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ÖN SÖZ

Eğitim ve öğretim kurumlarının amacı,toplumun ve bireyin gereksinimleri
doğrultusunda bireyde istendik yönde davranış değişikliği meydana getirmektir.
Bir insanın düşüncesini değiştirmek yavaş ve zahmetli bir süreçtir,tutumunu
değiştirmek ise çok zordur .
Birisini bir şey yapmaya zorlayabiliriz ama o kişiyi bir şeyi

yapmak

istemeye kesinlikle zorlayamayız ( Hagemann , 1995 ) . İstemek için gereken
arzu içimizden gelir ve motivasyon da içten zevk almamızı sağlayan en büyük
güçtür.
Toplumun

kalkınmasında

önemli

bir

yere

sahip

kurumlarının amacına ulaşması için motivasyon şarttır . Bu

olan

eğitim

nedenledir ki

öğretmenlerin , eğitimin amaçlarına ulaşmak için sadece bilgili olması yeterli
değildir.Öğrencilerin

dersten zevk

almasını da

sağlamalıdır.Bu da

ancak

öğrencilerin dikkatini derse çekerek, onları konuya motive etmekle olur .
Bu çalışma ile K.K.T.C. Ortaöğretirn Dairesi Kültür Bakanlığına bağlı
olarak görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerin motivasyon ve
dikkat algılamaları araştırılmış ve elde edilen verilere dayalı olarak çeşitli
öneriler ortaya konmuştur .
Bu çalışmada desteğini ve yardımını gördüğüm Değerli Hocam Yrd.
Doç. Dr . Erdal

Güryay'a , Doç.Dr.Aydın Ankay'a , katkılarını

esirgemeyen

sevgili eşim Adnan Köşker'e , Sinem Sılaydın Yalgın'a ve K.K.T.C. Ortaöğretim
Dairesi Müdürü Yeter Aslan 'a teşekkür ederim .
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı;K.K.T.C. ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin
öğrenme sürecinde dikkat algılamalarını ve motivasyon faktörlerini tespit
etmektir.Anket bulguları

dikkate alınarak, bu beklentilere uygun dikkat ve

motivasyonun sağlanmasına da katkıda bulunmaktır .
Araştırmanın evrenini 2004-2005 öğretim yılında, KKTC Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı resmi ortaokullarda görev yapan
ortaokul öğretmenleri ve öğrenim gören

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma

verileri 315 öğretmen ve 4279 öğrenciden elde edilmiştir.Verilerin toplanmasında
kullanılan anketin birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ise okul
ortamı ve öğretmen ile ilişkileri
derecelendirme

ölçeği

içeren somlar yeralmıştır.Ankette beşli

kullanılmıştır.Verilerin

değerlendirilmesinde

SPSS

progranundan yararlanılmıştır.Araştırmada dört alt probleme cevap aranmıştır.
Anne babanın beraber yaşaması ve aile bireylerinin kitap,gazete,dergi,
günlük mecmua takip etme sıklıklarının fazla olması öğrencilerin başarı düzeylerini
artırmaktadır.Anne-babası ayn yaşayan ya da anne/babadan biri ölü olan
öğrencilerin başarı oranları nisbeten düşük olmaktadır.Anne mesleği öğretmen ve
ev hanımı olan,baba mesleği öğretmen ve asker olan öğrencilerin daha başarılı
olduğu görülmüştür.Aile ve çevre faktörleri ile doğru meslek gruplarına yönelen
öğrencilerin daha başarılı oldukları ve bunun öğrenci motivasyonunu,dolayısıyla
dikkatini artırdığı değerlendirilmiştir.Öğretmenlerin çoğunluğu ailelerin öğrencilere
gereken desteği sağlamadıklarını düşünmektedirler.Bunun sonucunda

aile-okul

sisteminin aile boyutunda yeteri kadar motivasyon sağlanamadığı anlaşılmaktadır.
Okul ortamında öğretmenin konu ile ilgili yaşanmış olayları anlatması
öğrencilerin dikkatlerini daha fazla toplamakta,sınavda başarılı olma isteği bunu
takip etmektedir.Öğretmenlerin genel düşüncesinin, öğrencilere konuyu anlatmadan
önce merak ve cesaret uyandırdıkları ve konuyu anlaşılır bir şekilde anlattıkları ,
öğrencilerin görüşlerine yer verdikleri , teknolojik donanımı sınıfta yeterli olarak
kullanmadıkları ,derslerde güncel konulara yer verdikleri şeklinde yoğunlaştığı
görülmektedir.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the attention perception and
motivation factors of students who are in secondary school in TRNC during the
learning process. This study also aims to contribute to the ways of improving
students' the attention and motivation.

The population of the research includes the teachers and students from the
public secondary schools which are part of the TRNC Ministry of National
Education and Culture Education system in the 2004-2005 school year. The sample
of the study comprised 315 teachers and 4279 students.In the first part of the survey
to collect data, the students' personal information was sought. In the second part, the
questions about the students' relationships between the school environment and the
teachers took place. In the survey 5 scale measurement was used. To evaluate the
data, SPSS program was used. The research had four sub-questions.

