2- O2.2- O3.2: Son testler
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3.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmada, 2004-2005 öğretim yılı bahar döneminde Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği (I. ve II. Öğretim) 2. sınıf ve Okulöncesi
Öğretmenliği 2. sınıf (I. Öğretim) öğrencileriyle çalışılmıştır. Söz konusu grupların
çalışma grubu olarak alınmasında;
1. Kontrol ve deney gruplarının oluşturulabilmesi için öğrenci sayısının yeterli
düzeyde olması,
2. Sınıf öğretmenliği ve okulöncesi öğretmenliği bölümlerine öğrencilerin
aynı test puanı türü (eşit ağırlık) ile kabul edilmiş olmaları etkili olmuştur.
Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda sınıf öğretmenliği bölümü 1. ve
2. öğretim ile okulöncesi öğretmenliği bölümü 1. öğretim, 2. sınıf öğrencileri ile yapılan
uygulamada, çalışmanın başlangıcında toplam 111 öğrenci bulunmaktaydı. Ancak
çeşitli nedenlerle, ön test ve son testleri almayan öğrenciler, kontrol ve deney
gruplarından çıkarılmıştır.
Gruplar, haftalık ders çizelgesindeki sıralanışına göre, kontrol grubu, birinci
deney grubu ve ikinci deney grubu olarak seçilmiştir. Yapılan bu atamaya göre, sınıf
öğretmenliği bölümü 1. öğretim öğrencileri, 1. deney grubu; okulöncesi öğretmenliği
bölümü 1. öğretim öğrencileri, 2. deney grubu ve sınıf öğretmenliği bölümü 2. öğretim
öğrencileri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu her üç testi de alan
öğrencilerden oluşturulmuş ve araştırma kapsamında 1. deney grubunda 33 öğrenci; 2.
deney grubunda 29 öğrenci ve kontrol grubunda 30 öğrenci olmak üzere toplam 92
öğrenci yer almıştır.
Deney grupları ve kontrol grubunun eşitlenmesinde aşağıdaki ölçütler göz
önüne alınmıştır:
1. “Kavram başarı testi” ön test sonuçları
2. “Genelleme başarı testi” ön test sonuçları
3. “Yapıyı Doldur” testi ön test sonuçları
Çalışma gruplarının belirlenen değişkenler açısından denk olup olmadığını
belirlemek amacıyla, deneysel işlemin başında ön test ve deneysel işlemin sonunda son
test olarak verilen “kavram ve genelleme başarı testi” ve “yapıyı doldur” testi ön test
sonuçları tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve öğrencilerin bu ölçme
araçlarından aldıkları ön test puanlarına ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir.
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3.2.1. Grupların Kavram Başarı Testi Ön Test Toplam Puanları,
Hatırlama Düzeyi Puanları ve Kavrama Düzeyi Puanlarına İlişkin Bulgular
Deneysel işlemin başında uygulanan kavram başarı testi ön test toplam
puanları, hatırlama düzeyi puanları ve kavrama düzeyi puanlarına ilişkin aritmetik
ortalama, standart sapma puanları ve N değerleri Tablo-3.2.’de verilmiştir.

Tablo-3.2. Kontrol ve Deney Gruplarının Kavram Başarı Testi Ön Test Toplam
Puanları, Hatırlama Düzeyi Puanları ve Kavrama Düzeyi Puanları İle İlgili,
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Toplam Puanlar
GRUPLAR

Hatırlama Düzeyi

Kavrama Düzeyi

Puanları

Puanları

N

Χ

SS

Χ

SS

Χ

SS

33

26.45

4.37

12.42

2.50

14.03

2.39

29

24.33

4.27

12.13

2.77

12.20

2.30

30

24.43

3.59

11.70

2.54

12.73

2.13

Birinci Deney
Grubu
İkinci Deney
Grubu
Kontrol
Grubu

Tablo-3.2.’ye göre kavram başarı testi ön test toplam puanları aritmetik
ortalamaları, 1. deney grubunun ( Χ =26.45); 2. deney grubunun ( Χ =24.33) ve kontrol
grubunun ( Χ =24.43) olarak bulunmuştur. Hatırlama düzeyi puanları aritmetik
ortalamaları 1. deney grubunun ( Χ =12.42); 2. deney grubunun ( Χ =12.13) ve kontrol
grubunun ( Χ =11.70); kavrama düzeyi puanları aritmetik ortalamaları ise, 1. deney
grubunun ( Χ =14.03); 2. deney grubunun ( Χ =12.20) ve kontrol grubunun ( Χ =12.73)
olarak bulunmuştur.
Bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı her öğrenme düzeyi
için tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo-3.3.’de verilmiştir.
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Tablo-3.3. Deney Grupları ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Kavram Başarı
Testi Ön Test Toplam Puanları, Hatırlama Düzeyi Puanları ve Kavrama Düzeyi
Puanları İle İlgili Varyans Analizi Sonuçları

VARYANSIN KAYNAĞI

Kareler

Kareler

Toplamı

Ortalaması

(KT)

Sd

(KO)

90.335

2

45.167

İçi

1500.100

89

16.855

Toplam

1590.435

91

8.331

2

4.155

İçi

603.809

89

6.784

Toplam

612.120

91

55.307

2

27.654

İçi

463.595

89

5.209

Toplam

518.902

91

F

p

2.680

.074

.612

.544

5.309

.007

Gruplar
Arası
Toplam Puan

Gruplar

Gruplar
Arası
Hatırlama

Düzeyi

Puanı

Gruplar

Gruplar
Arası
Kavrama

Düzeyi

Puanı

Tablo-3.3.

Gruplar

incelendiğinde,

deney

grupları

ve

kontrol

gruplarındaki

öğrencilerin kavram başarı testi ön test toplam puanları ve hatırlama düzeyi puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak kavrama
düzeyi puanları açısından gruplar birbirine denk değildir. Deney-1 grubu lehine anlamlı
bir fark çıkmıştır. Bu durum araştırmada kovaryans analizi kullanılmasını gerektiren
nedenlerden biri olarak kabul edilmiştir. Çünkü kovaryans analizi, iki veya daha fazla
grupta, bir sürekli (bağımlı) değişkenin ortalamalarının karşılaştırılması sırasında, söz
konusu değişkene etki eden başka sürekli değişkenlerin etkisinin ortadan kaldırılması
veya bu etkinin giderilmesi amacıyla kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Farklı bir
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ifadeyle yansız örneklemenin yapılmasına rağmen gruplar arasında ön test puanları
anlamlı düzeyde farklıysa, bu farkın araştırma sonucunu etkilememesi için kovaryans
analizi kullanılmakta, böylece gruplar başlangıçta eşitlenmektedir (Büyüköztürk, 2005).
Böylece deney ve kontrol gruplarının sontest puanlarındaki farkın gerçekten deneysel
koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için ön test puanları ortak
değişken olarak analize dahil edilmiştir.

3.2.2. Grupların Genelleme Başarı Testi Ön Test Toplam Puanları,
Hatırlama Düzeyi Puanları ve Kavrama Düzeyi Puanlarına İlişkin Bulgular
Deneysel işlemin başında uygulanan genelleme başarı testi ön test toplam
puanları, hatırlama düzeyi puanları ve kavrama düzeyi puanlarına ilişkin aritmetik
ortalama, standart sapma puanları ve N değerleri Tablo-3.4.’de verilmiştir.

Tablo-3.4. Kontrol ve Deney Gruplarının Genelleme Başarı Testi Ön Test Toplam
Puanları, Hatırlama Düzeyi Puanları ve Kavrama Düzeyi Puanları İle İlgili,
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Toplam Puanlar

Hatırlama Düzeyi

Kavrama Düzeyi

Puanları

Puanları

GRUPLAR

Χ

SS

Χ

SS

Χ

SS

33

16.69

3.25

6.54

2.35

10.15

2.39

29

16.83

5.02

6.78

2.61

10.05

3.16

30

17.49

3.91

6.96

2.14

11.53

2.56

N
Birinci Deney
Grubu
İkinci Deney
Grubu
Kontrol
Grubu

Tablo-3.4.’e göre genelleme başarı testi ön test toplam puanları aritmetik
ortalamaları, 1. deney grubunun ( Χ =16.69); 2. deney grubunun ( Χ =16.83) ve kontrol
grubunun ( Χ =17.49) olarak bulunmuştur. Hatırlama düzeyi puanları aritmetik
ortalamaları, 1. deney grubunun ( Χ =6.54); 2. deney grubunun ( Χ =6.78) ve kontrol
grubunun ( Χ =6.96); kavrama düzeyi puanları aritmetik ortalamaları ise, 1. deney
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grubunun ( Χ =10.15); 2. deney grubunun ( Χ =10.05) ve kontrol grubunun ( Χ =11.53)
olarak bulunmuştur.
Bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı her öğrenme düzeyi
için tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo-3.5.’de verilmiştir.

Tablo-3.5. Deney Grupları ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Genelleme Başarı
Testi Ön Test Toplam Puanları, Hatırlama Düzeyi Puanları ve Kavrama Düzeyi
Puanları İle İlgili Varyans Analizi Sonuçları
Kareler
VARYANSIN KAYNAĞI

Toplamı
(KT)

Kareler
Sd

Ortalaması
(KO)

F

p

1.809

.17

.245

.78

2.855

.07

Gruplar
63.093

2

31.547

İçi

1691.497

89

17.438

Toplam

1754.590

91

2.821

2

1.411

İçi

557.419

89

5.747

Toplam

560.240

91

43.309

2

21.655

İçi

735.601

89

7.584

Toplam

778.910

91

Arası
Gruplar
Toplam Puan

Gruplar
Arası
Gruplar
Hatırlama Düzeyi
Puanı

Gruplar
Arası
Gruplar
Kavrama Düzeyi
Puanı

Tablo-3.5. incelendiğinde, deney grupları ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin
genelleme başarı testi ön test toplam puanları, hatırlama düzeyi puanları ve kavrama
düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.
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3.2.3. Grupların “Yapıyı Doldur” Ön Test Toplam Puanlarına İlişkin
Bulgular

Deneysel işlemin başında uygulanan “yapıyı doldur” testi ön test toplam
puanlarına ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma puanları ve N değerleri Tablo3.6.’da verilmiştir.

Tablo-3.6. Kontrol ve Deney Gruplarının Yapıyı Doldur Bilişsel Esneklik Ön Test
Toplam Puanları İle İlgili, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Toplam Puanlar
N

Χ

SS

Birinci Deney Grubu

33

.21

.15

İkinci Deney Grubu

29

.24

.18

Kontrol Grubu

30

.30

.26

GRUPLAR

Tablo-3.6.’ya göre yapıyı doldur testi ön test toplam puanları aritmetik
ortalamaları, 1. deney grubunun ( Χ =.21); 2. deney grubunun ( Χ =.24) ve kontrol
grubunun ( Χ =.30) olarak bulunmuştur.
Bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup tek yönlü varyans analizi ile test
edilmiş ve Tablo-3.7.’de verilmiştir.

Tablo-3.7. Deney Grupları ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Yapıyı Doldur
Bilişsel Enselik Ön Test Toplam Puanları İle İlgili Varyans Analizi Sonuçları

VARYANSIN
KAYNAĞI

Gruplar Arası

Kareler

Kareler
Toplamı
(KT)

.145

Sd

2

Gruplar İçi

3.579

89

TOPLAM

3.723

91

Ortalaması
(KO)

F

p

1.798

.172

.072

.040
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Tablo-3.7.

incelendiğinde,

deney

grupları

ve

kontrol

gruplarındaki

öğrencilerin yapıyı doldur testi ön test toplam puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Genel olarak tek yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldığında, kontrol ve
her iki deney grubundaki öğrencilerin, ön test olarak verilen kavram ve genelleme
başarı testi ile yapıyı doldur testi puanları açısından birbirinden anlamlı düzeyde
farklılaşmadıkları gözlenmektedir.

3.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, deney-1, deney-2 ve kontrol grubundaki öğrencilerin
akademik başarılarını ölçmek için “kavram ve genelleme başarı testi” ile bilişsel
esneklik düzeylerini belirlemek amacıyla, “yapıyı doldur” testi kullanılmıştır.
Uygulama düzeyindeki başarılarını ölçmek için de bilişsel alanın her öğrenme düzeyi
için birer hedef davranış yazdırılmıştır.
Araştırmada ön test ve son test olarak kullanılan “kavram başarı testi,
genelleme başarı testi” ve “yapıyı doldur” testinin özellikleri aşağıda verilmektedir.

3.3.1. Kavram Başarı Testi

Çalışmada kullanılan kavram başarı testinin geliştirilmesi amacıyla, ilk olarak
araştırma kapsamına alınan temel kavramlarla ilgili olarak hatırlama, kavrama ve
uygulama düzeyinde toplam 77 maddelik bir test hazırlanmıştır. Aşağıda kavram başarı
testinin geliştirilmesinde izlenen aşamalar verilmektedir.
1. Test, öğrencilerin Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini veren dört
uzmanın görüşü alındıktan ve bu görüşler doğrultusunda düzenlendikten sonra 20032004 öğretim yılı, bahar yarıyılında, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği 2. sınıf, I. ve II. öğretim ile Okulöncesi öğretmenliği 2. sınıf I. öğretim
öğrencilerine (N= 120) uygulanmıştır.
2. Test uygulanmadan önce, araştırmacı tarafından öğrencilerin Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme dersinde “Hedefler ve Hedef Davranışlar” ünitesinin
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öğretiminin yapılması ve bu gruptan toplanan verilerle başarı testinin geçerlikgüvenirlik çalışmasının yapılması kararlaştırılmıştır. Araştırmanın ön denemesi
niteliğinde yapılan bu dersler, belirtilen tarihte (2003-2004 öğretim yılı, bahar
yarıyılında) üç sınıfta da araştırmanın desenine uygun olarak, araştırmacı tarafından
verilmiştir. Her ne kadar bu çalışma, başarı testi geliştirmek amacıyla yapılmış ise de,
araştırma uygulamasında kullanılacak bazı bilgiler de elde edilmiştir. Örneğin, ders
içeriğinin sunumunda verilen örnek sayısının beşden üçe indirilmesine karar verilmiştir.
Uygulama sırasında ardı ardına verilen örneklerin öğrenciyi yorduğu ve sıkılmalarına
sebep olduğu gözlenmiş, öğrenciler de sürekli örnekler üzerinde çalışmaktan ve örnek
sayısının çok olmasından dolayı sıkıldıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca, öğretimi
yapılan kavramların fazla olması nedeniyle pek çok örneğin üzerinde ayrıntılı olarak
durulması ders saatinin uzamasına neden olmuştur. Dolayısıyla programı aksatmamak
ve öğrencilerin dikkatlerini dağıtmamak amacıyla örnek sayısının azaltılmasına karar
verilmiştir. Ayrıca, yapılan pilot çalışma ve öğrencilerden alınan geri bildirim göz
önünde bulundurularak, kavram ve genelleme analizleri üzerinde daha ayrıntılı ve
dikkatli çözümlemelere gidilmiştir. Kavram ve genelleme analizlerine son şekli
verilerek uygulama için hazır hale getirilmiştir. Uygulama düzeyindeki soruların,
kavram ve genelleme testlerindeki soru sayısını çoğalttığı, dolayısıyla öğrencilerin
sıkılabileceği düşüncesiyle testten çıkartılarak soruların nitel boyutta ele alınmasına ve
genelleme öğretiminin bitiminde verilmesine karar verilmiştir. Çünkü uygulama
düzeyindeki soruların, çoktan seçmeli sorularla birlikte verilmesi soru sayısının
artmasına neden olmuştur.
Ön deneme kapsamında “Hedefler ve Hedef Davranışlar” ünitesinin öğretimi
tamamlandıktan sonra, oluşturulan kavram başarı testi öğrencilere ara sınav olarak
verilmiştir. Böylece, toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, test
kullanıma hazır hale gelmiştir. Hazırlanan kavram başarı testi Ek-1’de verilmiştir.
Öncelikli olarak test üzerinde madde ve test analizleri yapılmıştır. Her
maddenin güçlük derecesi (Pj), Standart Sapması (Sj) ve ayırıcılık derecesi (rjx)
hesaplanmıştır. Testte ayırıcılık gücü (rjx) .20’nin altında olan sorular çıkarılmıştır. Test
analizleri sonucunda 23 bilgi düzeyinde, 26 kavrama düzeyinde olmak üzere toplam 49
sorudan oluşan kavram başarı testine ilişkin madde analizi sonuçları Tablo-3.8.’de
verilmiştir.
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Tablo-3.8. Kavram Başarı Testini Oluşturan Maddelerin Güçlük İndisleri (Pj),
Standart Sapmaları (Sj) ve Ayırıcılık İndisleri (rjx)
Madde Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Pj
.88
.62
.82
.89
.85
.80
.52
.82
.78
.75
.75
.80
.56
.74
.86
.60
.80
.87
.89
.60
.79
.84
.60
.81
.68
.77
.82
.68
.50
.74
.20
.80
.81
.60
.79
.75
.73
.83
.41
.60
.77
.67
.79
.55
.51
.60
.56
.29
.60

Sj
.13
.48
.27
.31
.36
.31
.37
.38
.41
.31
.43
.39
.49
.43
.35
.48
.29
.16
.31
.48
.40
.36
.46
.39
.46
.42
.38
.46
.50
.36
.39
.39
.39
.48
.40
.43
.44
.37
.49
.47
.41
.47
.40
.49
.50
.48
.49
.48
.48

Rjx
.84
.31
.40
.37
.34
.44
.36
.44
.37
.37
.43
.42
.38
.57
.56
.39
.95
.50
.84
.49
.82
.84
.51
.85
.65
.78
1.0
.80
.52
.92
.34
.91
.54
.53
.86
.85
.75
.92
.41
.73
.76
.49
.78
.73
.51
.55
.49
.37
.41
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Madde analizinden sonra, test puanları üzerinde test analizi yapılmıştır.
Kavram başarı testiyle ilgili analiz sonuçları Tablo- 3.9.’da verilmektedir.

Tablo-3.9. Kavram Başarı Testi Analiz Sonuçları
Tepe

Ortalama

N

Χ

SS

Değer

Ortanca

Güç.

KR20

120

34.40

8.49

36

35

.69

.90

Tablo-3.9.’a bakıldığında ortalama ve ortanca birbirine yakın olmakla birlikte,
aritmetik ortalamanın ortancadan, ortancanın da tepe değerden küçük olduğu
görülmektedir ( Χ < Χ ort> Χ tepe). Bu verilere göre, dağılımın sola çarpık olduğu
söylenebilir. Bu veri, kavram başarı testinin kolay bir test olduğu biçiminde
yorumlanabilir (Tekin, 1979). Ancak başarı testinden elde edilen puanların çok uç
noktalarda toplanmadığı, 49 soruluk başarı testinde en çok tekrarlanan değerin “36”
olduğu görülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin araştırma kapsamındaki kavramlara
ilişkin başarı ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi hedeflendiğinden testin ölçüt
bağımlı olması uygun görülmüştür. “Ölçüt bağımlı testler için belirli bir güçlük ve
ayırıcılık düzeyi koşulu gerekli değildir” (Bayrakçeken, 2006).
Kavram başarı testinin KR20 katsayısının .90 olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlara göre, kavram başarı testinin bu araştırmada kullanılabilecek düzeyde yüksek
bir güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir.

3.3.2. Genelleme Başarı Testi

Çalışmada kullanılacak olan genelleme başarı testinin geliştirilmesi amacıyla,
ilk olarak araştırma kapsamına alınan genellemelerle ilgili olarak hatırlama, kavrama ve
uygulama düzeyinde toplam 60 maddelik bir test hazırlanmıştır. Testin geliştirilmesinde
kavram başarı testi geliştirme aşamalarındaki sıra aynen izlenmiştir. Hazırlanan
genelleme başarı testi Ek-2’de verilmiştir.
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Araştırmada kullanılması kararlaştırılan genelleme başarı testinin analiz
sonuçları aşağıda verilmiştir.
Genelleme başarı testi ile ilgili olarak öncelikli test üzerinde madde ve test
analizleri yapılmıştır. Her maddenin güçlük derecesi (Pj), Standart Sapması (Sj) ve
ayırıcılık derecesi (rjx) hesaplanmıştır. Testte ayırıcılık gücü (rjx) .20’nin altında olan
sorular çıkarılmıştır. Test analizleri sonucunda 16 bilgi düzeyinde, 24 kavrama
düzeyinde olmak üzere toplam 40 sorudan oluşan genelleme başarı testine ilişkin madde
analizi sonuçları Tablo-3.10.’da verilmiştir.
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Tablo-3.10. Genelleme Başarı Testini Oluşturan Maddelerin Güçlük İndisleri (Pj),
Standart Sapmaları (Sj) ve Ayırıcılık İndisleri (rjx)
Madde Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pj
.68
.89
.86
.78
.83
.73
.40
.90
.74
.67
.35
.50
.60
.74
.73
.54
.54
.82
.74
.50
.76
.17
.69
.04
.74
.14
.14
.75
.77
.74
.54
.59
.63
.52
.51
.76
.78
.74
.14
.51

Sj
.82
.94
.93
.88
.91
.85
.63
.94
.85
.81
.59
.71
.77
.85
.85
.73
.73
.90
.85
.71
.87
.41
.83
.19
.85
.38
.38
.86
.87
.85
.73
.76
.79
.72
.71
.87
.88
.85
.85
.38

Rjx
.35
.35
.24
.37
.36
.40
.57
.59
.64
.44
.49
.37
.52
.53
.80
.34
.28
.50
.80
.45
.75
.42
.62
.37
.97
.50
.38
.82
.88
.80
.68
.67
.67
.65
.62
.83
.78
.56
.32
.41

Madde analizinden sonra, test puanları üzerinde test analizi yapılmıştır.
Genelleme başarı testiyle ilgili analiz sonuçları Tablo-3.11.’de verilmektedir.
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Tablo-3.11. Genelleme Başarı Testi Analiz Sonuçları

Tepe

Ortalama

N

Χ

SS

Değer

Ortanca

Güç.

KR20

120

24.23

7.61

27

26

.60

.85

Tablo-3.11.’e bakıldığında ortalama ve ortanca birbirine yakın olmakla
birlikte, aritmetik ortalamanın ortancadan, ortancanın da tepe değerden küçük olduğu
görülmektedir ( Χ < Χ ort> Χ tepe). Bu verilere göre, dağılımın sola çarpık olduğu
söylenebilir. Bu veri genelleme başarı testinin kolay bir test olduğu biçiminde
yorumlanabilir (Tekin, 1979). Ancak başarı testinden elde edilen puanların çok uç
noktalarda toplanmadığı, 40 soruluk başarı testinde en çok tekrarlanan değerin “27”
olduğu

görülmektedir.

Bu

araştırmada

öğrencilerin

araştırma

kapsamındaki

genellemelere (kurallara) ilişkin başarı ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi
hedeflendiğinden testin ölçüt bağımlı olması uygun görülmüştür. “Ölçüt bağımlı testler
için belirli bir güçlük ve ayırıcılık düzeyi koşulu gerekli değildir” (Bayrakçeken, 2006).
Genelleme başarı testinin KR20 katsayısının .85 olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlara göre genelleme başarı testinin bu araştırmada kullanılabilecek düzeyde
yüksek bir güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir.

