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ÖZET: Bu araştırmanın amacı, çeşitli değişkenlerin ilk-

öğretim matematik ve sosyal bilgiler dersindeki öğrenme

düzeyini yordama gücünü belirlemektir. Öğrencilerin öğ-

renme düzeyini etkileyen pek çok unsur vardır. Sosyal bil-

giler dersinde öğrenme düzeyini en güçlü yordayan değiş-

ken bilişsel giriş davranışlarıdır. Daha sonra ön-test, aka-

demik benlik kavramı ve yetenek yordayıcı olmuştur. Ma-

tematik dersinde ise öğrenme düzeyini en güçlü yordayan

değişken ön test değişkeni olmuştur. Bu değişkenin yorda-

ma gücü dışında bilişse] giriş davranışları ve akademik

bcnlik kavramı da yordayıcı olmuşlardır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Öğrenme Diizeyi. Yordama

Ciicii, Sosyal Bilgiler Ö,~retimi,Matematik Öğretimi

ABSTRACT : The purpose of this study is to determine
the strength of prediction variables on the learning level
in mathematics and social studies given in the fourthclass
of the elementary schooL. In social studies, the most
strongly predicative variable on ıhe learning level had
been cognitive entry behavior. Then, pre-Iesl, academic
self concept and abiliıy had been recognized as
predicative. In mathemaıics, ıhe most strongly predicative
variable on the learning level had been pre-ıest. Alsa,
cogniıive entry behavior and academic self concept had
been predicative.

KEY WüRDS: Learning leve/, The strOlıg of Prediction,

Teadıing of the Social Stııdies, Teaching of the Mathematics

i.GiRiş

Eğitim sisteminin, işgörüsünü yerine getirme-
sinde, bir başka deyişle geçerli öğrenmelerin oluş-
masında öğretme - öğrenme süreci merkezı bir

öneme sahiptir(1). Öğrenmeyi etkileyen çeşitli
değişkenler, öğretme model ve kuramları ile orta-
ya konmuştur. Bu nedenle, öğretmeyi sağlamayı
amaçlayan öğretme model ve kuramlarının evrimi
aşağıda kısaca açıklanmaktadır.

1.1. Okulda Öğrenme Kuramlarının
Evrimi

J.B. Carroll (2) okulda öğrenme modelini ilk
kez ortaya koymuştur. Carroll, modelinin öğeleri-
ni "zaman" kavramıyla açıklamıştır. Carroll'a gö-
re öğrenme düzeyi, etkin olarak öğrenmede geçen
zaman süresinin, öğrenme için gerekli olan zaman
süresine oranının bir fonksiyonudur Modelde beş
değişken söz konusudur: yetenek, öğretimden ya-
rarlanma yeteneği, sebat , fırsat ve öğretirnin nite-
liğidir. Bu beş değişkenin üçü öğrenci nitelikleri-
ne, ikisi de öğretme sürecine aittir. Yetenek , bir
öğrenme birimini , en iyi öğrenme koşullarında
öğrenmek için gereken zaman miktarıolarak ta-
nımlanmaktadır (1). Carrol'a göre uygun öğren-
me koşullarında öğrenme için ihtiyaç duyulan za-
mana "öğrenme yeteneği" denilebilir (2). Yetenek
öğrenci niteliklerinden birisidir. Öğrenci nitelikle-
rinden ikincisi olan öğretimden yararlanma yete-
neği, öğrencinin belli bir öğrenme birimini öğre-
nebilmesi için hazır oluşudur. Sebat, öğrencinin
gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zaman mikta-
rıdır. Fırsat, öğrenme için verilen zaman miktarı

olarak tanımlanmaktadır. Fırsat değişkeni öğretme
sürecine aittir. Modelin beşinci ögesi olan öğreti-
rnin niteliği de öğretme sürecine ait bir öğedir.
Öğretirnin niteliği: yeteneğe bağlı olan sürenin dı-
şında ek zaman gerektirmeyecek öğretme hizmeti-
ni betimlernektedir (3). Slavin (4), fırsatlar ve eği-
timin niteliğinin doğrudan öğretmenin ve okulun
kontrolü altında olduğunu, bu iki faktörün çocuk-
la ilgili iç koşulları da az ya da çok etkileyece-
ğini belirtmiştir. Bu değişkenler öğrenme mode-
lini oluşturan diğer araştırmacılar tarafından
bir başlangıç noktası olmuştur (Bruner 1966;
Bloom 1976; Harnischfeger ve Wiley 1976; Gla-
ser 1976; Bennet 1978 v.b). Tüm bu modeller
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öğrenci becerisinin birincil önemini kabul etmiş
ve yetenek, ön bilgiler, öğrencinin geçmiş yaşantı-
ları, öğrencinin akademik benlik kavramı gibi de-
ğişkenleri içermiştir. Öğrencilere ilişkin değişken-
lere ek olarak modellerden her biri dersteki sınıfta
olan diğer dış koşullarla ilgili değişkenleri de be-
lirtmişlerdir. Bu değişkenler, öğretmen - öğrenci
etkileşimi, ipucu, dönüt- düzeltme, katılma, pekiş-
tirme gibi değişkenlerdir (5).