The findings of the study showed that parents who lived together and often
read books, newspapers, magazines, and daily reviews increased the level of
students' success. The success level of the students whose parents were separated or
one of the family member was dead was comparatively low. The student whose
mother's occupation was either a teacher or a housewife or whose father's
occupation was a teacher or a soldier was found to be more successful. It was also
found that influenced by the family and environmental factors, the students tended
to choose the "right job" for themselves and this eventually increased their
motivation and attention level. Most of the teachers thought that families did not
support the students sufficiently. The findings also showed that the families were
not successful enough to motivate their children.

According to the findings of the study teachers' talking about daily issues in
class attracted students' attention more and increased students' desire to be
successful in exams. It was also found that teachers were able to arouse curiosity
and courage in students before they started teaching the topic, explain the subject
comprehensibly, allow students to share their ideas in class, and talk about daily
issues, yet were not able to use technological tools in class effectively.
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GİRİŞ

Problem Cümlesi
K.K.T.C. ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenme sürecinde dikkat
algılamalarını ve motivasyonlarını etkileyen faktörler nelerdir?
Alt Problemler
Belirlenen problem cümlesine dayalı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1 .Aile bütünlüğünün olup olmaması ve ailelerin eğitim düzeyleri ortaokula giden
öğrencilerin başarılarını ve öğrenmeye yönelik motivasyonların ne düzeyde etkiler?
2.0kul ve aile ortamında öğrencileri motive eden unsurlar nelerdir?
3.Sınıf ortamında

öğrencilerin başarılarına etki eden motivler (güdüler) neler

olabilir?
4.Sınıf ortamında

,öğrenmede

motivasyon

ve dikkat unsurları ne ölçüde

gerçekleştiriliyor ?

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; K.K.T.C. ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin
öğrenme sürecinde dikkat algılamalarını ve motivasyon faktörlerini tespit etmektir. Elde
edilen anket bulguları

dikkate alınarak,beklentilere

uygun dikkat ve motivasyonun

sağlanmasına da katkıda bulunmaktır .

ilköğretim basamağının son yıllarında okumaya karşı ilgisi ve yeteneği düşük
olan öğrencilerin bile pop müzik şarkılarını,şarkı sözlerini,kasetlerini tartışmaları ilgi
çekicidir.

Yine motosiklet ya da araba motorları hakkında oldukça yüksek düzeyde bilgi
sahibi orta öğretim basamağındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler vardır.Bunların
yine okullarda daha az karmaşık durumları öğrenmeleri gerektiğinde normalin altında
çaba gösteren öğrenciler olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır.
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Ayrıca beş
memnuniyet

havası

yaşındaki

çocuklarda

görülürken,

öğrenmeye

ortaöğretim

karşı, genel bir istek ve

basamağındaki

pek çok öğrencinin

yüzündeki sıkıntı ifadeleri dikkat çekiyor.Bu durum,özellikle beş-onbeş yaşlarındaki
çocukların güdülenme sorununu göstermektedir.

Motivasyon olmaksızın değişim olmaz,öğrenme olmaz.En önemlisi motivasyon
olmaksızın istenilen sonuçlara ulaşılamaz (Hanks,1999).Bu nedenle öğrencilerin aile
ortamı ve öğretmenleri ile görüşleri büyük önem taşımaktadır.

Araştırmanın Önemi

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak veya

ihtiyaçlarının

eksikliğinin ortaya

çıkardığı gerilimden kurtulmak için ,bunları giderecek hedeflere doğru harekete geçerler.
Bu yönden okul eğitiminde ihtiyaç yaratmak veya varolan ihtiyaçlardan yararlanmak
öğrencileri

güdülemede

etkili

rol

oynar

(Fidan,1985).

Motivasyon

ihtiyaçların

tatminidir.İnsanlar ancak ihtiyaçları karşılandığı sürece motive edilebilirler .Özellikle de
bir öğretmen isek ve öğrencilerimizden başarı istiyorsak onları motive etmemiz şarttır
(Hanks, 1999).

Bir öğretmen öğrencilerinin ihtiyaçlarını yakından tanır ve ihtiyaçlarını tespit
edip karşılarsa,onların dikkatlerini konuya nasıl çekip motive edeceğinide öğrenmiş
olur.Motivasyon konusunda önemli olan faktör,öğretmenin dersi anlatış tarzı değil,onun
sınıfta oluşturduğu atmosferdir (Hanks, 1999).

Bu araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşleri
alınarak,eğitim kurumlarında ve aile ortamında

dikkat ve motivasyonun ne ölçüde

sağlandığı hakkında bulgular elde edilmiştir.Araştırmanın öğrenmede dikkati sağlama ve
motivasyon
gerekçesi

oluşturma

alanlarında

ile bu konunun

bazı bilgi boşluklarını

araştırılması,araştırmacı

ve eksikleri gidereceği

tarafından

gerekli ve önemli

görülmüştür. Ayrıca elde edilecek bulguların değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin
derslere karşı motive edilmesinin ve dikkat sağlama sürecinin

geliştirilmesine katkıda
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bulunacağı düşünülmektedir.Motivasyonla

güdülenme, motivle güdü eşanlamlı olarak

kullanılmıştır.
Sayıltılar
l .K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi kayıtlarından
alınan bilgi ve istatistiksel veriler doğru kabul edilmiştir.
2. K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Dairesine bağlı olarak
görev yapan bütün ortaokul öğretmenleri ve öğrencilerinin anket sorularına verdikleri
cevaplar doğru kabul edilmiştir.