3.3.3. Bilişsel Esnekliğin Ölçümü: “Yapıyı Doldur” Testi

Çalışmada öğrencilerin bilişsel esnekliklerini ölçmek amacıyla, NavehBenjamin ve diğerleri (1995) tarafından geliştirilen “fill-in-the-structure” (yapıyı
doldur) tekniği bu çalışmaya uyarlanarak kullanılmıştır. Naveh-Benjamin ve diğerleri
(1995), bu tekniğin, öğretmenin bilgi yapısıyla birlikte öğrencilerin bilişsel gelişimlerini
ölçmeyi sağladığını belirtmektedir. Tekniğin uygulanmasında, eksik olarak bırakılan
yerleri öğrenciler tamamlamaktadır. Oluşturulan yapıda, genel kavramlardan, daha özel
kavramlara doğru hiyerarşik bir düzenleme yapılır. Kısmen doldurulmuş yapı
öğrencilere verildiğinde, öğrencilerin bir düzen içinde yapıyı doldurma eğilimleri
olacağı ve kendilerine ait birtakım kavramları temsil eden yapılarla birlikte
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bağdaştırabilme davranışı gösterecekleri belirtilmektedir. Öğrencilerin, öğretmenin
düzenlediği kavramlara bağlı olarak yapıyı tamamlaması, öğrencilerin katılımındaki bir
çok yapısal özelliği göstermektedir. Genelde öğrenciler, yukarıdan aşağıya ve soldan
sağa doğru yapıları doldurma eğilimindedirler. Yapıların karmaşık olarak doldurulması
kavramsal ilişkilerin farklı kurulduğunu göstermektedir. Ayrıca bir öğrencinin yapıyı
tamamlamadaki düzeni, öğrencinin bilişsel yapısı içinde, kavramlar arasında olan
ilişkiyi anlamak ve bilişsel esneklik düzeyini belirlemek için de kullanılmaktadır.
Teknikte kullanılan nitel ve nicel veriler, öğrencilerin materyaldeki bilişsel düzenlemesi
hakkında bilgi vermektedir.
Tekniğin bilişsel yapıları ölçtüğünü göstermek amacıyla Naveh-Benjamin ve
diğerleri (1995;1998) tarafından çalışmalar yapılmış ve elde edilen veriler tekniğin
bilişsel yapıyı ve bilişsel esneklik düzeyini değerlendirmede kullanılabileceğini
göstermiştir.
Yapılan bu çalışmada da, testin geliştirilmesi aşamasında benzer bir uygulama
ile yapılan çalışma tekrar edilmiştir. Yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir.
1. Testin geliştirilmesi aşamasında “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”
dersinde “hedefler ve hedef davranışlar” ünitesine ilişkin, çıkış noktaları farklı olan iki
yapı oluşturulmuştur. Oluşturulan yapıların dersin içeriğine uygun olup olmadığı ve
kavramlar arasındaki ilişkilerin hiyerarşik ve bağlamsal olarak doğru olup olmadığına
ilişkin on iki alan uzmanının görüşü alınmıştır. Görünüş geçerliğine ilişkin uzman görüş
ve önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenen yapılar, ön deneme yapılan gruplardaki
öğrencilere uygulanmıştır.
2. Oluşturulan yapıların çıkış noktaları ve bağıntıları farklı olmakla beraber,
kavramları ortaktır. Ancak iki farklı yapının özelliğinden kaynaklanan özel kavramları
da içermektedir. Hazırlanan iki yapı ve öğrencilere verilen test şekli Ek-3’de verilmiştir.
3. Oluşturulan iki yapıda da, öğretimi yapılan kavramlar boş bırakılmış ve
hiyerarşik ve bağlamsal olarak sıralanan kavramlar içinden, doğru olan kavramları
doğru yerlere yerleştirilmesi istenen liste verilmiştir. Öğrenciler 15 dak. süreyle 1.
yapıyı ve 20 dak. aradan sonra tekrar 15. dak süreyle 2. yapıyı doldurmuşlardır.
4. Elde edilen sonuçlar, doğru ve yanlış yüzdeleri göz önünde bulundurularak
değerlendirilmiştir. Doğru ve yanlış yüzdelerine ilişkin bilgiler ise şunlardır;
a) Doğruluk Yüzdeleri: Araştırmacı, öğretimini yaptığı konunun genel
çerçevesine bağlı olarak, kendi bakış açısıyla iki farklı yapı oluşturmaktadır. Bu yapılar
öğrenciye verilirken bazı kavramlar eksik olarak verilmekte ve öğrencinin uygun
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kavramlarla boşlukları doldurmaları istenmektedir. Araştırmacının hazırladığı yapılar
ile öğrencilerin doldurduğu yapılar içinde aynı olanların yüzdeleri karşılaştırılmaktadır.
Elde edilen veriler sonucunda, öğrencilerin bilişsel yapılarının, öğretmenin bilişsel
yapısı ile olan benzerlikleri açıklanmaya çalışılmaktadır.
b) Yanlış Yüzdeleri: Araştırmacının hazırladığı yapılar ile öğrencilerin
doldurduğu yapılar içinde farklı olanların yüzdeleri karşılaştırılmaktadır. Elde edilen
veriler sonucunda, öğrencilerin bilişsel yapılarının öğretmenin bilişsel yapısı ile olan
farklılıkları açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu farklılıklar tamamen yanlış olabilir. Farklı
bir deyişle yerleştirilen kavramın diğer alt ve üst kavramlarla ya da bağlamsal
kavramlarla ilişkisinin olmaması anlamına gelmektedir.
Bağlamsal (yatay) düzen içinde gözlenen farklılıklar, tamamen yanlış olarak
değerlendirilmeyebilir. Bunun nedeni, yerleştirilen kavramın üst kavramla ilişkili
olabileceğidir. Ancak hiyerarşik düzen içinde gözlenen farklılıklar, hiyerarşideki bilgi
eksikliğini göstermektedir. Bunun nedeni ise, aynı düzey içinde yer alan kavramın
yanlış ilişkilendirildiğini düşündürmesidir.
Bir konu alanı için kullanılan bu teknikte, hiyerarşi ağacında en alt düzeyde
bağlantılı noktalar tek bir kavramı göstermektedir. Yapı içinde diğer kavramlarla
bağıntılı olmayan kavramlar ise, zihinsel bir kodlamayı ifade etmektedir.
Naveh-Benjamin ve diğerleri, (1995), yapıların doldurulmasına ilişkin olarak
öğrencilerin yapıya nasıl giriş yaptıklarının da değerlendirilmesini önermektedirler.
Yapıya yatay ya da dikey olarak giriş yapan öğrencilerin yüzdeleri hesaplandığında,
elde edilen verilerin dil gelişi ile kavramlar arasında ilişki kurma becerisi hakkında nitel
veri sağladığı belirtilmektedir.
Tekniğin, bilişsel yapılardaki gelişmeyi ölçüp ölçmediğine ilişkin olarak,
verilerin doğru ve yanlış ölçütlerle değerlendirilmesi uygun görülmüştür (NavehBenjamin ve diğerleri, 1995). Öğrencilerin yapıya nasıl giriş yaptıkları ile ilgili ölçüt bu
çalışmada ele alınmamıştır. Ön denemelerde öğrencilerin yapıları doğru ya da yanlış
olarak doldurmalarına ilişkin elde edilen yüzde değerleri Tablo-3.12.’de verilmiştir.
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Tablo-3.12. Ön Denemelerde “Yapıyı Doldur” Testine İlişkin Doğru ve Yanlış
Yüzde Değerleri
Uygulanan
Gruplar

Ölçme

I.Yapı

II.Yapı

Doğru %

Yanlış %

Doğru %

Yanlış %

Ön Test

0.19

0.81

0.21

0.79

Son Test

0.64

0.36

0.59

0.41

Ön Test

0.18

0.82

0.20

0.80

Son Test

0.51

0.49

0.65

0.35

Ön Test

0.27

0.73

0.22

0.78

Son Test

0.55

0.45

0.54

0.46

Aracı

Deney-1

Deney-2

Kontrol

DENEY-1 N=38; DENEY-2 N=42; KONTROL N=40, TOPLAM N=120

Tablo-3.12. incelendiğinde, yapılan ön denemelerde “yapıyı doldur” testi ön
testte Deney-1 grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.19), yanlış yapma yüzdesi
(0.81); Deney-2 grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.18), yanlış yapma yüzdesi
(0.82) ve kontrol grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.27), yanlış yapma yüzdesi
(0.73) olarak bulunmuştur.
II. yapıda Deney-1 grubunun doğru yapma yüzdesi (0.20), yanlış yapma
yüzdesi (0.80); Deney-2 grubunun doğru yapma yüzdesi (0.18), yanlış yapma yüzdesi
(0.82) ve kontrol grubunun doğru yapma yüzdesi (0.22), yanlış yapma yüzdesi (0.78)
olarak bulunmuştur.
Sontestte ise, Deney-1 grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.73), yanlış
yapma yüzdesi (0.27); Deney-2 grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.57), yanlış
yapma yüzdesi (0.43) ve kontrol grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.46), yanlış
yapma yüzdesi (0.54) olarak belirlenmiştir.
II. yapıda Deney-1 grubunun doğru yapma yüzdesi (0.59), yanlış yapma
yüzdesi (0.41); Deney-2 grubunun doğru yapma yüzdesi (0.65), yanlış yapma yüzdesi
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(0.35) ve kontrol grubunun doğru yapma yüzdesi (0.54), yanlış yapma yüzdesi (0.46)
olarak bulunmuştur.
Tablo-3.12.’ye göre, ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında ön teste
verilen doğru sayısının düşük, yanlış sayısının yüksek olduğu; son test puanlarında ise,
doğru sayısının yüksek, yanlış sayısının düşük olduğu gözlenmektedir. Son testlerde
doğru olarak yapılan doldurmaların yüzdesinin ön teste göre daha fazla olması,
öğrencilerin bilişsel yapılarındaki değişimden kaynaklanmaktadır ve öğrencilerin
bilişsel yapılarının, öğretmenin bilişsel yapısı ile benzerliğini ifade etmektedir.
“Yapıyı doldur” testinin güvenirlik katsayısını belirlemek amacıyla da
“alternatif form yöntemi” kullanılmıştır. Bu yöntemde, hazırlanan test formlarından
birinin bir gruba uygulanması ve belirli bir zaman geçtikten sonra aynı gruba diğer test
formunun uygulanması söz konusudur (Tan ve diğerleri, 2002). Yapıyı doldur testinde
hazırlanan iki yapı da aynı kavramları farklı bakış açısı doğrultusunda değerlendirmek
üzere geliştirilmiştir. Bu amaçla ön denemelerde hazırlanan iki yapı, paralel form olarak
kullanılmış ve yapılan analizler sonucunda “tutarlılık ve eşdeğerlik” katsayısı (r=.71)
olarak bulunmuştur. Tablo-3.13.’de, iki yapı arasındaki korelasyon analizi sonuçları
verilmiştir. Elde edilen bu değer, testin bu araştırmada kullanılabilecek düzeyde
güvenilir olduğunu göstermektedir.

Tablo-3.13. “Yapıyı Doldur” Testi, I. Yapı ve II. Yapı Puan Ortalamaları
Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları
“Yapıyı Doldur Testi”

II. Yapı
r= .71*

I. Yapı

p= .000
N= 120

*

p< .0001

Tablo-3.13.’de görüldüğü gibi, I. yapı ile II. yapı arasında anlamlı (p< .0001)
ve yüksek düzeyde (r= .71) bir ilişki gözlenmektedir.
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1998), bilişsel yapıları değerlendirmek üzere
geliştirilen testten alınan puanlara bağlı olarak, bilişsel esneklik puanı elde
edilebileceğini ve bu puanlamanın öğrencilerin bilişsel esneklik düzeylerini ortaya
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koyacağını belirtmektedir. Yapılan bu çalışmada da, öğrencilerin bilişsel esneklik
puanlarını elde etmek için “yapıyı doldur” testi kullanılmış ve her öğrenciye ait bilişsel
esneklik puanı elde edilmiştir. Bilişsel esnekliği ölçmek amacıyla hazırlanan yapıların
iki tane olmasının amacı, iki farklı yapıda da bağlantıların farklı açılardan ele alınmasını
sağlamak ve öğrencilerin farklı yapılandırmalarını anlamaktır. Dolayısıyla öğrenciler,
kavramı anlamışlarsa farklı bağlantılarla doğru yere yerleştirebilirler (Naveh-Benjamin
ve diğerleri, 1998).
Her iki yapıdaki eksik bırakılan kavramlar, farklı yerlerde olmalarına rağmen
aynıdır. Ancak yapının özelliğinden kaynaklanan özel kavramlara da yer verilmiştir.
Kavram hakkında bilgisi olan öğrenciler, kavramı farklı seviyelerde ilişkilendirebilirler.
Kullanılan tekniğin puanlanması ise aşağıda verilmektedir. Bilişsel esneklik
puanının elde etmek için;
a) her iki yapıda ki doğru kavram sayısı belirlenir.
b) her iki yapıdaki ortak doğru sayısı belirlenir ve elde edilen puanlar aşağıda
verilen formüle uygulandığında, bilişsel esneklik puanı elde edilir.

S
Bilişsel Esneklik=
C1+C2
2

C1: 1. Yapıda doğru olarak yanıtlanan kavramların sayısı
C2: 2. Yapıda doğru olarak yanıtlanan kavramların sayısı
S: Her iki yapıda da doğru olarak yanıtlanan ortak kavramların sayısı
Öğrencilerin alabilecekleri puan aralığı 1-0 arasındadır. “1” esnekliğin yüksek
olduğunu; “0” esnekliğin düşük olduğunun ve “0.5” esnekliğin orta düzeyde olduğunu
göstermektedir.

3.3.4. Uygulama Düzeyi Ölçme Aracı

Çalışmada, öğrencilerin uygulama düzeyindeki bilgilerini ölçmek amacıyla,
konunun sunumu bittikten sonra öğrencilerden, bilişsel alana ilişkin altı öğrenme
düzeyinde “hedef davranış” yazmaları istenmiştir. Tüm kurallara uyarak doğru olarak
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yazılan her bir hedef davranışa “1” puan verilmiş ve alabilecekleri en yüksek puan “6”
olarak belirlenmiştir. Yazılan hedef davranışların doğru olup olmadığı, araştırmacı ve 3
alan uzmanının ayrı ayrı değerlendirmesi sonucu elde edilmiştir.
Ayrıca öğrencilerden, dersin işlenişine yönelik olarak görüşlerini yazmaları da
istenmiştir.

3.4. Verilerin Toplanması ve Çözümü

Aşağıda deney gruplarında ve kontrol grubundaki derslerde kullanılan öğretim
materyalleri ile derslerin nasıl işlendiği ve gruplarda yapılan işlemlere yer verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırma sorularını yanıtlamak amacıyla aşağıda belirtilen işlemler
yapılmıştır.
1. 2004-2005 öğretim yılı bahar yarıyılında Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf I. ve II.
öğretim ile Okulöncesi öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin, Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme dersinin haftalık ders çizelgesinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
2. İkinci yarıyılın üçüncü haftasında bütün gruplara” kavram başarı testi” ve
“yapıyı doldur” testi ön test olarak verilmiştir. “Kavram başarı testinde” sınav süresi 1
saat olarak belirlenmiştir. “Yapıyı doldur” testinde ise, 1. yapı için 15. dakika süre
verilmiş ve 20 dakika aradan sonra 2. yapı için 15 dakika süre verilmiştir. Deney-1
grubunda bir kavram üzerinde kavramın içerik öğelerinin açıklanması yapılmış ve
kavramların öğretimine başlanmıştır. Deney-2 grubunda kavramların öğretimi
yapılmıştır. Kontrol grubunda ise, ders kitaplarındaki sıra izlenerek öğretime
başlanmıştır.
3. Deney gruplarında kavramların öğretimi tamamlandıktan sonra, tüm
gruplara “genelleme başarı testi” ön test olarak verilmiştir. “Genelleme başarı testinin”
süresi de 1 saat olarak belirlenmiştir. Gruplara “genelleme başarı testi” ön test olarak
verildikten sonra, deney gruplarında genelleme öğretimi yapılmıştır.
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4. Deney gruplarında genelleme öğretimi tamamlandıktan sonra, öğrencilerin
bilişsel esneklik puanlarını belirlemek amacıyla tüm gruplara “yapıyı doldur” testi son
test olarak uygulanmıştır.
5. Uygulama beş ders saati süre ile üç hafta sürmüştür. Her üç araştırma
grubuna da dersler araştırmacı tarafından verilmiştir.
6. Dersin sonunda öğrencilerden bilişsel alanın altı öğrenme düzeyinde “hedef
davranış” yazmaları ve dersin işlenişine ilişkin görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.
7. Denel işlemlerin etkisini daha açık saptayabilmek amacıyla son testlerin ara
sınavdan önce verilmesine dikkat edilmiştir.

3.4.2. Araştırmada Kullanılan Öğretim Materyalleri ve Dersin İşlenişi

Öğretime başlamadan önce üniteyle ilgili ders planları hazırlanmıştır. “Hedef
ve Hedef Davranışlar” ünitesiyle ilgili olarak geliştirilen ders planlarına ilişkin birer
örnek Ek-4’de verilmiştir. Bu çalışmada alıştırmalar denetlenmemiştir. Her üç grupta da
derste verilen örnekler ve örnek sayıları aynıdır. Ders kitaplarındaki örnek sayısının
yetersiz olması öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyecek bir durumdur. Deneme
sonuçlarındaki olası farklılığın örneklere ve örnek sayısına bağlanmaması için, bütün
gruplarda aynı sayıda ve aynı örneklerin kullanılmasına dikkat edilmiştir.
Ünitenin öğretimine üç hafta süre ayrılmıştır. “Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme” dersinin (3+2) olmasından dolayı, toplam uygulama süresi bir ders için
15 saattir.
Bu araştırmada içerik türlerinden olan kavramların ve genellemelerin öğretimi
inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Uzman görüşü doğrultusunda, “Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme” dersinde “Hedef ve Hedef Davranışlar” ünitesindeki temel
kavramlar belirlenmiştir. Bunlar,
1. Hedef
2. Hatırlama Düzeyi
3. Kavrama Düzeyi
4. Uygulama Düzeyi
5. Analiz Düzeyi
6. Değerlendirme Düzeyi
7. Yaratma Düzeyi

140
8. Olgu
9. Kavram
10. İşlem
11. Genelleme
Öğretimi yapılan genellemeler ise “bilişsel alanda hedef ve hedef davranış
yazma kuralları” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yedi kuralın öğretimi yapılmıştır.
Öğretimi yapılan “hedef ve hedef davranış yazma kuralları” aşağıda verilmektedir.
1. Hedef davranış, öğretme-öğrenme etkinliği sonucunda öğrenciden
beklenen davranışı betimlemelidir. Öğrenci davranışı açısından ifade
edilmeli, öğretmenin yapacakları yazılmamalıdır.
2. Hedef davranış, öğretme-öğrenme süreci sonunda kazanılacak öğrenme
ürününü betimlemelidir.
3. Doğru yazılmış bir hedef davranışta, içerik türü ve davranış düzeyi açıkça
görülebilmelidir.
4. Bir hedef davranış ifadesinin sonu, öğrenme ürününü belirten bir eylemle
bitmeli, belirsizlik olmamalıdır.
5. Bir hedef davranışta yalnızca bir davranış düzeyi bulunmalı, farklı
davranış düzeyleri birbiri arkasına eklenmemelidir. Farklı düzeydeki
davranışlar basitten zora doğru sıralanmalıdır.
6. Doğru yazılan hedef davranışlar kolaylıkla soruya çevrilebilir.
7. Hedef davranışlar bütün öğrenme düzeylerini kapsayacak şekilde
yazılmalı, sadece hatırlama düzeyinde yazılmamalıdır.
Belirtilen kavram ve genellemelerle ilgili olan içerik, çeşitli kaynaklardan
yararlanılarak oluşturulmuştur (Merrill, 1983, 1994; Küçükahmet, 1999; Sönmez, 2004;
Şahin, 2005; Doğanay ve diğerleri, 2007).
Aşağıda birinci deney grubunda, ikinci deney grubunda ve kontrol grubunda
kullanılan materyallerin özellikleri hakkında bilgi verilmekte, kavram ve genellemelerin
öğretimine ilişkin dersin işlenişi adım adım açıklanmaktadır.

a. Birinci deney grubunda kullanılan materyaller ve dersin işlenişi
Birinci ve ikinci deney grubunda, öğretilecek olan temel kavramların
analizleri yapılmıştır. Yani her kavramın tanımı, ayırtedici özellikleri, ayırtedici
olmayan özellikleri, örnekleri, örnek olmayanları belirlenmiştir ve bir örnek üzerinde
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özelliklerin gösterilmesi, örnek olmayanların hangi özellikleri taşımadığı için örnek
olmadığı ile ilgili bilgiler saptanmıştır. Araştırma kapsamında öğretimi yapılan
kavramlardan biri olan “hatırlama” düzeyi kavramına ilişkin kavram analizi örneği Ek5’de verilmiştir.
Birinci deney grubunda öğretim, bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması +
kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak yapılmıştır. Kavramın içerik öğelerini
açıklamak için kullanılan örnek ise “ağaç” örneğidir. Ağaç, herkes tarafından bilinen,
örneği en kolay bulunan bir kavram olmasından dolayı seçilmiştir. “Ağaç” örneği
üzerinde, bir kavramın içerik öğelerinin (tanım, kavramın ayırtedici özellikleri,
ayırtedici olmayan özellikleri, örnekleri, örnek olmayanları) neler olduğu, ne anlama
geldiği kısaca açıklanmıştır. Kullanılan “ağaç” örneği Ek-6’da verilmiştir.
Birinci deney grubunda araştırma kapsamına alınan ünitede geçen temel
kavramların öğretiminde aşağıda belirtilen işlemler yapılmıştır.
1. Araştırmacı, kavramlar ile ilgili olarak hazırlanan “kavram başarı testini” ve
“yapıyı doldur” testini ön test olarak uygulamıştır.
2. Araştırmacı, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini tanıtarak,
ünitenin amaçları hakkında öğrencilere bilgi vermiştir.
3. Kavramları nasıl öğrendiğimiz kısaca açıklanarak, bir kavramın içerik
öğelerinin ne anlama geldiği “ağaç” kavramı üzerinde açıklanmıştır. Bundan sonraki
kavramların öğretiminde de bu öğelerin sürekli kullanılacağı belirtilmiştir.
4. “Hedef, hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi, uygulama düzeyi, analiz düzeyi,
değerlendirme düzeyi, yaratma düzeyi, olgu, kavram, işlem ve genelleme”
kavramlarının öğretimi ayrı ayrı yapılmıştır. Öğretimden önce her kavramın analizi
yapılarak içerik öğeleri belirlenmiş ve öğretim sürecinde de bu bilgiler temel alınmış ve
aşağıda belirtilen sırayla öğrencilere sunulmuştur:
a. Kavramın şeması (bir şema)
b. Kavramın tanımı (1-3 tanım)
c. Kavramın ayırt edici özellikleri
d. Kavramın ayırt edici olmayan özellikleri
e. Kavramın örnekleri (üç örnek, bütün gruplarda aynı örnekler sunulmuştur.
f. Kavramın örnek olmayanları (üç örnek olmayan)
g. Kavramın özelliklerinin örnek üzerinde gösterilmesi (bir örnek + açıklama)
h. Örnek olmayanın neden örnek olmadığının açıklanması (bir örnek olmayan
+ açıklama)
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5. Ders işlenirken öğrencilerin de katılımı sağlanmış, öğretimi yapılan
kavramlara ilişkin sorular sorulmuş ve örnekler vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin,
sorulara verdikleri yanıtlar ve kavramlara ilişkin örnekler dinlenerek, geribildirim
verilmiş ve ünitenin öğretimi tamamlanmıştır.
6. Öğretim süresince kavram şeması, tanımlar, özellikler, örnek olanlar, örnek
olmayanlar ile özelliklerin örnek üzerinde gösterilmesi, örnek olmayanların neden örnek
olmadıkları tepegözde yansıtılmıştır.
7. Kavramların öğretimi tamamlandıktan sonra hazırlanan “kavram başarı
testi” son test olarak uygulanmıştır.
8. Genellemelerin öğretimine başlanmadan önce “genelleme başarı testi” ön
test olarak verilmiştir.
9. Hedef ve hedef davranış yazma kurallarının öğretimi ayrı ayrı yapılmıştır.
Öğretimde önce her genellemenin (kuralın) analizi yapılarak içerik öğeleri
belirlenmiştir. Öğretim sürecinde de bu bilgiler temel alınmış ve aşağıda belirtilen
sırayla öğrencilere sunulmuştur.
a. Genellemenin (kuralın) önerme biçiminde ifadesi
b.Genelleme içinde geçen kavramların açıklanması, nedensel ilişkinin
gösterilmesi
c. Genellemenin örneği (üç örnek, bütün gruplarda aynı örnekler sunulmuştur)
d. Genellemenin örnek olmayanları (üç örnek olmayan)
e. Örnek olmayanın neden örnek olmadığının açıklanması (bir örnek olmayan
+ açıklama
10. Ders işlenirken öğrencilerin de katılımı sağlanmış, öğretimi yapılan
genellemelere ilişkin sorular sorulmuş ve örnekler vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin,
sorulara verdikleri yanıtlar ve genellemelere ilişkin örnekler dinlenerek, geribildirim
verilmiş ve ünitenin öğretimi tamamlanmıştır.
11. Genellemelerin öğretimi tamamlandıktan sonra hazırlanan “genelleme
başarı testi son test olarak uygulanmıştır.
12. Ünitenin öğretimi tamamlandıktan sonra “yapıyı doldur” testi son test
olarak uygulanmıştır.
13. Son olarak, öğrencilerden uygulama düzeyi için bilişsel alanın
basamaklarına uygun 6 tane “hedef davranış” yazmaları ve dersin işlenişine ilişkin
görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.
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Araştırma kapsamında öğretimi yapılan genellemelerden biri olan “doğru
yazılmış bir hedef davranışta, içerik türü ve davranış düzeyi açıkça görülebilmelidir.”
kuralına ilişkin örnek analiz Ek-7’de verilmiştir. Ancak öğretim süresince bir
genellemenin içerik öğelerinin açıklanmasına ilişkin bilgi verilmemiştir.
b. İkinci deney grubunda kullanılan materyaller ve dersin işlenişi
İkinci deney grubunda kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak
öğretim yapılmıştır. Kavram ve genelleme analizi tekniğine uygun olarak hazırlanan
öğretim materyali, birinci deney grubunda uygulanan öğretim materyali ile aynı olup,
“ağaç” kavramı örneği sunulmamış, dolayısıyla kavramın içerik öğelerine ilişkin
açıklama da verilmemiştir.
İkinci deney grubunda araştırma kapsamına alınan ünitede geçen temel
kavramların öğretiminde aşağıda belirtilen işlemler yapılmıştır.
1. Araştırmacı, kavramlar ile ilgili olarak hazırlanan “kavram başarı testini” ve
“yapıyı doldur” testini ön test olarak uygulamıştır.
2. Araştırmacı, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini tanıtarak,
ünitenin amaçları hakkında öğrencilere bilgi vermiştir.
3. “Hedef, hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi, uygulama düzeyi, analiz düzeyi,
değerlendirme düzeyi, yaratma düzeyi, olgu, kavram, işlem ve genelleme”
kavramlarının öğretimi ayrı ayrı yapılmıştır. Öğretimden önce her kavramın analizi
yapılarak içerik öğeleri belirlenmiş ve öğretim sürecinde de bu bilgiler temel alınmış ve
aşağıda belirtilen sırayla öğrencilere sunulmuştur:
a. Kavramın şeması (bir şema)
b. Kavramın tanımı (1-3 tanım)
c. Kavramın ayırt edici özellikleri
d. Kavramın ayırt edici olmayan özellikleri
e. Kavramın örnekleri (üç örnek, bütün gruplarda aynı örnekler sunulmuştur)
f. Kavramın örnek olmayanları (üç örnek olmayan)
g. Kavramın özelliklerinin örnek üzerinde gösterilmesi (bir örnek + açıklama)
h. Örnek olmayanın neden örnek olmadığının açıklanması (bir örnek olmayan
+ açıklama)
4. Ders işlenirken öğrencilerin de katılımı sağlanmış, öğretimi yapılan
kavramlara ilişkin sorular sorulmuş ve örnekler vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin,
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sorulara verdikleri yanıtlar ve kavramlara ilişkin örnekler dinlenerek, geribildirim
verilmiş ve ünitenin öğretimi tamamlanmıştır.
5. Öğretim süresince kavram şeması, tanımlar, özellikler, örnek olanlar, örnek
olmayanlar ile özelliklerin örnek üzerinde gösterilmesi, örnek olmayanların neden örnek
olmadıkları tepegözde yansıtılmıştır.
6. Öğrencilerin, sorulara verdikleri yanıtlar ve kavramlara ilişkin örnekler
dinlenerek, geribildirim verilmiştir. Öğrencilerden kavramın içerik öğelerine ilişkin
açıklama gerektirecek sorular geldiğinde ise, çok kısa ve kavramın içerik öğelerini
açıkça vurgulamayan açıklamalar yapılmıştır.
7. Kavramların öğretimi tamamlandıktan sonra hazırlanan “kavram başarı
testi” son test olarak uygulanmıştır.
Hedef ve hedef davranış yazma kurallarının öğretimi ayrı ayrı yapılmıştır.
Öğretimde önce her genellemenin (kuralın) analizi yapılarak içerik öğeleri
belirlenmiştir. Öğretim sürecinde de bu bilgiler temel alınmış ve aşağıda belirtilen
sırayla öğrencilere sunulmuştur.
a. Genellemenin (kuralın) önerme biçiminde ifadesi
b.Genelleme içinde geçen kavramların açıklanması, nedensel ilişkinin
gösterilmesi
c. Genellemenin örneği (üç örnek, bütün gruplarda aynı örnekler sunulmuştur)
d. Genellemenin örnek olmayanları (üç örnek olmayan)
e. Örnek olmayanın neden örnek olmadığının açıklanması (bir örnek olmayan
+ açıklama)
8. Ders işlenirken öğrencilerin de katılımı sağlanmış, öğretimi yapılan
genellemelere ilişkin sorular sorulmuş ve örnekler vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin,
sorulara verdikleri yanıtlar ve genellemelere ilişkin örnekler dinlenerek, geribildirim
verilmiş ve ünitenin öğretimi tamamlanmıştır.
9. Genellemelerin öğretimi tamamlandıktan sonra hazırlanan “genelleme
başarı testi son test olarak uygulanmıştır.
10. Ünitenin öğretimi tamamlandıktan sonra “yapıyı doldur” testi son test
olarak uygulanmıştır.
11. Son olarak, öğrencilerden uygulama düzeyi için bilişsel alanın
basamaklarına uygun 6 tane “hedef davranış” yazmaları ve dersin işlenişine ilişkin
görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.
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c. Kontrol grubunda kullanılan materyaller ve dersin işlenişi
Kontrol grubunda ders kitaplarında sunulan içerik üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır. Farklı bir deyişle “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”
dersiyle ilgili olan kaynaklardaki sunu sırası ve içerik yapısı olduğu gibi izlenmiştir.
Ancak, içerik sunulurken, sözel öğretim ortamının ortaya çıkardığı zorunlu durumlara
bağlı olarak (öğrencinin konuyla ilgili soru sorması, konuşmak istemesi v.b.) birinci
deney grubunda yapılan açıklamalar kadar ayrıntılı olmayacak şekilde ikinci deney ve
kontrol gruplarında konuya ilişkin kısa açıklamalar verilmiştir.
Kontrol grubunda araştırma kapsamına alınan temel kavramların öğretiminde
aşağıda belirtilen işlemler yapılmıştır.
1. Araştırmacı, kavramlar ile ilgili olarak hazırlanan “kavram başarı testini” ve
“yapıyı doldur” testini ön test olarak uygulamıştır.
2. Araştırmacı, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini tanıtarak,
ünitenin amaçları hakkında öğrencilere bilgi vermiştir.
3. Seçilen kavramların öğretimine sıra geldiğinde, Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme dersiyle ilgili kitaplarda verilen bilgiler temel alınmıştır. Bu kapsamda,
a. Hedefler (Bilişsel Alan, Duyuşsal Alan, Psikomotor Alan)
b. Bilişsel hedefler
c. Hedeflerin özellikleri ve davranışa dönüştürülmesi
d. Hedef davranışların ifade edilmesi,
e. Konuyla ilgili örnekler yazılı ve sözlü olarak sunulmuştur.
4. Hedef davranışların fade edilmesi (kurallar) konusuna geçmden önce
“genelleme başarı testi” ön test olarak verilmiştir.
5. Ünite kapsamında belirtilen alıştırma ve örnekler yapılmıştır. Deney
gruplarında kullanılan örneklerin aynısı, kontrol grubunda da kullanılmıştır.
6. Öğretim yapılırken tepegöz yansıları kullanılmıştır.
7. Öğrencilerin, sorulara verdikleri yanıtlar ve kavram ile kurallara verdikleri
örnekler dinlenerek, geribildirim verilmiş ve ünitenin öğretimi tamamlanmıştır.
8. Ünitenin öğretimi tamamlandıktan sonra “kavram başarı testi”, “genelleme
başarı testi” ve “yapıyı doldur” testi son test olarak uygulanmıştır.
9. Son olarak, öğrencilerden uygulama düzeyi için bilişsel alanın
basamaklarına uygun 6 tane “hedef davranış” yazmaları ve dersin işlenişine ilişkin
görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.
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3.5. Verilerin Çözümü

