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ÖZET: Günümüzde teknoloji alan›nda gerçekleşen

h›zl› gelişmeler eğitim alan›nda da  kendini göstermiş ve

bireyin toplumsallaşma sürecinde etkili olan her faktörün,

dolay›s›yla eğitimin de yeniden düzenlenmesini bir zorun-

luluk haline getirmiştir. Bu uygulamalardan en önemlisi

uzaktan eğitimdir. Bu araşt›rmada, uzaktan eğitim-öğretim

sürecinde önemli bir yeri olan eğitim ortamlar›n›n düzen-

lenmesinde, bireylerin öğrenme stillerinin önemi vurgulan-

maktad›r. Ankara’da ikamet  eden Eskişehir Üniversitesi

Aç›köğretim Fakültesi  öğrencilerinden 173’üne uygulanan

Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği sonuçlar› doğrultusunda, öğ-

rencilerin öğrenme stilleri aç›s›ndan uzaktan eğitim ortam-

lar›n›n belirlenmesine yönelik önerileri değerlendirilmiştir.

Bulgular sonucunda baz› uygulanabilir öneriler sunulmak-

tad›r.

Anahtar sözcükler: uzaktan eğitim, öğrenme stili, Gregorc

öğrenme stili modeli, öğretim ortamlar›, öğrenci farkl›l›klar›.

ABSTRACT: Today’s, the rapid improvements in the

area of technology affects the improvement in the area of

education. In turn, it necessitates reorganization of the edu-

cation. The most importance application is distance educa-

tion.  In this study, it is stressed that the learning styles of

individuals  should be considered in the organization of

educational medium which is essential for the distance

education-instruction process. Gregorc Style 

Delineator was applied to 173 students in the Anadolu

University Open Education Faculty. The results were eva-

luated in  respect for  student’ suggestions  of learning

styles of students on choose of Distance Education medi-

um. Some practical suggestions have been put forward as a

result of the findings of the study. 

Keywords: distance education, learning style, Gregorc lear-

ning style model, teaching medium,  students’ differences.

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin  sahip olduğu doğal kaynaklar›n

en değerlisi “insan”d›r. Bu kaynağ›n ülkenin ih-

tiyac› yönünde geliştirilmesi ve değerlendiril-

mesi, o ülkenin kalk›nma ve uygarlaşma yolun-

daki amaçlar›n› daha h›zl› gerçekleştirmesini

sağlayacakt›r.  İnsan›n istenilen niteliklerde ye-

tiştirilebilmesi ise ancak eğitim yoluyla gerçek-

leştirilebilir. Eğitim bireyin tüm yaşam› boyun-

ca devam eden bir süreçtir. Toplumlar art›k bu

sürecin önemini daha iyi kavram›ş ve bu süreçte

ç›kan sorunlar› çözmek ve bireylere daha nite-

likli bir eğitim sağlayabilmek  için yeni alterna-

tifler aramaya başlam›şlard›r. 

Ortaya konulan alternatif çözümler incelen-

diğinde, s›n›fta yap›lan geleneksel eğitimin art›k

kuramsal ve evrensel anlamda örgün eğitim ola-

naklar› sağlayan en iyi uygulama olma niteliğini

yitirmeye başlad›ğ› fikrinden hareket ettiğini

söyleyebiliriz. Bu kapsamda düşünülen en

önemli uygulama “Uzaktan Eğitim”dir İlgileri,

yetenekleri, yaşlar›, öğrenim düzeyleri, çal›şma

koşullar› çok çeşitli olan ve coğrafi koşullar› ne-

deni ile eğitim engeli bulunan kitlelerin eğitim

ihtiyaçlar›n› karş›lamak, bireysel çal›şmaya,

kendi kendine öğrenmeye dayand›ğ› için, öğren-

me sorumluluğunu büyük ölçüde bireye b›rakan,

insanlara değişik eğitim seçeneği sağlamak gibi

belirgin imkanlar sağlayan, öğrencilerin kendi

kendine karar verme ve girişimcilik yetenekleri-

nin gelişmesine yard›mc› olmay› amaçlayan

(H›zal, 1982; Kaya, 1996) uzaktan eğitim öğren-
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cilerin  öğrenmelerinde farkl›l›k gösteren birey-

sel  özelliklerinin göz önüne al›nmas› gerektiği-

ni vurgulayan bir uygulamad›r (Holm-

berg,1989). Uzaktan eğitim sisteminin bu amac›

gerçekleş-tirebilmesi toplumsal ihtiyaçlar doğ-

rul-tusunda bireylerin sosyo-ekonomik durum,

yaş, cinsiyet, zeka düzeyi, ilgi ve yetenek, geli-

şim özellikleri, öğrenme stilleri vb.  özellikleri-

nin dikkate al›nmas› önemli görülmektedir

(Bell, 1991; Martin & Samels, 1995: 26-31;

Sheets, 1992: 3-14).