Sınırlılıklar
Araştırma yer,zaman ve konu yönünden;
l.K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi ne bağlı olarak
görev yapan ortaokul öğretmenleri ve bu ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler,
2.2004-2005 Öğretim yılı,
ile sınırlıdır.

Araştırmanın Yöntemi

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evreni, ömeklem,veri toplama aracı, verilerin
çözümlenmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Araştırma,ortaokullarda öğrenmede motivasyon ve dikkatin ne ölçüde
sağlandığını belirlemeye yönelik olduğundan tarama modelindedir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini 2004-2005 öğretim yılında,K.K.T.C. Milli
Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi'ne

Eğitim ve

bağlı olarak çalışan tüm ortaokul öğretmenleri
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ve resmi ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.Araştırmada;

çalışma

tüm evren üzerinde yapıldığından evrenden örneklem alınması yoluna gidilmemiştir.

Tablo: 1
Araştırma Evreni,Örneklem, Verilen ve Alınan Anket Sayısı

K.K.T.C. Bölgesi Ortaokulları
Bekirpaşa Lisesi
Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji
Güzelyurt Türk Maarif Koleji
Lefke Gazi Lisesi
19 Mayıs Türk MarifKoleji
Polatpaşa Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Değirmenlik Lisesi
Atleks Sanverler Ortaokulu
Bayraktar Ortaokulu
Beyarmudu Ortaokulu
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
Demokrasi Ortaokulu
Esentepe Ortaokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
Şht. Turgut Ortaokulu
Şht. Zeka Çorba Ortaokulu
Anafartalar Lisesi
Bayraktar Türk Maarif Koleji
TOPLAM

Okul Öğrencileri
Verilen Anket
Alınan Anket

295
483
290
135
312
430
203
33
275
434
627
66
482
714
366
84
222
934
761
134
635
652
8269

28
210

49
142
325
120
33
187
12
245
62
369
524
278
56
81
820
322
123

4279

..

5

Tablo: 2
Araştırma Evreni,Örneklem,Verilen ve Alınan Anket Sayısı

Okul Öğretmenleri
K.K.T.C. Bölgesi Ortaokulları

Verilen Anket

Bekirpaşa Lisesi
Gazi Mağusa Türk Maarif
Güzelyurt Türk Maarif Koleji
Lefke Gazi Lisesi
19 Mayıs Türk MarifKoleji
Polatpaşa Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Değirmenlik Lisesi
Atleks Sanverler Ortaokulu
Bayraktar Ortaokulu
Beyarmudu Ortaokulu
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
Demokrasi Ortaokulu
Esentepe Ortaokulu
Mehmetçik Ortaokulu
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
Şht. Turgut Ortaokulu
Şht. Zeka Çorba Ortaokulu
Arıafartalar Lisesi
Bayraktar Türk Maarif Koleji
TOPLAM

Alınan Anket

42
47
30
40
33
51
39
30
40
30
57
6
51
54
26
9
25
70
65
19
68
55
882

14
16

10
24
10
11
25

24
6
41
36
13
9
8
47
18
3

315

Veri Toplama Aracı

Anket hazırlanmadan önce, "Anket Hazırlama Kılavuzu" (Baş,2002),"Bilimsel
Araştırma ve İstatistik Teknikleri" (Kaptan, 1993), "Yönetici İçin Küçük Motivasyon
Modelleri

(Rosenbaum,1993),Motivasyon

Kavramına

Genel

Bir

Bakış

(Baykal, 1978),İnsanları Motive Etme (Maitland, 1997) ,Sınıfta Motivasyon (Ceylan,
2003), Çalışma Yaşamında

Güdüleme

Kuralları (Onaran, 1981 ),Örgütlerde

İletişim

Kalitesi (Gürgen, 1997),Motivasyon El Kitabı (Hagemann, 1995),İnsanları Motive Etme
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(Bentley, 2003), Eğitim Psikolojisine Giriş (Ankay, 1997)" kitapları okundu.Bu konuya
yakın konulardaki anketler de incelenerek anket taslağı oluşturuldu.Uzman gürüşleri
alındı.Hazırlanan

anket,K.K.T.C.'de

Ortaöğretim

Dairesi Milli Eğitim ve Kültür

Bakanlığı'na bağlı Lefkoşa'da 8 pilot ortaokula uygulanarak ön uygulamadan geçirildi.

Ön uygulamada başarılı bulunan anket, yeter sayıda çoğaltılarak uygulamaya
hazır hale getirilmiştir.Öğrencilere 8269 anket gönderilmiş, 4279 anket geri dönmüştür.
Öğretmenlere 882 anket gönderilmiş3 l5 anket geri dönmüştür. Anketin

geri dönüş

oranı, öğrenciler için% 51,2, öğretmenler için% 35,7 olmuştur.

Veri

toplama

aracı

olarak

geliştirilen

anket

tüm

denekler

için

ortak

hazırlanmıştır. Anketin genel açıklama kısmında anketin amacı belirtilmiş,anketin nasıl
cevaplanması gerektiği,ankete verilecek cevapların sadece araştırma için kullanılacağı
vurgulanmış ve isim belirtilmemesi istenmiştir.Anket

Birinci

bölümde araştırmaya

iki bölümden oluşmaktadır:

katılanlar ile ilgili kişisel bilgileri içeren sorular

yer almıştır.İkinci bölümde ise okul ortamı ve öğretmen ile ilişkileri içeren

sorular yer

almıştır.Ankette her soruya verilecek cevapların önem derecesini belirlemek için beşli
ölçek kullanılmıştır.