Haertel, Walberg ve Weinstein (6) öğrenme-
yi etkileyen dokuz değişken belirlemişlerdir. Bu
değişkenler öğrencinin yaşı ve gelişim düzeyi,
beceri (Öğrencinin yeteneği v.b), güdülerne ( öğ-
renciyi öğrenmeye teşvik etme), öğretirnin miktarı
ve toplamı, öğretirnin kalitesi, sınıftaki psikolojik
ortam (sevgi,saygı v.b), evin etkisiC aile ve ortam
olarak ), okul dışındaki akran grubunun etkisi ve
kitle iletişimidir( Kitle iletişim araçları yoluyla
öğrenme). Bu araştırmacılar, önceki öğrenme mo-
delIerinin okul dışı ve sosyo-psikolojik etkileri ih-
mal ettiğini ifade etmişlerdir. Öğrenci ile ilgili iç
koşullar yanında sınıfla ve sınıf dışı koşulları da
dikkate almışlardır. Bloom tarafından geliştirilen
"Okulda Öğrenme Kuramı" ise doğrudan doğruya
sınıf öğretiminin geliştirilmesine yöneliktir. Bu

modelde,öğrenme ürünlerindeki farklılıkların öğ-
rencinin giriş davranışları ve öğretim hizmetinin
niteliği tarafından oluşturulduğu görüşü hakimdir.
Bu kurarnın iki temel sayıltısı vardır. Bunlardan
biri öğrencinin özgeçmişinin okuldaki öğrenme
için çok önemli olması ve diğeri de bireyin giriş
özellikleri ile öğretim hizmeti niteliğinin değiştiri-
lebilir olmasıdırO). Model, insanın değişmeye
açık olmayan niteliklerini bir kenara koyup, bu-
nun yerine değişmeye açık olan nitelikleri ile uğ-
raşmak gereklidir yaklaşımı ile oluşmuştur. Bloom,
değişmeye açık öğeleri öncekilerden farklı olarak
öğrencilerin hedeflenen öğrenme düzeyine ulaş-
masını sağlayacak şekilde sistemli olarak bir ara-
ya getirmiştir(8). Bu değişkenlerden birincisi öğ-
rencinin bilişsel giriş davranışları ile ilgili olan
genel giriş nitelikleri (yetenek vb.) ve değişmeye
açık giriş nitelikleri ( ön öğrenmeler v.b) ve du-
yuşsal giriş özellikleri ( akademik benlik kavramı,
ilgi, tutum v.b) , diğeri öğretim hizmetinin niteli-

ğidir( ipucu, pekiştirrne, katılma, dönüt- düzelt-
me).

Edmonds (1979 ), Brookover ve Lezotte
(1979) ve Rutter, Maughan, Ouston ve Smith
(1979) etkin okulları tanımlayarak, öğrenmenin
açıklanmasına sosyolojik katkılar sağlamışlardır.
Bu araştırmacılar, eğitim programının ihtiyaca en
uygun şekilde düzenlenmesinin öğretme- öğren-
me sürecinin niteliğini arttıracağını belirtmişler-
dir. Ayrıca, okulda çalışan personelin davranışla-
rı, anne ve babanın çocukla gerektiği kadar ilgi-

lenmeleri, çocuğun başarılarının gerek öğretmen
gerekse okul tarafından ödüllendirilmesi, çocuğun
öğrenmek için ayırdığı zamanın yeterli olması,
okulun çevre tarafından desteklenmesi, hedeflerin
ve beklentilerin açıkça ortaya konması, düzenli
ve disiplinli bir sınıf ve okul çevresinin yaratıl-
masının öğrenmeyi olumlu yönde etkileyeceğini
belirterek bu öğelere eğitimde dikkat edilmesi ge-
rektiğini savunmuşlardır(5).

Daha sonra geliştirilen modeller program ta-
sarımı ve uygulama ile ilgili değişkenler üzerinde
odaklanmıştır (Wang 1994; Wang ve Walberg
1985).