Yap›lan araşt›rmalar,  uzmanlar›n gün geçtik-

çe nas›l öğretecekleri konusunda yetersiz kal-

d›klar›n› göstermektedir (Shaw & Taylor, 1984:

277-285). Bu kapsamda daha çok bireysel nite-

liklerin ön plana ç›kart›ld›ğ› ve bireyin gelişmiş

olan yönlerinin yoğunluklu olarak eğitim–öğre-

tim faaliyetlerinde dikkate al›nmas› gerektiğinin

vurguland›ğ› Öğrenme Stillerine Dayal› Eği-
tim-Öğretim yap›lmas› yönünde çal›şmalar yo-

ğunlaş-maktad›r. Keefe (1979), öğrenme stili

kavram›n›, bireylerin öğrenme çevrelerini nas›l

alg›lad›klar›n›n, öğrenme çevresi ile nas›l etkile-

şime girdiklerinin ve öğrenme çevresine nas›l

tepkide bulunduklar›n›n, nispeten istikrarl› gös-

tergeleri olarak hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve

fizyolojik özelliklerin bir örüntüsü olarak tan›m-

lamaktad›r. Uzaktan eğitimin özelliklerine ve

amac›na ilişkin yap›lan aç›klamalar, temelde

uzaktan eğitimin bireylerin kendi kendilerine

öğrenme olanağ› sağlad›ğ›, daha zengin bir eği-

tim ortam› sunduğu, eğitimi bireyselleştirdiği,

bireye ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğren-

me sorumluluğu kazand›rd›ğ›, geleneksel eğiti-

me göre daha esnek ve bireysel koşullara uygu-

lanabilir olduğu ortaya ç›kmaktad›r. Bu bak›m-

dan uzaktan eğitim, öğrencilerin öğrenme stille-

rine dayal› eğitim-öğretim yap›lmas›na imkan

sağlayan bir uygulamad›r (Caggins, 1998: 25:

37; Dowdall, 1991; Gee, 1990; James & Gard-

ner, 1995). Önemli olan öğrencilere sunulan eği-

tim ortamlar›n›n mümkün olduğu kadar çeşitlen-

dirilmesiyle, her öğrencinin kendi öğrenme stili-

ne uygun olan eğitim ortam›n› seçerek öğrenme-

sini sağlamakt›r.

Öğrenme stilleri  konusunda pek çok model

haz›rlanm›şt›r. Bu modellerden biri de Anthony

F. Gregorc taraf›ndan haz›rlanan Gregorc Öğ-

renme Stili Modelidir.

1.1.  Gregorc  Öğrenme Stili Modeli

Gregorc Öğrenme Stili Modeli bilgiyi alma,

işleme, depolama, kodlama ve kodlar› çözme bi-

çimleri üzerinde yoğunlaşan  bilişsel boyut için-

de kabul edilen bir modeldir (Cornet, 1983:72;

Guild ve Garger, 1998). 

Gregorc Öğrenme Stili Modelinde, varl›kla-

r›n ve olaylar›n kavranmas›n› sağlayan alg›lama
yeteneği, kişinin öğren-mesinde ve öğrenme sti-

linin oluşmas›nda çok önemlidir. Kişiler alg›la-

ma yeteneklerine göre Somut ve Soyut alg›la-

yanlar, alg›lad›klar› verileri düzenleme yete-
neklerine göre ise Ard›ş›k ve Random (ard›ş›k

olmayan) düzen-leyenler olmak üzere farkl›l›k

göstermektedirler. Kişilerin alg›lama yetenekle-

rine göre oluşturduklar› öğrenme durumlar›, on-

lar›n öğrenme stillerini oluşturmaktad›r. Buna

göre Gregorc Öğrenme Stilleri Modelinde; So-

mut Ard›ş›k, Soyut Ard›ş›k, Somut Random,

Soyut Random öğrenme stilleri olmak üzere

toplam dört öğrenme stili bulunmaktad›r (Ekici,

2001;Gregorc, 1979). Belirtilen dört öğrenme

stiline sahip bireyler k›saca şu özellikleri taş›-

maktad›rlar (Gregorc & Ward, 1975; Gregorc,

1979; Butler, 1987; Gregorc, 1998): 

Somut Ard›ş›k Öğrenme Stili: Bu öğrenme

stiline sahip bireyler;  yaparak yaşayarak öğren-

meyi severler, bilgilerin kendilerine ad›m ad›m

ve basitten karmaş›ğa doğru verilmesini isterler.