Anket yoluyla verilerin işlenmesine
açıklamaya

uygun

yapılıp

geçilmeden önce cevaplama işleminin

yapılmadığı,

cevaplanmamış

anketin

bulunup

bulunmadığı,anketlerin tümü üzerinde inceleme yapılarak kontrol edilmiştir.Araştırmaya
katılanların ankete yansıyan görüşlerinden

elde edilen verilerin analizi için SPSS paket

programı kullanılmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi
Ortaokul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin motivasyon ve dikkat algılamalarını
değerlendirmek amacı ile uygulanan anketler,aile ortamı ve okul ortamında oluşabilecek
motivasyon ve dikkate ilişkin unsurlardan oluşmaktadır.
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Öğrenci anketleri iki bölümden oluşmuş olup, birinci bölümde aile ortamında
sonuçları

itibariyle motive edici sonuçlar

almış,ikinci

bölümde ise aynı hususlar

doğurabileceği

okul,

düşünülen

sınıf ortamı

sorular yer

ve öğretmenler

için

düşünülmüştür.

Öğretmen anketleri de iki bölümde ele alınıp hazırlanmışnr.Birinci

bölümde

öğretmenlerin sosyal durumları ile ilgili sorular sorulmuş, öğrencilere yönelik öğretmen
görüşlerinin nasıl oluştuğuna ışık tutulmaya çalışılmıştır.Anketin

ikinci bölümünde ise

okul ve sınıf ortamında öğretmenlerin motivasyon ve dikkati nasıl algıladıkları ortaya
konmaya çalışılmıştır.Her iki anketin sonuçları da yüzde cinsinden ve temel,genel ve
çoklu tablolarla ,her iki anketin 29ncu ve 46ncı soruları arasındaki sorular da tablo ve
katılım yüzdelerini kapsayacak şekilde pasta grafiği olarak gösterilmiştir.

Öğretmenlerin öğrenmeyi gerçekleştirirken , sınıfta oluşturdukları motivasyon
atmosferini ve dikkati incelemek , öğrencilerin motivasyon ,dikkat algılamalarını ortaya
koymak amacıyla tüm değerlendirmelerde

SPSS programı kullanılmıştır.

İlgili Araştırma ve Yayınlar

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan "Öğrenmede
dikkatin algılanması ile ilgili K.K.T.C.'de

bir araştırmaya

Motivasyon ve

rastlanmadığından

dışında yapılan ve konu ile doğrudan veya dolaylı olan ilgili araştırmalara

yurt
yer

verilmiştir.
Yüksel
öğretmenlerin

(200 l ),

Kocaeli

İlinde

kurumsal motivasyonlar

incelenmiştir.Öğretmenlerin

kurumsal

kamu

ve

bakımından
motivasyonları

özel
farklılık

ortaöğretim

kurumları

gösterip göstermediği

sosyo-demografık

özellikleri

(Cinsiyet, medeni hal, eğitim, kadro durumu, hizmet yılı, gelir ) güdüleri ( Mesleki ideal,
okul ile ilgili konularda görev alma, idareci olma isteği ve kurumsal değerlendirmeleri,
branş rekabeti, diğer öğretmenlerle

rekabet,

uygun teknik ekipman ve doküman
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yeterliliği, idarecilerin beklentilere yanıt vermesi, idarecilerin yeterliliği, öğrencilerin
derse ilgisi ve öğrencilerin hedefleri ) şeklinde üç ana bölümde toplanmıştır.
Demiral (2003), Eskişehir İlindeki resmi ve özel okullarda görev yapan
öğretmenlerin, okul müdürlerinin kendilerine karşı dil kullanım durumları konusundaki
görüşleri

incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara

genel olarak öğretmenlere

karşı dil kullanımlarında

göre, okul

dikkatli,

davranmaktadırlar. Kontrol edici dil ve motivasyon kırıcı dil

müdürleri

bilinçli ve hassas

ilköğretim okullarında

daha fazla kullanılmaktadır.
Özbek (1998), İzmir İlinde yaptığı araştırmada ilköğretim okullarında görev
yapmakta olan okul müdürlerinin iletişim ve motivasyon becerilerine ilişkin sahip
olması gereken nitelikler ile mevcut durumun karşılaştırılması amaçlanmıştır.
-Araştırrna sonucunda elde edilen bulgular şunlardır;
-Okul müdürlerinin
iletişim

becerileri

iletişim becerilerine

okul müdürleri

tarafından

ilişkin öğretmen

algılarına göre

ara sıra ve çok seyrek

düzeyde

uygulanmaktadır.
-Okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmen beklentilerine göre
iletişim becerileri okul müdürleri tarafından her zaman uygulanmalıdır.
-Okul

müdürlerinin

iletişim

becerilerine

ilişkin

öğretmenlerin

algı

ve

ilişkin

öğretmenlerin

algı

ve

beklentileri arasında anlamlı düzeyde fark vardır.
-Okul

müdürlerinin

iletişim

becerilerine

beklentileri, onların kişisel özelliklerine göre farklılık göstermektedir.
-Okul müdürlerinin motivasyon becerilerine ilişkin öğretmen algılarına göre bu
motivasyon

becerileri okul müdürleri tarafından ara sıra ve çok seyrek düzeyde

uygu !anmaktadır.
-Okul müdürlerinin motivasyon becerilerine ilişkin öğretmen beklentilerine
göre bu motivasyon becerileri okul müdürleri tarafından her zaman uygulanmalıdır.
-Okul müdürlerinin

motivasyon becerilerine

ilişkin öğretmenlerin

algı ve

ilişkin öğretmenlerin

algı ve

beklentileri arasında anlamlı düzeyde fark vardır.
-Okul müdürlerinin motivasyon becerilerine

beklentileri onlara kişisel özelliklerine göre farklılık göstermemektedir.

