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ÖZET 

Başarılı bir akademik hayat ve sosyal yaşantı için karşılaştığımız kavramları 

doğru algılayıp, etkin öğrenmeler gerçekleştirip, öğrendiklerimizi gerek duydukça 

kullanabilmeliyiz. Okul hayatımız boyunca sık sık yeni konularla ve yeni 

problemlerle karşılaşmaktayız. Bilgiyi doğru algılamak ve hayatımıza 

aktarabilmek için kullanabileceğimiz birçok strateji vardır. Ancak bu 

stratejilerden uygun olanlarını seçebilmek hatta kendi stratejilerimizi 

oluşturabilmek ve kendimizi değerlendirebilmek için öz düzenleme yapmamız, 

öğrenim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, etkin öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için öğrenci motivasyonunun özdüzenleme becerilerine etkisi 

ele alınacaktır. Sadece öğrencinin değil aynı zamanda eğiticinin ve ebeveynlerin 

de öğrenme becerilerini sağlayıcı özdüzenlemelerde bulunmasının gerekliliği 

üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yaşantı, Özdüzenleme, Etkin Öğrenme 

 

1. GİRİŞ 

Öğrenme, bireyin aktif olarak rol aldığı bir süreçtir. Bu süreç içinde birey, 

karşılaştığı herhangi bir yeni konuyu kendi çabaları yardımıyla öğrenecektir. 

Birey öncelikle bunun farkında olmalıdır. Aksi halde öğrenebilmek için sürekli 

başkalarının desteğini ve yol göstermesini bekleyecektir. Öğrenme sürecinde bilgi 

algılanır, kaydedilir ve daha sonra kullanmak gerektiğinde hatırlanır. Bilginin 

algılanma süresi ve şekli, bireyin hazır bulunuşluluğuna, ilgisine, zihinsel 

yeteneklerine göre değişebilmektedir. Bilginin doğru olarak algılanması ve 

kaydedilmesi, daha sonra bu bilginin etkin bir şekilde kullanılmasında çok 

önemlidir. Bilginin kaydedilmesi önce kısa süreli bellekte gerçekleştirilir. Yapılan 

tekrarlar bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe iletilmesini sağlar. Eğer 

gerçek öğrenme sağlanmış ise, birey öğrendiği konuyla ilgili bir durumla 



karşılaştığında bu bilgiyi hatırlayıp kullanabilir. Gerek akademik hayatta gerekse 

sosyal hayatta başarı, etkin öğrenme ile birlikte gelmektedir. 

Etkin öğrenme; öğrenenin, öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenme 

sürecinde çeşitli yönleri ile kararlar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının 

verildiği, karmaşık öğretimsel işlerle zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı 

bir öğrenme sürecidir (Açıkgöz, 2002 Akt: Arıkan, 2006). Birey okul hayatında 

(okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere) devamlı olarak yeni konular ve 

bilgilerle karşılaşmaktadır. Eğitimcilerin görevi, bu bilgilerin bireylere mümkün 

olduğu kadar verimli bir şekilde kazandırılmasını ve onlar tarafından etkin bir 

şekilde kullanılmasını sağlamaktır.  Bu anlamda eğitimcilerin, bu bilgileri aktarma 

görevlerinin yanı sıra, etkin öğrenmeyi sağlama ve yol gösterici olma görevleri de 

ön plana çıkar. Stern ve Huber (1997; Akt: Koç, 2000) çalışmalarında etkin 

öğrenme ortamlarında öğrencilerin neler yaptığını şu şekilde sıralamışlardır: 

• Bireysel öğrenme hedeflerini seçmek 

• Kendine güvenmek 

• Yeni bir durum için olası uygulamaları düşünmek ve uygulamak 

• Yeni bir öğrenme stratejisi denemek 

• Başarmak için olası durumları düşünmek 

• Öğrenme sürecini değerlendirmek 

• Kendi performansı hakkında karar vermek 

• Kendini ödüllendirmek 

Özdüzenleyici öğrenme stratejileri; öğrencilerin biliş durumlarını planlama, 

izleme ve değiştirme gibi üstbilişsel stratejilerini (Zimmerman ve Martinez-Pons, 