Glaser(1982) hem öğrenci hem de öğretme-
nin zamanı etkin kullanımı (öğretmenin öğretme
için gereken en uygun zamanı kullanması, öğren-
cinin öğrenmeye ayırdığı zamanın maksimum dü-
zeyde olması), sınıf yönetimi sistemleri ( Sınıf yö-
netimi ile ilgili ilkelere uygun bir sınıf ortamı ya-
ratma) , öğretmen dönütü (öğretmenin öğrencile-
rin öğrenmelerini kontrol etmesi) ve öğrencinin
öğrenme davranışlarının ve gelişmesinin destek-
lenmesi, öğretim sürecindeki etkileşimler ( olum-
lu etkileşimler), okulla ilgili yönetsel ve örgütsel
özelliklerle ilgili durumları da değişken olarak al-
mışdır(5).

Slavin tarafından, Carrol modelinin okul ve
öğretmen tarafından değiştirilebilir elemanları
üzerine bir model tanımlanmıştır. Bu model QAIT
(Quality Appropriateness Incentive Time) diye bi-
linen bir modeldir. Modelde dikkate alınan öğeler
, öğretirnin niteliği, öğretirnin düzeye uygunluğu,
teşvik etme ve zamandır. Öğretirnin niteliği ile,
öğrencilere sunulan bilgi ve becerilerin derecesi-
nin onların öğrenmesini kolaylaştıracak biçimde
sağlanması kastedilmektedir. Öğretirnin düzeye
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uygunluğu, öğrenci seviyesine uygun şekilde öğ-

retimin yapılmasıdır. Teşvik etme, öğretmenin

öğrencide öğrenmeye karşı istek duymasını sağla-
maktır. Zaman değişkeni ile, öğrencilerin dersi

öğrenebilmeleri için gereken zamanın verilmesi
açıklanmaktadır. Bu değişkenler bir biri ile çok
bağlantılıdır. Değişkenlerin dördü de öğretmenin
yapması gereken davranışlardan oluşmaktadır(4).

Hobar (9), öğretirnin sağlanmasında öğret-

menler için bir model geliştirmiştir. Modelde öğ-
retimi etkileyen özellikler gruplandırılmıştır. Bu
model Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Hobar'ın Öğretim Modeli
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Bu araştırmanın amacı, çeşitli değişkenlerin
ilköğretim matematik ve sosyal bilgiler dersindeki
öğrenme düzeyini yordama gücünü belirlemektir.
Öğrencilerin öğrenme düzeyini etkileyen pek çok
unsur vardır, Bu araştırmada konu edilen bilişsel
giriş davranışları, akademik benlik kavramı, ön
test, cinsiyete yetenek değişkenleridir. Bu konu
ile ilgili yapılan araştırmalardan bazıları aşağıda
özetlenmiştir.

Arseven(10) tarafından yapılan araştırmada,
akademik benlik kavramının akademik başarıyı
yordama gücü incelenmiştir. Araştırma sonucun-
da, ortaokul öğrencilerinin akademik benlik kav-

Yukarıdaki model incelendiğinde öğretimi et-
kileyen değişkenler, Öğrenci özellikleri, idari
özellikler, öğrenme çıktılarının tasarlanması ve
yöntem olarak gruplanmıştır. Öğrenci özellikleri,
öğrencinin önceki öğrenmeleri, yaşı ve cinsiyeti,
gelişim düzeyi, yeteneği, ilgileri ve motivasyonu,
öğrenme stili ve sorumlulukları olarak ifade edil-
miştir. İdari özellikler de fiziksel elemanlar (Çev-
re koşulları, ortam vb.), öğrencilerin sayısı, prog-
rama ayrılan zaman, programların özelliği ve ders
kitaplarının ihtiyaçlarıdır. Yöntem ile de, öğretim
strateji,yöntem ve teknikleri ile, öğretmen davra-
nışları, materyallar ve değerlendirme metodları

ifade edilmiştir. Öğrenme çıktılarının tasarlanması
ilc, içerik ve hedef davranışların belirlenmesi
açıklanmıştır. Bütün bu özellikler öğrenci öğren-

mesini etkilemektedir.

ramları ile Matematik dersindeki akademik başa-
rıları arasında. 50, Türkçe dersindeki akademik
başarıları arasında .56 düzeyinde anlamlı ilişkiler
bulunmuştur.