9

Özerbaş (2003), 'Bilgisayar

destekli bağlaşık

öğretimi

motivasyonu ve transfer becerilerine etkisi'ni araştırmıştır.Deneysel
önce matematik dersi 'çember,

daire ve silindir'

ünitesi

öğrenen

başarısı,

işleme başlamadan

ile ilgili bilişsel grup

davranışlarına sahip olma bakımından deney ve kontrol grupları arasında fark olup
olmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar her iki gruptaki öğrencilerin bilişsel grup
davranışlarına sahip olma bakımından, birbirine denk kabul edilebileceğini göstermiştir.
Araştırmada elde edilen bulgular sonunda, bilgisayar destekli bağlaşık öğretimin
uygulandığı

deney grubunun, geleneksel öğretim yönteminin

uygulandığı

kontrol

gruplarından daha başarılı olduğu görülmüştür.
Çam (1999),

lise öğrencilerinin spor motivasyonu ve beden eğitimi dersi

motivasyonu ne düzeyde olduğunu belirtmek, elde edilecek bulgularla konuya açıklık
getirmek ve öneriler geliştirme amacı ile bir araştırma yapmıştır. Araştırmada lise
öğrencilerinin genel spor motivasyonu olduğundan yüksek çıkmıştır. Buna rağmen
beden eğitimi dersi motivasyonu düşük bulunmuştur. Spor motivasyonu
deneklerin yaşı, okulları, illeri

ayrı ayrı karşılaştırılmış

açısından

ve anlamlı bir farklılık

bulunmamıştır. Beden eğitimi dersi motivasyonu deneklerin cinsiyetini, sınıfı, okulları,
illeri bakımından ayrı ayrı karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Kaya (1998), motivasyon teorilerinde ödüllendirme sistemleri ve uygulama adı
altında bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya göre çok hızlı gelişen ve değişen iş
yaşamında, başarıya ulaşmak için bir bütün olarak içinde bulunulan durum ve şartların
çok iyi değerlendirilip
tutumlarının
yaşamda

analiz edi Im esi gerekmektedir.

İnsanların

beklentileri

iyi bilinmesi başarıya ulaşmada önemli faktörlerdendir.

insanların

beklenti

ve tutumları

da buna

paralel

olarak

ve

Dinamik bir
değişkenlik

gösterebilmektedir.
Sabancı (1994), yöneticileri çift yönlü iletişim ortamında iş deneyimi

ve

motivasyon bakımından nasıl etkilendiği, karara katılmasının iş doyumu ve motivasyonu
nasıl etkilediği bunun yanında çift yönlü iletişimi yöneticilerin özel yaşamında
gerçekleştirme

ve iş

arkadaşları

ile olan

ilişkilerini

ne

kendini

yönde etkilediğini
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incelemiştir. Araştırmayı Malatya İl merkezinde bulunan ortaöğretim

II. Kademe

okullarda yapmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.
1- Çift yönlü iletişimin az olduğu durumlarda iş doyumu da az olmaktadır.
2- Çift yönlü iletişimin az olduğu durumlarda motivasyonun da düşük olduğu
gözlenmiştir.
3- Karara katılma ve iş doyumu ile ilgili motivasyon arasında anlamlı bir ilişki
bulunmakla beraber farkın kaynağı hakkında veri elde edilememiştir.
4- Çift yönlü iletişim yöneticilerin kendini geliştirmesine katkıda bulunmakla
beraber bunu olumsuz yönde etkilediği anlamına gelmez.
5- Çift yönlü iletişim yöneticilerin iş arkadaşları ile olumlu ilişkiler geliştirmesine
katkıda bulunmaktadır.

Tanımlar
Bağlanma Güdüsü: Diğerleriyle duygusal ilişkiler kurma ve kişinin arkadaşlar edinme
isteğidir (Can, 1985).

Başarı Güdüsü: İyi iş yapma ya da bir kusursuzluk standardıyla rekabet etmenin önemli
olduğu eylemlere yönelmedir (Can, 1985).

Çatışma:Birbirinin

aynı ya da karşıtı olan bireyde yarattığı sarsıntılara çatışma denir

(Ankay, 1997).

Dikkat: Uyarıcılar üzerinde bilinçli bir odaklaşma sürecidir (Aydın, 2001).
Dürtü: Organizmada etkinlik yaratan ya da artıran fizyolojik bir güç anlamına gelir
(Köknel, 1989).

Erk Güdüsü: Diğerlerini
eğilimidir (İncir, 1984).

etkileme araçlarını denetleme yoluyla doyuma ulaşma
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Güdü (Motiv): Bireyi bir harekette bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih
etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü kuvvet ve faktörlerdir (Sabuncuoğlu ve Tüz,
1998).

Motivasyon (Güdülenme):
demektir(Eren, 1979).