Aşağıda öncelikle nicel verilerin çözümlenmesine yer verilmiş daha sonra ise
nitel verilerin çözümlenmesi üzerinde durulmuştur.

3.5.1. Nicel Verilerin Çözümlenmesi

Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Analizler
birinci deney grubunda 33 öğrencinin, ikinci deney grubunda 29 öğrencinin ve kontrol
grubunda 30 öğrencinin ön test ve son testlerinden aldıkları puanlar üzerinde
yapılmıştır. Verilerin aritmetik ortalama, standart sapmaları betimsel olarak verildikten
sonra, kontrol ve deney gruplarının ön test puanları arasında fark olup olmadığı tek
yönlü varyans analizi (Anova) ile test edilmiştir. Kontrol ve deney gruplarının son test
puanları arasında fark olup olmadığını belirlemek için kovaryans (ANCOVA) analizi
kullanılmıştır. Akademik başarı ile, bilişsel esneklik arasında ilişki olup olmadığı da
korelasyon analizi ile test edilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi
kabul edilmiştir.
Araştırmacı,

öğrencilerin

uygulama

düzeyi

ile

ilgili

verilerinin

değerlendirilmesinde bilişsel alanın altı öğrenme düzeyinde yazılan hedef davranışları
incelemiştir. Alanında uzman 3 öğretim üyesinin görüşleri alınarak yazılan hedef
davranışların doğu ya da yanlış olduğuna karar verilmiş ve doğru olarak yazılan her
hedef davranış için “1” puan verilmiştir. Dolayısıyla öğrenciler uygulama düzeyi için en
fazla “6” puan almışlardır.
Uygulama düzeyi için öğrencilerin yazdıkları hedef davranış örnekleri Ek8’de verilmiştir.

3.5.2. Nitel Verilerin Çözümlenmesi

Öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesinde ve
yazdıkları hedef davranışların değerlendirilmesinde nitel yöntemler uygulanmıştır.
Öncelikli olarak öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesinde, görüşlerin benzer ve
farklı yönleri belirlenmiştir. Görüşlere ilişkin olarak sınıfın genel görüşünü yansıtan
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ifadeler seçilerek bulgularda belirtilmiştir. Aynı zamanda öğrenci görüşlerinden birebir
alıntılar da yapılmıştır. Öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşlerinin bir kısmı Ek9’da verilmiştir. Öğrencilerin yazdıkları hedef davranışların değerlendirilmesinde de, ilk
olarak doğru yazılan hedef davranışlar belirlenmiş ve en çok hangi düzeyde hedef
davranış yazıldığı saptanmıştır. Yanlış yazılan hedef davranışlarda ise, yapılan
yanlışlıkların neler olduğu belirlendikten sonra gruplandırılmış ve en çok hangi
hataların yapıldığı saptanmıştır. Tablo oluşturularak gözlenen özellikler yazılmıştır.
Nitel verilerin çözümlenmesi betimsel analizlere uygun olarak yapılmıştır. Yıldırım ve
Şimşek (1999, 156)’e göre betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin
görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık yer verilir.
Bu tür analizlerde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde
okuyucuya sunmaktır.
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BÖLÜM IV

BULGULAR

Bu araştırmada, kavram analizi ve genelleme analizi temel alınarak yapılan
öğretimin, bununla birlikte “bir kavramın içerik öğelerinin” açıklanmasının;
kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisi araştırılmıştır. Bu
genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır.
Alt amaçların daha kolay anlaşılabilmesi için araştırma kapsamında incelenen
bağımsız değişkenler, gruplara göre gösterilmiştir:
Birinci Deney Grubu: Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram
analizi+ genelleme analizi
İkinci Deney Grubu: Kavram analizi + genelleme analizi
Kontrol Grubu: Ders kitaplarında sunulan içerik.

Birinci Alt Amaca İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt amacı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
Birinci Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
kavram başarı testi toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi ön test puanları kontrol
edildiğinde, kavram başarı testi toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi son test
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Tablo-4.1.’de deney gruplarının ve kontrol grubunun kavram başarı testi ön
test ve son testlerinden elde ettikleri toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi
puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.
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Tablo-4.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Kavram Başarı Testi, Ön Test ve Son
Test Toplam, Hatırlama Düzeyi ve Kavrama Düzeyi Puanlarına İlişkin Aritmetik
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

HATIRLAMA
DÜZEYİ PUANI

TOPLAM
PUANLAR
GRUPLAR
DENEY 1

TESTLER

Χ

Düzelt
Ort.

SS

Χ

Düzelt
Ort.

SS

Χ

Düzelt
Ort.

SS

ÖNTEST

26.45

-

4.37

12.42

-

2.50

14.03

-

2.39

35.02

34.91

4.22

16.75

16.72

2.88

18.27

18.26

2.19

24.33

-

4.27

12.13

-

2.77

12.20

-

2.30

30.29

29.41

6.87

14.86

14.85

2.44

15.33

15.34

3.91

24.43

-

3.59

11.70

-

2.55

12.73

-

2.13

3.47

14.48

14.49

2.21

SONTEST
DENEY 2

ÖNTEST
SONTEST

KONTROL

KAVRAMA
DÜZEYİ PUANI

ÖNTEST
SONTEST

29.86 3.63 14.46
14.50
28.94
DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92
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Tablo-4.1. incelendiğinde, her üç grupta da son test puanlarının aritmetik
ortalamalarının ön test puanlarına göre yükseldiği görülmektedir. Tablo-4.1.’de ki ön
test toplam puanları incelendiğinde birinci deney grubunun puanlarının ortalamasının
( Χ =26.45), ikinci deney grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =24.33) ve kontrol
grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =24.43) olduğu gözlenmektedir.
Ön test hatırlama düzeyi puanları incelendiğinde birinci deney grubunun
puanlarının ortalamasının ( Χ =12.42), ikinci deney grubunun puanlarının ortalamasının
( Χ =12.13) ve kontrol grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =11.70) olduğu ve ön test
kavrama düzeyi puanları incelendiğinde birinci deney grubunun puanlarının
ortalamasının ( Χ =14.03), ikinci deney grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =12.20)
ve kontrol grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =12.73) olduğu gözlenmektedir.
Son test puanlarına bakıldığında ise, toplam puan birinci deney grubunda
( Χ =34.91); ikinci deney grubunda ( Χ =29.41) ve kontrol grubunda ( Χ = 29.86)
bulunmuştur.
Son test hatırlama düzeyi toplam puanları birinci deney grubunda ( Χ =16.72);
ikinci deney grubunda ( Χ =14.85) ve kontrol grubunda ( Χ =14.50) olarak bulunmuştur.
Son test kavrama düzeyi puanlarına bakıldığında ise, toplam puan birinci
deney grubunda ( Χ =18.26); ikinci deney grubunda ( Χ =15.34) ve kontrol grubunda
( Χ =14.49) bulunmuştur. Son test puanları arasında gözlenen bu farkın anlamlı olup
olmadığını belirlemek amacıyla hem toplam hem de hatırlama ve kavrama düzeyleri
için kovaryans analizi ve Bonferroni testi uygulanmış, son test toplam puanlarında elde
edilen sonuçlar Tablo-4.1.1.’de gösterilmiştir.
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Tablo-4.1.1. Kontrol ve Deney Gruplarının Kavram Son Test Toplam Puanlarının
Kovaryans Analizi ve Bonferroni Testi Sonuçları
VARYANSIN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

(Kavram Öntest
toplam puanı)

12.28

1

12.28

.47

.495

Gruplama Ana
Etkisi

556.62

2

278.31

10.65

.000

Hata

2298.04

88

26.11

Toplam

94419.00

92

Bonferroni
Sonuçları

Kontrol Edilen
Değişken
Deney1&Deney2
Deney1&Kontrol
D1>D2
D1>K

Tablo-4.1.1.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları ön test toplam
puanları kontrol altına alındığında, grupların son test düzeltilmiş toplam puanları
açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F=10.65; p=.000).
Bonferroni testi sonuçlarına göre fark deney-1 grubu lehinedir.
Tablo-4.1.’e bakıldığında birinci deney grubunun son testteki hatırlama düzeyi
puanlarının ortalamasının ( Χ =16.75) ve ikinci deney grubunun ortalamasının
( Χ =14.86), kontrol grubunun sontestteki hatırlama düzeyi puanı ortalamasından
( Χ =14.46) yüksek olduğu görülmektedir.
Farkın anlamlı olup olmadığına kovaryans analizi ile bakılmıştır. Tablo4.1.2.’de kovaryans analizi ve Bonferroni testi sonuçları verilmiştir.
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Tablo-4.1.2. Kontrol ve Deney Gruplarının Kavram Sontest Hatırlama Düzeyi
Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi ve Bonferroni Testi Sonuçları
VARYANSIN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

6.81

1

6.81

.77

.382

Gruplama Ana
Etkisi

89.12

2

44.56

5.05

.008

Hata

776.16

88

8.82

22734.00

92

Bonferroni
Sonuçları

Kontrol Edilen
Değişken
(Kavram Öntest
Bilgi Düzeyi)

Toplam

Deney1&Deney2
Deney1&Kontrol
D1>D2
D1>K

Tablo-4.1.2.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları ön test hatırlama
düzeyi puanları kontrol altına alındığında, grupların son test düzeltilmiş hatırlama
düzeyi puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir
(F=5.05; p=.008). Bonferroni testi sonuçlarına göre fark deney-1 grubu lehinedir.
Tablo-4.1.’e göre birinci deney grubunun ( Χ =18.27) ve ikinci deney
grubunun ( Χ =15.33) son testteki kavrama düzeyi puanları ortalamasının, kontrol
grubunun ( Χ =14.48) ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir.
Bu farkın anlamlı olup olmadığını kontrol etmek için kovaryans analizi
uygulanmıştır. Tablo-4.1.3.’de kovaryans analizi ve Bonferroni testi sonuçları
verilmiştir.
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Tablo-4.1.3. Kontrol ve Deney Gruplarının Kavram Sontest Kavrama Düzeyi
Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi ve Bonferroni Testi Sonuçları
VARYANSIN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

.044

1

.044

.005

.943

Bonferroni
Sonuçları

Kontrol Edilen
Değişken
(Kavram Öntest
Kavrama Düzeyi)
Gruplama Ana
Etkisi
Hata
Toplam

220.76

2

736.41

88

24891.00

92

110.38

13.90

.000

Deney1&Deney2
Deney1&Kontrol
D1>D2
D1 >K

8.36

Tablo-4.1.3.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları ön test kavrama
düzeyi puanları kontrol altına alındığında, grupların son test düzeltilmiş kavrama düzeyi
puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F=13.90;
p=.000). Bonferroni testi sonuçlarına göre fark deney-1 grubu lehinedir.
Kavram başarı testine yönelik olarak öğrenme düzeyleri arasında ilişki olup
olmadığı korelasyon analizi yapılarak belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizine
ilişkin olarak elde edilen bulgular Tablo-4.1.4.’de verilmiştir.

Tablo-4.1.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Kavram Başarı Testi Öğrenme
Düzeylerine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Kavram Başarı Testi
Deney-1 (hatırlama düzeyi)
Deney-2 (hatırlama düzeyi)

Deney-1

Deney-2

Kontrol

(kavrama düzeyi)

(kavrama düzeyi)

(kavrama düzeyi)

r=.47*
r=.21

Kontrol (hatırlama düzeyi)

r=.73*

DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92; *p<.0001

Tablo-4.1.4.’e göre deney-1 grubunda, kavram başarı testi hatırlama düzeyi ile
kavrama düzeyi puanları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki (p<.0001; r=.47)
bulunmuştur.
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Deney-2 grubunda, kavram başarı testi hatırlama düzeyi ile kavrama düzeyi
puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>.0001; r=.21).
Kontrol grubunda ise, kavram başarı testi hatırlama düzeyi ile kavrama düzeyi
puanları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki (p<.0001; r=.73) gözlenmiştir.

4.2. İkinci Alt Amaca İlişkin Bulgular

İkinci Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
genelleme başarı testi toplam, hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve uygulama düzeyi ön
test puanları kontrol edildiğinde, genelleme başarı testi toplam, hatırlama düzeyi,
kavrama düzeyi ve uygulama düzeyi son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?
Tablo-4.2.’de deney gruplarının ve kontrol grubunun genelleme başarı testi ön
test ve son testlerinden elde ettikleri toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi
puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.
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Tablo-4.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Genelleme Başarı Testi, Ön Test ve Son
Test Toplam, Hatırlama Düzeyi ve Kavrama Düzeyi Puanlarına İlişkin Aritmetik
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

HATIRLAMA
DÜZEYİ PUANI

TOPLAM
PUANLAR
GRUPLAR
DENEY 1

TESTLER

Χ

Düzelt
Ort.

SS

Χ

Düzelt
Ort.

SS

Χ

Düzelt
Ort.

SS

ÖNTEST

16.69

-

3.25

6.54

-

2.35

10.15

-

2.39

20.62

20.74

4.83

8.30

8.36

2.63

12.32

12.47

3.03

16.83

-

5.02

6.78

-

2.61

10.05

-

3.16

20.43

20.58

4.54

8.10

8.10

2.28

12.24

12.36

2.93

17.49

-

3.91

6.96

-

2.14

10.76

-

2.87

2.51

11.53

11.56

2.56

SONTEST
DENEY 2

ÖNTEST
SONTEST

KONTROL

KAVRAMA
DÜZEYİ PUANI

ÖNTEST
SONTEST

18.24
7.81
18.62
4.68
7.86
DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92
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Tablo-4.2. incelendiğinde, her üç grupta da son test puanlarının aritmetik
ortalamalarının öntest puanlarına göre yükseldiği görülmektedir. Tablo-4.2.’deki
genelleme ön test toplam puanları incelendiğinde birinci deney grubunun puanlarının
ortalamasının ( Χ =16.69), ikinci deney grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =16.83)
ve kontrol grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =17.49) olduğu gözlenmektedir.
Genelleme ön test hatırlama düzeyi puanları incelendiğinde birinci deney
grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =6.54), ikinci deney grubunun puanlarının
ortalamasının ( Χ =6.78) ve kontrol grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =6.96)
olduğu ve genelleme ön test kavrama düzeyi puanları incelendiğinde birinci deney
grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =10.15), ikinci deney grubunun puanlarının
ortalamasının ( Χ =10.05) ve kontrol grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =10.76)
olduğu gözlenmektedir.
Son test puanlarına bakıldığında ise, toplam puan birinci deney grubunda
( Χ =20.74); ikinci deney grubunda ( Χ =20.58) ve kontrol grubunda ( Χ = 18.24)
bulunmuştur.
Son test hatırlama düzeyi toplam puanları birinci deney grubunda ( Χ =8.36);
ikinci deney grubunda ( Χ =8.10) ve kontrol grubunda ( Χ =7.81) olarak bulunmuştur.
Son test kavrama düzeyi puanlarına bakıldığında ise, toplam puan birinci deney
grubunda ( Χ =12.47); ikinci deney grubunda ( Χ =12.36) ve kontrol grubunda
( Χ =11.56) bulunmuştur.
Son test puanları arasında gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını
belirlemek amacıyla hem toplam hem de hatırlama ve kavrama düzeyleri için kovaryans
analizi ve Bonferroni testi uygulanmış, son test toplam puanlarında elde edilen sonuçlar
Tablo- 4.2.1.’de gösterilmiştir.
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Tablo-4.2.1. Kontrol ve Deney Gruplarının Genelleme Son Test Toplam
Puanlarının Kovaryans Analizi ve Bonferroni Testi Sonuçları
VARYANSIN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

185.10

9.145

.003

2.95

.043

Bonferroni
Sonuçları

Kontrol Edilen
Değişken
(Genelleme Öntest
toplam puanı)

185.10

1

Gruplama Ana
Etkisi

119.40

2

59.70

Hata

1943.13

88

20.24

Toplam

41921.0

92

Deney1&Kontrol
Deney2&Kontrol
D1>K
D2>K

Tablo-4.2.1.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları genelleme ön test
toplam puanları kontrol altına alındığında, grupların genelleme son test düzeltilmiş
toplam puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir
(F=2.95; p=.043). Bonferroni testi sonuçlarına göre fark birinci deney ve kontrol grubu
arasında deney-1 grubu lehine ve ikinci deney ve kontrol grubu arasında deney-2 grubu
lehinedir.
Tablo-4.2.’ye bakıldığında, birinci deney grubunun son testteki hatırlama
düzeyi puanlarının ortalamasının ( Χ =8.30) ve ikinci deney grubunun ortalamasının
( Χ =8.10), kontrol grubunun son testteki hatırlama düzeyi puanı ortalamasından
( Χ =7.86) yüksek olduğu görülmektedir.
Farkın anlamlı olup olmadığına kovaryans analizi ile bakılmıştır. Tablo4.2.2.’de kovaryans analizi sonuçları verilmiştir.
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Tablo-4.2.2. Kontrol ve Deney Gruplarının Genelleme Son Test Hatırlama Düzeyi
Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi Sonuçları
VARYANSIN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

(Genelleme Öntest
hatırlama düzeyi
puanı)

39.97

1

39.97

6.93

.010

Gruplama Ana
Etkisi

4.72

2

2.36

.409

.666

Hata

554.03

88

5.77

Toplam

7158.00

92

Anlamlılık
Düzeyi

Kontrol Edilen
Değişken
Grupların
Puanları
Arasında
Anlamlı Bir
Farklılık Yok

Tablo-4.2.2.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları genelleme ön test
hatırlama düzeyi puanları kontrol altına alındığında, grupların genelleme son test
düzeltilmiş toplam puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olmadığını
göstermiştir. (F=.409; p=.666). Deney ve kontrol grupları arasında genelleme son test
hatırlama düzeyi puanlarına ilişkin anlamlı bir farklılık yoktur.
Tablo-4.2.’ye göre birinci deney grubunun ( Χ =12.32) ve ikinci deney
grubunun ( Χ =12.24) sontestteki kavrama düzeyi puanları ortalamasının, kontrol
grubunun ( Χ =11.53) ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir.
Bu farkın anlamlı olup olmadığını kontrol etmek için kovaryans analizi
uygulanmıştır. Tablo-4.2.3.’de kovaryans analizi ve Bonferroni testi sonuçları
verilmiştir.
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Tablo-4.2.3. Kontrol ve Deney Gruplarının Genelleme Son Test Kavrama Düzeyi
Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi ve Bonferroni Testi Sonuçları
VARYANSIN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

(Genelleme Öntest
kavrama düzeyi puanı)

76.28

1

76.28

9.49

.003

Gruplama Ana Etkisi

78.01

2

39.00

4.86

.010

Hata

771.26

88

8.03

14891.00

92

Bonferroni
Sonuçları

Kontrol Edilen Değişken

Toplam

Deney1&Kontrol
Deney2&Kontrol
D1>K
D2>K

Tablo-4.2.3.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları genelleme ön test
kavrama düzeyi puanları kontrol altına alındığında, grupların genelleme son test
düzeltilmiş kavrama düzeyi puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu
göstermiştir (F=4.86; p=.010). Bonferroni testi sonuçlarına göre fark birinci deney ve
kontrol grubu arasında deney-1 grubu lehine ve ikinci deney ve kontrol grubu arasında
deney-2 grubu lehinedir. Deney-1 ve deney-2 grupları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır.
Deneysel işlemler tamamlandıktan sonra öğrencilerin “hedef davranış yazma
kuralları” konusunda uygulama düzeyine çıkma düzeylerini belirlemek amacıyla ön test
olarak kullanılmayan, ancak denel işlemlerin sonunda son test olarak kullanılan, bilişsel
alanın öğrenme düzeylerinde 1’er tane hedef davranış yazmaları istenmiştir.
Öğrencilerin yazdıkları hedef davranışlar değerlendirilmiş ve uygulama düzeyine ilişkin
toplam puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo-4.2.4.’de
verilmiştir.
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Tablo-4.2.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Düzeyi Toplam Puanlarına
İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

GRUPLAR

TOPLAM PUANLAR
Düzelt.
Ort.
SS
Χ

TESTLER

Deney-1

Son Test

3.27

3.31

1.36

Deney-2

Son Test

2.93

3.00

1.47

Kontrol

Son Test

2.60

2.57

1.42

DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92

Tablo-4.2.4. incelendiğinde birinci deney grubunun puanlarının ortalaması
( Χ = 3.31); ikinci deney grubunun puan ortalaması ( Χ = 3.00) ve kontrol grubunun
puan ortalaması ( Χ = 2.57) olduğu gözlenmektedir. Son test puanları arasında gözlenen
bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla toplam puanlar için kovaryans
analizi ve Bonferroni testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo-4.2.5.’de
gösterilmiştir.
Tablo-4.2.5. Kontrol ve Deney Gruplarının Uygulama Toplam Puanlarına İlişkin
Kovaryans Analizi ve Benferroni Testi Sonuçları
DEĞİŞİMİN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

(Genelleme Öntest
Toplam Puanı)

18.73

1

18.73

10.124

.002

Gruplama Ana Etkisi

11.57

2

5.79

Hata

177.64

88

1.85

Toplam

1080.00

92

Bonferroni
Sonuçları

Kontrol Edilen
Değişken

Deney-2 &Kontrol

3.12

.048

D2>K

Tablo-4.2.5.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları genelleme ön test
toplam puanları kontrol altına alındığında, grupların genelleme son test düzeltilmiş
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uygulama puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir.
(F=3.12; p=.048). Bonferroni testi sonuçlarına göre fark, ikinci deney ile kontrol grubu
arasında Deney-2 grubu lehinedir. Deney-1 ve deney-2 grubu ile deney-1 ve kontrol
grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Genelleme başarı testine yönelik olarak öğrenme düzeyleri arasında ilişki olup
olmadığı korelasyon analizi yapılarak belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizine
ilişkin olarak elde edilen bulgular Tablo-4.2.6.’da verilmiştir.