Fidan( ll) tarafından, İlkokul 5. Sınıf Fen
Bilgisi dersinde bilişsel giriş davranışları ve öğret-
me yöntemlerinin başarı üzerindeki etkisi incelen-
miştir. Araştırma sonucunda, 5. sınıftaki öğrenci-
lerin fen başarısını yordayan en güçlü değişkenin
4. sınıftaki fen başarıları olduğu ortaya çıkmış-
tır. Beşinci sınıf fen başarısı ile dördüncü sınıf
fen başarısı arasındaki ilişki yüksek bulunması-
na karşılık, genel yetenek ile başarı ilişkisi da-
ha az bulunmuştur. Dördüncü sınıftaki fen başa-
rısı, beşinci sınıf fen başarısındaki değişkenliğin

% 40'ını açıklayabilmektedir. Genel yetenek pua-
nı ise % 12' sini açıklayabilmiştir.
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Leyton(12), giriş davranışlarındaki eksiklik-
lerin tamamlanmasına ek olarak dönüt- düzeltme
işlemlerinin uygulanmasının, öğrencilerin başarısı
üzerine etkisini incelemiştir. Araştırma, Cebir II
ve Fransızca II derslerinde yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, bilişsel giriş davranışlarındaki eksik-
liklerin tamamlandığı grubun başarısı kontrol gru-
bundan 0.6 standart kayma yüksek bulunmuştur.
Bilişsel giriş davranışlarındaki eksikliklerin ta-
mamlanması ile beraber dönüt- düzeltme işlemle-
rinin uygulandığı grubun başarısı ise kontrol gru-
bundan ı.6 standart kayma yüksek bulunmuştur.

Norwich (1987) tarafından yapılan bir araştır-
mada ise, duyuşsal ve bilişsel giriş davranışlarının
başarı ile ilişkilerine bakılmıştır. Matematikle ilgi-
li akademik benlik kavramı, önceki ünitedeki ba-
şarı , önceden kendini yeterli görme gibi değişken-

lerin başarıyı yordama gücü incelenmiştir. Çalış-
ma 9- ıO yaşlarındaki 72 öğrenci ile yürütülmüş-
tür. Birinci öğrenme ünitesindeki başarı düzeyinin
yordanmasıyla ilgili basamaklı regrasyon analizin-
de belirlenen en güçlü yordayıcı, matematikle ilgi-
li akademik benlik kavramıdır (1'=0.33). İkinci öğ-
renme ünitesindeki başarı düzeyinin yordayıcısı
olarak, yordama denklemine matematikle ilgili
akademik benlik kavramı ve önceki öğrenme üni-
tesindeki başarı girmiştir (8).

Senemoğlu(8) tarafından, öğrenci giriş nite-
likleri ile öğretme - öğrenme süreci özelliklerinin
Matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yorda-
ma güçleri belirlenmiştir.Araştırma, 1988-89 öğre-
tim yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi
Matematik Öğretmenliği Bölümü'nde yapılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, aşamalı bir dizinin
başlangıç derslerinde (Analize Giriş i ve sayısal

Yöntemler i) öğrenme düzeyini yordayan en güçlü
öğrenci giriş niteliği dersle ilgili duyuşsal özellik-
lerdir. Aşamalı bir dizinin sonlarında yer alan Ge-
ometri III dersinde öğrenme düzeyinin en güçlü
yordayıcısı ise önkoşul dersi bitirme sınavı puanı-
dır. Her üç derste de öğretme - öğrenme süreci

özelliği bakımından en güçlü yordayıcı, derse de-
vam süresidir. Öğrenci giriş nitelikleri ve öğret-
me- öğrenme süreci özellikleri birlikte ele alındı-
ğında aşamalı bir dizinin başında yer alan iki ders-

te en güçlü yordaylCl derse devam süresi olarak
bulunmuştur. Aşamalı bir dizinin sonlarında yer
alan derste ise öğrenme düzeyinin en güçlü yor-
dayıcısı ders ile ilgili bilişsel giriş davranışları

olarak bulunmuştur. Ayrıca aşamalılık ilişkisinin
çok yüksek olmadığı kabul edilen yükseköğretim
düzeyinde Program Geliştirme ve Öğretim i der-
sinde Senemoğlu(1) tarafından yapılan bir araştır-
mada da sadace bilişsel giriş davranışlarının ta-
mamlandığı grubun erişisinin, geleneksel yöntem-
le öğretim yapılan grubun erişisinden anlam lı de-
recede farklı olduğu gözlenmiştir.

Bulut(13) araştırmasında, cinsiyetin başarı ile
ilişkisi , bilgisayar destekli eğitimin, işbirliğine
dayalı eğitimin ve geleneksel eğitimin uygulandı-
ğı grupların başarıları arasındaki farklar ınce-
lenmiştir.Deneysel yöntem kullanılan araştırma-
dan elde edilen bulgulara göre, başarı ile cinsiyet
arasında bir ilişki bulunanamamıştır. Buna karşı-
lık işbirliğine dayalı eğitimin yapıldığı grubun öğ-

rencilerinin başarısı ile geleneksel eğitim yapılan
grubun öğrencilerinin başarıları arasında işbirliği-
ne dayalı eğitim lehine anlamlı farklar bulunmuş-
tur. Ancak, bilgisayar destekli eğitim ilc gelenek-
sel eğitim ve bilgisayar destekli eğitim ilc işbirli-
ğine dayalı eğitim gruplarındaki öğrencilerin ba-
şarıları arasında manidar bir farklılık tespit edil-
memiştir.