1986; 1988; Akt: Haşlaman ve Aşkar, 2007); akademik görevler üzerindeki 

çabalarının kontrolünü ve yönetimini sağlayan stratejileri (Pintrich ve De Groot, 

1990; Akt: Haşlaman ve Aşkar, 2007) ve materyalleri anlamayı, öğrenmeyi ve 

hatırlamayı içeren yineleme, ayrıntılandırma, düzenleme gibi bilişsel stratejileri 

kapsar. (Zimmerman ve Martinez-Pons, 1986; 1988; Akt: Haşlaman ve Aşkar, 

2007). Üredi ve Üredi (2007), çalışmalarında özdüzenleyici öğrenme stratejilerini 

şu şekilde sınıflandırmışlardır: Bilişsel stratejiler, Üstbiliş stratejileri, Kaynakları 

yönetme stratejileri ve Motivasyon stratejileri.  



Bilişsel stratejiler, öğrencilerin bir görevi tamamlamak ya da akademik bir konuya 

ilişkin amacı gerçekleştirmek için öğrenme deneyimleri sırasında kullandıkları 

bilişsel süreçler ve davranışlarla ilgilidir (Boekaerts, 1996; Akt: Üredi ve Üredi, 

2007). Üstbiliş stratejileri, bireyin öğrendiklerinin akademik olarak güçlü ve zayıf 

yönlerinin farkında olması olarak tanımlanmıştır. Kaynakları yönetme stratejileri, 

öğrencilerin çevrelerini ev çalışmalarını düzenlemede kullanabilecekleri 

stratejilerdir. Motivasyon stratejileri, öğrencinin bu iş ile neden ilgilendiğinin 

algılamasını içerir. Burada amacın içsel olması önemlidir.  

Etkin öğrenmeyi sağlamak için geliştirilen bu öğrenme ve öğretme stratejilerinin 

amacı, okullardaki eğitim kalitesini ve buna bağlı olarak başarıyı artırmaktır. 

Eğitim sürecinde karşılaşılan problemleri aşabilmek için geliştirilen yeni 

stratejilerin kullanımına eğitimciler teşvik edilmiş, eğitimcilerden bir kısmı bu 

teknikleri uygulamaya koyarken bazı eğitimciler de kendi aldıkları eğitim 

doğrultusunda derslere devam etmişlerdir.  

Teknolojideki hızlı gelişmeler, yaşanan ekonomik değişimler ve benzeri 

nedenlerle, eğitimde uygulanacak stratejilerin dinamik olması zorunluluğunu 

beraberinde getirir.  

Öğrencilerin öğrenme süreci içinde kendilerini tanıması, bireysel farklılıklarının 

bilincinde olması, öğrenme stratejilerinden daha etkin bir şekilde yararlanmalarını 

sağlamaktadır. Eğiticinin bilgiyi öğrenciye ezberletmeden aktarabilmesi ya da 

öğrencinin bilgiyi etkin bir şekilde öğrenebilmesi için özdüzenleme yöntemini 

biliyor ve uyguluyor olması önemlidir. Literatürde özdüzenlemeye ait pek çok 

tanım yer almaktadır. Açıkgöz (2002; Akt: Yenal vd.,2003) özdüzenlemeyi 

öğrencilerin biliş üstü, güdü ve davranış açısından kendi öğrenme süreçlerine 

etkin olarak katılma derecesi ile ilgili olarak belirtmiş ve etkin öğrenmede bir 

strateji olduğu kadar bir amaç ve ürün olmasından söz etmiştir. Etkin öğrenme bu 

anlamda öğrenenlerin özdüzenleme becerilerini öğrenmek için gereksinim 

duydukları fırsatları sağlayabilir. Özel (2004) etkin öğrenme modelinde, bilgiyi 

pasif bir şekilde almak yerine, öğrencinin düşünerek, yaparak ve çevreyle 

etkileşerek bilgi yapılandırılmasının hedeflendiğini ve bu durumun öz düzenleme 

olarak adlandırıldığını ifade etmiştir. Zimmerman (1989; Akt: Özel, 2004) ise 



özdüzenleme sürecinin kendini gözleme, kendini değerlendirme ve kendini 

geliştirme gibi alt süreçlerden oluştuğunu ileri sürmektedir. Özmenteş (2008) 