Bir insanı belirli amaç için harekete

Öğrenme: Yaşantı sonucu davranışta meydana gelen nispeten sürekli

geçiren

güç

bir

değişikliktir (Morgan, 1981).
Özyeterlilik:Bireyin yapması gereken performans ile kendi kapasitesini karşılaştırıp
duruma göre harekete geçmesidir (Korkmaz,2002).

Kısaltmalar

K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

M: Anket soru numarası
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BÖLÜM I
KURAMSAL TEMELLER

I.I.Motivasyon (Güdülenme) Kavramı

Motivasyon kavramının tam karşılığını bulmak oldukça zordur. bu kavram
İngilizce ve Fransızca "motive" kelimesinden türetilmiştir. Motive teriminin Türkçe
karşılığı güdü veya harekete geçirici olarak belirlenebilir. Kısaca motivasyon bir insanı
belirli amaç için harekete geçiren güç demektir. O halde motive, harekete geçirici,
hareketi devam ettirici ve olumlu yöne yöneltici, üç temel özelliğe sahip bir güçtür.
Motive temel kavramından türetilen motivasyon ise, bir veya birden çok insanı, belirli
bir yönde doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır
(Eren, 1979).

Birey açısından motivasyon, bireyin kişisel gereksimlerinin doyurulmasından,
bireyin kendini gerçekleştirmesine

kadar birçok evreleri kapsar. Örgütsel

açıdan

motivasyon ise; örgüt üyelerinin çalışmaya başlamalarını, çalışmalarını sürdürmelerini
ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan güçlerin veya mekanizmalann tümü
anlamını taşır (İncir, l 984).

Güdülenme

bir şey yapmak için harekete geçmek demektir.İnsanlar

farklı

düzeylerde ve farklı biçimlerde güdülenirler (Sardoğan, 2003).Örneğin; bir öğrenci, aile
ya da öğretmeninin

takdirini

kazanmak için ev ödevini ilgi ve istekle

Başka bir öğrenci de, daha iyi not

almak için

yapabilir .

çalışırken,bir diğer öğrenci kendi

amaçlarına ulaşmak için öğrenmek isteyebilir.Burada içsel ve dışsal olmak üzere iki tür
güdülenmeden

söz

etmek

olanaklıdır. Birey içsel güdülendiğinde performansın ve

öğrenmenin niteliği artmaktadır (Ryan and Deci, 2000).

İçsel güdülenmede dışandan ödüle gerek yoktur, ödül etkinliğin kendisidir ve
birey görev yaparken ya da bitirdiğinde doyuma ulaşır. Güdülenme

içsel ya da dışsal
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olabilir. İçsel güdüler araştırma ve merak duygusunu içerirken, dışsal güdüler statü ve
sosyal kabul görmeyi içerirler. Sınıflardaki temel sorunlardan birinin, 'sosyal
görmeyi

sağlayacak

amaçlara ulaştıran

içsel güdülenmeye yeterince

kabul

rehberlik

edememek' olduğunu söyleyebiliriz.Güdülenmeyi etkileyen üç temel etmenin olduğunu
söyleyebiliriz. Bunlar;
I .Öğrenme biçimi,
2.Öğrenme amacına ulaşma isteği,
3.Öğrenmeye karşı olumlu tutum ve çaba dolu davranıştır (O'connell ,1973).

Lawler ve Porter ise ödülleri içsel ve dışsal olarak ikiye ayırmıştır. İçsel ödüller
bireyin ilgilendiği ödüller, dışsal ödüller ise organizasyonun ilgilendiği ödüllerdir.Bu
model, içsel ve dışsal motivasyonları, içsel ve dışsal ödüller şeklinde dönüştürmekle
modeldeki

her

iki

grubun

da

(birey

ve

organizasyon)

organizasyonunun

motivasyonundan sorumlu tutmaktadır (Akdemir, 2003).

Bireyin gereksinmelerini doyurmak amacıyla, öğrenme
isteği

ve

eyleme

geçme

içinde bulunmasına güdülenme diyebiliriz (Başaran, 1991). Bireylerin açlık,

susuzluk, uyku yerine statü gereksinimi, sosyal kabul edilme ve başarı gibi diğer pek çok
etkenle

güdülendiği açıktır. Ama tüm güdüler üç önemli işlevde bulunur (Sardoğan,

2003);
I.Organizmayı belli uyarıcılara doğru yöneltir, hareket ettirirler.
2.Davranışları, belirli amaçlara ulaşmak için yönlendirirler.
3.Amaçlara ulaşmada etkili olan davranışları pekiştirirler.

Okula yeni başlayan çocuklar meraklı

olmak

yanında, araştırma

ve

araç

gereçlerden yeni bir şeyler yapmaya da çok isteklidirler. Ne yazık ki öğretmenlerin
çok azı bu çocukların sosyal statü ve kabul edilmeye yüksek derecede güdülendiğini
fark etmektedir ( O'connell, 1973).
Bir organizma olarak her gün çeşitli davranışlarda bulunuruz.Hiçbir
gelişigüzel ve kendiliğinden olduğu söylenemez. Organizmayı

davranıma

davranışın
sevk eden
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sebep ya da sebepler vardır. Organizmayı çeşitli davranışlara

motivler sevk eder.