1.2. Problem Cümlesi

İlkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler ve Matematik
derslerinde cinsiyet, yetenek, akademik benlik-
kavramı, bilişsel giriş davranışları ve ön test de-
ğişkenlerinin öğrenme düzeyini yordama gücü ne-
dir?

1.3. AIt Problemler

ı. İlkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde,

cinsiyet, yetenek, akademik benlik kavramı, biliş-
sel giriş davranışları ve ön test değişkenlerinin
öğrenme düzeyini yordama gücü nedir?

2. İlkokul 4. sınıf Matematik dersinde, cinsi-
yet, yetenek, akademik benlik kavramı, bilişsel gi-
riş davranışları ve ön test değişkenlerinin öğren-
me düzeyini yordama gücü nedir?
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1.4.Tanımlar

Öğrenme Düzeyi: İlkokul 4. sınıf Sosyal Bil-
giler ve Matematik derslerinde ünitelerde son test-
ten elde edilen puan.

1.S.Sayıltı

İlkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler ve Matematik
derslerinin seçilen ünitelerinin ünite analizi, biliş-
sel giriş davranışları ve düzey belirleme testlerinin
kapsam geçerliğini belirlemede kendilerine başvu-
rulan uzmanların kanıları yeterlidir.

1.6.Slnırlamalar

Bu araştırma,Ankara İli Beytepe İlköğretim
Okulu 4. sınıflarından iki şube ile ve ilkokul 4. Sı-
nıf Sosyal Bilgiler dersi "Yaşadığımız Yer" üni-
tesi, Matematik dersi "Kümeler" konusunun biliş-
sel öğrenme düzeyi ve duyuşsal özelliklerden
akademik benlik kavramı ile sınırlıdır.

2. YÖNTEM

Bu araştırma deneysel bir araştırmanın önce-
sinde yapılan betimsel bir çalışmadır. Çeşitli de-
ğişkenlerin öğrenme düzeyini yordama gücü belir-
lenmiştir.

2.1. Denekler

Bu araştırmanın deneklerini 1996-97 Öğre-
tim yılının ı. döneminde Ankara İli, Çankaya ilçe-
si Beytepe İlköğretim okulunda 4-B ve 4-D şube-
lerinde okuyan random olarak seçilen öğrenciler
oluşturmaktadır. Toplam 61 öğrenci alınmıştır.

2.2.İşlem

Araştırma gruplarına Sosyal Bilgiler ve Mate-
matik derslerinde seçilen ünitelerde başarı testi ön
lest ve son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca yete-
nek testi, bilişsel giriş davranışları testi ve akade-
mik benlik kavramı ölçeği uygulanmıştır.

2.3. Veri Toplama Yolları ve
Araçlarının Geliştirilmesi

ı. Genel Yetenek Testi kullanılmıştır. Bu

test, araştırmacı tarafından 1995- 1996 Bahar
döneminde 4. Sınıf öğrencilerine uygulanmış ve

KR-20 güvenirliği 0.86 olarak bulunmuştur(l4).
Bu test daha önce Özder (15)) tarafından kulla-
nılmış ve KR-20 güvenirliği 0.87 olarak bulun-

muştur.

2. 4. sınıf Sosyal bilgiler ve Matematik ünite-
lerine ilişkin 25 soruluk bilişsel giriş davranışları
testi hazırlanmıştır. Test 3. sınıf Sosyal Bilgiler
dersi ve Matematik dersi ünitelerinden, 4. sınıfla
seçilen ünitelerle ilgili olan konulardan seçilmiş-
tir. Matematik dersi ile ilgili hedefler M.E.B İlk-
öğretim Matematik Dersi Programından alınmış-
tır. Sosyal Bilgilerle ilgili olan bilişsel giriş davra-
nışları testi uzman kanısı alınarak 3. sınıfta seçi-

len ünitelerle ilişkili olan konulardan belirlen-
miştir.