Tablo-4.2.6. Deney ve Kontrol Gruplarının Genelleme Başarı Testi Öğrenme
Düzeylerine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Geneleme Başarı

Deney-1

Deney-2

Kontrol

Testi

(Kavrama düzeyi)

(Kavrama düzeyi)

(Kavrama düzeyi)

Deney-1 (hatırlama düzeyi)

.50

*

.44*

Deney-2 (hatırlama düzeyi)

.54*

Kontrol (hatırlama düzeyi)
Deney-1 (Uyg. düzeyi)

.14

Deney-2 (Uyg. düzeyi)

.20

Kontrol (Uyg.düzeyi)

.23

DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92; *p<.0001

Tablo-4.2.6.’ya göre genelleme başarı testi hatırlama düzeyi ile genelleme
başarı testi kavrama düzeyi arasında deney-1 grubunda anlamlı ve pozitif bir ilişki
(r=.50, p<.0001), deney-2 grubunda anlamlı ve pozitif bir ilişki (r=.44, p<.0001) ve
kontrol grubunda da anlamlı ve pozitif bir ilişki (r=.54, p<.0001) bulunmuştur. Ancak
kavrama düzeyi ile uygulama düzeyi arasında sırasıyla deney-1, deney-2 ve kontrol
grubunda anlamlı bir ilişki (r=.14, p>.0001); (r=.20, p>.0001); (r=.23, p>.0001)
gözlenmemiştir.

4.3. Üçüncü Alt Amaca İlişkin Bulgular

Üçüncü Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
kavram başarı son testi ile genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi
ve toplam puanları arasında bir ilişki var mıdır?
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Tablo-4.3.’de deney ve kontrol gruplarının kavram başarı son testi ve
genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve toplam puanları
arasındaki korelasyon analizi sonuçları verilmiştir.
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Tablo-4.3. Birinci Deney Grubu, İkinci Deney Grubu Ve Kontrol Grubunun,
Kavram Başarı Son Testi İle Genelleme Başarı Son Testi Hatırlama Düzeyi,
Kavrama Düzeyi Ve Toplam Puanlarına İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Genelleme Testi

Kavram Testi

Deney-1
(hatırla
ma
düzeyi)

Deney-2
(hatırla
ma
düzeyi)

Kontrol
(hatırla
ma
düzeyi)

Deney-1
(kavram
a düzeyi)

Deney-1
(hatırlama düzeyi)
.12
Deney-2
(hatırlama düzeyi)
.27
Kontrol
(hatırlama düzeyi)
.09
Deney-1
(kavrama düzeyi)
.30
Deney-1
(kavrama düzeyi)
Kontrol
(kavrama düzeyi)
Deney-1
(toplam)
Deney-2
(toplam)
Kontrol
(toplam)
DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92

Deney-2
(kavram
a düzeyi)

Kontrol
(kavram
a düzeyi)

Deney-1
(Toplam)

Deney-2
(Toplam)

Kontrol
(Toplam)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.25

-

-

-

-

-

.13

-

-

-

-

-

.17

-

-

-

-

-

.28

-

-

-

-

-

.15
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Tablo-4.3. incelendiğinde deney-1, deney-2 ve kontrol grubunun kavram
başarı son test ile genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi (r=.12, .27, .09; p>.0001),
kavrama düzeyi (r=.30, .25, .13; p>.0001) ve toplam puanları (r=.17, .28, .15; p>.0001)
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

4.4. Dördüncü Alt Amaca İlişkin Bulgular

Dördüncü Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
bilişsel esneklik ön test puanları kontrol edildiğinde, son test puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
Tablo-4.4.’de deney gruplarının ve kontrol grubunun “yapıyı doldur”
testinden elde ettikleri toplam puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri
verilmiştir.

Tablo-4.4. Kontrol ve Deney Gruplarının “Yapıyı Doldur” Testi Ön Test ve Son
Test Toplam Puanlarının Aritmetik Ortalama ( Χ ) ve Standart Sapma (SS)
Değerleri
TOPLAM
PUANLAR
GRUPLAR
DENEY-1

DENEY-2

KONTROL

TESTLER

Χ

ÖNTEST

.21

SONTEST

.80

.80

.17

ÖNTEST

.24

-

.18

SONTEST

.58

.57

.23

ÖNTEST

.30

SONTEST

.47

Düzelt. Ort.
-

.46

SS
.15

.26
.28

DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92

Tablo-4.4. incelendiğinde; her üç grupta da son test puanlarının aritmetik
ortalamalarının ön test puanlarına göre yükseldiği görülmektedir. Tablo-4.4.’de ki ön
test toplam puanları incelendiğinde, birinci deney grubunun puanlarının ortalamasının
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( Χ =.21), ikinci deney grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =.24) ve kontrol
grubunun puanlarının ortalamasının ( Χ =.30) olduğu gözlenmektedir.
Son test puanlarına bakıldığında ise, toplam puan birinci deney grubunda
( Χ =.80); ikinci deney grubunda ( Χ =.57) ve kontrol grubunda ( Χ = .46) bulunmuştur.
Son test puanları arasında gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını
belirlemek amacıyla kovaryans analizi ve Bonferroni testi uygulanmış, son test toplam
puanlarında elde edilen sonuçlar Tablo-4.4.1.’de gösterilmiştir.

Tablo-4.4.1. Deney ve Kontrol Gruplarının “Yapıyı Doldur” Testi Toplam
Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi ve Benferroni Testi Sonuçları
DEĞİŞİMİN
KAYNAĞI

KT

Sd

KO

F

p

(Yapıyı Doldur Öntest
Toplam Puanı)

.013

1

.013

.234

.630

Gruplama Ana Etkisi

1.777

2

.888

16.169

.000

Hata

4.835

88

.055

Toplam

42.377

92

Kontrol
Değişken

Bonferroni
Sonuçları

Edilen

Deney1&Deney2
Deney1&Kontrol

D1>D2
D1 >K

Tablo-4.4.1.’de görüldüğü gibi kovaryans analizi sonuçları “yapıyı doldur”
testi ön test puanları kontrol altına alındığında, grupların “yapıyı doldur” testi son test
toplam puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir.
(F=16.169; p=.000). Bonferroni testi sonuçlarına göre fark deney-1 grubu lehinedir.

4.5. Beşinci Alt Amaca İlişkin Bulgular

Beşinci Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
kavram başarı testi toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi toplam puanları arasında bir
ilişki var mıdır?

166
Tablo-4.5.’de deney ve kontrol gruplarının kavram başarı testi son test toplam
puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasındaki korelasyon analizi
sonuçları verilmiştir.
Tablo-4.5. Deney ve Kontrol Gruplarının Kavram Başarı Testi İle “Yapıyı
Doldur” Testine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
“Yapıyı Doldur” testi
top. puan
Deney-1

Deney-2

Kontrol

Kavram başarı
testi top. puan
Deney-1

.34 *

Deney-2
Kontrol

.51*
.15

DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92
*p<.0001

Tablo-4.5. incelendiğinde deney-1 grubunda, kavram başarı testi toplam son
test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasında düşük düzeyde
(r=.34; p<.0001) anlamlı bir ilişkinin olduğu ve deney-2 grubunda , kavram başarı testi
toplam son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasında orta
düzeyde (r=.51; p<.0001) anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Ancak kontrol
grubunda, kavram başarı testi toplam son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test
toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki (r=.15; p>.0001) bulunmamıştır.

4.6. Altıncı Alt Amaca İlişkin Bulgular

Altıncı Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
genelleme başarı testi toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi toplam puanları arasında
bir ilişki var mıdır?
Tablo-4.6.’da deney ve kontrol gruplarının genelleme başarı testi son test
toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasındaki korelasyon
analizi sonuçları verilmiştir.
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Tablo-4.6. Deney ve Kontrol Gruplarının Genelleme Başarı Testi İle “Yapıyı
Doldur” Testine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
“Yapıyı Doldur” testi
top. puan
Deney-1

Deney-2

Kontrol

Genelleme başarı
testi top. puan
Deney-1

.37*

Deney-2

.17

Kontrol

.23

DENEY 1 n=33, DENEY 2 n=29, KONTROL n=30, TOPLAM N=92
*p<.0001

Tablo-4.6. incelendiğinde deney-1 grubunda, genelleme başarı testi toplam
son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasında (r=.37;
p<.0001) anlamlı bir ilişkinin olduğu; deney-2 grubunda , genelleme başarı testi toplam
son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasında (r=.17;
p>.0001) anlamlı bir ilişkinin olmadığı ve kontrol grubunda da, genelleme başarı testi
toplam son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasında da
anlamlı bir ilişki (r=.23; p>.0001) olmadığı gözlenmiştir.

4.7. Yedinci Alt Amaca İlişkin Bulgular

Yedinci Alt Amaç: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin “yapıyı doldur”
testindeki yapıları doldurmalarına ilişkin ön test ve son testte gözlenen özellikleri
nelerdir? Bu alt amaç kapsamında, öğrencilerin cevapladığı “yapıyı doldur” testi
“doğruluk yüzdeleri” ve “yanlışlık yüzdeleri” açısından incelenmiştir.
Tablo-4.7.’de deney ve kontrol gruplarının “yapıyı doldur” testi ön test ve son testte
yapılan doğru ve yanlış doldurmalara ilişkin yüzdelik sonuçları aşağıda verilmiştir.
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Tablo-4.7. Deney ve Kontrol Gruplarının “Yapıyı Doldur” Testi Ön Test ve Son
Testine İlişkin Yüzdelik Değerleri
Gruplar

Uygulanan
Ölçme
Aracı

I.Yapı

II.Yapı

Doğru %

Yanlış %

Doğru %

Yanlış %

Ön Test

0.30

0.70

0.28

0.72

Son Test

0.73

0.27

0.77

0.23

Ön Test

0.27

0.73

0.24

0.76

Son Test

0.57

0.43

0.66

0.34

Ön Test

0.27

0.73

0.28

0.71

Son Test

0.46

0.54

0.47

0.53

Deney-1

Deney-2

Kontrol

DENEY-1 N=33; DENEY-2 N=29; KONTROL N=30, TOPLAM N=92

Tablo-4.7. incelendiğinde, “yapıyı doldur” testi ön testinde Deney-1 grubunun
I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.30), yanlış yapma yüzdesi (0.70); Deney-2 grubunun
I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.27), yanlış yapma yüzdesi (0.73) ve kontrol grubunun
I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.27), yanlış yapma yüzdesi (0.73) olarak bulunmuştur.
Son testte ise, Deney-1 grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.73), yanlış
yapma yüzdesi (0.27); Deney-2 grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.57), yanlış
yapma yüzdesi (0.43) ve kontrol grubunun I. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.46), yanlış
yapma yüzdesi (0.54) olarak belirlenmiştir.
İkinci yapıya ilişkin olarak, “yapıyı doldur” testi ön testte Deney-1 grubunun
II. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.28), yanlış yapma yüzdesi (0.72); Deney-2 grubunun
II.. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.24), yanlış yapma yüzdesi (0.76) ve kontrol
grubunun II. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.28), yanlış yapma yüzdesi (0.71) olarak
bulunmuştur.
Son testte ise, Deney-1 grubunun II. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.77),
yanlış yapma yüzdesi (0.23); Deney-2 grubunun II. yapıda doğru yapma yüzdesi (0.66),
yanlış yapma yüzdesi (0.34) ve kontrol grubunun II. yapıda doğru yapma yüzdesi
(0.47), yanlış yapma yüzdesi (0.53) olarak belirlenmiştir.
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4.8. Sekizinci Alt Amaca İlişkin Bulgular

Sekizinci Alt Amaç: Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin, uygulama
düzeyinde yazdıkları “hedef davranış” lara ilişkin gözlenen özellikleri nelerdir?

Tablo-4.8. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Uygulama Düzeyinde
“Hedef Davranış” ları Doğru Yazma Davranışlarına İlişkin Yüzde ve Frekans
Değerleri
Gruplar
Deney-1

Deney-2

Kontrol

f

%

f

%

f

%

Hatırlama

29

88

20

61

17

52

Kavrama

8

24

13

39

5

15

Uygulama

6

18

4

12

6

18

Analiz

6

18

5

15

6

18

Değerlendirme

3

9

7

21

5

15

Yaratma

4

12

2

6

3

9

Hedef Davranışlar
Öğrenme Düzeyi

DENEY-1 N=33; DENEY-2 N=29; KONTROL N=30, TOPLAM N=92

Tablo-4.8.’de görüldüğü gibi, deney-1 grubundaki öğrencilerden 29’u (% 88)
hatırlama, 8’i (%24) kavrama, 6’sı (%18) uygulama ve analiz, 3’ü (%9) değerlendirme
ve 4’ü (%12) yaratma düzeyinde; deney-2 grubundaki öğrencilerden 20’si (% 61)
hatırlama, 13’ü (% 39) kavrama, 4’ü (%12) uygulama, 5’i (%15) analiz, 7’si (%21)
değerlendirme ve 2’si (%6) yaratma düzeyinde; kontrol grubundaki öğrencilerden ise
17’si (% 52) hatırlama, 5’i (% 15) kavrama, 6’sı (%18) uygulama ve analiz, 5’i (%15)
değerlendirme ve 3’ü (%9) yaratma düzeyinde doğru olarak hedef davranış
yazmışlardır.
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Tablo-4.8.1. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Uygulama Düzeyinde
Yazdıkları “Hedef Davranış” lara İlişkin Yapılan Yanlışlıkların Yüzde ve Frekans
Değerleri
Gruplar

Deney-1

YapılanYanlışlıklar

Deney-2

Kontrol

f

%

f

%

f

%

Hedef davranış öğrenme düzeyine uygun değil

14

48

12

44

17

63

Hedef davranışın öğrenme düzeyi belli değil

5

17

10

37

6

22

Hedef davranışın içerik türü belli değil

9

31

5

19

2

7

Hedef davranış bilişsel alanın dışında bir alanda

1

3

-

-

2

7

yazılmış
DENEY-1 N=29; DENEY-2 N=27; KONTROL N=27, TOPLAM N=83 (tümünü doğru yazan
öğrenciler hariç)

Tablo-4.8.1.’de görüldüğü gibi, deney-1 grubundaki öğrencilerden 14’ü (%
48) farklı bir öğrenme düzeyinde, 5’i (%17) herhangi bir öğrenme düzeyinde olmayan,
9’u (%31) içerik türü belli olmayan ve 1’i (%3) farklı bir öğrenme alanında; deney-2
grubundaki öğrencilerden 12’si (%44) farklı bir öğrenme düzeyinde, 10’u (%37)
herhangi bir öğrenme düzeyinde olmayan ve 5’i (%19) içerik türü belli olmayan;
kontrol grubundaki öğrencilerden ise 17’si (% 63) farklı bir öğrenme düzeyinde, 6’sı
(%22) herhangi bir öğrenme düzeyinde olmayan, 2’si (%7) içerik türü belli olmayan ve
2’si (%7) farklı bir öğrenme alanında yanlış olarak hedef davranış yazmışlardır.

4.9. Dokuzuncu Alt Amaca İlişkin Bulgular

Dokuzuncu Alt Amaç: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin dersin
işlenişine ilişkin görüşleri nelerdir?
Tablo-4.9.’da deney-1, deney-2 ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin dersin
işlenişine ilişkin genel görüşleri özetlenerek sunulmuş, daha sonra ise sırayla deney-1,
deney-2 ve kontrol grubundaki bazı öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlardan
olduğu gibi alıntılara yer verilmiştir.
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Tablo-4.9. Deney-1, Deney-2 ve Kontrol Gruplarındaki

Öğrencilerin Dersin

İşlenmesine Yönelik Genel Görüşleri ve Frekans Dağılımı
Deney-1
Ders oldukça canlı ve akıcı
olarak işlendi.

Derste öğrenilenler meslek
hayatı için son derece
önemli ve faydalı.
Anlaşılmayan yerlerin
örneklerle açıklanması çok
faydalı.

Örnekler dersi anlamamızı
kolaylaştırdı.

Konunun zor olması
nedeniyle dersin örneklerle
işlenmesi anlaşılmasını
kolaylaştırdı.
Dersin işlenme şeklinin bir
dersi anlamak için oldukça
önemli olduğu
düşünüyorum.

f
7

6

Deney-2
Ders biraz zor ve karışık
ama örnekler anlamamızı
sağlıyor.

7

Konunun örneklerle
işlenmesi öğrenmeyi
kolaylaştırmakta.

6

Ders oldukça verimli geçti.

5

6

5

Ders oldukça etkili,
kitaplarda bu kadar
ayrıntılı bilgi yok.

4

Öğretim tekniği biraz
farklı.

3

Birbirinden ayıtetmekte
zorlanabiliyoruz.

2

Kontrol
Dersin zor olması
nedeniyle biraz
zorlandık.

f

11

Ders saati uzundu ve
biraz sıkıldık.

9

Ders içinde daha çok
örneğin verilmesi
konunun anlaşılması
açısından daha iyi
olurdu.

9

Ders oldukça faydalı
geçti, mesleğimizle
ilgili pek çok faydalı
bilgi öğrendik.

1

5

4
Kavramların birbiriyle
bağlantılı olması,
kavramların birbirine
karışmasına neden
olabiliyor.

Toplam

f

33

2
29

30

4.9.1. Deney-1 Grubundaki Öğrencilerin Dersin İşlenmesiyle İlgili
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Aşağıda deney-1 grubu öğrencilerinin verdiği yanıtlarda sınıfın genel görüş
eğilimlerini yansıtan bazı öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

“Ders oldukça akıcı, canlı ve kalıcı olarak işlendiğinden dolayı derse karşı olan ön
yargımı kırdım. Bu yüzden dersin işlenme şekli sayesinde bir şeyler kaptım diyebilirim. Bu
yönüyle oldukça güzeldi.”
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“Dersin benim için oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Örneklerle dersin daha
iyi kavranması sağlandı. Uygulama ile ders daha yararlı hale geldi. Dersteki kavramlara tam
konsantre olunca daha iyi öğrenebiliyorum. Örnekleri anlamak için kendimi konuya daha çok
vermem gerekiyor.”

“Bu dersin bizim için verimli geçtiğini düşünüyorum. Konuların püf noktalarını
kalıcı bir şekilde anlatıyorsunuz. Bu dersin sonunda hedef davranış yazabilir hale geldim. Bu
durum da mesleğim için son derece önemli. Ders içinde pek çok soyut kavram ile karşılaştım.
Bunların havada kalmaması için verdiğiniz örnekler oldukça etkili oldu. Ancak örneklerin
sayısını biraz daha artırabilirseniz iyi olur diye düşünüyorum.”

“Dersin görsel olarak işlenmesinin faydalı olduğuna inanıyorum. Verilen örnekler
konunun daha fazla akılda kalıcı olmasın sağladı. Ancak ders süresinin uzun olması
dikkatimizin dağılmasına sebep oldu. Yine de dersin amacı ve ne öğretmek istediğiniz
anlaşıldı.”
“Dersin işleniş şekli güzeldi. Tanımların yapılıp örneklerin verilmesi ve hatta örnek
olmayanların verilmesi çok güzel. Anlaşılır şekilde ifadeler ve açıklamalar anlamayı
kolaylaştırıyor. Konunun görsel destekle sunulması konunun kavranmasını sağlıyor.”

Yukarıdaki bulgular deney-1 grubundaki öğrencilerin neredeyse tamamına
yakınının düşüncelerini kapsamaktadır. Deney-1 grubundaki öğrencilerin dersin
işlenmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak derste verilen
örnekleri çok olumlu buldukları, örneklerin ve açıklamaların konunun anlaşılmasını
kolaylaştırdığı ve görsel sunumların etkili olduğu konusunda ortak bir fikre sahip
oldukları söylenebilir.

4.9.2. Deney-2 Grubundaki Öğrencilerin Dersin İşlenmesiyle İlgili Görüşlerine
İlişkin Bulgular

Aşağıda deney-2 grubu öğrencilerinin verdiği yanıtlarda sınıfın genel görüş
eğilimlerini yansıtan bazı öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

“Öğrenilmesi çok zor bir ders olduğunu düşünüyorum. Anlamakta biraz zorluk
çektim. Özellikle kavramları birbirinden ayırt ederken çok zorlanıyorum. Bu yüzden örnek
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sayısının artması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz dersi iyi anlatıyorsunuz ama ders biraz
karışık. Kavramlar birbiriyle bağıntılı olduğu için anlamak zor. Katkılarınızdan dolayı teşekkür
ederim.”

“Bu dersi ilk defa alıyorum. Bu zamana kadar hiç bilmediğim terimlerle, kavramlarla
karşılaştım. Bu nedenle anlamakta biraz zorlandım. Ama dersi çok planlı ve düzen içinde
anlattığınız için anlamaya başladım. Bu konuyla ilgili kitaplarda çok fazla ayrıntı yok. Daha çok
örnek verirseniz daha iyi olur.”

“Dersin işlenişi açısından yararlı olduğu kanısındayım. Çünkü gerek tepegöz
kullanılması, gerekse örneklerin verilmesi benim kavramamı kolaylaştırdı. Örneklerin verilmesi
konunun uzun süreli kalıcılığını sağlıyor bence. Faydalı bir ders oldu diye düşünüyorum,
teşekkürler.”

“Dersin uzun sürmesi ve konuların kafa karıştırıcı olması biraz sıkılmamıza sebep
oldu. Yine de öğrendiğimiz bilgiler öğretmenlik hayatımızda sıklıkla kullanabileceğimiz
bilgiler. Konunun zor olması, dersin sıkıcı olmasına sebep oldu. Yine de çok şey öğrendim.”

“İlk derste konunun bütünlüğü yok gibi geldi bana ve konsantre olmakta çok
zorlandım. Açıkçası çok fazla anlayamadım. Ama bu ders benim için çok verimli geçti ve
anlamamı kolaylaştırdı. Umarım sadece anladığımı zannetmiyorumdur.”

Yukarıdaki bulgular deney-2 grubundaki öğrencilerin neredeyse tamamına
yakınının düşüncelerini kapsamaktadır. Deney-2 grubundaki öğrencilerin dersin
işlenmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde öğrencilerin genel olarak derste verilen
örnekleri olumlu buldukları ancak daha çok örnek verilmesi gerektiği, dersin zor olduğu
ve anlaşılmasında zorluk olduğu konusunda ortak bir fikre sahip oldukları söylenebilir.

4.9.3. Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Dersin İşlenmesiyle İlgili
Görüşlerine İlişkin Bulgular

Aşağıda kontrol grubu öğrencilerinin verdiği yanıtlarda sınıfın genel görüş
eğilimlerini yansıtan bazı öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
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“Üç haftalık ders süresince sıkıldığımız oldu. Gerek dersin uzun sürmesi, gerekse
konuların kafa karıştırması ara sıra da olsa kopmamıza sebep oldu. Yalnız öğretmenlik
hayatımda sıklıkla kullanacağım bilgileri edindim.”

“Belki ağır bir ders olmasından kaynaklanıyor ama özellikle ilk ders aynı
durağanlıkta geçti ve anlayamadığım konular oldu. Ama dersi önemli buluyorum ve çok şeyler
öğrendim. Derste tepegöz kullanmamız çok faydalı oldu.”

“Dersin verimli geçtiğini düşünüyorum. Öncesinden iyi hazırlandığınız belli
oluyordu. Verilen örnekler konuyu anlamamızı sağladı ama daha çok alıştırma yaptırsaydınız
daha iyi anlardık diye düşünüyorum.”