Bu bireylerin beş duyu organlar› son derece ge-

lişmiştir. 

Soyut Ard›ş›k Öğrenme Stili: Bu öğrenme

stiline sahip bireyler; öncelikle öğrenecekleri

konu ile ilgili olarak zihinlerinde boş bir harita

veya resim olarak değerlendirilebilecek bir çer-

çeve yap› oluştururlar. Daha sonra konu hakk›n-

da kendilerine düzenli olarak verilen bilgilerden

uygun olanlar› bir düzen içinde al›rlar ve zihin-

lerinde oluşturduklar› harita-resim çerçevesinin

içine yerleştirerek konunun bütünü hakk›nda bir

sonuca ulaşmaya çal›ş›rlar. Bir şekil/sembol

yüzlerce kelimeden değerlidir. Fikirlere ve kav-
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ramlara önem verirler. Kitap, otorite veya tecrü-

beli bir kişi arac›l›ğ› ile bilgiye ulaşmay› tercih

ederler. 

Somut Random Öğrenme Stili: Bu öğren-

me stiline sahip bireylerin; problem çözme ko-

nusunda üstün yetenekleri vard›r. Bu bireylerin

bilgileri elde etmeye çal›şan araşt›rmac› bir kişi-

likleri vard›r. Problem çözerken bilgilerin siste-

matik bir düzen içinde verilmesine ihtiyaç duy-

mazlar. Bu durum, bu bireylerin çal›şmalar›na

öğretmenin müdahale etmemesi gerekliliğini or-

taya ç›karmaktad›r. Bağ›ms›z olarak veya küçük

gruplarla çal›şmay› severler. 

Soyut Random Öğrenme Stili: Bu öğrenme

stiline sahip bireyler; olaylar› ve kavramlar› dü-

zensiz, kar›ş›k bir şekilde alg›larlar, onlar için

öğrenilecek bilgilerde bir düzenin olmas›na ge-

rek yoktur. Bu yüzden çoklu duyumsal dene-

yimlerin bulunduğu ortamlarda öğrenmeyi ter-

cih etmektedirler. Duygu ve düşüncelerini aç›k-

ça ifade etmekte başar›l›d›rlar. Kuralc›l›ktan

hoşlanmad›klar› için, elde ettikleri verileri iste-

dikleri gibi organize etmeyi tercih ederler. Bu

bireyler kendilerini ifade edebilme, diğer kişiler-

le fikir al›şverişinde bulunabilme imkan› sağla-

yan öğretim ortamlar›n› tercih etmektedirler.

Gregorc Öğrenme Stili Modeline göre farkl›

öğrenme stiline sahip öğrenciler farkl› öğretim

yaklaş›mlar›n› tercih etmektedirler. Öğrencilerin

öğrenme stillerine göre tercih ettikleri öğretim

yaklaş›mlar› şunlard›r (Çizelge 1):

Çizelge 1. Gregorc  Öğrenme Stili Modelinde Bireylerin Tercih Ettikleri Öğretim Yaklaş›mlar›