özdüzenlemeyi öğrenenlerin kendi düşünce, duygu ve eylemlerini denetlemeleri 

olarak tanımlamıştır. Özdüzenleme kavramı hakkında kuramcıların ve 

araştırmacıların birleştiği bir nokta, özdüzenlemeli öğrenmenin döngüsel bir süreç 

olduğu yönündedir ve Zimmerman’ ın (1998) döngüsel modelinin kavramsal 

açıdan temel teşkil ettiği görülmektedir (Özmenteş, 2008). Bu modelde 

özdüzenlemeli öğrenme süreci üç evre halinde incelenmiştir: Önceden düşünme, 

performans denetimi ve özyansıtma. Bu döngüye ait evreleri gerçekleştirecek 

öğrenci yeni bir durum ya da konuyla karşılaştığında ilk olarak bu durum veya 

konunun öncesindeki koşullara etki edebilmelidir.  Bu ilk evre öğrencinin 

kendisini yargı, inanç ve düşünce bakımından hazırlamasını içerir.  Önceden 

düşünme evresinin alt süreçleri hedef belirleme, taktiksel planlama, özyeterlik 

inancı ve içsel ilgidir (Bembenutty ve Zimmerman, 2003; Akt: Özmenteş, 2008). 

İkinci evre olan performans denetimi, çalışma ve öğrenme sürecindeki dikkat, 

konsantrasyon ve performansı etkileyen bir süreçtir (Bembenutty ve Zimmerman, 

2003; Akt: Özmenteş, 2008).  Performans denetim evresi iki temel boyuttan ve bu 

boyutlara ait alt süreçlerden oluşmaktadır: Kendini denetleme ve kendini izleme. 

Kendini denetleme, performans denetim evresi sürecindeki belirli yöntem ve 

taktiklerin kullanımının düzenlenmesini ve denetimini içerir. Bu kontrol sürecinde 

kullanılan belli başlı yöntemler: zihinde canlandırma, kendi kendine öğrenme, 

dikkat yoğunlaştırma ve görev taktikleridir (Özmenteş, 2008). Kendini izleme ise, 

öğrenenlerin öğrenme sürecinde elde ettikleri ürünlere ilişkin veri toplamalarıdır.  

Kendini izlemede başarılı olan kimseler performanslarındaki iyi ya da kötü 

yönleri kolayca ayırabilmektedirler (Cobb, 2003; Akt: Özmenteş, 2008). 

Son evre olan özyansıtma ise kişinin performans sonrası aldığı dönütlerle kendini 

değerlendirmesi, yargılaması ve kendine verdiği tepki davranışlarını içermektedir. 

Özmenteş (2008), Zimmerman’ ın döngüsünü şu şekilde şematize etmiştir: 
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Öğrencilerin öğrenim sürecini düzenleyebilmesi için öz düzenleme stratejilerini 

ve becerilerini kazanmış olmaları gerekir. Bazı öğrenciler bu stratejileri kendileri 

geliştirebilirken bazılarının bu konuda desteğe ihtiyacı olmaktadır. Bu alanda 

yapılan çoğu çalışmada, öz düzenleme konusu öğrenci açısından ele alınmıştır.  

Halbuki sınıf ortamında yapılacak olan özdüzenlemeler hem öğrenciyi hem de 

eğitimciyi yakından ilgilendirmektedir. Özdüzenleme sadece okulla sınırlı 

kalmamalı ve öğrenci bu davranışını evde de devam ettirilebilmelidir. Bu 

durumda öğrencinin özdüzenlemeyi içselleştirmesi ve bu yolla da başarının 

artırılması sağlanabilir. Bu nedenle anne-babalar da ev içi etkinliklerde öğrenciye 

öz düzenlemede yardımcı olabilmelilerdir.  Bu çalışmada, etkin öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için sadece öğrencinin değil aynı zamanda eğiticinin ve 

ebeveynlerin de öğrenme becerilerini sağlayıcı öz düzenlemelerde bulunmasının 

gerekliliği üzerinde durulacaktır ve motivasyon ile öz düzenleme arasındaki ilişki 

ele alınacaktır. 