3. Öğrencilerin, 4. sınıf Matematik dersi
"Kümeler" ünitesi ile,Sosyal Bilgiler dersi "Ya-
şadığımız Yer" ünitesine ilişkin başarılarını belir-

lemek için Düzey Belirleme testi geliştirilmiştir.
Matematik testinin hedef ve davranışları M.E.B
İlköğretim Matematik Dersi Programından alın-
mıştır. Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili olan hedef ve
davranışlar M.E.B Programı ve Sosyal Bilgiler
öğretimi ile ilgili kaynaklar incelenerek ve uzman
kanısı alınarak hazırlanmıştır. Ön deneme for-

mundaki test maddeleri, test kitaplarından, öğre-
tim kitaplarından yararlanarak, ilkokul öğretmen-
lerinden ve matematik öğretimi uzmanından fay-
dalanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Ön uygulama sonuçlarına göre test ve madde pu-
anları analizi yapılmış ve kırk sorudan oluşan bir
Sosyal Bilgiler testi, otuz sorudan oluşan Mate-
matik Düzey Belirleme testi hazırlanmıştır. Soru-
ların seçilmesinde güçlük indisinin 0.25 ile 0.80
arasında olmasına, ayıncılık gücünün ise 0.25'den
büyük olmasına dikkat edilmiştir. Sosyal Bilgiler
testlerinin güvenirlikleri "Yaşadığımız Yer" için
0.88, Matematik dersi "Kümeler" konusu için
0.93 bulunmuştur.

4. Gruplara, Sosyal Bilgiler ve Matematik
dersi için "Akademik Benlik Kavramı Ölçeği"
uygulanmıştır. Araştırmada Brookover'in Mate-

matikle ilgili Akademik Benlik Kavramı(Self-
Concept of Mathematical Ability) ölçeğinin Sene-
moğlu tarafından bu konu alanı için yapılan Türk-



Basamak Seçilen Y ordayıeı Değişken Yordama Güeü Açıklanan Varyans

ı. Bilişsel Giriş Davranışları .590 .348

2. Ön Test .645 .417

3. Akademik Benlik .687 .472

4. Yetenek .719 .516

Varyans Kaynağı KT Sd KO F P

Regrasyon 1460.235 4 365.059 14.943 <0.01

Residual(Artık) 1368.027 56 24.429
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çe uyarlaması alınmış ve Sosyal Bilgiler ve Mate-

matik dersleri için ilkokul düzeyine göre yeniden
uyarlanmıştır (8).Uyarlanan bu ölçeğin Senemoğ-

lu (a.s.k:5 I) tarafından iki yarı test yöntemi ile
üç grup üzerinde belirlenen güvenirlik katsa-
yıları sırasıyla r=0.84, 0.80 ve 0.89 bulunmuştur.

Araştırmacı tarafından Sosyal Bilgiler ve Matema-

tikte uygulanan akademik benlik kavramı ölçeği-
nin güvenirlik katsayısı, Sosyal Bilgilerde .79,
Matematik dersinde .91 olarak bulunmuştur(14).

de edilen yordama gücünün anlamlı düzeyde ol-

duğunu göstermektedir (p<O.OI).Sosyal Bilgiler

dersinde öğrenme düzeyinin en güçlü yordayıcı-
sı, bilişsel giriş davranışları değişkeni görünmek-

tedir (r:0.590). Ön test, akademik benlik kavramı

ve yetenek değişkenlerinin yordama denklemine

eklenmesiyle çoklu korelasyon katsayısında

önemli sayılabilecek bir artış oluşmaktadır.

(r:0.7 i 9).

Tablo 2. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyini Değişkenlerin Yordamasına İlişkin
Basarnakit Regrasyon Analizi

Tablo 2'de verilen basamaklı regrasyon anali-

zi sonuçları, sadece bilişsel giriş davranışları de-

ğişkeninin öğrenme düzeyindeki varyansın yakla-

ŞIk % 35' ini açıklayabildiğini göstermektedir.B u
değişkene ön test, akademik benlik kavramı ve

yetenek değişkenleri eklendiğinde öğrenme düze-

yindeki varyansın yaklaşık % 52'sini açıklayabil-

mektedir. Tablo 2' de verilen basamaklı regrasyon

analizi ile ilgili varyans analizi sonuçları Tablo 3

'de sunulmuştur.