“Bu konuya biraz daha zaman ayrılıp örnek verilmesinin daha yararlı olabileceği
görüşündeyim. Ders genel anlamıyla iyi. Fakat uygulamalarla daha yaralı olacağı kanısındayım.
Bir de çok hızlı anlatıldı sanırım takip etmekte zorlandım.”

“Dersimizin içinde çok fazla soyut kavram bulunduğu için konuları biraz daha
somutlaştırabiliriz. Örneğin, hedef davranış yazmayı ders işlerken sınıfta herkes yapamadı. Ya
da hedef ve hedef davranışların kavranması için biraz daha örnek yapabilirdik. Bir de elinizdeki
notları fotokopi olarak bize verseydiniz. Konu daha iyi anlaşılabilirdi.”

Yukarıdaki bulgular kontrol grubundaki öğrencilerin neredeyse tamamına
yakınının düşüncelerini kapsamaktadır. Kontrol grubundaki öğrencilerin dersin
işlenmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde öğrencilerin genel olarak derste daha çok
örnek verilmesi ve uygulama yapılmasını önerdikleri gözlenmektedir. Ayrıca dersin zor
olduğu ve anlaşılmasında zorluk olduğu konusunda ortak bir fikre sahip oldukları
söylenebilir.
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BÖLÜM V

TARTIŞMA VE YORUM

Bu bölümde kavram analizi ve genelleme analizi temel alınarak yapılan
öğretimin, bununla birlikte “bir kavramın içerik öğelerinin” açıklanmasının;
kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisine ilişkin
bulguların yorumlarına yer verilmiştir.
Genel olarak araştırma sonuçları bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması +
kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretimin, kavram analizi +
genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretim ve ders kitaplarında sunulan içerik
temel alınarak yapılan öğretime göre akademik başarıya olumlu yönde etki ettiği ve
akademik başarı ile bilişsel esneklik arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
konmuştur. Ayrıca bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi+
genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretimin, kavram analizi + genelleme analizi
temel alınarak yapılan öğretim ve ders kitaplarında sunulan içerik temel alınarak yapılan
öğretime göre bilişsel yapıların gelişiminde daha etkili olduğu belirlenmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda
tartışılmış ve yorumlanmıştır.

5.1. Araştırmanın Alt Amaçlarına İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Aşağıda araştırman alt amaçlarına yönelik tartışma ve yorumlara yer
verilmiştir.
Alt amaçların daha kolay anlaşılabilmesi için araştırma kapsamında incelenen
bağımsız değişkenler, gruplara göre belirlenmiştir:
Birinci Deney Grubu: Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram
analizi+ genelleme analizi
İkinci Deney Grubu: Kavram analizi + genelleme analizi
Kontrol Grubu: Ders kitaplarında sunulan içerik.
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5.1.1. Birinci Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Araştırmanın birinci alt amacı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Birinci Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
kavram başarı testi toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi ön test puanları kontrol
edildiğinde, kavram başarı testi toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi son test
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Araştırmada kavram başarı testinden elde edilen bulgular, deney-1
grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalamasının ( Χ =34.91) ve deney-2
grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalamasının ( Χ =29.41), kontrol
grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalamasından ( Χ =29.86) yüksek
olduğunu göstermiştir.
Gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kovaryans analizi
uygulanmıştır (Tablo-4.1.1.). Kovaryans analizi sonuçları ön test toplam puanları
kontrol altına alındığında, grupların son test toplam puanları açısından gruplama ana
etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F=10.65; p=.000). Belirlenen farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu anlamak için Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testin
sonuçları farkın deney-1 grubu lehine olduğunu göstermiştir.
Elde edilen bu bulgulara göre, mikro stratejilerin kullanıldığı deney-1
grubunun test sonuçlarının daha yüksek olması alanyazındaki araştırma sonuçlarıyla
paralellik göstermektedir (Dunn, 1983; Patten ve diğerleri, 1986; Martorella, 1998;
Coşkun, 1999; Beishuizen ve diğerleri, 2002, 2003; Cameron, 2002; Kılıç, 2004).
Ancak yine mikro stratejilerin kullanıldığı ikinci deney grubunun “son test kavram
başarı testi” puanlarının daha yüksek olması beklenirken, deney-2 grubu ile kontrol
grubunun başarı puanları birbirine yakın bulunmuştur. Bunun nedenlerinden biri, her üç
grupta da aynı sayıda ve aynı örneklerin kullanılmış olması olabilir. Çünkü eğitim
süreci kapsamında öğrencilere toplam (33) örnek sunulmuştur ve bu örnekler
anlaşılırlık, tutarlılık ve örnek çeşitliliği gibi ölçütler dikkate alınarak oluşturulmuş
örneklerdir. Bu nedenle seçilmiş ve düzenlenmiş örneklerin sunumu, kontrol
grubundaki öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilemiş olabilir. Ancak deney-2
grubunda ayırt edici olan-olmayan özelliklerin, örnek olmayanların ve örnek üzerinde
özelliklerin gösterilmesi gibi bilgilerin sunulmasının öğrenmeyi daha olumlu yönde
etkilemesi beklenirken, söz konusu bilgilerin farklı bir etki oluşturmadığı görülmüştür.
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Böyle bir bulgunun ortaya çıkmasında deney-2 grubunda, kavramın içerik öğeleri
açıklanmadan öğretim yapılmasının etkisi olduğu düşünülebilir. Ayrıca deney-2
grubunda, kavram analizi temel alınarak öğretim yapılmıştır. Literatür tarandığında
kavramların öğretiminde, öğretilecek kavramın analizinin yapılması ve bu analiz
sonucunda ortaya çıkan bilgilerin kullanılmasının öğrenmeyi olumlu etkilediği
belirtilmektedir (Martorella, 1986). Ayrıca Coşkun (2007), kavram öğretiminde tanım,
ayırt edici özellikler, ayırtedici olmayan özellikler, örnekler, örnek olmayanlar gibi
içerik öğelerinin ayrıntılı olarak belirlenmesinin öğretilen kavramlarla ilgili bilgilerin
eksiksiz ve kavram yapısına uygun biçimde düzenlenmesini olanaklı kıldığını ve
bilginin karışmasını önlediğini belirtmektedir. Mayer (2001)’e göre, iyi bir içerik
düzenlemenin bilişsel yükü hafiflettiği, öğrenciye bilgiyi yapılandırmada yol gösterdiği,
öğrenciyi ilgisiz ve verimsiz bilişsel süreçlerden uzak tuttuğu belirtilmektedir. Kavram
öğretimi ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda (Tennyson ve Park, 1980; Williams ve
Carnine, 1981; Martorella, 1986; Reyes ve diğerleri, 1998), öncelikle öğretilecek olan
kavramın analizinin yapılması önerilmektedir. Ancak, yapılan çalışmada deney-2 grubu
ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmemesinde, öğrencilerin ilk defa bu
yöntemle ve “kavramın ayırtedici özelliği, özellik olmayanı, örnek olmayanı, örnek
üzerinde özellik gösterimi” gibi terimlerle yeni karşılaşıyor olmalarından kaynaklanan
zorluklar olduğu söylenebilir.
Deney-1 grubunda kavramın içerik öğeleri, herkesçe bilinen bir kavram
üzerinde (ağaç kavramı) açıklanmıştır. Dolayısıyla bir örnek üzerinde verilen içerik
öğelerinin diğer kavramlar için de geçerli olduğu sık sık vurgulanmıştır. Bu durumda
öğrencilerin örneği hatırlayarak, içerik öğeleri ile ilgili bilgilerini diğer kavramlar için
de kullanmaları olasıdır. Ayrıca her içerik öğesine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılması
öğrenmeyi olumlu yönde etkilemiş olabilir. Nitekim, bir kavramın, kuralın ya da metnin
anlaşılır olmasında ya da tam öğrenilmesinde örneklerin vazgeçilmez olduğu, özellikle
kavramların öğretiminde bağlamın örneklerle açıklanması, neden-sonuç ilişkilerinin
verilmesi ve örnekler arasında benzerlik ve farklılıkların açıkça gösterilmesinin, daha
etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırmada da, literatürdeki sonuçlarla tutarlı bulgular
elde edilmiştir (McCrudden ve diğerleri, 2004; Wilhelm ve Beishuizen, 2003;
Beishuizen ve diğerleri, 2003; Diakidoy ve diğerleri, 2003; Clament ve Yanowitz, 2003;
Beishuizen, 2002; Cleeremans, 1997; Geddes ve Stevenson, 1997; Smith ve Ragan,
1993; Donnelly ve McDaniel 1993; Dunn, 1983; Williams ve Carnine 1981).
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Bir kavramın içerik öğelerini öğrenmenin ve öğretmenin önemi üzerinde
araştırmacılar sıklıkla durmaktadırlar (Bruner ve diğerleri 1967; Joyce ve Weil, 1996;
Ülgen, 2001). Kavramın içerik öğelerinin öğretilmesinin önemini Joyce ve Weil (1996),
Kay Vandergrift (1969)’den yaptığı alıntıda, öğrencilere kavramın içerik öğeleri ile
ilgili bilgi vermenin ve modeli kavratmanın önemi üzerinde durmaktadır.
Araştırmada kavram başarı testinden elde edilen bulgular, deney-1
grubunun son test hatırlama düzeyi puanlarının aritmetik ortalamasının ( Χ =16.72) ve
deney-2 grubunun son test hatırlama düzeyi puanlarının aritmetik ortalamasının
( Χ =14.85), kontrol grubunun son test hatırlama düzeyi puanlarının aritmetik
ortalamasından ( Χ =14.50) yüksek olduğunu göstermiştir.
Kavram son test kavrama düzeyi puanlarına bakıldığında ise, birinci deney
grubunun son test kavrama düzeyi puanlarının aritmetik ortalamasının ( Χ =18.26);
ikinci deney grubunun son test kavrama düzeyi puanlarının aritmetik ortalamasının
( Χ =15.34) ve kontrol grubunun son test kavrama düzeyi puanlarının aritmetik
ortalamasından ( Χ =14.49) yüksek olduğu bulunmuştur.
Gözlenen bu farklılıkların anlamlı olup olmadığını test etmek için kovaryans
analizi uygulanmıştır (Tablo-4.1.2. ve Tablo- 4.1.3.). Kovaryans analizi sonuçları ön
test hatırlama düzeyi puanları kontrol altına alındığında grupların son test hatırlama
düzeyi puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir
(F=5.05; p=.008). Belirlenen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için
Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçları deney-1 grubu lehine olduğunu
göstermiştir.
Mikro içerik düzenleme stratejilerinin kullanıldığı durumlarda tek bir içerik
türünün öğretimine uzun bir süre ayrılmaktadır. İçerik türünün sistematik bir analizi
yapıldığı için, içerik öğelerinin de sistematik bir tekrarı söz konusu olmaktadır.
Öğrencinin aynı bilgiyle, düzenli biçimde defalarca ve uzun bir süre karşılaşmasının, bu
bilgiyi kayıtlı hale getirmesine yardımcı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bilgi daha
anlamlı hale gelmektedir.
Kovaryans analizi sonuçları ön test kavrama düzeyi puanları kontrol altına
alındığında grupların son test kavrama düzeyi puanları açısından gruplama ana
etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F=13.90; p=.000). Belirlenen farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu anlamak için Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testin
sonuçları da deney-1 lehine olduğunu göstermiştir.
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Elde edilen bulgulara göre, her durumda geçerli olmamakla birlikte, bilginin
bellekte kayıtlı olması bilginin anlaşılma olasılığını yükseltmektedir. Birinci deney
grubunun hatırlama düzeyi puanlarının yüksek olması, kavrama düzeyi puanlarını da
olumlu yönde etkilemiş olabilir. Deney-1 grubunda “kavramın içerik öğelerinin”
açıklanmış olmasının kavrama düzeyindeki öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği
söylenebilir. Birinci ve ikinci deney grubunda sunulan içerikteki farklılık, birinci deney
grubuna “kavramın içerik öğelerinin açıklanmasının” verilmiş olmasıdır. Bu yöndeki
açıklamaların, öğrencilerin verilerin bilgileri daha iyi anlamasına yardım ettiği de
söylenebilir.
Kavram başarı testine yönelik olarak öğrenme düzeyleri arasında ilişki olup
olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon analizi (Tablo-4.1.4.) sonuçlarına göre,
deney-1 grubunda, kavram başarı testi hatırlama düzeyi ile kavrama düzeyi puanları
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki (p<.0001; r=.47) ve kontrol grubunda da, kavram
başarı testi hatırlama düzeyi ile kavrama düzeyi puanları arasında anlamlı ve pozitif bir
ilişki (p<.0001; r=.73) bulunmuştur. Deney-2 grubunda ise, kavram başarı testi
hatırlama düzeyi ile kavrama düzeyi puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
(p>.0001; r=.21).
Alanyazında hatırlama düzeyi ile kavrama düzeyi arasında doğrusal bir ilişki
olduğu kabul edilmektedir: bilişsel alandaki öğrenme düzeyleri belirlenirken, en alt
basamakta hatırlama düzeyinin bulunduğu görülmektedir (Bloom, 1956). Gagne (1977),
Merrill (1983) ve Klausmeier (1992) kavramların kazanımlarının dört düzeyde
gerçekleştiğini ifade ederken, özellikle ilk üç düzeyde öğenin (örnek, özellik, benzerlik,
farklılık, v.s.) uzun süreli bellekte depolanmış olmasını zihinsel bir süreç olarak
belirtmektedir. Klausmeier (1992) daha sonra bu depolanan bilgilerin gözden
geçirilerek sınıflamanın oluşacağını söylemektedir. Bu bilgilere dayanarak depolanan
bilgi miktarının artmasıyla kavramanın da artma olasılığının yükseleceği söylenebilir.
Deney-1 ve kontrol gruplarındaki bulgular alanyazınla tutarlık göstermektedir. Ancak
deney-2 grubunda bu yönde bir ilişki bulunmamıştır. Bu bulgunun nedeni, deney-2
grubundaki öğrencilerin “öğretim” ile ilgili olarak daha önceki dönemlerde aldıkları
derslerde, daha çok okulöncesine ilişkin örnekler gördükleri ile açıklanabilir. Örneklerin
ağırlıklı olarak

ilköğretim

konularından verilmiş olması,

okulöncesi eğitimi

kapsamaması, konunun anlaşılmasını olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Öğrencilerin
öğretimden

yararlanabilmelerini

ön

etkileyebilmektedir (Senemoğlu, 1998).

bilgileri

olumlu

veye

olumsuz

yönde
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5.1.2. İkinci Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Araştırmanın ikinci alt amacı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
İkinci Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
genelleme başarı testi toplam, hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve uygulama düzeyi
puanları kontrol edildiğinde, genelleme başarı testi toplam, hatırlama düzeyi, kavrama
düzeyi ve uygulama düzeyi son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Araştırmada genelleme başarı testinden elde edilen bulgular, birinci deney
grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalaması ( Χ =20.74) ile ikinci deney
grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalamasının ( Χ =20.58), kontrol
grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalamasından ( Χ =18.24) yüksek
olduğunu göstermiştir.
Gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kovaryans analizi
uygulanmıştır (Tablo-4.2.1.). Kovaryans analizi sonuçları genelleme ön test toplam
puanları kontrol altına alındığında grupların genelleme son test toplam puanları
açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F=2.95; p=.043).
Belirlenen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için Bonferroni testi
uygulanmıştır. Bu testin sonuçları deney-1 ve kontrol grubu arasında, deney-1 grubu
lehine; deney-2 ve kontrol grubu arasında, deney-2 grubu lehine olduğunu göstermiştir.
Birinci ve ikinci deney grubunda genellemelerin öğretiminde, genelleme
analizi temel alınarak öğretim yapılmıştır. Bu yaklaşım bir genellemenin öğretiminde
sıklıkla önerilmekte ve bir genellemenin öğrenilip öğrenilmediğinin test edilmesi
durumunda daha uygun olacağı belirtilmektedir (Gagne, 1977; Merrill, 1994; McKinney
ve Edgington, 1997; Martorella, 1998; Reigeluth, 1999). Kontrol grubunda, içerikte bir
düzenleme yapılmadan ders kitaplarında sunulan içerik ile öğretim yapılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, genelleme içerik analizi temel alınarak yapılan
öğretim ile içerikte bir düzenleme yapmadan uygulanan öğretim arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç, genelleme analizinin etkililiğini gösteren
araştırmalarla (Mckinney ve Edgington, 1997; Wilhelm ve Beishuizen, 2003;
Beishuizen ve diğerleri, 2002; Berman ve Ketzenberger, 2004) tutarlılık göstermektedir.
Genelleme analizi ile yapılan öğretimin, içerikte bir düzenleme yapmadan uygulanan
öğretimden daha etkili olduğu söylenebilir.
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Araştırmada genelleme son test hatırlama düzeyi puanları aritmetik
ortalamaları, birinci deney grubunda ( Χ =8.36); ikinci deney grubunda ( Χ =8.10) ve
kontrol grubunda ( Χ =7.81) olarak bulunmuştur. Genelleme son test kavrama düzeyi
puanlarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise, birinci deney grubunda
( Χ =12.47); ikinci deney grubunda ( Χ =12.36) ve kontrol grubunda ( Χ =10.44)
bulunmuştur. Son test puanları arasında gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını
belirlemek amacıyla hem toplam hem de hatırlama ve kavrama düzeyleri için kovaryans
analizi ve Bonferroni testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına göre, hatırlama
düzeyinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Kavrama düzeyi açısından da,
deney-1 ve deney-2 ile kontrol grupları arasında, deney-1 grubu lehine farklılık olduğu
bulunmuştur.
Genelleme başarı testi son test hatırlama düzeyinde gruplar arasında farkın
bulunmamış
çalışmalarıyla

olması,
da

hatırlama

düzeyindeki

öğrenmelerin

gerçekleştirebileceği davranışlar

öğrencilerin

olmasından

kendi

kaynaklanabilir.

Öğrencilerin bu dersten önce “Eğitime Giriş” dersini almaları ve bu derste eğitim
programlarıyla ilgili bazı temel kavramlarla karşılaşmış olmaları, çoktan seçmeli
sınavlarda yanıtların sorularla birlikte sunulmuş olması gibi nedenlerle öğrenciler
hatırlama düzeyindeki soruları daha kolay yanıtlamış olabilirler. Genelleme analizinin
temel alındığı öğretimin, hatırlama düzeyi puanlarına anlamlı bir etkisi olmamıştır.
Genellemelerin öğretimine başlamadan önce “bir genellemenin içerik öğelerinin” nasıl
adlandırıldığının, bunların ne anlama geldiğinin açıklanmamış olması da öğrenmeyi
olumsuz yönde etkilemiş olabilir.
Genelleme başarı testi son test kavrama düzeyinde deney-1 ve deney-2 ile
kontrol grubu arasında deney-1 ve deney-2 grupları lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Elde edilen bu bulgu ile genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretimin, içerik
düzenlemesi yapılmayan öğretime göre daha etkili olduğu sonucu çıkarılabilir. Deney
gruplarında kavrama düzeyi puanlarının kontrol grubundan yüksek olmasında
genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretimin olumlu etkisi olduğu söylenebilir.
Her üç grupta da örnek sayısı ve kullanılan örnekler aynı olduğundan bu farklılığın
öncelikle

açıklamaların

ve

örnek

olmayanların

sunulmasından

kaynaklandığı

söylenebilir.
Deneysel işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencilerden bilişsel alanın her
düzeyi ile ilgili birer davranışsal amaç yazmaları istenmiştir. Bu davranışsal amaçların
kurallara uygunluğu değerlendirilerek “uygulama düzeyi” puanları elde edilmiştir. Elde
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edilen uygulama düzeyi puanlarının aritmetik ortalamaları, birinci deney grubunda
( Χ = 3.31); ikinci deney grubunda ( Χ = 3.00) ve kontrol grubunda ( Χ = 2.57) olarak
bulunmuştur. Gruplar arasında gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek
amacıyla toplam puanlar için kovaryans analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda
gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=3.12; p= .048). Farkın hangi
gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Benferroni testi sonucuna göre,
deney-2 grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bulunan bu fark, iki grup arasında
anlamlı fark yoktur denecek kadar, (.05) değerine yakındır. Farklı bir deyişle, uygulama
düzeyi açısından gruplar arasında büyük bir farklılık yoktur denilebilir. Grupların puan
ortalamalarına bakıldığında, öğrencilerin uygulama düzeyinde zorlandıkları, bilgiyi
transfer edemedikleri söylenebilir. Elde edilen bu bulguyu farklı etmenlerin de
etkilediği düşünülmektedir. Konu alanı çok iyi bilinmediğinde öğretmenler veya
öğretmen adayları daha çok hatırlama düzeyinde hedef davranış yazma eğiliminde
olmakta, üst düzeyde hedef davranış yazmakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca, uygulama
düzeyi hatırlama ve kavrama düzeyinden daha zor bir düzeydir. Kazanılan bilginin
kullanılmasını gerektirir ve daha fazla hata yapılma olasılığı vardır (Merrill, 1994).
Uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında öğrenciye yaptırılacak olan
alıştırmaların sayısı, çeşitliliği ve sırası, öğrenmeyi etkileyen içerik öğeleridir. Ancak bu
çalışmada bu konu incelenmemiş ve alıştırmaların sayısı, çeşitliliği ve sırası
denetlenmemiştir. Aynı zamanda öğrenciler, ders içinde ve sınırlı bir süre geribildirim
almışlardır.

Oysa

uygulama

düzeyindeki

davranışlar

geribildirim

ile

mükemmelleşmektedir (Merrill, 1994). Hedef davranış yazabilmek konu alanı çok iyi
bilmeyi gerektirmektedir. Ancak sınıf öğretmenliği ve okulöncesi öğretmenliği
öğrencilerinin derste örneklerin verildiği sosyal bilgiler, Türkçe, psikoloji, eğitim
programları gibi gibi alanlarda derinliğine bilgi sahibi olmamaları da başarılarının
düşmesine neden olmuş olabilir.
Gagne (1977), genellemeler öğrenilirken öğrencilerin daha çok örneğe ihtiyaç
duyduğunu ve dolayısıyla uygulamalar için öğrencilere ek süre vermek gerektiğini
belirtmektedir. Öğretim süresi ile sunulan bilgiler karşılaştırıldığında, öğretim süresi
öğrencilere az gelmiş olabilir.
Genelleme başarı testine yönelik olarak grupların öğrenme düzeyleri arasında
ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre,
genelleme başarı testi hatırlama düzeyi ile genelleme başarı testi kavrama düzeyi
arasında deney-1 grubunda anlamlı ve pozitif bir ilişki (r=.50, p<.0001), deney-2
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grubunda anlamlı ve pozitif bir ilişki (r=.44, p<.0001) ve kontrol grubunda da anlamlı
ve pozitif bir ilişki (r=.54, p<.0001) bulunmuştur. Ancak kavrama düzeyi ile uygulama
düzeyi arasında sırasıyla deney-1, deney-2 ve kontrol grubunda anlamlı bir ilişki (r=.14,
p>.0001); (r=.20, p>.0001); (r=.23, p>.0001) gözlenmemiştir.
Bunun nedeni ise, bir üst düzeye çıkabilmek için bir önceki düzeyin genelde
ön koşul olduğu ve bir sonrakine hazırlayıcı olmasıdır (Bloom ve diğerleri, 1956). Bu
sebeple öğrenme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki beklenmektedir. Ancak
öğrencilerin kavrama düzeyinden uygulama düzeyine çıkamadıkları gözlenmektedir.
Uygulama

düzeyi

kavrama

düzeyinden

daha

zor

kazanılan,

alıştırmaların,

geribildirimlerin ve tekrarların fazla yapılması gereken bir düzeydir. Elde edilen bu
bulgu bilginin yüksek düzeyde transfer edilemediği düşüncesini de akla getirmektedir.
Ancak uygulama düzeyi ile elde edilen verilere bakıldığında (Tablo-4.2.4.) öğrencilerin
puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla öğrenciler bilgilerini
orta düzeyde transfer edebilmişlerdir.

5.1.3. Üçüncü Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Araştırmanın üçüncü alt amacı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Üçüncü Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
kavram başarı son testi ile genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi
ve toplam puanları arasında bir ilişki var mıdır?
Tablo-4.3. incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının kavram başarı son testi
ve genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve toplam puanları
arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre, sırasıytla deney-1, deney-2 ve kontrol
grubunun kavram başarı son test ile genelleme başarı son testi hatırlama düzeyi (r=.12,
.27, .09; p>.0001), kavrama düzeyi (r=.30, .25, .13; p>.0001) ve toplam puanları (r=.17,
.28, .15; p>.0001) arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Genelleme analizi ve kavram analizi temel alınarak yapılan öğretim, deney
gruplarındaki öğrencilerin toplam başarı puanlarını olumlu yönde etkilemiştir. Ancak
kavram başarı testi ile genelleme başarı testi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Oysa, literatürde kavram öğrenme ile genelleme öğrenme arasında anlamlı ve yüksek
düzeyde bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Gagne, 1977; Eggen ve Kauchak, 1996; Li ve
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Wu, 1998; McKinney ve Edgington, 1997; Herbert ve Burt, 2003). Başarı testleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasına, genellemelerin kavramlara kıyasla daha fazla
bilgiyi içermesi; konu kapsamındaki bazı genellemelerin (kuralın) öğrenme-öğretme
durumu ve değerlendirme ile ilgili olması ve bu duruma bağlı olarak öğrencilerin hedef
davranışların hangi bağlamda ele alındığı ile ilgili bilgilerinin henüz bütünlük
içermemesi; kavram öğretiminde de kısa bir süre içinde pek çok yeni terimle ve
kavramla karşılaşmış olmaları gibi nedenler etki etmiş olabilir.
Genelleme başarı testinde yer alan hedef davranış veya hedef örnekleriyle
ilgili bazı soruları doğru yanıtlayabilmek için, içerik hakkında derinliğine bilgi sahibi
olmak gerekmektedir. Örneğin bir hedef davranışın hem sınırlı, hem de kapsamlı olup
olmadığına

karar

verebilmek

için,

içeriğin

iyi

bilinmesi

gerekmektedir.