SOMUT ARDIŞIK ÖĞRENME STİLİ
*Gerçek yaşant›lar› içeren faaliyetler yapma

*Ard›ş›k süreçler içinde analiz yapma

*Somut materyaller kullanarak projeler yapma 

*Arazi gezileri

*Simülasyonlar

*Laboratuvar teknikleri

*Proje yöntemi

*Yönergelerle belirlenmiş al›şmalar yapma

*Grafikler, çizelgeler, haritalar kullanma

*Detayl› sorular çözme

*Programl› öğretim materyali kullanma

SOYUT RANDOM ÖĞRENME STİLİ
*Fikirleri, kavramlar›, yap›lar› tart›şma

* Soru-cevap tekniğini kullanma

*Okuma-yazma çal›şmalar› yapma

*Rol oynama-drama çal›şmalar› yapma

*Müzik- şiirle ilgilenme

*Konular› müzik-şiir desteğiyle yapma

*Fikir al›şverişinde bulunmak amac›yla dan›şma

yapma

*Sosyal yeteneklerini ortaya ç›karan yöntemler

kullanma-sunum yapma, grup çal›şmas› yapma

SOYUT ARDIŞIK ÖĞRENME STİLİ
*Anlat›m yöntemi

*Otorite taraf›ndan yap›lan gösteri tekniği

*Tart›şmalar yapma

*Uzun ve ek okuma parçalar› okuma

*Sözel kavramsal analizler yapma

*Anlat›mlar yapma

*Uzun notlar tutma

*Kavram haritalar› kullanma

*Bulmacalar çözme

*Çoklu öğrenme ortamlar› kullanma

*Konular›n detay›n› anlatan bas›l›  müracaat ma-

teryalleri kullanma

SOMUT RANDOM ÖĞRENME STİLİ
*Laboratuvar yöntemi

*Gözlem gezisi tekniği

*Gerçek materyallerle deneme-yan›lma aktivite-

leri yapma

*K›sa anlat›mlar yapma

*Bağ›ms›z çal›şmalar yapma

*Öğretmen kontrolünde beyin f›rt›nas› yapma

*Örnek konu çal›şmalar› yapma

*Sorgulama / keşfetme çal›şmalar› yapma

*Bilgisayar destekli  öğrenme çal›şmalar› yapma

*Proje haz›rlama

Kaynak: Butler, K. (1987). Learning And Teaching Style. In Theory & Practice, Colombia, Connecticut University

Ph.D. Thesis. ve  Gregorc, A. F. (1999).Gregorc Mind Styles™ Learner Characteristics Extenda- Chart, Connecticut.

USA.’dan yararlan›lm›şt›r.
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Gregorc Öğrenme Stili Modeline göre birey-

lerin tercih ettikleri öğretim yaklaş›mlar› ince-

lendiğinde somut-soyut öğrenmelerin önemli ol-

duğu görülmektedir. Bu  kapsamda  uzaktan

eğitim ortamlar›n›n haz›rlanmas›nda bireylerin

öğrenme stilleri  özelliklerinin dikkate al›nmas›

çok önemlidir. Günümüzde uzaktan eğitim sis-

temlerinde kullan›lan  eğitim ortamlar› genel

olarak, bas›l› eğitim ortamlar›, görsel-işitsel eği-

tim ortamlar› ve yüz yüze eğitim ortamlar› ol-

mak üzere üç grup alt›nda toplanmaktad›r (Uluğ,

1994). Eğitim ortamlar›n› bireylerin öğrenme

stilleri yönünden Öğrenci+Eğitim Ortam› Et-
kileşimi kapsam›nda etkileşimli ve etkileşimsiz

eğitim ortamlar› olarak iki grup alt›nda toplamak

mümkündür. Uzaktan eğitim sisteminde kullan›-

lan etkileşimli ve etkileşimsiz eğitim ortamlar›

şunlard›r (Algan, 1996: 23-24)  (Tablo 1):  

Tablo 1: Uzaktan Eğitim Ortamlar›

Etkileşimsiz Eğitim Ortamlar›
1. Bas›l› materyaller,

2. Radyo,

3. Televizyon,

4.   Ses ve video kasetleri

Etkileşimli Eğitim Ortamlar›
1. Uydu, telefon ve televizyon sistem-lerin-

den yararlananlar, 

2. Bilgisayar teknolojisine bağl› olanlar, 

3. Telefonla öğretim ve dan›şmanl›k hizmet-

leri,

4. Telekonferans,

5. Video konferans,

6. Teletext,

7. Viewdata, 

8. Audiografik, 

9. Bilgisayarlar, CD-ROM, CD-I, WORD,

10. Bilgisayar konferans sistemleri ve e-mail,

11. İnternet ve eğitim amaçl› kullan›lan ulu-

sal-uluslararas› ağlar,

12. Multimedia.

Sonuç olarak bireylerin öğrenme süreçlerin-

deki farkl›l›ğ› ifade eden öğrenme stili uzaktan

eğitim ortamlar›n›n seçiminde de önemli bir fak-

tördür.  Uzaktan eğitim uygulamas›nda öğrenci-

lerin öğrenme stillerinin dikkate al›nmas›yla öğ-

renci başar›s›n›n, tutumunun ve sistemin verimi-

nin olumlu yönde değiştiği belirtilmektedir

(Barbara & Jeon & Parks, 1996; Binner, 1997;

Dille & Mezack, 1991: 24- 35; Foel & Fritz,

1999: 46- 59;  Gordon, 1995).

1.2.  Çal›şman›n Amac› 

Bu çal›şman›n genel amac›, Aç›k Öğre-

tim Fakültesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci-

nin öğrenme stillerini belirlemek ve  öğrenme

ortamlar›na yönelik önerilerini almakt›r. Bu ge-

nel amaca cevap bulabilmek için aşağ›daki soru-

lar belirlenmiştir:

1. Araşt›rma grubuna giren öğrencilerin öğ-

renme stillerinin dağ›l›m› nas›ld›r? 