Sınıf içi etkinliklerde özdüzenleme becerileri gerek eğitimciden eğitimciye 

gerekse öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara göre değişebilmektedir. Aynı 

sınıfa derse gelen eğitimciler arasındaki bireysel farklılıklar, öğrencilerin öz 

düzenleme becerileri kazanması sürecini olumlu veya olumsuz 

etkileyebilmektedir. Aynı eğitimcinin farklı öğrenci gruplarına karşı tutumu 

değişebilmekte ya da aynı öğrenci grubunun farklı ders sorumlularına karşı 

davranışları değişebilmektedir. Böyle durumlarda, etkili sınıf yönetimi konusu 

hem öğrenciler için hem de eğiticiler için önem kazanmaktadır. İra (2004), etkili 

sınıf yönetimi için eğitim ortamında yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamıştır:  

• Kurallar belirlenmeli 

•  Fiziksel düzenlemeler yapılmalı 



• Uygun öğretme yöntem ve teknikleri ile öğrenme yaşantıları düzenlenmeli 

• Zaman yönetilmeli, iletişim düzeni kurulmalı 

• Öğrenci motivasyonu sağlanmalıdır. 

Bu işlemler arasında uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimi kuşkusuz 

önemle üzerinde durulması gereken bir noktadır. Etkili sınıf yönetiminin 

sağlanmasında, öğretim elemanın seçeceği öğretim yöntemlerinin aktif öğrenme 

yöntemleri olması, öğrencilerin üst düzeyde düşünmesini, öğrenme sürecinde 

kendi öğrenmesini kontrol etmesini, kararlar almasını ve özdüzenleme yapmasını 

sağlamasının yanında, sınıf içersinde kendi davranışlarını da kontrol 

sağlayacaktır. (İra, 2004) 

Ayrıca derste ele alınan konunun öğrenci açısından önem derecesi ve ilgi çekici 

olması bir diğer önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Konunun öğrenci 

açısından ilgi çekiciliğinin dersten derse değişmesi, öğrencinin farklı derslere 

farklı yaklaşımlar sergilemesine neden olabilmektedir. Öğrencinin bir konuyu 

etkin bir şekilde öğrenebilmesi için öncelikle iyi motive edilmesi gerekmektedir. 

Öğrenilecek konuya karşı öğrencinin motivasyon kazanmasında eğiticinin rolü 

büyüktür. Öğrencinin kendi kendini motive etmesi konuyu daha iyi kavramasında 

ve olumlu tutum geliştirmesinde önemlidir. Motivasyon seviyesine göre 

öğrencileri üç gruba toplayabiliriz: 

1. Bu grup motivasyon düzeyi yüksek olan gruptur. Bu grupta öğrencinin 

kendine güveni tamdır. Başarısızlık korkusu taşımamaktadır. Sadece nasıl 

öğreneceğine odaklanmıştır ve bu nedenle hem verilen stratejileri kullanır 

hem de kendi stratejilerini geliştirir. Öğrenme sürecini pozitif 

etkileyebilecek her türlü içşel ve dışsal düzenlemeleri başka bir deyimle 

gerekli öz düzenlemeleri herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan yapar. 

Kendini motive edebilen öğrencinin okul dışında da öğrenme isteğinin 

olması kaçınılmazdır. Ayrıca bu grupta yer alan öğrenciler öğrenim 

süreçlerini planlayarak gerekli stratejileri yapılandırabilirler. Zaman 

zaman sonuca bakıp kendini değerlendirebilir, gerekli gördüğü noktalarda 

strateji değiştirme yoluna gidebilir. Değerlendirme aşamasından sonra öz 

düzenlemelerini yeniden yapılandırabilir ve etkili bir zaman yönetimi 



sağlayabilir. İç disiplini sağladığı için çalışmalarını düzenlemede gerek 

okuldan gerekse anne babasından uyarı ya da çok fazla yardım alma 

ihtiyacı duymaz. 