Motivler

motivlerin

insanın içinden gelirler. Davranışlarımız

her zaman

etkisiyle

meydana gelir (Arı, Üre ve Yılmaz, 1999).

Çeşitli uyaranlara karşı tepki gösteren organizmayı ve onu bütünü ile temsil eden
kişiliği incelemek ve değerlendirmek için ' ara değişkenler' adı verilen ve uyaranla tepki
arasında yer

alan

organizma

özelliklerinden

söz etmek ve incelemek gerekir.Bu

ara değişkenler ise ; insanın gereksinimleri , güdü ve dürtülerini
güçler diye bilinen

özelliklerdir.Diğer

karşılayan davranışları başlatan

bir deyişle

içine alan ve güdüsel

organizmanın

gereksinimlerini

güçler olarak da niteleyebileceğimiz güdü , dürtü ve

içgüdü kavramları vardır ( Öztürk,

1983 ).

Güdü
Güdü

kavramı

Latince

'movere'den

türemiştir.Movere

harekete

geçirme

anlamındadır (Lunenburg ve Ornstein, 2004).Bir davranışı başlatan , açığa

çıkaran

anlaşılır kılan , açıklayan sürdüren ve yönlendiren fizyolojik ve psiko - sosyal enerjiye
güdü diyebiliriz ( Köknel , 1989 ).

Motivasyon

kavramının

özünü güdü oluşturur.

Güdü, bireyi bir harekette

bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen
sürücü kuvvet ve faktörlere denir. İnsan yaşamına yön veren ve özellik katan çeşitli
güdüler vardır. Bunlar, canlı bir organizma olarak tanımlanan insan üzerinde olumlu ya
da olumsuz etkilerin yarattığı uyarılma sonucu oluşur ve bir iç itilme ya da dürtü olarak
belirir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998).

Güdüler, bir diğerini tamamlamak veya gücünü azaltmak suretiyle birbirlerine
etkide

bulunurlar

ve

dolayısıyla

da

insan

davranışlarını

etkilerler.Buradan

da

anlaşılabileceği gibi, her insanda iç istekler veya umutlar olabilir, böylece güdülerin
sayısı artar. Bunlar farklı şiddetlerde ortaya çıktıkları gibi tatmin edildikleri veya
edilmedikleri oranda artıp, azalabilirler. Bazı hallerde güdülerin sırasının da değiştiğini
görebiliriz. Bu gibi durumlarda, bir güdü geride bırakılarak onun ardından gelen başka
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birisi tatmin edilmektedir.

Dürtü
Bu kavram organizmada

etkinlik yaratan ya da artıran fizyolojik bir güç

anlamına gelmektedir.Ayrıca dürtü bir etki ya da hoş olmayan bir uyaranın etkisi altında
dengesi değişmiş olan organizmanın

eski durumunu alabilmesi için bir itme ve

canlandırma anlamına gelmektedir (Köknel, 1989).
Denge
Bu kavram , iç çevrenin değişmezliği anlamına gelmektedir.İnsanın

yaşamını

uyumlu bir biçimde sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal yönden dengeli
bir biçimde yaşaması gerekir. Canlı varlıkların yaşayabilmesi ve organizmada beden
ısısı, oksijen, su ve kandaki şeker oranı gibi öğelerin belli sınırlar içerisinde tutulması
gerekir.Örneğin; beden

ısısında

oluşabilecek birkaç derecelik yükselme ölüme bile

neden olabilir (Baymur, 1994).

1.1.1. Güdü ve Güdü Çeşitleri

Mc Clelland güdüyü şöyle tanımlar; " güdü, bir duyguyla ya da duygu yaratan
koşullar ile birleşen işaretlerin tecrübe edilen sonucudur."

Bir duygunun ortaya

çıkmasına neden olan işaretlerin tipi yönünden önce güdüleri diğerlerinden ayırmamız
gerekir

(Can,

sınıflandırma;

1985).Güdülerin

çeşitlerine

yönelik

olarak

yapılan

en

yaygın

içgüdüler, fizyolojik güdüler, sosyal güdüler ve psikolojik güdüler

şeklinde yapılanıdır (Aşıkoğlu,1976).

İçgüdüler
Öğrenilmemiş, değiştirilemeyen, türe özgü

kalıplaşmış

davranış

örneklerini

doğuran ve sürdüren güçlere içgüdü diyebiliriz (Sardoğan, 2003).

Herhangi bir davranışın

içgüdüsel olarak nitelendirilmesi

taşıması gerekir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998);

için şu koşulları
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Kesin bir fizyolojik neden bulunmalıdır.
İçgüdüsel olarak

adlandırılan

davranışın

hayvanlar aleminde evrensel niteliği

olmalıdır.
İçgüdüye

dayalı

olduğu

kabul

edilen

davranış,

öğrenme

süreci

sonunda

değişmemelidir.

İçgüdüler

bilinçsiz

sonucu olarak evrensel
açıklamada

içgüdülerin

olmakla

birlikte

belirli

refleksler

bir düzeni yansıtırlar.

Ancak

yeri yoktur (Sabuncuoğlu

ve

ve doğal

insanların

davranışların

bilinçli davranışlarını

Tüz, 1998).