2. Uzaktan eğitim ortamlar›n›n yeterli olup

olmad›ğ› konusunda  öğrenci görüşlerinin

öğrenme stillerine göre dağ›l›m› nas›ld›r?

3. Uzaktan eğitim ortamlar›n›n öğrencilerin

öğrenme stillerine uygun düzenlenmesi

yönünde öğrenci görüşlerinin öğrenme

stillerine göre dağ›l›m› nas›ld›r?

2. YÖNTEM

Araşt›rma “betimsel tarama” yöntemiyle ya-

p›lm›şt›r.

2.1. Denekler

Bu  çal›şman›n evrenini, Aç›k Öğretim Fa-

kültesi’nde eğitim gören öğrenciler, çal›şma

grubunu ise Ankara ilinde ikamet eden  ve  özel

dershanelerde Aç›köğretim Fakültesi derslerine

kat›lan  toplam 173 gönüllü  öğrenci oluşturmuş-

tur. 

2.2. Veri Toplama Arac›

Çal›şma grubuna giren öğrencilere uygula-

nan ölçme arac› iki bölümden oluşmaktad›r. Bi-

rinci bölümde; “Dersleri-nizi daha kolay öğren-

meniz için sizlere sunulan  eğitim ortamlar›n›n

nas›l düzenlenmesini istersiniz? şeklinde soru-

lan aç›k uçlu bir soru  ve eğitim ortamlar› size

göre yeterli midir? şeklindeki bir soruya yeterli-

k›smen yeterli-yetersiz seçenek-lerinden birine

cevap vermeleri istenmiştir. İkinci bölümde; öğ-
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rencilerin öğrenme stillerini belirlemek amac›y-

la Ekici (2002) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan,

geçerlik ve güvenirlik çal›şmas› yap›lan Gregorc

Öğrenme Stili Ölçeği kullan›lm›şt›r. Ölçek An-

kara İli Çankaya ve Alt›ndağ İlçelerine bağl› 6

lisede kay›tl› 467 öğrenciye uygulanm›şt›r. Öl-

çeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsay›lar› So-

mut Ard›ş›k Öğrenme Stili için 0.72, Soyut Ar-

d›ş›k Öğrenme Stili için 0.69, Somut Random

Öğrenme Stili için  0.73 ve Soyut Random Öğ-

renme Stili için 0.81 olarak bulunmuştur. 

2. 3. Verilerin Çözümlenmesi

Verilerin değerlendirilmesinde f ve % kulla-

n›lm›şt›r. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. Öğrencilerin Öğrenme Stilleri  

Çizelge 2 incelendiğinde; öğrenci-lerin

%13,3’unun Somut Ard›ş›k öğrenme stiline sa-

hip olduğu görülürken, %27,7’inin Soyut Ran-

dom, %20,3’ünün Soyut Ard›ş›k ve %38,7’inin

Somut Random öğrenme stiline  sahip olduğu

görülmektedir. Bu sonuçlar, öğrencilerin farkl›

öğrenme stillerine sahip olduklar›n› ve dolay›-

s›yla farkl› eğitim ortamlar›na ihtiyaç duydukla-

r› anlam›na gelmektedir.   

Çizelge 2. Gregorc Öğrenme Stili Diyagram›nda

Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Dağ›l›m›

SOMUT ARDIŞIK SOYUT RANDOM
ÖĞRENME STİLİ ÖĞRENME STİLİ

23 48

%13,3 %27,7

SOYUT ARDIŞIK SOMUT RANDOM
ÖĞRENME STİLİ ÖĞRENME STİLİ

35 67

%20,3 %38,7

3.2.Eğitim Ortamlar›n›n Yeterli Olup Ol-
mad›ğ› Konusunda  Öğrenci Görüşleri

Tablo 2’de görüldüğü gibi Aç›k Öğretim Fa-

kültesi’nin uzaktan eğitim sisteminde kulland›ğ›

eğitim ortamlar›n›n yeterli olup-olmad›ğ› konu-

sunda öğrenci-lerin % 23,1’i kendilerine sunu-

lan eğitim ortamlar›n›n dersleri  öğrenmelerinde

yeterli olduğunu belirtirken, % 40.5’i k›smen

yeterli ve % 36,4’ü yetersiz  olduğu yönünde gö-

rüş belirtmişlerdir. Bu görüşler öğrenme stilleri

aç›s›ndan incelendiğinde; görüş belirten Somut

Ard›ş›k öğrenme stiline sahip öğrencilerin ço-

ğunluğunun (% 7.5) eğitim ortamlar›n›n  yeter-

siz olduğunu belirtirken, Soyut Random, Somut

Random ve Soyut Ard›ş›k öğrenme stiline sahip

öğrencilerin  ise eğitim ortamlar›n›n k›smen ye-

terli olduğunu belirttikleri tespit edilmiştir.  Bu

sonuçlar, özellikle somut öğrenmeyi tercih eden

öğrencilerin  yan›nda soyut öğrenmeyi tercih

eden bireylerin de eğitim ortamlar›n› yeterli bul-

mad›klar›n› göstermektedir.