Deneyimlerimize dayanarak öğretimin hedefleri konusunun öğretimi yapılırken sık sık
bu sorunlarla karşılaşıldığı söylenebilir.
Öğrenciler öğretme-öğrenme durumu ve değerlendirme ile ilgili bilgileri
“hedefler” konusundan sonra göreceklerdir. Bu konularla ilgili genellemelerin öğretimi
yapılırken, genellemeler içinde geçen kavramların sadece açıklaması yapılmıştır.

5.1.4. Dördüncü Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Araştırmanın dördüncü alt amacı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Dördüncü Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubunun,
bilişsel esneklik ön test puanları kontrol edildiğinde, son test puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
Araştırmada “yapıyı doldur” testinden elde edilen bulgular, bir kavramın
içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak
öğretim yapılan birinci deney grubunun son test toplam puanlarının aritmetik
ortalamasının ( Χ =.80) ve kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak öğretimin
yapıldığı ikinci deney grubunun son test toplam puanlarının aritmetik ortalamasından
( Χ =.57), içerikte herhangi bir düzenleme yapılmadan ders kitaplarında sunulan içerik
ile öğretim yapılan kontrol grubunun son test toplam puanlarının aritmetik
ortalamasından ( Χ =.46) yüksek olduğunu göstermiştir.
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Gözlenen bu farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kovaryans analizi
uygulanmıştır (Tablo-4.4.1.). Kovaryans analizi sonuçları yapıyı doldur testi ön test
toplam puanları kontrol altına alındığında grupların yapıyı doldur testi son test toplam
puanları açısından gruplama ana etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F=16.169;
p=.000). Belirlenen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için Bonferroni
testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçları deney-1 grubuna lehine olduğunu göstermiştir.
Elde edilen bu bulgulara göre, bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması +
kavram analizi+ genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretimin, kavram analizi +
genelleme analizi temel alınarak yapılan öğretime ve içerikte herhangi bir düzenleme
yapılmadan ders kitaplarında sunulan içerik ile yapılan öğretime göre öğrencilerin
bilişsel esnekliklerini geliştirdiği söylenebilir. Bilişsel esneklik ile ilgili yapılan
çalışmalara bakıldığında, çoklu bakış açılarının ve doğrusal olmayan içeriğin bilişsel
esnekliği geliştirdiği belirtilmektedir (Swindler, 2001; Spiro ve diğerleri, 1992; Spiro ve
diğerleri, 1994; Kolodner, 1997). Ayrıca kavramlar arasındaki ilişkileri görme de
bilişsel esnekliğin gelişiminde önem taşımaktadır (Spiro ve diğerleri, 1994). Yapılan
çalışmada da, deney gruplarında doğrusal olmayan bir içerikle ve karmaşık olarak
bilinen kavramların önemi ve bunların hangi alanlarda kullanılabileceği vurgulanarak
öğretim yapılmıştır. Bu uygulama ile öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri
görmeleri sağlanmıştır. Araştırmalarla tutarlı olarak yapılan bu uygulamaların bilişsel
esnekliği geliştirdiği söylenebilir.
Deney-1 grubunda yeni kavramlar öğretilirken, sürekli kavramın içerik
öğelerinin vurgulanması, kavramların doğasının daha iyi anlaşılmasını sağlamış olabilir.
Doğru ve tam olarak anlaşılan kavramların farklı durumlarda da kullanılma olasılığı
artmaktadır (Martorella, 1986, Merrill, 1994). Birinci deney grubunda uygulanan
öğretim, öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırmış olabilir. Grabinger (1996)’in
belirttiği gibi, karmaşık durumlarda zengin örnekler ve birkaç farklı durumun
kullanılması bilişsel esnekliğin gelişiminde önem taşımaktadır. Oysa ikinci deney
grubunda kavram analizi ve genelleme analizi temel alınarak öğretim yapılmasına
rağmen kontrol grubu ile arasında fark çıkmaması ise, konunun zor olması ve
öğrenmede zorlandıklarını dile getirmeleri bulgusuna dayalı olarak açıklanabilir. Bu
bulgu, Durgunoğlu ve Jehng (1989)’in, birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış ve
bölümlendirilmiş bilgi yapılarının, öğrencilerin sunumların esnekliğine daha az uyum
sağladıkları bilgisi ile ve Tobias (1994)’ın bir konunun öğretiminde öğrenci çok
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zorlanırsa ve konu çok fazla ayrıntılandırılırsa, bilginin yapılandırılması da buna bağlı
olarak zor yapılandırılmaktadır bilgisiyle tutarlılık göstermektedir.
Deney-1 ve deney-2 gruplarında da bilgi çok ayrıntılandırılmıştır. Ancak
deney-1 grubunda kavramın içerik öğelerinin sıklıkla vurgulanması konunun daha iyi
anlaşılmasına sebep olduğunu düşündürmektedir. Deney-2 grubunda ise kavramın içerik
öğeleri vurgulanmadan öğretim

yapılmıştır. Dolayısıyla öğrenciler kavramları

öğrenmede zorluk çekmiş olabilirler.

5.1.5. Beşinci ve Altıncı Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Araştırmada, araştırmanın beşinci ve altıncı alt amacı birbiriyle ilişkili olduğu
için birlikte ele alınıp yorumlanmıştır.
Araştırmanın beşinci ve altıncı alt amacı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Beşinci Alt Amaç: Birinci deney grubu, ikinci deney grubu ve kontrol
grubunun, kavram başarı testi toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi toplam puanları
arasında bir ilişki var mıdır?
Altıncı Alt Amaç: Birinci deney grubu, ikinci deney grubu ve kontrol
grubunun, genelleme başarı testi toplam puanları ile “yapıyı doldur” testi toplam
puanları arasında bir ilişki var mıdır?
Öğrencilerin derste geçen kavram ve genellemelere ilişkin akademik
başarılarını belirlemek amacıyla uygulanan kavram ve genelleme başarı testi ile
öğrencilerin bilişsel esnekliklerini belirlemek amacıyla uygulanan “yapıyı doldur” testi
arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için deney grupları ve
kontrol grubunun kavram başarı testi ve genelleme başarı testi ile “yapıyı doldur” son
test puanları arasındaki korelasyona bakılmıştır.
Tablo-4.5. incelendiğinde deney-1 grubunda, kavram başarı testi toplam son
test puanları ile “yapıyı doldur” son test toplam puanları arasında düşük düzeyde (r=.34;
p<.0001) anlamlı bir ilişkinin olduğu ve deney-2 grubunda, kavram başarı testi toplam
son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam puanları arasında orta düzeyde
(r=.51; p<.0001) anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Ancak kontrol grubunda,
kavram başarı testi toplam son test puanları ile “yapıyı doldur” testi son test toplam
puanları arasında anlamlı bir ilişki (r=.15; p>.0001) bulunmamıştır.
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Tablo-4.6. incelendiğinde ise, deney-1 grubunda düşük düzeyde anlamlı bir
ilişki gözlenirken (r=37; p<0001); deney-2 ve kontrol gruplarında, genelleme başarı
testi toplam son test puanları ile “yapıyı doldur” son test toplam puanları arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığı gözlenmiştir.
Genel olarak literatür tarandığında, bilişsel esneklik ve bilişsel yapıların
değerlendirilmesi ile ilgili araştırmalarda, akademik başarı ile bilişsel esneklik arasında
bir ilişkinin olduğunu belirtilmektedir.
Nitekim,

Naveh-Benjamin

ve

diğerleri (1998),

yaptıkları çalışmada

öğrencilerin akademik başarıları ile bilişsel esneklikleri arasında orta düzeyde bir ilişki
olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Jacobson ve Spiro (1995) ise, bilginin transferinde hiper metin öğrenme
ortamında bulunan öğrencilerin daha yüksek performans gösterdiğini, dolayısıyla çoklu
sunumların bilişsel esnekliği geliştirdiği sonucuna ulaşmıştır.
Dillon ve Viyenard (1999), farklı bir ölçme tekniği ile öğrencilerin bilişsel
esneklik düzeylerini belirlemiş ve yaptıkları çalışma sonucunda, esnek birleştirme
yeteneği yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada da, deney-1 ve deney-2 grubundaki
öğrencilerin kavram başarı testi ile elde edilen akademik başarıları ile bilişsel esneklik
puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu da araştırma sonuçlarıyla
tutarlık göstermektedir. Kontrol grubunda anlamlı bir ilişkinin bulunmamış olması da,
içerikte herhangi bir düzenleme yapılmadan, kitaplardaki sıra izlenerek ve kavram
analizi yapılmadan bir öğretim uygulanması ile ilişkilendirilebilir.
Ancak genelleme başarı son test ile yapıyı doldur son test puanları arasında
deney-1 grubu hariç deney-2 ve kontrol grubu öğrencilerinin puanları arasında anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır. Bunun sebebi de, bilişsel esneklik düzeyini belirlemek
amacıyla hazırlanan ölçme aracının, daha çok konu içinde geçen temel kavramları
içermesiyle açıklanabilir. Aslında öğrencilerin genelleme başarı son test puanların
ortalamalarına bakıldığında (Tablo-4.2.), akademik başarılarında bir artış olduğu
gözlenmektedir. Ancak, öğrencilerin genelleme testindeki başarıları (kavram başarı
testine kıyasla) daha düşüktür. Genelleme öğretimine daha fazla süre ayrılması,
öğretimde daha fazla alıştırma ve geribildirime yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
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5.1.6. Yedinci Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Araştırmanın yedinci alt amacı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

Yedinci Alt Amaç: Deney-1 grubu, deney-2 grubu ve kontrol grubundaki
öğrencilerin “yapıyı doldur” testindeki yapıları doldurmalarına ilişkin ön test ve son
testte gözlenen özellikleri nelerdir?
Deney grupları ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilişsel esnekliklerini
belirlemek amacıyla uygulanan “yapıyı doldur” testi benzer formda iki ayrı yapıdan
oluşmuştur. Bu iki yapı, farklı çıkış noktaları olan ancak aynı kavramları ve içerik
yapısını içeren yapılardır. Dolayısıyla bilişsel esnekliği daha fazla olan öğrencilerin,
farklı bağlarla birbirine bağlanan kavramları her iki yapıda da doğru olarak yerine
yerleştirmesi beklenmektedir. Ayrıca kavram ve genelleme öğretimiyle bilişsel yapıların
gelişmesi de beklenmektedir. Çünkü bir konu hakkında bilgi sahibi olmayan
öğrencilerin yapıları doğru olarak doldurmaları da beklenemez. Naveh-Benjamin ve
diğerleri, (1995;1998), doğru cevapların yüzdesi ile başarı arasında pozitif bir ilişki
olduğunu, yanlış cevapların yüzdesi ile başarı arasında da negatif bir ilişki olduğunu
belirtmektedir.
Naveh-Benjamin ve diğerleri (1995), öğrencilerin yapılarda gösterdikleri
doğru yüzdeleri ile ilgili olarak öğrencilerin, öğretmenin yapısına benzer özellikler
gösterdiğinin

bir

göstergesi

kabul

edilebileceğini

belirtmektedir.

Yanlışların

yüzdelerinin ise, bağlantılarda eksiklik olduğunun göstergesi kabul edilebileceği
belirtilmektedir.
Tablo-4.7. incelendiğinde ön testte doğru yüzdeleri düşük, yanlış yüzdeleri
yüksekken; son testte doğru yüzdeleri yüksek, yanlış yüzdeleri ise düşüktür. Bu bulgu,
yapılan öğretim ile deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilişsel yapılarında
gelişme olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla elde edilen bu bulgu
konuyla ilgili yapılan araştırmalarla paralellik göstermektedir (Yontar, 1991; NavehBenjamin ve diğerleri, 1995; Naveh- Benjamin ve diğerleri, 1998; Tongaç, 2006)
Öğrencilerin yanlış olarak doldurdukları yapılar incelendiğinde, daha çok
bağlamsal yanlışlıkların yapıldığı gözlenmektedir. Öğrencilerin bağlamsal ve hiyerarşik
yapıda yaptığı yanlışlıklara ilişkin örnek Ek-10’da gösterilmiştir. Bağlamsal yapıda
yapılan

yanlışların,

öğrencinin kavramlar arasındaki ilişkiyi bildiğini, ancak

hiyerarşideki yerini bilmediğini gösterdiği söylenebilir. Ancak bazı öğrencilerin
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hiyerarşik olarak hata yaptıkları da gözlenmiştir. Naveh-Benjamin ve diğerleri (1995),
hiyerarşik

hataların

parça

bilgisindeki

tutarsızlıktan

meydana

gelebileceğini

belirtmektedir.
Yapılardaki doğruların son testte oldukça yüksek çıkması, yapılan öğretim ile
kavramlar arasında ilişki kurulabildiğini ve dolayısıyla öğrencilerin bilişsel yapılarında
gelişme olduğunun göstergesi sayılabilir.
Ayrıca, McConnell ve Philiphalk (1992), bilişsel yapıların, uygun eğitim
ortamları ve düzenlenen içerik ile geliştirilebileceğini vurgulamaktadır. Bu bulgunun da
araştırma bulgularıyla paralellik gösterdiği söylenebilir.

5.1.7. Sekizinci Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Sekizinci Alt Amaç: Birinci deney grubu, ikinci deney grubu ve kontrol
grubundaki öğrencilerin, uygulama düzeyinde yazdıkları “hedef davranış” lara ilişkin
gözlenen özellikleri nelerdir?
Tablo-4.8. incelendiğinde öğrencilerin çoğunlukla hatırlama basamağında
hedef davranışları doğru olarak yazdıkları gözlenmektedir. Kavrama, değerlendirme ve
yaratma basamağında ise, öğrenciler genelde doğru hedef davranış yazamamışlardır.
Öğrencilerin büyük bir bölümü daha çok “hatırlama” düzeyindeki davranışsal amaçları
doğru yazabilmektedirler. Diğer basamaklarda ise doğru davranışları yazma oranı çok
düşmektedir. Bu bulguya dayalı olarak, öğrencilerin hedef davranış yazma ile ilgili
genellemeleri (kuralları) anladığı ve kullanmaya başladığı söylenebilir. Bu araştırma,
içerik öğelerinin öğrenciye tam olarak sunulması üzerine odaklanmıştır. Ancak
öğrenmede alıştırmalar da bilginin anlaşılmasını ve kalıcılılığını sağlamada, bilginin
tam olarak sunulması kadar önemlidir. Uygun sayıda ve nitelikte alıştırma, öğrencilerin
doğru hedef davranış yazmalarına olumlu yönde etkide bulunmaktadır.
Öğrenciler, okullarda öğrenme yaşantılarında daha çok hatırlama ve kavrama
düzeyinde bilgilerle karşılaşmaktadırlar. Ayrıca hatırlama ve kavrama düzeyindeki
hedef davranışların yazılması ve öğrenilmesi diğer öğrenme düzeylerine göre daha
kolaydır. Ancak öğrenme düzeyi yükseldikçe hedef davranışların yazılması, öğrenilmesi
ve öğretilmesi de zorlaşmaktadır. Çünkü, özellikle analiz, değerlendirme ve yaratma
düzeyinde hedef davranış yazabilmek içeriğin çok iyi bilinmesini, konuya hakim
olunmasını gerektirmektedir. Konuyu çok iyi bilmeden üst düzeylerde hedef davranış
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yazmak oldukça zordur. Selvi (1999)’nin yaptığı araştırmada da, öğretmen adayları
çoğunlukla hatırlama ve kavrama düzeyinde hedef davranış yazabilmişlerdir. Elde
edilen bulgular, yapılan bu çalışma ile tutarlılık göstermektedir.
Tablo-4.8.1. incelendiğinde de, yazılan hedef davranışların genelde bilişsel
alanın öğrenme düzeylerine uygun olarak yazılmadığı görülmektedir. Öğrenme düzeyi
ve içerik türü belli olmayan hedef davranışlar da sıklıkla yapılan hatalardır. En az
düzeyde ise, duyuşsal ya da psiko-motor alanda hedef davranış yazıldığı görülmektedir.
Elde edilen bu bulgular Tablo-8.’de ki bulgular ile tutarlık göstermektedir. Öğrenciler
öğrenme düzeyi zorlaştıkça doğru olarak hedef davranış yazamamışlardır. Dolayısıyla
öğrenme düzeyine ilişkin yanlış hedef davranış yazma davranışı sıklıkla görülmektedir.
Öğrencilerin içerik türü belli olmayan hedef davranış yazmalarının da alan bilgisi
eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü konuyu çok iyi bilmeden doğru
hedef davranış yazmak oldukça zordur.
Yapılan bu çalışmada öğrenciler, hedef davranış yazmada konu seçiminde
serbest bırakılmışlardır. Öğrenciler genelde ortaöğretim konularına ilişkin hedef
davranış yazmışlardır. Hedef davranış yazma uygulama düzeyinde bir etkinliktir ve
uygulama düzey daha çok alıştırma yapılmasını, dönüt ve düzeltme verilmesini
gerektiren bir düzeydir. Bu sebeple öğrencilerin hedef davranış yazma becerileri
gelişmemiş olabilir.

5.1.8. Dokuzuncu Alt Amaca İlişkin Tartışma ve Yorumlar

Dokuzuncu Alt Amaç: Deney-1, deney-2 ve ve kontrol grubundaki
öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri nelerdir?
Deney-1, deney-2 ve kontrol grubundaki öğrencilere uygulamalar bittikten
sonra ve ölçme araçları uygulandıktan sonra, ayrıca öğrencilerin bir kağıda “dersin
işlenmesine yönelik görüşlerini” yazmaları istenmiştir.
Deney-1, deney-2 ve kontrol grubundaki öğrencilerin bu soruya verdikleri
yanıtlar irdelenerek ve araştırmacının süreç boyunca elde ettiği gözlemlere dayalı olarak
aşağıda tartışma ve yorumlar yapılmıştır.
Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi + genelleme
analizi temel alınarak öğretimin yapıldığı deney-1 grubundaki öğrencilerin dersin
işlenişine ilişkin görüşleri incelendiğinde öğrencilerin genel olarak derste yapılan
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etkinlikleri olumlu buldukları, örneklerin ve açıklamaların anlamalarını kolaylaştırdığı
ve görsel sunumların etkili olduğu konusunda ortak bir fikre sahip oldukları
söylenebilir. Nitekim araştırmacı da, dersi işlerken öğrencilerin derse aktif olarak
katıldığını, öğrencilerin örneklerle bağ kurulduğunda “şimdi anladım”, “hıı…. şimdi
oldu” gibi ifadeleri sıklıkla kullandıkları, yeni örnekler verirken coşkulu davrandıkları
gözlenmiştir.
Öğrencilerin, bu dersten zevk almaları, dersin diğer derslerden farklı olması,
karmaşık olarak görünen kavramların “ağaç” örneğiyle ilişkilendirilerek kavramın
içerik öğelerinin açıklanmasıyla daha rahat anlamlandırdıklarını belirtmeleri sebebiyle,
farklı bir deyişle daha kolay anlamalarıyla açıklanabilir. Ayrıca ders işlenirken
öğrencilere verilen açıklamaların da konunun anlaşılmasını oldukça kolaylaştırdığı
düşünülmektedir. Dolayısıyla öğrenciler anlayabildikleri konuları daha zevkle dinlemiş
olabilirler. Ders işlenirken farklı örneklerle ilişki kurulması, benzerlik ve farklılıkların
gösterilmesi

gibi

etkinlikler,

konunun

farklı

bir

sunumu

olarak

nitelendirilebileceğinden, farklı sunumların da derse karşı olumlu duygu geliştirmeleri
açısından etkili olabileceği düşünülmektedir.
Shu-Ling (2000), yaptığı çalışmasında soyut kavramların öğrenilmesinde,
görsel öğelerin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini; Guthrie ve diğerleri (1999),
açıklamalar ile yapılan öğretimde daha yüksek düzeyde motivasyon ile çalıştıkları
bulguları ile paralellik göstermektedir.
Kavram analizi + genelleme analizi temel alınarak öğretimin yapıldığı deney2 grubundaki öğrencilerin dersin işlenmesine ilişkin görüşleri incelendiğinde,
öğrencilerin genel olarak derste verilen örnekleri olumlu bulduklarını, dersin etkili ve
farklı olduğunu, ancak daha çok örnek verilmesi gerektiği, dersin zor olduğu ve zorlukla
anlaşıldığı konusunda ortak bir fikre sahip oldukları söylenebilir.
Ders kitaplarında sunulan içerik temel alınarak dersin işlendiği kontrol
grubundaki öğrencilerin dersin işlenmesine ilişkin görüşleri ise, öğrencilerin genel
olarak dersi zor ve sıkıcı buldukları ancak, daha çok örnek verilerek ve alıştırma
yapılarak dersin daha anlaşılır ve akıcı olabileceği fikrine sahip oldukları söylenebilir.
Öğrencilerin görüşlerine ve bu dersi veren diğer öğretim elemanlarının
belirttiğine göre, “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersinin zor bir ders olarak
belirtilmesi, öğrencilerin bu derse karşı ön yargıyla yaklaştıklarını düşündürmektedir.
Ayrıca ders içinde geçen kavramların oldukça soyut olması ve hedefler konusunda
farklı farklı bakış açılarının olması, öğrenmede bazı sorunlarla karşılaşılmasına yol
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açabilmektedir. Dersin kitaplarda sunulan içerik temel alınarak işlenmesinden farklı
olarak içerik düzenleme stratejileri ile işlenmesi öğrenciler tarafından olumlu olarak
algılanmıştır. Deney-2 grubunda da kullanılan kavramlar arasındaki benzerlik ve
farklıkların gösterilmesi öğrencilerin kavramlar arası ilişkileri görmeleri açısından
oldukça etkili olmuştur. Ancak öğrencilerin kavramın içerik öğelerine ilişkin olarak
“bunlar kavramın özellikleri”, “şimdi özellik olmayanlara bakalım” gibi ifadelerle ilk
olarak karşılaşmaları ve kavramın içerik öğelerinin deney-1 grubundaki gibi ayrıntılı
olarak açıklanmaması konunun karmaşık ve anlaşılmaz olarak algılanmasına yol açtığı
düşünülmektedir. Çünkü öğrenciler sıklıkla içerik öğelerine ilişkin soru sormuşlar ve
araştırmacı deney-1 grubundaki kadar ayrıntılı açıklamayı deneysel işlemler
çerçevesinde verememiştir. Bu durumdan dolayı öğrencilerin “daha çok örneğe ihtiyaç
duyduklarını” ve “konunun karmaşık olduğunu” belirttikleri düşünülmektedir.
Deney-1

ve deney-2 grubundaki öğrencilerin örnekleri daha

kolay

algılayabildiği söylenebilir. Çünkü bu iki grup, örneklerin anlamalarını kolaylaştırdığını
daha çok dile getirmişlerdir. Ancak kontrol grubundan 9 öğrencinin “daha çok örnek
verilseydi, konu daha iyi anlaşılırdı” görüşünü belirtmesi, öğrencilerin diğer bilgilerinin
eksik (ayırt edici özellik, ayırt edici olmayan özellik, örnek olmayan, vb) olduğunu
dolayısıyla verilen örneklerden, diğer iki gruptaki öğrenciler kadar yararlanamadıklarını
düşündürmektedir.
Beishuizen ve diğerleri (2002), yaptıkları bir araştırmada bir metnin
anlaşılmasında açıklayıcıların çok önemli olduğunu, karmaşık tanımların bulunduğu
metinlerde

açıklama

verilmediğinde

öğrencilerin

anlamada

güçlük

çektikleri

belirtilmektedir. Ayrıca Diakidoy (2003), özellikleri benzer olan iki kavram üzerine
odaklanarak ve bu kavramlara odaklanılarak yapılan öğretimde öğrencilerin daha
başarılı oldukları, tek kavrama odaklanarak yapılan öğretimde öğrencilerin öğrenme
görevlerini daha zor yerine getirdiklerine ilişkin bulgusu ile araştırmada elde edilen
bulgular da tutarlık göstermektedir.
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BÖLÜM VI

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın bu bölümünde, toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen
bulgulara ve yorumlara dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlara yönelik
önerilere, araştırmanın amaçları doğrultusunda yer verilmiştir.

6.1. Sonuçlar

Araştırma bulgularının daha kolay anlaşılabilmesi için araştırma kapsamında
incelenen bağımsız değişkenler, gruplara göre gösterilmiştir:
Birinci Deney Grubu: Bir kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram
analizi+ genelleme analizi
İkinci Deney Grubu: Kavram analizi + genelleme analizi
Kontrol Grubu: Ders kitaplarında sunulan içerik.
Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar araştırmanın alt amaçları
doğrultusunda aşağıda verilmiştir.

1. Deney ve kontrol gruplarının kavram başarı testi ön test puanları kontrol
edildiğinde, son test toplam, hatırlama düzeyi ve kavrama düzeyi puanları açısından
deney grupları ve kontrol grubu arasında, deney-1 grubu lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuştur.