Tablo 3' deki varyans analizi sonuçları, Tab-

lo 2' de verilen basamaklı regrasyon analizinde el-

2.3. Verilerin Analizi

Araştırmanın 1. ve 2. alt problemlerine ilişkin
verileri analiz etmek için "Basamaklı Regresyon

Analizi(Stepwise Regression)" yapılmıştır.
Bu analiz yapılmadan önce aritmetik ortalamalar,
standart sapmalar ve değişkenler arası korelasyon-
lar belirlenmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde de-
ğişkenlerin öğrenme düzeyini yordama güçlerini

Tablo 3. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyini Değişkenlerin Yordamasına İlişkin
Varyans Analizi



Basamak Seçilen Y ordayıcı Değişken Yordama Gücü Açıklanan Varyans

i. Ön test .732 .536

2. Bilişscl giriş davramşları .786 .618

3. Akademik Benlik .801 .650

Varyans Kaynağı KT Sd KO F P

Regrasyon 1326.017 3 442.006 32.290 <0.01

Residual(Arıık) 713.917 57 12.525
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belirlemek için değişkenler üzerinde" Basamaklı
Regrasyon Analizi (stepwise regression)" kulla-
nılmıştır. Elde edilen veriler Tablo 2' de sunul-

muştur.

3.2. İkinci Alt Problem e İlişkin Bulgular

İlkokul 4, sınıf Matematik dersinde, değiş-
kenlerin öğrenme düzeyini yordama güçlerini be-
lirlemek için değişkenler üzerinde " Basamaklı

Regrasyon Analizi (stepwise regression)" kulla-
nılmıştır. Sonuçlar Tablo 4' de verilmiştir.

Tablo 4'de verilen basamaklı regrasyon anali-
zi sonuçları, Matematik dersinde seçilen ünitede
sadece ön test değişkeninin öğrenme düzeyinde-
ki varyansın yaklaşık olarak %54'ünü açıklayabil-
diğini göstermektedir. Tablo 4' de verilen basa-
maklı regrasyon analizi ile ilgili varyans analizi
sonuçları Tablo 5'de sunulmuştur.

51

denklemine eklenmesiyle çoklu korelasyon katsa-
yısında önemli sayılabilecek bir artış olmaktadır

(1':0.80I).

4. YORUM

Araştırmanın birinci ve ikinci alt problcmin-
de, İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ve Matematik
dersinde cinsiyet, yetenek, akademik benlik kav-
ramı, ön test ve bilişsel giriş davranışları değiş-
kenlerinin öğrenme düzeyini yordama güçleri in-
celenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Sosyal
Bilgiler dersinde öğrenme düzeyini yordayan de-
ğişkenler bilişsel giriş davranışları, ön test, akade-
mik benlik kavramı ve yetenektir. Bu değişkenler
içinde öğrenme düzeyini en güçlü oranda yorda-
yan değişken bilişsel giriş davranışlarıdır (1'=.59).
Akademik benlik kavramı öğrenme düzeyini yor-
dayan üçüncü değişkendir. Bu değişkenlerin öğ-

Tablo 4. İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Öğrenme Düzeyini Değişkenlerin Yordamasına İlişkin
BasarnaklI Regrasyon Analizi

Tablo 5. İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersinde Öğrenme Düzeyini Değişkenlerin Yordamasına İlişkin
Varyans Analizi

.,

Tablo 5'deki varyans analizi sonuçları, Tab-

lo 4' de verilen basamaklı regrasyon analizinde el-

de edilen yordama gücünün anlamlı düzeyde ol-

duğunu göstermektedir (p<O.Ol).Matematik dersi

1. ünite de öğrenme düzeyinin en güçlü yordayı-
cısı Ön test değişkeni görünmektedir (1':0.732).

Matematik bilişsel giriş davranışları ve akade-

mik benlik kavramı değişkenlerinin yordama

renme düzeyini yordama güçleri daha önce yapıl-
mış bazı araştırmalarla da ortaya konmaktadır.

Bloom'a göre (7), öğrenme düzeyindeki varyan-
sın yaklaşık %50'sini bilişsel giriş davranışları
açıklayabilmektedir. Bu araştırmada da sosyal
bilgiler dersinde en güçlü oranda yordayan değiş-
ken bilişsel giriş davranışlarıdır. Bloom tarafından
incelenen geleneksel grupla öğretim koşullarında
yapılan makro ve mikro düzey çalışmalarda öğ-
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renme düzeyini en güçlü yordayabilen öğrenci
giriş niteliği dizide daha önce gelen dersle ilgili
başarı ya da ön öğrenmelerdir.Aşamalı dizide yer
alan önceki başarı ile sonraki başarı arasındaki
ilişkiler altmış ile doksan arasında değişmektedir
(8). Bir başka yordayıcı değişken olan akademik

benlik kavramı ile ilgili yapılan araştırmalarda öğ-
renme düzeyini en güçlü oranda yordayan özelli-
ğin duyuşsal giriş özelliği olduğu ortaya çıkmıştır
(7.10). Watson(16) tarafından Brookover'in mate-
matikle ilgili akademik benlik kavramı ölçeği kul-
lanılarak elde edilen ölçülerle başarı arasındaki
ilişki 43, özel nitelikteki bilişsel giriş davranışları
ile başarı ilşkisi altmış ve yetenek ile başarı ara-
sındaki ilişki 36 olarak bulunmuştur(8). Bu araş-
tırmada da öğrenme dÜzeyini bilişsel giriş davra-
nışlarından ve ön testten sonra akademik benlik
kavramı , en sonda da yetenek yordamaktadır.
Cinsiyetin ise, öğrenme düzeyini yordamadığı
söylenebilir. Basamaklı regrasyon analizinde cin-
siyet, yordayıcı olarak bulunmamıştır. Bu araştır-
mada elde edilen bulgular da, önceki araştırma so-
nuçlarını destekler niteliktedir.