Tablo 2. Eğitim Ortamlar›n›n Yeterli Olup Ol-

mad›ğ› Konusunda Öğrenci Görüşlerinin Öğren-

me Stillerine Göre  Dağ›l›m›

Öğrenme Yeterli K›smen Yetersiz

Stilleri Yeterli

f % f % f %

SOMAR

ÖS* 3 1.7 7 4.0 13 7.5

SOYRAN

ÖS* 11 6.3 22 12.7 15 8.6

SOMRAN

ÖS* 8 4.6 38 21.9 21 12.1

SOYAR

ÖS* 3 1.7 22 12.7 10 5.6

TOPLAM 40 23,1 70 40,5 63 36,4

*SOMARÖS: Somut Ard›ş›k Öğrenme Stili

*SOYRANÖS: Soyut Random Öğrenme Stili

*SOMRANÖS:Somut Random Öğrenme Stili

*SOYARÖS: Soyut Ard›ş›k Öğrenme Stili

3.3. Uzaktan Eğitim Ortamlar›n›n Öğrenci-
lerin Öğrenme Stillerine Uygun Düzen-
lenmesi Yönünde  Öğrenci Görüşleri

Tablo 3 incelendiğinde; öğrenci-lerin öğren-

me stilleri doğrultusunda tercih ettikleri eğitim

ortamlar›n›n ve öğretim yaklaş›mlar›n›n dağ›l›-

m› şöyledir:

Somut Ard›ş›k öğrenme stiline sahip öğrenci-

lerin  en fazla görsel-işitsel eğitim ortamlar›n›

tercih ettikleri belirlenirken, bu eğitim ortam›n-

da “derslerin  öğretmen taraf›ndan anlat›lmas›

yerine öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir
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grup taraf›ndan yap›lan tart›şma ortam›nda ve-

rilmesi tercih edilmeli” öğretim yaklaş›m›n›n  en

fazla kullan›lmas›n› önermişlerdir ( 38- % 21.9).

Soyut Random öğrenme stiline sahip öğrenci-

lerin  en fazla yüz yüze eğitim ortam›n› tercih et-

tikleri belirlenirken, bu eğitim ortam›nda “öğren-

cilere yard›mc› olacak dan›şman öğretmenler gö-

revlen-dirilmeli ve problemleri olan öğrenciler bu

kişilerle görüşmeli” öğretim yaklaş›m›n›n  en faz-

la kullan›lmas›n› önermişlerdir (40- % 23.1). 

Somut Random öğrenme stiline sahip öğren-

cilerin  en fazla bas›l› eğitim ortamlar›n› tercih

ettikleri belirlenirken, bu eğitim ortam›nda “ko-

nular şekil, şema, grafik vb. kullan›larak anlat›l-

Tablo 3. Uzaktan Eğitim Ortamlar›n›n Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Uygun Düzenlenmesi Yönün-

de Öğrenci Görüşlerinin Öğrenme Stillerine Göre Dağ›l›m›

Uzaktan Eğitim Ortamlar›n›n Öğrencilerin SOMAR SOYRAN SOMRAN SOYAR

Öğrenme Stillerine Uygun Düzenlenmesi ÖS ÖS ÖS ÖS

Yönündeki  Öğrenci Görüşlerinin Dağ›l›m› f % f % f % f %

Konular şekil, şema, grafik vb. kullan›larak 32 18.4 20 11.5 28 16.1 41 23.6
anlat›lmal›.

Problem çözümleri basamak basamak 21 12.1 17 9.8 3 1.7 27 15.6
anlaş›l›r  biçimde verilmeli.

Daha fazla örnek çözülmeli. 32 18.4 10 5.6 17 9.8 4 2.3

Konu anlat›mlar› basitten karmaş›ğa 17 9.8 15 8.6 10 5.6 5 2.8
doğru yap›lmal›.