2. Deney ve kontrol gruplarının genelleme başarı testi ön test puanları kontrol
edildiğinde son test toplam puanları açısından;
a) Deney-1 ve kontrol grubu arasında deney-1 grubu lehine, ve deney-2 ve
kontrol grubu arasında deney-2 grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
b) Son test hatırlama düzeyi puanları açısından, deney ve kontrol grupları
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
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c) Son test kavrama düzeyi puanları açısından, deney-1 ve kontrol grubu
arasında, deney-1 grubu lehine, ve deney-2 ve kontrol grubu arasında, deney-2 grubu
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
d) Uygulama puanları açısından, deney-2 grubu ile kontrol grubu arasında,
deney-2 grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

3. Deney ve kontrol gruplarının “kavram başarı son testi” ile “genelleme
başarı son testi” hatırlama düzeyi, kavrama düzeyi ve toplam puanları arasında anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır.

4. Deney ve kontrol gruplarının “yapıyı doldur” ön test puanları kontrol
edildiğinde, son test puanları açısından deney-1 grubu lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuştur.

5. Deney ve kontrol gruplarının, kavram başarı testi toplam puanları ile
“yapıyı doldur” testi toplam puanları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.

6. Deney-1 grubunun genelleme başarı testi toplam puanları ile “yapıyı
doldur” testi toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

7. Yapılan öğretim ile deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilişsel
yapılarında değişme ve gelişme olduğu gözlenmiştir.

8. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin daha çok hatırlama ve kavrama
düzeyinde hedef davranış yazdıkları, daha üst düzeylerde etkili olarak hedef davranış
yazamadıkları gözlenmiştir.

9. Deney ve kontrol gruplarında yapılan öğretimlere dayalı olarak dersin
işlenişine ilişkin;
a. Deney-1 grubundaki öğrenciler, dersi olumlu değerlendirdiklerini, konuyu
iyi anladıklarını ve açıklamaların çok faydalı olduğunu belirtmişlerdir.
b. Deney-2 grubundaki öğrenciler, dersi olumlu bulduklarını ancak konunun
oldukça zor ve karmaşık olduğunu belirtmiş ve ayrıca daha çok örneğe ihtiyaç
duyduklarını ifade etmişlerdir.
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c. Kontrol grubundaki öğrenciler ise, dersi zor ve sıkıcı bulduklarını, aynı
zamanda daha çok örneğe ve alıştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, kavramların içerik öğelerine ilişkin yapılan açıklamaların
kavramların öğrenilmesinde oldukça etkili olduğu, akademik başarıyı artırdığı
söylenebilir. Dolayısıyla tam ve eksiksiz öğrenilen kavramlar, genellemelerin daha iyi
öğrenilmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak yine de genellemelerin öğretiminde,
genellemenin içerik öğelerinin açıklanması ve genelleme içinde geçen kavramlar
üzerinde ayrıntılı çalışılması, genellemelerin tam ve eksiksiz öğrenilmesinde etkili
olacaktır.
Öğrenilen kavramların, öğrencilerin bilişsel yapılarının gelişiminde etkili bir
rol oynadığı söylenebilir. Kavramların tam ve eksiksiz öğrenilmesi bilişsel yapıları
geliştirdiği gibi, öğrencilerin bilişsel esnekliklerini de geliştirmiştir. Dolayısıyla
öğrenciler farklı seçenekler, alternatif yollar ve farklı sunumlarla kavramlar arasındaki
ilişkileri daha kolay belirleyebilmektedirler.
Bilindiği gibi pek çok ders kitaplarındaki bilgiler, içerik düzenleme açısından
bakıldığında eksiktir. Dolayısıyla öğretmenlerin bir kısmı da bu bilgileri eksik olarak
aktarmaktadır. Eksik öğrenilen bilgiler kavram ve genellemelerin tam olarak
öğrenilmesine neden olduğu için bilginin üretilmesi de bu anlamda eksik kalacaktır. Bu
amaçla içerik düzenleme üzerinde önemle durulması gereken bir boyuttur. İçeriğin etkili
olarak düzenlenmesi istenilen öğrenme çıktılarının oluşması açısından son derece
önemlidir.

6.2. Öneriler

Öğretimi Planlama ve Değerlendirme dersinde, mikro içerik düzenleme
stratejilerinin hedefler ünitesindeki temel kavram ve genellemelerin öğrenilmesine ve
bilişsel esnekliğe etkisini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları
doğrultusunda getirilen öneriler, uygulamaya yönelik ve yapılacak olan araştırmalara
yönelik olmak üzere iki ayrı başlık halinde aşağıda verilmiştir:

6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler

Araştırma sonuçlarına bakılarak;
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1. Kavram analizi temel alınarak öğretim yapılacaksa, kavramların öğretimine
başlamadan önce öğrencilere tanıdıkları bir kavram üzerinde “kavramın içerik
öğelerinin” nasıl adlandırıldığı, bu terimlerin ne anlama geldiği açıklanmalıdır.
2. Kavram ve genellemelerin öğretilmesi ile ilgili alanyazın taraması
yapıldığında kavram ve genellemelere ilişkin olarak en fazla beş en az üç örnek ve
örnek olmayan ile uygulama yapıldığı görülmektedir. Ancak yapılan bu çalışmalar
oldukça spesifiktir. Dolayısıyla öğretilmesi gereken kavram ve genellemelerin sayısına,
zorluk derecesine, öğrenci özelliklerine ve öğrenme durumuna uygun olarak, derste
verilen örnek sayısı da artırılmalı ya da eksiltilmelidir.
3. Araştırmada önceden seçilmiş ve düzenlenmiş örneklerin öğrenmeye
olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Öğretimde tamamen mikro stratejiler kullanılmasa
bile, örnekler önceden seçilip düzenlenebilir.
4. Derste verilecek hedef davranış örnekleri, öğrencilerin çok iyi bildikleri bir
konu alanından seçilmelidir.
5. Öğretmenlerin kavram öğretimi için her kavramın analizini yapması
oldukça zordur. Bu amaçla ders kitaplarında yer alan kavramların analizlerinin
bulunması

önemlidir.

Böylece

kavramların

öğretiminin

daha

kolaylaşacağı

düşünülmekte, daha doğru bilgiler edinileceği düşünülmektedir.
6. Genellemelerin öğretiminde uygulama düzeyine çıkılmasında öğrenciler
daha fazla örneğe ve alıştırmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple uygulamalarda
konunun ve öğrencilerin durumu göz önünde bulundurularak örneklere daha fazla yer
verilebilir.
7.

Araştırmada

içeriğin

sunumuna

odaklanılması,

alıştırmalara

ve

geribildirime daha az zaman ayrılmasına neden olmuş dolayısıyla, uygulama
düzeyindeki davranışların kazanılmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Oysa öğrenme,
sunu + alıştırma + değerlendirme süreçlerini kapsayan bir bütündür. Öğrenme sürecinde
alıştırmalara gereken önem verilmelidir.
8. Öğrencilerin bilişsel esnekliklerini geliştirmek amacıyla benzerlik ve
farklılıklar önem taşımaktadır. Bu amaçla, kavramlar arasındaki benzerliklerin ve
farklılıkların verilmesi oldukça önemlidir. Benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılarak
verilmesi, farklı bakış açılarının sunulması, öğrencilerin hem daha iyi anlamalarını hem
de bilişsel esnekliklerini geliştirmelerinde etkili olacağı düşünülmektedir.
9. Kavramın içerik öğelerinin açıklanması + kavram analizi + genelleme
analizi kullanılarak yapılan öğretim öğrencilerin “yapıyı doldur” puanlarını artırmıştır.
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Dolayısıyla bu uygulamanın kavramsal yapının gelişimine etkisi vardır. Öğretim
sürecinde bu uygulamalar kullanılabilir.

6.2.2. Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler

1. Bu çalışma, mikro düzeyde içerik düzenleme stratejilerinin kavram ve
genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Genellemelerin içerik öğelerinin açıklandığı bir çalışma yapılabilir.
2. Araştırmada denel işlemlerin etkisini daha açık görebilmek için örneklerin
bütün gruplarda aynı sayıda ve aynı örnekler olmasına dikkat edilmiştir. Ancak bu
örneklerin dersten önce dilsel ve tutarlılık açısında seçilmiş ve sıralanmış örnekler
olması, araştırmada bağımsız değişkenlerin etkisinin açık biçimde saptanmasını
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle farklı araştırmalarda örnekler kitaplardan
seçilebilir veya mikro içerik düzenleme stratejileri bilgisine sahip olmayan öğretim
elemanlarından yardım istenebilir.
3. Öğrencilerin bilişsel esnekliklerini değerlendirmek amacıyla “yapıyı
doldur” testi kullanılmıştır. Kavram ve genelleme öğretimi ile bilişsel esnekliğin
değerlendirilmesinde farklı teknikler kullanılabilir.
4. Bu çalışma üniversitede öğretmen adayları üzerinde yapılmıştır. Aynı
çalışma farklı yaş gruplarında da tekrarlanabilir.
5. Araştırmada kullanılan “yapıyı doldur” testi, aynı zamanda bilişsel
yapılardaki değişimleri değerlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Kavram
öğretiminde kullanılan farklı yöntemlerin bilişsel yapıları nasıl geliştirdiğine ilişkin
deneysel çalışmalar yapılabilir.
6. Araştırmayla ilgili literatür araştırması yapıldığında, bilişsel yapıların
değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerin genelleme öğretiminde de kullanılabileceği
belirtilmektedir. Dolayısıyla genelleme öğretiminde kullanılan farklı yöntemlerin
bilişsel yapıları nasıl geliştirdiğine ilişkin deneysel çalışmalar yapılabilir.
7. Kavram ve genellemelerin öğretiminde kullanılan örnek sayısı ile ilgili
çalışmalar yapılabilir.
8. Alıştırmalar ve geribildirimin, uygulama düzeyindeki davranışların
öğrenilmesine olumlu etkisi vardır. Bu araştırmada alıştırma sayısı, alıştırma
yaptırılacak bilgiler, alıştırmaların dizilişi ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır. Bundan sonraki araştırmalarda bu boyutlar incelenebilir.
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9. Deneysel çalışmalarda öğrencilerin ve deneysel işlemlerin araştırmacıdan
etkilenme olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla, dersi farklı öğretim elemanları
verebilir.
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Ek-1

Kavram Başarı Testi
SORULAR
1. Kavramlar hakkında belirtilen ve mevcut olan en iyi kanıta dayalı olarak kanıtlanabilir ya da
doğru olan ve her durum için geçerli ifadelere ................ denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Kavram
Kavrama
Genelleme
Yaratma
Soyutlama

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hatırlama davranışının ayırt edici bir özelliğidir? (hatırlama
düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Karmaşık zihinsel süreçleri gerektirir.
Olay ve nesneler çok çeşitli olabilir.
Bilgi anlamını kaybetmeden farklı şekillerde ifade edilebilir.
Bilginin farklı bir alanda kullanılması söz konusudur.
Bilginin kaydedildiği gibi geri çağrılması söz konusudur.

3. Rastlantısal olarak ilişkilendirilmiş bilgi parçacıklarına ............. denir.
Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Kuram
Genelleme
Hipotez
Olgu
Kavram

4. Zihin yoluyla idrak etme, anlama, planlama; soyutlamaları resimsel hiçbir şey kullanmadan
anlama süreci; bir şeyin anlamını çözme, onu doğrudan ve aracısız olarak algılama işlemi gibi
etkinlikler aşağıdaki seçeneklerden hangisi için geçerlidir? (hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Öğrenme
Algılama
Anlama
Kavrama
Değerlendirme
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5. “Ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurup, bir yargıya varma süreci”. Tanımı verilen kavram,
aşağıdakilerden hangisidir? (hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

İşlem
Değerlendirme
Genelleme
Yaratma
Kavrama

6. “Dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan kansızlığa karşı, uygun yiyecekleri hastaya önerme”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki örnekte vurgulanan özelliği doğru olarak
belirtmektedir? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Kazanılmış soyutlama eyleme dönüştürülmüştür.
Yeni bir proje ortaya konmuştur.
Bilginin soyutlanması söz konusudur.
Daha önce edinilmiş bilginin geri çağrılması söz konusudur.
Bir bilginin görünce tanınması söz konusudur.

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hedef kavramı DOĞRU tanımlanmıştır? (hatırlama
düzeyi)
a. Organizmanın ölçülebilen ve gözlenebilen her türlü (duygu, düşünce, eylem)
tepkileridir.
b. Eğitim sürecine rehberlik etmek için yetiştirilmek istenen bireyde bulunması gereken
özelliklerdir.
c. Toplumun kabul ettiği davranışların gözönünde bulundurularak bireylerin yetiştirilmesi
süreci.
d. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla her türlü davranış değişikliği meydana
getirme süreci.
e. Bir öğrencinin planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan
davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye elverişli olan özellik.
8. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme düzeyinin tanımıdır? (hatırlama düzeyi)
a. Belirli standartlar ve kriterler doğrultusunda yargıda bulunma.
b. Bir bilgi bütününü onu oluşturan öğelere, öğeler arasındaki ilişkilere ve bütünü
oluşturan örgütleme ilkelerine ayrıştırma.
c. Kuralları, yöntemleri, ilkeleri yeni durumlarda kullanma.
d. Öğretim materyalinin anlamını algılama, fikirleri ve kavramları açıklamayla ilgili
davranışları içerme.
e. Uzun süreli hafızadan uygun bilgiyi geri getirme.
9. “Olumlu pekiştireci tanımlayınız?” soru cümlesi aşağıdakilerden hangi içerik-davranış
sınıflamasına girmektedir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Kavram –yaratma
İşlem –uygulama
Kavram –hatırlama
İlke –değerlendirme
Olgu –hatırlama
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10. Daha önce depolanmış bilgi birimini tanımak ve geri çağırmak için, öğrencinin belleğini
taramasını gerektiren davranış tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? (hatırlama
düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Hatırlama
Kavrama
Uygulama
Analiz
Yaratma

11. Aşağıdaki örneklerden hangisi “Dört işlemi kullanarak verilen problemi çözme” davranışı
ile aynı kategori içinde YER ALMAZ? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Bir metin içinde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturma.
Fizik dersinde ivme ile ilgili verilen bir problemi çözme.
Matematik dersi için uygun bir plan hazırlama.
Sosyal bilgiler dersi için bir plan hazırlama.
Kimya dersinde elementlerin adlarını söyleme.

12. Bilginin öğrenci tarafından özümsenmesi, kendine mal edilmesi ve anlamın yakalanması
aşağıdaki örneklerin hangisinde görülmektedir? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Hedef ve hedef davranış arasındaki farkı yazma/söyleme.
Hedefin tanımını yazma/söyleme.
Fen bilgisi dersinde gösterilen bir aracın adını yazma/söyleme.
Bloom’un taksonomisinin aşamalarını yazma/söyleme.
Hedef alanlarını yazma/söyleme.

13. Öğrencinin yeni bir soyutlama
tanımlanmaktadır. (hatırlama düzeyi)

bulmasını

gerektiren

davranış,................olarak

Aşağıdaki kavramlardan hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Kavrama
Uygulama
Analiz
Yaratma
Genelleme

14. Hedefin, “bireye kazandırılmaya değer görülmesi özelliği”, aşağıdaki örneklerin hangisinde
söz konusudur? (kavrama düzeyi)
a. Bilimsel yöntem
b. Fen bilgisi dersinde verilen doğal problemlerin çözümünde bilimsel yöntemi
kullanabilme.
c. Bilimsel yöntemin basamakları
d. Bilimsel yönteme yeni örnekler veriniz.
e. Bilimsel yöntem nedir?
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15. “Yeryüzünün kuşbakışı görünümünü ölçek dahilinde küçültüp çizmeye harita denir.” İfadesi
ile paralellik gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? (kavrama düzeyi)

a. Belli yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla,
okul çatısı altında düzenli olarak verilen eğitim örgün eğitimdir.
b. Ceza, kaçınma davranışına neden olur.
c. Haritada dağ renkleri kahverengi ile gösterilir.
d. Dönüt ve düzeltme öğrenme ve öğretme sürecinin bir parçasıdır.
e. Cumhuriyet 23 Nisan 1920’de ilan edilmiştir.
16. “Dersini çalışırsan iyi olur” cümlesi bir genelleme değildir. Bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Doğruluk ve yanlışlık bildirmesi.
Bir durumdan başka bir duruma geçişliliğinin bulunması.
Kanıtlanabilir olması.
Dilek bildiren bir cümlesi olması.
Kavramlar arası ilişkileri göstermesi

17. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi analiz düzeyini belirlemek için uygun bir soru
cümlesi olabilir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Lozan Barış antlaşmasını imzalayan ülkeler hangileridir?
Fotosentez olayını nasıl açıklarsınız?
Bireyi tanımak için hangi soruları sorardınız?
Neden alkol ısınınca değişiklikler oluşur?
Kanserin tedavisi için olası bir çözüm görüyor musunuz?

18. Bir davranış-içerik kesişim tablosunda aşağıdaki verilerden hangisi bulunmaktadır?
(hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hedef alanları- İçerik türleri
İçerik türleri- öğrenme düzeyleri
Öğrenme düzeyleri- hedef alanları
Hedef alanları- hedef davranışlar
Hedef davranışlar- hedefler

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öğrenme düzeylerinden olan “yaratma” DOĞRU
olarak tanımlanmıştır? (hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Özgün bir soyut ilişkiler takımı önerme.
Kuralları, yöntemleri, ilkeleri yeni durumlarla kullanmadır.
Nesne, olay ya da fenomenlerin bir yargı oluşturmak için kullanılması
Eğitim yoluyla bireyde meydana getirmek istediğimiz yeni davranışlar.
Bir eğitim kurumunun gençler ve yetişkinler için düzenlediği tüm etkinliklerdir.
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20. “Her kavramın kullanıldığı eylem ve içerik farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her kavramın
farklı bir eylemde kullanılması .....................olarak adlandırılmaz.” Boşluğa aşağıdaki
kavramlardan hangisi gelmelidir? (hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Kavrama
Öğrenme
Yaratma
Uygulama
Değişim

21. Aşağıdakilerden hangisi hatırlama düzeyine örnek olarak VERİLEMEZ? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Belli bir tanımın karşılığı olan kelimeyi yazma/söyleme
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgeden oluştuğunu yazma/söyleme.
Formal eğitime yeni örnekler verme.
Fizik laboratuarındaki eşyaların adını sıralama.
Eğitim kavramının tanımını yazma/söyleme.

22. Aşağıdaki örneklerin hangisinde bir genelleme söz konusudur? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Ekosistemin dengesi, bu sistemdeki vahşi yaşamın çeşitliliği ile ilişkilidir.
Bugün güneş açabilir.
Yağmur yağarsa camı kapat.
İki bilinmeyenli bir denklem yazma.
İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için verilen uyarıcıya ceza denir.

23. “Canlılar doğar, gelişir ve ölür.” cümlesi ile paralellik gösteren cümle aşağıdakilerden
hangisidir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Sarı tüylü kedi.
Su 100 derecede kaynar.
İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir
Belirli durumlara aynı tepkiyi verme koşullanmadır.
Öğrenme, kalıcı izli bir davranış değişikliğidir.

24. “Bir metinde yazım ve noktalama kurallarına uyulması zorunluluğunun gerekçelerini
yazma/söyleme.”
Aşağıdaki örneklerden hangisi yukarıda verilen örnek ile bir paralellik göstermektedir?
(kavrama düzeyi)
a. Yazım ve noktalama kurallarını bir metin içinde uygun olarak kullanma.
b. Metindeki ana ve yardımcı fikirlerin birbirleri ile tutarlı olmasının gerekçelerini
yazma/söyleme.
c. Yazılı bir metne yeni bir başlık koyma.
d. Noktalama işaretinin tanımını yazma/söyleme.
e. Yazılı bir metni giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olarak ayırma.
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25. “Türkçe’de ki noktalama işaretlerini, işlevine uygun olarak kullanabilme.” Verilen örnekte
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? (kavrama düzeyi)
a. Türkçe dersinin önemini vurgulanmaktadır.
b. Noktalama işaretlerinin zorluğundan bahsedilmektedir.
c. Türkçe ile ilgili öğrenilen kuralların, ilkelerin yeni durumlara uygulanması
vurgulamaktadır.
d. Öğretmenin Türkçe’yi iyi öğrettiği vurgulanmaktadır.
e. Öğrencinin Türkçe’yi kullanmada başarılı olduğu vurgulanmaktadır.

26. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “kavrama düzeyi” DOĞRU olarak tanımlanmıştır?
(hatırlama düzeyi)
a. Öğrencinin kazanmış olduğu bir soyutlamayı belli bir durumda kullanmasını gerektiren
davranış
b. Belleğin taranmasını gerektiren davranış.
c. Eğitim etkinlikleri sonucunda, öğrencinin davranışlarında beklenen değişiklik.
d. Bir nesnenin görünce tanınmasını içine alan zihinsel bir etkinlik.
e. Öğrencinin daha önce elde ettiği bilgileri anlamını kaybetmeden başka bir biçimde ifade
etmesi, anlamını açıklaması, yorumlaması gibi özelliklerin gösterildiği düzey.

27. Öğrencinin kazanmış olduğu bir soyutlamayı belli bir durumda kullanmasını gerektiren
davranış ................. düzeyinde bir öğrenmedir.

Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? (hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Kavrama
Değerlendirme
Uygulama
Yaratma
Hatırlama

28. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bir kavramın tanımı DEĞİLDİR? (hatırlama düzeyi)

a. Yaşantı ürünü nispeten kalıcı izli davranış değişmesine öğrenme denir.
b. Bir bölgenin geçim kaynağını o bölgenin yer şekilleri etkiler.
c. Bilme, anlama,problem çözme, analiz etme, sentez yapma gibi zihinsel etkinliklerle
ilgili özellikleri kapsayan hedefler bilişsel hedeflerdir.
d. Öğrenme, kalıcı izli davranış değişikliğidir.
e. Bir yerde uzun süre değişmeyen hava koşullarının ortalama değerine iklim denir.

29. Eğitimde Program Geliştirme dersinde bir konu vererek, öğrencinin yeni bir
program tasarlamaya çalışması hangi düzeyde bir davranıştır? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Tanıma
Hatırlama
Uygulama
Değerlendirme
Yaratma
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30. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi bir içerik birimidir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hatırlama
Kavram
Hedef
Yaratma
Kavrama

31. Ayşe’nin Eğitime Giriş dersinde, eğitimin tanımını daha önce öğrendiği şekliyle sınavda
yazması, hangi düzeyde bir öğrenmeyi gösterir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hatırlama
Kavrama
Uygulama
Değerlendirme
Yaratma

32. Aşağıdaki örneklerden hangisi analiz düzeyinde bir davranıştır? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Verilen bir matematik problemini çözme
Türkiye’de ki gölleri yazma/söyleme.
Görüş paylaşmak için panel düzenleme.
Harita üzerinde yedi coğrafi bölgeyi gösterme.
Program öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme.

33. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme düzeyine bir örnek olarak VERİLEMEZ?
(kavrama düzeyi)
a. Yeni dikilmiş bir eteğin temel dikiş ilkelerine uyup uymadığını gerekçe göstererek
yazma/söyleme.
b. Bir araştırma için yazılan amacın probleme uygun olup olmadığını gerekçe göstererek
yazma/söyleme.
c. İki farklı ampulden hangisinin daha ekonomik olduğunu gerekçeleri ile yazma/söyleme.
d. Geliştirilen bir ölçme aracının temel ilkelere uygun olup olmadığını yazma/söyleme.
e. Suların kirlenmesini engellemek amacıyla yeni bir projenin taslağını hazırlama.

34. soruyu verilen davranış-içerik kesişim tablosundan yararlanarak cevaplandırınız.

Bilgi Boyutu 1.Hatırlama 2.Kavrama 3.Uygulama 4.Analiz

5.Değerlen- 6.Yaratma
dirme

A.Olgu
B.Kavram
C.İşlem

Hedef 2
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34. Yukarıda verilen davranış- içerik kesişim tablosundan “hedef 2” nin gösterildiği içerik ve
düzeye uygun hedef davranış aşağıdakilerden hangisidir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Bilimsel yöntemin basamaklarını yazma/söyleme
Matematik dersi için hedef davranış yazma
Türkiye’nin en yüksek dağını seçenekler arasından seçip işaretleme.
Bir elektrik devresi hazırlamak için izlenecek basamakları yazma
Eğitimin tanımını seçenekler arasından seçip işaretleme

35. “Güneş doğudan yükselir” ifadesi olgu olarak kabul edilemez. Bunun nedenini aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğru olarak göstermektedir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Olguların genellemeleri yoktur.
Olgu türündeki bilgiler kanıtlanabilir.
Olgu türündeki bilgiler neden-sonuç ilişkilerini açıklar
Olgu türündeki bilgiler sınıflama ve soyutlama içerir.
Olgular düşünce içerir.

36. Nazlı’nın coğrafya dersinde fiziki harita üzerinde, koyu kahverengi bölgelerin yüksek
dağları ifade etmesi bilgisinden yola çıkarak, yüksek dağları göstermesi hangi düzeyde bir
davranıştır? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Uygulama
Değerlendirme
Yaratma
Kavrama
Açıklama

37. Aşağıdaki örneklerden hangisi analiz düzeyine örnek olarak VERİLEMEZ? (hatırlama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Bilgi toplamak için anket geliştirme.
Yeni bir ürünü pazarlamak için reklam yazma.
Bir görüşü destekleyecek türde bilgi derleme.
Suyu oluşturan elementleri ayırma.
Bir oyundaki karakterler hakkında çıkarımda bulunma.