2. Bu grupta motivasyon daha azdır. Öğrenmekten çok ders geçmeye 

odaklanmıştır. Başarısız olma korkusu vardır. Kendine güveni azdır. Bu 

nedenle etkili ders çalışma tekniklerini kullanmaz ve de kendi stratejilerini 

geliştiremez. Strateji kullanmadığı için de öğrenmekten çok ezberlemeyi 

tercih eder. Kendini değerlendirdiğinde bu gruptaki öğrenci, 

başarısızlığının nedenini kendi yeteneklerinin kısıtlı olmasında ya da 

konunun güçlüğünde arar. Özdüzenleme sağlayamamıştır ya da kısmen 

sağlamaktadır. İç disiplini tam sağlayamadığından planlı olamamakta ve 

etkili zaman yönetimi sağlayamamaktadır. Dış uyaranlara sık sık ihtiyaç 

duymaktadır. Konu hakkında yeterli bilgisi olmasına rağmen problem 

çözmede yetersizdir. 

3. Bu grupta motivasyon yok denecek kadar azdır. Başarısızlığı baştan kabul 

etmiştir. Bu nedenle öğrenmeye yönelik hemen hiç bir çabası yoktur. Okul 

içinde ve dışında ilgisini ders dışı etkinliklere yönlendirmektedir. 

Öğrenme eğilimde olmadığı için strateji geliştirme ya da uygulama eğilimi 

olmamaktadır. Planlı çalışma ya da etkili zaman yönetimi yoktur. Sık sık 

dış desteğe ihtiyacı vardır. Kendini değerlendirme ve yapıcı eleştirme 

yapamamaktadır. Öz düzenleme yapma ihtiyacı duymamaktadır.  

 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Etkili bir öğrenme süreci için öz düzenlemenin gerekliliği ve önemi pek çok 

çalışmayla ortaya çıkarılmıştır. Öğrencinin kendi bireysel özelliklerinin farkında 

olması ve buna göre öz düzenlemelere gitmesi onun daha başarılı olmasında 

büyük rol oynamaktadır. Öz düzenleme becerisi kazanmış öğrenci farklı 

durumlarla karşılaştığında nasıl bir strateji izleyeceğini bilir ve kendine bir çıkış 

yolu bulur. Planlı davranıp, zamanı kontrol edebildiği için birden fazla konuyu 

öğrenme sürecine katabilir. Fakat burada asıl olan öğrencinin öz düzenleme 

yapma ihtiyacını hissetmesidir. Öğrenme isteği olmayan veya öğrenmeye çalıştığı 



konunun kendisi için gerekli olmadığını düşünen bir öğrenci, strateji kullanma,  

çalışma planı yapma veya kendi yeterliliklerini değerlendirme gereği 

duymayacaktır. Bu durum ise eğitici için önemli sorunları beraberinde 

getirecektir. Özellikle soyut kavramların sıklıkla kullanıldığı derslerde 

motivasyonu sağlamak oldukça zordur. Bunun için öncelikle eğiticinin kendisinin 

derse karşı motivasyonunun yüksek olması ve kendi özdüzenlemelerini başarıyla 

yapmış olması gerekir. Aksi durumda düşük motivasyonlu bir öğrenci grubunu 

etkilemesi zor olacaktır. Eğitici, sınıfa hakim olan, motivasyonu azaltıcı olumsuz 

duygu ve düşünceleri ortadan kaldırabilmek için gerekli çabayı göstermelidir. 

Olumlu düşünceler geliştirmeye gayret etmelidir. Öğrencilerin ders çalışma 

tekniklerini, uygulamada eksiklikleri varsa bunları bir an önce tespit edip 

düzeltmelidir. Ayrıca, öğrencinin yukarıda belirtilen gruplardan hangisine dahil 

olduğu belirlenmeli ve taşıdığı özelliklere göre değerlendirilmelidir. Eğer sınıf 

ortamında öğrencileri rahatsız edici, öğrenmelerini engelleyici birtakım 

problemler varsa bunları düzeltmeye çalışmalıdır. Eğer gerekiyorsa öğrencilere 

etkili kitap okuma, ders dinleme ve derste not alma teknikleri hakkında bilgi 

vermelidir. Eğitici, öğrencinin okul dışı çalışmalarını da kontrol altında tutmaya 

çalışmalıdır. Bunun için aile ile iş birliği şarttır. Böylece okul-öğrenci- ev bir 

bütün haline getirilip, öz düzenleme sürecine süreklilik kazandırılmalıdır.  
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