Konular aras› ilişkiler belirtilmeli. 27 15.6 4 2.3 8 2

Ders kitaplar›na  ek olarak öğrencinin
her ortamda ders çal›şabilmesini sağlayan 10 5.6 3 1.7 13 7.5 1 0.5
küçük özet kitapç›klar haz›rlanmal›.

Kitaplar soru-cevap şeklinde düzenlenmeli. 5 2.8 18 10.4 1 0.5 1 0.5

Derslerin  öğretmen taraf›ndan anlat›lmas›
yerine öğretmen ve öğrencilerden oluşan 38 21.9 17 9.8 13 7.5 4 2.3
bir grup taraf›ndan yap›lan tart›şma ortam›nda
verilmesi tercih edilmeli.

Konular şekiller ve grafiklerle 20 11.5 11 6.3 13 7.5 10 5.6
zenginleştirilmiş ortamlarda verilmeli.

Simülasyonlara yer verilmeli. 11 6.3 3 1.7 7 4.0 10 5.6

Konu anlat›m› s›ras›nda konunun önemli
noktalar› çeşitli görsel-işitsel işaretlerle 21 12.1 3 1.7 - - - -
vurgulanmal›.

Televizyon yan›nda bilgisayar, video, ses - - 3 1.7 7 4.0 1 0.5
kay›tlar› gibi araçlar kullan›lmal›.

Bas›l› materyalleri destekler nitelikte - - 2 1.1 - - 9 5.2
ses kasetleri haz›rlanmal›.

Öğrencilere yard›mc› olacak dan›şman
öğretmenler görevlendirilmeli ve problemleri 20 11.5 40 23.1 3 1.7 23 13.2
olan öğrenciler bu kişilerle görüşmeli.

Yüz yüze eğitim ortamlar› artt›r›lmal›. 10 5.6 20 11.5 7 4.0 5 2.8

Öğrencileri bir araya getirecek belirli - - 13 7.5 - - 6 3.4
günlerde toplant›lar ve faaliyetler yap›lmal›.

Öğrencilerin öğrenme farkl›l›klar›n›n
belirtildiği bilgi bankalar›n›n  oluşturulduğu 3 1.7 1 0.5 3 1.7 7 4.0
dan›şma merkezleri kurulmal›
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mal›.” öğretim yaklaş›m›n›n  en fazla kullan›l-

mas›n› önermişlerdir (28- % 16.1).

Soyut Ard›ş›k öğrenme stiline sahip öğrenci-

lerin  en fazla bas›l› eğitim ortamlar›n› tercih et-

tikleri belirlenirken, bu eğitim ortam›nda “Ko-

nular şekil, şema, grafik vb. kullan›larak anlat›l-

mal›.” öğretim yaklaş›m›n›n  en fazla kullan›l-

mas›n› önermişlerdir (41- % 23.6). Bu sonuçlar

öğrenme stillerine göre tercih edilen öğretim

yaklaş›mlar›n›n aç›kland›ğ›  Çizelge 1’de belirti-

len özelliklerle benzerlik göstermektedir.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araşt›rman›n sonuçlar›,  araşt›rmaya kat›-

lan öğrencilerin Soyut Ard›ş›k, Soyut Random,

Somut Random ve Somut Ard›ş›k öğrenme stil-

lerine sahip olduklar›n› göstermektedir. Buna

göre öğrencilerin en fazla Soyut Ard›ş›k öğren-

me stiline sahip olduklar› belirlenmiştir. Bu öğ-

renme stilini, Soyut Random, Somut Random ve

Somut Ard›ş›k Öğrenme stilleri izlemektedir.

Diğer taraftan öğrencilerin sadece %23,1‘i, yani

sadece  dörtte  birinin, kendilerine sunulan eği-

tim ortamlar›n›n kolay öğrenmelerini sağlamak

yönünde yeterli olduğunu belirtmeleri, öğrenci-

lerin farkl› öğrenme stillerine sahip olduklar›n›

ve farkl› eğitim ortamlar›n› tercih ettiklerini des-

tekler nitelikte bir sonuç olarak değerlendirilebi-

lir. Çünkü öğrenme stillerine göre; Soyut Ran-

dom öğrenme stiline sahip öğrencilerin yüz yü-

ze eğitim ortamlar›n› tercih ederlerken, Somut

Random  ve Soyut Ard›ş›k öğrenme stiline sahip

öğrencilerin Bas›l› eğitim ortamlar›n› tercih et-

tikleri ve Somut Ard›ş›k öğrenme stiline sahip

öğrencilerin görsel-işitsel eğitim ortamlar›n› ter-

cih ettikleri belirlenmiştir.