38. Aşağıda yaratma düzeyi ile ilgili olarak belirtilenlerden hangisi YANLIŞTIR? (kavrama
düzeyi)
a. Ortaya konulan her ürün yaratıcı özellik içermez.
b. Soyutlamanın yeni bir durumda kullanılması ile o durum için çözüm üretilmesi
beklenir.
c. Soyutlamalar arasındaki özgün ilişkileri yorumlamayı gerektirir.
d. Yorumlar bireylerin ön deneyimlerine göre farklılık gösterebilir.
e. Özgün bir soyutlama içerir.
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39. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme düzeyinde bir örnektir? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Değerlendirmenin tanımını seçenekler arasından seçip işaretleme.
Değerlendirme düzeyine yeni örnekler verme.
Bir hedef davranışın hangi düzeyde olduğunu belirlenen ölçütlere göre değerlendirme.
Değerlendirme düzeyinde hedef davranış yazma
Değerlendirme düzeyi ile ilgili yeni bir proje geliştirme.

40. Kavrama düzeyi açısından bakıldığında aşağıdaki örneklerden hangisi “Fiziki haritada
dağları gösterme” ile aynı kategoride YER ALMAZ? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Fen bilgisi dersinde fotosentez olayını açıklama.
Eğitim programının tanımını seçenekler arasından seçip işaretleme.
Mersin ili krokisini çıkarma.
Fen bilgisi dersi için bir ders planı hazırlama.
İklim tanımını kendi ifadesi ile yazma

41. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme düzeyinin bir özelliği DEĞİLDİR? (hatırlama
düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Öğeler arası ilişkilerin ayrıştırılması önem taşır.
Bir ürünü oluşturan iç ve dış ölçütlerin belirlenmesini içerir.
Bir ürünü oluşturan iç ve dış ölçütlere göre o ürünün hakkında yargıya varmayı içerir.
Bir eylem yada kararın tartışılması söz konusudur.
Ölçme sonuçlarının belli bir ölçüte göre değerlendirilmesidir.

42. Aşağıdakilerden hangisi analiz düzeyinin bir özelliği DEĞİLDİR? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Bir bilgi bütününün öğelerinin ayrıştırılmasını içerir.
Öğeler arası ilişkilerin ayrıştırılması önem taşır.
Kazanılmış soyutlamanın eyleme dönüştürülmesini gerektirir.
Parçaların bütünü nasıl oluşturduğunu açıklamayı içerir.
Nesneleri tanımada önemli bir yer tutar.

43. Aşağıdaki örneklerden hangisi yaratma düzeyinde bir davranıştır? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Dikdörtgenin “a ve b” kenarlarını çarparak alanını hesaplama.
Hedeflerin üç alanda aşamalı sıralandığını yazma/söyleme.
Biyoloji dersinde hücre kavramını yazma/söyleme.
Üçgenini özelliklerini verilen seçenekler arasından seçip işaretleme.
Kavram öğretimi için yeni bir öğretim modelini standart hale getirme.

44. Aşağıdaki soru ifadelerinden hangisi olgu ile ilgili bir özellik İÇERMEMEKTEDİR?
(hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Osmanlı Devletinin ne zaman Rumeli’ye geçtiğini yazınız
Matbaayı ilk olarak kim icat etmiştir? Belirtiniz.
“Sinekli Bakkal” yapıtının yazarı kimdir? Belirtiniz.
Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Belirtiniz.
Bilimsel yöntemin basamaklarını yazınız.
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45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kavramın bir özelliği DEĞİLDİR? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Her kavramın bir isminin olması.
Kavramların soyutlama ve sınıflama içermesi
Kavramların kanıtlanabilir olması.
Her kavramı diğer bir kavramdan ayıran özelliklerin olması.
Kavramlar düşünce içerir.

46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgu için uygun bir örnektir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Göçün pek çok sebebi vardır.
Denenemeyecek olan yargıya sayıltı denir.
Uzayda yer çekimi yoktur.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
Bugün hava çok güneşli

47. Öğretmenin öğrencilere Coğrafya dersinde “Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür”
demesi, aşağıdaki seçeneklerden hangi içerik birimini hakkında bilgi vermektedir? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Kavram
Kural
Olgu
İşlem
Genelleme

48. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kavramın tanımı doğru olarak verilmiştir? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Geniş bir yapıdaki temel bileşenlerin birlikte iş görmesini sağlayan ilişkiler bilgisi.
Bir ürünü elde etmek için veya bir sorunu çözmek için uyulması gereken basamaklar.
Doğru bir tümce ya da önermeye dış dünyada karşılık gelen şey.
Olgu ve olgusal ilişkileri açıklayan kavramsal sistem.
Kazanılan soyutlamanın bir durumda kullanılması.

49. Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi hatırlama düzeyinde bir örnektir? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Verilen bir metinde yer alan ilkelerin uygun yazılıp yazılmadığını belirtme.
Ankara savaşı’nın çıkış sebeplerini açıklama.
Verilen bir ilkenin nedenini yazma/söyleme.
Eğitimin türlerini açıklama .
Gösterilen araç gereçlerin adını azma/söyleme.
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Ek-2

Genelleme Başarı Testi
1. Cümlenin sonunda “bilgisi, becerisi, yeteneği, oluş, farkındalık, hoşgörürlük.... gibi
sözcüklerden biri bulunan cümle ............................. tümcesidir.
Yukarıda boş bırakılan yere uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
(hatırlama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Hedef
Hedef davranış
Uzak hedef
Genel hedef
Hedef alanı

2. “Bir hedef davranışta, içerik türü ve davranış düzeyi açıkça görülebilmelidir” kuralı ile
paralellik göstermeyen hedef davranış aşağıdakilerden hangisidir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Eğitim kavramının tanımını yazma.
Kanser hastalığına neden olan etmenleri sınıflandırma.
Tek bilinmeyenli denklem çözme kuralına göre verilen bir problemi çözme.
Verilen bir problemin işlem basamaklarını sıralama.
Cumhuriyet tarihi dersinde geçen olguların isimlerini yazma.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir hedef cümlesinin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Neden? (hatırlama düzeyi)
a. Öğrenci davranışı olarak ifade edilir. Çünkü öğrencideki davranış değişikliğini
görmek isteriz.
b. Konu başlıkları hedef olmaz. Çünkü öğretme-öğrenme etkinlikleri sonucunda
çıktının ne olması gerektiği belli değildir.
c. Yapar, keser, söyler gibi ifadelerin biriyle son bulmalıdır. Çünkü yapılan
faaliyetleri ölçmemiz gerekir.
d. Binişik değil, bitişik olmalıdır. Çünkü bir hedef cümlesi başka hedefin içeriğini
kapsamamalıdır.
e. Bir konu içeriği ile kenetli olmalıdır. Çünkü bir konu alanı ile ilgili olan hedefleri
gerçekleştirmeye çalışırız.
4. “Bilimsel yöntemi kullanabilme” hedef cümlesi doğru bir örnek değildir. Bunun nedenini en
iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisi olabilir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hedefi doğrudan ölçemeyiz.
Bir konu alanı ile ilgili değildir.
Öğrenci davranışı yönünden ifade edilmemiştir.
Öğrenme düzeyi belli değildir.
Bir faaliyet bildirmez.
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5. Bir hedef cümlesinin sonunda yazar, söyler, çizer gibi ifadeler yer almaz. Bunun nedenini
aşağıdakilerden hangisi olabilir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Belirtilen ifadeler çok geneldir.
İfadeler her alandaki hedeflere uyum sağlamaz.
Yazar, çizer gibi ifadeler psikomotor alanla ilgilidir.
İfadeler faaliyet bildirir ve faaliyet olanlar ölçülemez.
Hedefler daha açık ve seçik olarak ifade edilmelidir.

6. “Hedefler öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini belirtecek nitelikte
yazılmalıdır.” Kuralı ile anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? (kavrama
düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Bir ders için belirlenen hedef kendi içinde mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır.
Hedef eğitim yoluyla kazandırılabilir bir özellik göstermelidir.
Hedefler bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanın basamaklarına uygun olmalıdır.
Hedefler, bir yeterlilik ifade etmelidir.
Bir hedef bir öğrenme ürününü kapsamalıdır ve gözlenebilir olmalıdır.

7. Bir hedef kapsamında bulunan iki farklı düzeydeki bir hedef davranış halinde ifade edemeyiz.
Çünkü ........................................

Yukarıda boş bırakılan yere uygun gelecek açıklama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak belirtilmiştir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.

Davranışlar doğrudan doğruya gözlenebilir olmalıdır.
Aynı düzeyde ancak içerik yönünden farklı davranışlar ele alınmalıdır.
Öğrencinin neyi, hangi durumda yapacağı belirtilmelidir.
Öğrencinin hedeflerle ilgili hangi davranışları önceden kazanmış oldukları
incelenmelidir.
e. Hedef davranışlar tek tek ölçülebilmelidir.

8.

-Kavramların anlam bilgisi
-Bilimsel yöntemi kullanabilme
-Harita okuyabilme

Yukarıdaki hedef cümlelerinde eksiklik vardır. Bu eksiklik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak ifade edilmektedir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Cümle sonlarında kullanılan ifadeler doğru değildir.
Hedefin hangi konu içeriğiyle ilgili olduğu belirtilmemektedir.
İfadeler hedef davranıştır.
Hedefler farklı düzeylerde ifade edilmiştir.
Hangi öğrenme düzeyinde olduğu belli değildir.
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9. Aşağıdakilerden hangisi hedef davranış yazma ilkelerinden biri değildir? (hatırlama düzeyi)

a. Hedef davranış, davranışlar grubunu ifade ederken aynı zamanda tek bir özellik
göstermelidir.
b. Öğretme-öğrenme etkinliği sonucunda öğrenciden beklenen davranışı
betimlemelidir.
c. Öğrenci davranışı açısından ifade edilmeli, öğretmenin yapacakları yazılmamalıdır.
d. Bütün öğrenme düzeylerini kapsayacak şekilde yazılmalıdır.
e. İçerik türü ve davranış düzeyi açıkça görülebilmelidir.
10. Bir hedefin yıllık düzeyde hedef davranışları yazılacaksa hem .................... hem de
................ olmalıdır. Ancak bir iki saatlik dersin hedef davranışları ............................ olmalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere uygun gelecek ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

doğru, yanlış, açık
sınırlı, kapsamlı, sınırlı
kapsamlı, sınırlı, kapsamlı
zor, kolay, sınırlı
doğru, kapsamlı, açık

11. “Cumhuriyet’e nasıl kavuştuk” ifadesi hedef yazma kuralları açısından yanlıştır. Cümle bu
hali ile aşağıdaki hedef yazma ilkelerinden hangisine bir örnek oluşturmaktadır? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hedef bir öğrenme ürününü dile getirmelidir.
Hedef bir konu içeriği ile ilgili olmalıdır.
Hedef öğrenci davranışı olarak ifade edilmelidir.
Hedefler binişik değil, bitişik olmalıdır.
Konu başlıkları hedef olamaz.

12. “Hedefin hangi konu içeriğiyle ilgili olarak gerçekleştirileceği belirtilmelidir” kuralının
pratik yararı en iyi şekilde aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmektedir? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hedefi daha iyi gerçekleştirebiliriz.
Hedefin hangi ders, kurs ya da içerikte olduğu konusunda netlik kazandırır.
Öğretim yöntemini seçmede kolaylık sağlar.
Öğrenciyi değerlendirmede yarar sağlar.
Öğrencinin hangi öğrenme düzeyinde olduğunu saptamak kolaylaşır.
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13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hedef davranış yazma ile ilgili olarak doğru kabul edilemez?
(hatırlama düzeyi)

a. Yazılan her davranış hangi hedefle ilgiliyse o hedefin niteliklerine uygun
olmalıdır.
b. Hedef davranış ifadesinin sonu, öğrenme ürününü belirten bir eylemle bitmeli
c. Yazılan davranış tek bir davranışı değil, bir davranışlar takımını oluşturmalıdır.
d. Davranışlar hem kapsamlı hem sınırlı olmalıdır.
e. Davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.
14. “Konu başlıkları hedef olamaz”. Çünkü .................................................

Yukarıda boş bırakılan yere en uygun düşecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? (hatırlama
düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Hedefin hangi alanla ilgili olduğunu bilemeyiz.
Konu başlıkları çok kısadır.
Konu başlıları öğretmek istediğimiz içeriği bildirmez.
Konu başlıkları öğretilecek içeriği tam olarak ifade etmez.
Konu başlıkları davranışa dönüştürülemez

15. Aşağıdaki hedef cümlelerinden hangisi öğrenci davranışı yönünden ifade edilmemiştir?
(kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Mikroskobun ışık ayarını yapma.
Mikroskobun nasıl kullanılacağını öğretme.
Mikroskobu kutusuna yerleştirme.
Mikroskobu kendi başına kullanma.
Mikroskobun kullanım aşamalarını sıralama.

16. Hedef: “Eğitimin tanımını kavrayabilme”

Hedef Davranış:
-Eğitimin tanımını yazma/söyleme
-Eğitim kavramını bir cümle içinde kullanma
-Eğitimin tanımını seçenekler içinden seçip işaretleme
Yukarıda verilen örnekte hedef ile hedef davranış arasında bir tutarsızlık görülmektedir. Bu
tutarsızlığın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? (kavrama düzeyi)

a. Eğitim kavramı, öğrenilmesi zor olmadığından dolayı hedef davranışlarını yazmaya
gerek yoktur.
b.
c.
d.
e.

Hedef ve hedef davranışın ifade edilme şekli uygun değildir.
Hedef davranışlar hedefi gerçekleştirir düzeyde değildir.
Hedef bilişsel alanda, hedef davranışlar duyuşsal alanda yazılmıştır.
Hedef ile hedef davranışın öğrenme düzeyleri birbirlerinden farklıdır.
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17. “Davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır” Çünkü .................................................

Yukarıda boş bırakılan yere uygun gelecek ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak belirtilmiştir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Davranışlar hedefleri oluşturur.
Öğrencinin, davranışı kazanıp kazanmadığı belirlenemez.
Davranışlar oldukça karmaşıktır
Davranışları ölçmek çok zordur
Her bir davranış pek çok karmaşık beceriyi gerektirir.

18. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi hedef yazma kuralları açısından yanlış olarak ifade
edilmiştir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Toplumun öğesi olmanın bilgisi
Eğitim programının öğelerini birbirleri ile olan ilişkilerine göre açıklayabilme.
Bir ünite ile ilgili öğretim planı yapabilme
Gelişimin tanımını yaparak yeni örnekler verebilme
Biyolojide geçen belli başlı kavramların anlam bilgisi

19. Aşağıda verilen hedef davranış örneklerinden yanlış olanı işaretleyiniz. (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Başlıksız bir Türkçe makaleye uygun bir başlık koyma
İşi bitmiş ve temizlenmiş bir mikroskobu usulüne göre kutusuna kaldırma
Noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma
Gelişimin tanımını yazma.
İyi bir kompozisyon yazabilme

20. Aşağıda verilen hedef davranış örneklerinden hangisi hem sınırlı hem de kapsamlı bir ifade
olmaz? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

100’e kadar olan sayıları birbirleri ile toplama
Noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma
Verilen bir ülkenin yönetim biçiminin adını yazma
Kesirli sayılarla dört işlem yapma
Sıfat çeşitlerini cümle üzerinde gösterme

21. “Bir hedef davranışta yalnızca bir davranış düzeyi bulunmalı, farklı davranış düzeyleri
birbiri arkasına eklenmemelidir.” ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
(kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Her bir hedef davranış tek bir davranış içermelidir.
Farklı düzeylerde hedef davranış yazılmamalıdır.
Hedef davranışlar çok kapsamlı olmamalıdır.
Hedef davranışlar çok zor olmamalıdır.
Farklı düzeylerde hedef davranış yazmak doğru değildir.
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22. “Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme” ifadesinde hedef yazma ilkeleri
açısından bir yanlışlık vardır. Yanlışlığın sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer
almaktadır? (kavrama düzeyi)

a. Duygu ve düşüncelerimizi yazılı ve sözlü olarak ifade edemeyiz.
b. Duygu ve düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatılması tek bir öğrenme ürününü dile
getirmemektedir.
c. Duyuşsal alanda yazılmış bir hedef cümlesidir.
d. Duygu ve düşünceler öğrencilere öğretilemez.
e. Duygu ve düşüncelerin yazılı ve sözlü olarak ifade edilmesi üst düzeyde bir
hedeftir.
23.

–Eğitimin tanımını bilme
–Planlı eğitimi anlama
_Doğru davranışta bulunma

Yukarıda verilen hedef davranışlar yanlıştır. Bunun nedenini en iyi açıklayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Belirtilen davranışlar doğrudan gözlenemez ve ölçülemez.
Belirtilen davranışlar sadece bir ders için geçerlidir.
Belirtilen davranışlar hedef davranış değil, hedeftir.
Belirtilen davranışlar bir konu içeriği ile kenetlidir.
Belirtilen davranışlar oldukça sınırlıdır.

24. “Sınıfımızda bulunan temel araç-gereç bilgisi” hedef cümlesinin hedef davranışları aşağıda
verilmiştir. Hedefin niteliklerine uygun olmayan hedef davranış aşağıdakilerden hangisidir?
(kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Gösterilen araç gereçlerin adını yazma/söyleme.
Gösterilen araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflandırma.
Gösterilen araç gereçlerin ne işe yaradığını yazma/söyleme.
Verilen bir dizi araç-gereçle, araç-gereçlerle ilgili isimleri eşleştirme.
Gösterilen araç gereçlerin tanımını yazma/söyleme.

25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir hedef cümlesidir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Bireyin gelişim dönemlerini yazar.
Eğitimin tanımını yazma/söyleme
Belirtilen bir alanla ilgili kuramın dayandığı ilkeleri seçenekler arasından seçip
işaretleme
Harita üzerinde Türkiye’nin başkentini gösterme.
Beslenmeyle ilgili belli başlı verileri açıklayabilme.
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26. “Hedef davranışlar bütün öğrenme düzeylerini kapsayacak şekilde yazılmalıdır” hedef
davranış kuralı ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir? (hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Farklı öğrenme düzeylerinde hedef davranış yazmak oldukça zordur.
Öğrenmenin üst düzeylere çıkması istenen bir özelliktir.
Hedef davranışlar sadece hatırlama düzeyinde yazılmalıdır.
Farklı öğrenme düzeyleri farklı etkinlikler gerektirir.
Hedef davranışlar, öğrenme düzeylerini göstermez.

27. “Ülkeler coğrafyası dersinde devletlerin siyasi yapılarıyla ilgili belli başlı olgular bilgisi”
hedefinin, hedef davranışlarından hangisi hem kapsamlı hem de sınırlıdır? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Fransa’nın yönetim biçiminin adını yazma/söyleme
İngiltere’nin yönetim biçiminin adını yazma/söyleme
Verilen bir ülkenin yönetim biçiminin adını yazma/söyleme
Almanya’nın yönetim biçiminin adını yazma/söyleme
Türkiye’nin yönetim biçiminin adını yazma/söyleme

28. Aşağıdaki hedef cümlelerinden hangisi öğrenci davranışı yönünden ifade edilmiştir?
(kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

İkili kodlama kuramı ile ilgili örnekler yaptırılacaktır.
Canlıları tanıyalım
Program geliştirme yaklaşımlarını açıklayabilme.
Davranışa yeni örnekler veriniz.
Öğrencinin dinleme yeteneğini geliştirebilmek

29. “Cumhuriyet devrindeki tarihi olgular bilgisi” hedefi kapsamlı bir ifadedir. Ancak sınırlı
değildir. Bunun nedenini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? (kavrama
düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.
30.

Atatürk Devri, İnönü, v.s. dönemlerini de içine alması sebebiyle kapsamlıdır.
Bir dönemi ifade etmesi özelliği ile sınırlıdır.
Cumhuriyet kelimesi hem kapsamlı hem de sınırlı bir kavramdır.
Cumhuriyet devrine ait pek çok tarihi olgu bulunmaktadır.
Cumhuriyet devri öğrencilere öğretilecek önemli bir konudur.

_ Gelişim kuramları
_ Çevremizi tanıyalım
_ Öğretim yöntemleri

Yukarıdaki ifadelerin bir hedef cümlesi olmamasının nedeni, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak açıklanmış olabilir? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Derste hangi davranışları yaptıracağımızı belirleyemeyiz.
Belirtilen konular ders içeriklerinde yer almaz.
Belirtilen konular hedef olarak öğretilemeye değer değildir.
Belirtilen konular sadece duyuşsal alanda öğretilebilir.
Konu başlığı olarak ifade edilmiştir.
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31. “Öğretme-öğrenme etkinliği sonucunda öğrenciden beklenen davranışı betimlemelidir,”
hedef davranış kuralına uygun olmayan örnek aşağıdakilerden hangisidir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Atık maddenin tanımını yazma.
Zamirleri cümle içinde kullanma.
Canlıları benzer özelliklerine göre sınıflandırma.
Gelişim kuramlarının benzerlik ve farklılıkları
Fiziki bir haritada akarsuları gösterme

32. Hedef davranış cümlesinin sonunda ............, ............... gibi sözcüklerden biri bulunmalıdır.
Boş bırakılan yere en uygun düşen ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
(hatırlama düzeyi)

a. anlama, bilme
b.
c.
d.
e.

yazma, söyleme
bilgisi, becerisi
algılama, gücü
kavrayabilme, uygulayabilme

33. Hedef davranışın, yazılan hedefin niteliklerine uygun olmasının en önemli faydası,
aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? (hatırlama düzeyi)

34.

a.

Hedefte belirtilen davranış daha kolay kazanılır.

b.
c.
d.
e.

Hedef davranışları gözlememiz daha kolay olur.
İşlenecek konuların hangi içerikle ilgili olduğu daha kolay belirlenir.
Hedeflerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığı saptanabilir.
Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenebilir.

-Psikolojide kişiyi tanıma tekniklerini kullanabilme
-Felsefede geçen belli başlı kavramların anlam bilgisi
-Sağlık dersinde ülkemizde sık görülen deri hastalıklarının bilgisi

Yukarıda verilen hedef cümlelerinde, hedef yazma kurallarından olan bir özellik aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde belirtilmektedir? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Hedef cümleleri duyuşsal alanda yazılmıştır.
Hedef cümleleri tek tek davranışları ifade etmektedir.
Hedef cümleleri çok sınırlıdır.
Hedef cümleleri birden fazla özellik içermektedir.
Hedef cümleleri bir konu içeriği ile ilgilidir.
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35. Aşağıda verilen hedef davranışlardan hangisi gözlenip ölçülemez bir davranıştır? (kavrama
düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Karşıdan karşıya yaya geçidinden geçileceğini yazma
Trafik ışıklarının ne işe yaradığını söyleme.
Trafik kurallarını bilme
Taşıt kavramının tanımını yazma
Taşıtları türlerini söyleme.

36. Aşağıda verilen hedef cümlelerinin hangisinde hedef yazma kuralları açısından bir eksiklik
bulunmaktadır? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.

Matematik dersinde kümeleri birebir eşleyebilme
Biyoloji dersinde canlıları sınıflandırabilme
Temel ilkeleri yeni durumlara uygulayabilme
Gelişim ve öğrenme dersinde öğrenme kuramlarını temel ölçütlere göre
değerlendirebilme.
e. Türkçe dersinde zamir çeşitlerini cümle içinde kullanabilme

37.

– Bitki yetiştirmek için bahçe planı yapabilme ve toprağı dikime hazırlayabilme
_ Gelecek zaman cümlelerini soru cümleleri haline çevirebilme yeteneği ve olumsuz
soru yazma becerisi
_ Sıfat çeşitlerinin bilgisi ve zamir ile sıfat arasındaki farkı belirleyebilme.

Yukarıda verilen cümleler hedef yazma kuralları açısından yanlıştır. Yanlışlığın nereden
kaynaklandığını belirten seçenek aşağıdakilerden hangisi olabilir? (kavrama düzeyi)
a.
b.
c.
d.
e.

Hedefler eğitimle kazandırılamayacak kadar zordur.
Farklı düzey ve alandaki hedefler bitişik yazılmıştır.
Hedefler bir öğrenme ürününü dile getirmemektedir
Hedefler çok uzun ve açık değildir.
Hedefler konu içeriği yönünden ifade edilmiştir.

38. Aşağıdakilerden hangisi hedef yazma kurallarına uygun bir hedef cümlesi değildir?
(kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.

Türkçe’de fiillerin geçmiş zaman çeşitlerini birer örnek vererek açıklayabilme.
Türkçe’de okuduğu bir düz yazıyı özetleyebilme.
Hedeflerin sınıflanması
Türkçe bir kompozisyonu, bir kompozisyonda bulunması gereken ölçütlere
göre değerlendirebilme.
e. Eğitime giriş dersinde geçen belli başlı kavramların anlam bilgisi.
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39. “İyi bir kompozisyon yazabilme” hedefinin, hedef davranışları aşağıda verilmektedir.
Verilen hedef davranışlardan hangisi hedef ile uygunluk içinde değildir? (kavrama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Kompozisyona uygun bir başlık koyma
Kompozisyon yazılacak bir konu belirleme
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma
Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini yazma
Kompozisyondaki kahramanların özelliklerini yazma

40. Bir hedef davranışta içeriğin belli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi OLAMAZ?
(hatırlama düzeyi)

a.
b.
c.
d.
e.

Hangi konu alanıyla ilgili olduğu açıkça görülür
Belirlenen içerik ile değerlendirmeyi nasıl yapacağımız açıklık kazanır.
Her içerik biriminin öğretilme koşulları farklılık gösterir.
Hangi alanda öğretim yaptığımız açıklık kazanır.
Hangi içerikte hangi davranışı gözlemleyeceğimiz netlik kazanır.
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