Matematik dersinde öğrenme düzeyini yorda-
yan değişkenler, ön test,bilişsel giriş davranışları
ve akademik benlik kavramı puanıdır. Öğrenme
düzeyinin en güçlü yordayıcısı ön test değişkeni-
dir. Bu değişken tek başına varyansın .54'lük bir
bölümünü açıklayabilmektedir. Bilişsel giriş dav-
ranışIarının yordama denklemine eklenmesiyle
varyansın yaklaşık .62' si açıklanabilmektedir.
Matematik dersi aşamalılık ilişkisi yüksek olan
bir derstir. Daha önceden öğrenilmesi gereken bir
öğrenme gerçekleşmemişse ilerdeki öğrenmelerde
sıkıntılar meydana gelebilir. Bu bakımdan öğren-

me düzeyinin en gÜçıü yordayıcıları ön test ve bi-
lişsel giriş davranışları olabilir. Senemoğlu(8) ta-
rafından yapılan araştırmada da matematikte aşa-
malı dizinin sonlarında yer alan Geometri III der-

sinde öğrenme düzeyinin en güçlü yordayıcısı ön
koşul dersi bitirme sınavı puanı bulunmuştur.
Analize Giriş ve Sayısal Yöntemler dersinde en
güçlü yordayan değişken giriş niteliklerinden

dersIc ilgili duyuşsal özelliklerdir. Buna göre,
dersIc ilgili giriş özellikleri, öğrenme düzeyinin en

gÜçıÜyordayıcısıdır. Watson(16) tarafından Broo-

kover'in matematikle ilgili akademik benlik kav-
ramı ölçeği kullanılarak elde edilen ölçülerle ba-
şarı arasındaki ilişki .43 olarak bulunmuştur. Bu
araştırmada da akademik benlik kavramı puanı
ile başarı ilişkisi Matematik dersinde bir grupta
.43, diğer grupta .56 olarak bulunmuştur. Cinsi-
yet matematik dersinde öğrenme dÜzeyini yorda-
mamaktadır. Daha önceki araştırmalarda da cinsi-
yetin başarı ile ilişkisi bulunmamıştır (13,14 ).
Matematik dersinde yetenek de yordayıcı değiş-
ken olarak bulunmamıştır.

S.SONUÇ

Sonuç olarak, öğrenci giriş özelliklerinin İlk-
öğretimde Sosyal Bilgiler ve Matematik dersinde
öğrenme düzeyini anlamlı ölçüde yordadıkları
söylenebilir. Araştırmanın I. alt problemi ilc ilgili
bulgulara göre, İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler
dersinde öğrenme düzeyini yordayan değişkenler
bilişsel giriş davranışları, ön test, akademik benlik
kavramı ve yetenektir.En güçlü yordayan değiş-
ken, bilişsel giriş davranışlarıdır. Matematik der-
sindeki öğrenme düzeyini yordayan değişkenler
ise ön test,bilişsel giriş davranışları vc akademik
benlik kavramı puanıdır. Matematikte en güçlü
yordayan değişken, ön test değişkenidir. Bu du-
rumda, öğrenme düzeyini yordayan en gÜçıü de-
ğişkenin ön öğrenmeler olduğu sonucuna varıl-
mıştır.

6. ÖNERiLER

ı.Öğrencilerin giriş özellikleri öğrenme dü-
zeyini büyük oranda yordamaktadır. Bu nedenle,
her ders işlenmeden önce öğrencilerin bilişsel ha-
zır bulunuşluk düzeyi belirlenmeli eksiklikler gi-
derildikten sonra ders işlenmelidir.

2.Öğrencilerin duyuşsal giriş özellikleri de
belirlenerek olumsuz özellikler olumlu hale geti-
rilmeye çalışılmalıdır.

3. Öğrencilerin yetenekleri eğitim durumla-
rında dikkate alınmalıdır.

4. Bu konuda farklı sınıf ve derslerde araştır-
ma yapılmalıdır.
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