Diğer taraftan  öğrenciler eğitim ortamlar›n›n

kolay öğrenmelerini sağlamas› yönünde öneriler

sunmuşlard›r. Bu kapsamda, bas›l› eğitim ortam-

lar›nda verilen bilgilerin görselleştirilmesi, gör-

sel-işitsel eğitim ortamlar›nda verilen bilgilerin

tart›şma yöntemiyle verilmesi ve yüz yüze eğitim

ortamlar›nda ise dan›şmanl›k yönünde daha fazla

ortamlar›n sağlanmas›n› önermişlerdir. 

Bireyler her aç›dan farkl›l›k gösterdikleri gi-

bi öğrenmeleri bak›m›ndan da farkl›l›k göster-

mektedir. Bireysel öğrenme farkl›l›klar› kapsa-

m›nda bireyin öğrenme stilleri öğretme-öğren-

me sürecindeki  en önemli faktörlerden biridir.

Bu nedenle eğitimcilerin, öğrencilerin öğrenme

farkl›l›klar›n›n ve buna bağl› olarak öğrencilerin

tercih ettikleri eğitim ortamlar›n›n  fark›nda ol-

malar› ve eğitim ortamlar›n›n düzenlenmesinde

bu farkl›l›klar› göz önünde bulundurmalar› ge-

rekmektedir. Özellikle uzaktan eğitim sistemin-

den yararlanan öğrencilerin, eğitimini kendi

kendine sürdürmek zorunda kalmalar›, yaln›zl›k,

uyumsuzluk, güdülenememe, iletişim ve etkile-

şim yetersizliği, öğretmesizlik vb. pek çok so-

runla karş›laşt›klar› göz önüne al›nacak olursa,

öğrenme stillerinin dikkate al›nmas›n›n önemi

daha net olarak ortaya ç›kmaktad›r. Eğitim or-

tamlar›n›n öğrenci-lerin öğrenme stillerine uy-

gun olarak düzenlenmesi pek çok yarar sağlaya-

cakt›r. Bunlar genel olarak şöyle s›ralanabilir ;

� Öğrencinin ve sistemin  başar›s› artar.

� Öğrenci başar›s›zl›ğ›ndan kaynaklanan

maddi kay›plar azal›r.

� Öğrencilerin kendilerine güveni artar.

� Öğrencilerin başar›s›zl›klar› durumunda

bir zorunluluk olarak seçtikleri dershane-

lere yönelmeleri engellenir.

� Eğitimde esneklik sağlan›r.

� Eğitimin öğrenci düzeyine uygunluğu

sağlan›r. 

Bu değerlendirmeler ›ş›ğ›nda şu öneriler su-

nulabilir:

� Bas›l› eğitim ortamlar› görsel-işitsel ve

yüz yüze eğitim ortamlar›yla desteklen-

melidir.

� Eğitim ortamlar›  öğrencilerin öğrenme

stillerine uygun düzenlenmeli ve  sisteme

yeni giren öğrencilerin öğrenme stilleri

belirlenerek tercih ettiği eğitim ortam›n›

seçmesi sağlanmal›d›r.

� Öğrencilerin öğrenme ortamlar›na yöne-

lik beklenti ve önerileri sürekli değerlen-

dirilerek bu beklenti ve öneriler eğitim or-

tamlar›n›n nitelik aç›s›ndan geliştirilmesi

yönünde kullan›lmal›d›r.

Sonuç olarak; öğrencilerin öğrenmede karş›-

laşt›klar› problemlerin çözümü, eğitim ortamlar›-

n›n birbirini destekler nitelikte kullan›lmas›yla,

kitle iletişim araçlar›n al›ş›lm›ş›n d›ş›nda kullan›l-
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mas›yla, öğrenme sürecinin ilgi ve dikkat çekici

hale getirilmesiyle, dan›şmanl›k hizmetlerinin

artt›r›lmas›yla, eğitim ortamlar›n›n öğrencilerin

öğrenme stillerine uygun tercihleri yönünde dü-

zenlenmesiyle sağlanabilir. Öğrencilerin  öğren-

me stillerinin özellikleri, öğrencinin eğitimini

amaçlayan uzaktan eğitim uygulamas›n›n düzen-

lenmesinde kullan›larak, öğrenciyi bu sistem için-

de tutabilmenin ve başar›l› olabilmesinin  bir ara-

c› olarak görülmelidir. Bu amaçla öğrencilerin

öğrenme stilleri belirlenerek uygun öğrenme or-

tamlar›n› seçebilme hakk› sağlanmal›d›r.
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