Güdü ile dürtü arasında aslında önemli bir farklılık gözlenmemektedir. Çoğu
zaman her iki kavram birbiri yerine kullanılmaktadır.Ancak,genel

olarak dürtü kavramı

biyolojik gereksinimleri belirleyen itici güç için kullanılmakta; güdü kavramı da dürtü
anlamını

da içine alan, ancak

daha çok yaşam deneyimleri

sonucu

ortaya çıkan

gereksinimleri belirleyen daha genel ve kapsamlı bir kavram olarak kullanılmaktadır.
Örneğin; açlık, susuzluk ve cinsellik dürtüleri biyolojik gereksinimleri
itici

belirleyen

güçlerdendir.Güven, korunma ve onurunu koruma güdüleri de daha çok yaşam

deneyimleri sonucunda ortaya çıkan itici güçlerdendir (Sardoğan, 2003).

Dürtü

ve

güdüler;

gelişebilmelerine, öğrenme ile

özlerini,
ortaya

amaçlarını, nesneleri değiştirebilmelerine,
çıkabilmelerine karşın,

içgüdüler, türe özgü

davranış örneklerini başlatan , değişmeyen ve doğal olarak bulunan güçlerdir.Örneğin;
kuşların göç etmesi ve balıkların özel yerlere yumurtlamaları
örneklerini

başlatan,

değişmeyen ve

türe özgü davranış

doğal olarak bulunan güçlerdendir (Öztürk

,1983).

Fizyolojik Güdüler
Bireylerin

yaşamalarını

devam

ettirebilmeleri

için

gerekli

olan

temel

gereksinimlerini gidermeye yönelik olan güdüler, fizyolojik güdüler olarak adlandırılır.
Bu tür güdüler

yarı bilinçli, yarı bilinçsiz güdülerdir.Bu tür güdülere örnek olarak;
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beslenmek,

giyinmek verilebilir.

Fizyolojik

ihtiyaçların giderilmesine

dayalı olan

güdüler tüm insanlarda var olmakla beraber, şiddet ve kuvveti kişiden kişiye değişir
(Aşıkoğlu, 1996).

Sosyal Güdüler
İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak toplum hayatı yaşarlar. Yani insanlar daima
bir arada toplumu yöneten gelenek, görenek, kanun gibi kurallarla bir düzen içinde,
kişisel ilişkilere sahip olarak hayatlarını devam ettirirler. İnsanlar toplumun düzenini
sağlayan kurallardan bir an olsun uzak kalamazlar. Toplum hayatının devamını ve
düzenini sağlayan kurallar, insan hayatında davranış alışkanlıklan

sağlar. Bunlara

görenekler, gelenekler, idealler denir. Birey de toplumun beğendiği, takdir ettiği bu
ideallere, görenek ve geleneklere göre davranışlara sahip olmaya çalışır.Yani toplumun
beğendiği, takdir ettiği davranışlar, bireyin ulaşmak istediği davranış şekilleri için birer
güdü rolü oynarlar. Buna göre sosyal güdüler, toplum hayatı yaşayan bireyde; eğitim,
öğrenme, tekrar ve alışkanlıklar sonucu meydana gelen iç itilmeleri etkileyen kuvvet ve
etmenlerdir (Öztabağ, 1970).

Psikolojik Güdüler
Bireyin çok çeşitli nedenlerle, davranışlarını belli bir şekilde ve belli bir yönde
etkileyen kuvvetlere psikolojik güdüler denir (Öztabağ, 1970). Bu tür güdüler, bireyin
kişilik

yapısı

ve

davranış

özellikleriyle

bütünleşen

güdülerdir.

Psikolojik

gereksinimlerden kaynaklanan güdülerin analizini yapmak sosyal ve fizyolojik güdülerin
analizine göre daha zordur (Aşıkoğlu, 1996).

Davranışlarımızın

psikolojik

olan

yönlerini

çoğu

zaman

kendimiz

de

açıklayamayız. Çünkü bunların kökleri ta çocukluğumuzdan hatta soyaçekimimizden
başlayıp

bugünkü

çevresel

etkilenmelere

kadar

gelirler.

O bakımdan,

bireyin

davranışına, davranış yönüne ve davranış özelliklerine bakmakla, o davranışı etkileyen
güdüyü anlayabilsek de nedenini anlayamayız. Çünkü bir davranışı etkileyen kuvvet ile,
davranışı doğuran olaylar birbirinden farklıdırlar (Öztabağ, 1970).
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Sardoğan (2003), güdüleri genelde birincil ve ikincil güdüler olarak iki grupta
toplar.Ancak güdülerin üç grupta toplandığını da görebiliyoruz.Bunlar;Birincil

, ikincil

ve genel güdülerdir.

Birincil Güdüler
Bu gruptaki güdüler:organizmanın
etkiye sahiptir.Örneğin;Yeme
cinsellik

birincil

güdülerdir.Fizyolojik

yaşar kalmasını sağlamada düzenleyici bir

, içme ,nefes alma ve düzenli bir vücut ısısı sağlama ,

güdülerdir.Bu

güdüler,

öğrenilmemiş

ve

fizyolojik

temelli

dengenin bozulması ile bunu yeniden sağlamak üzere birey

harekete geçer.

İkincil Güdüler
İnsanlara özgü bu güdüler.çok çeşitlidir ve öğrenilmiştir.Örneğin , güç ,başarı
elde etme ve ait olma güdüleri, en önemli ikincil güdülerdir.Bunlara güvenlik ve statü
güdülerini de ekleyebiliriz.Öğrenme

kavramlarıyla

yakından ilgilidirler (Sardoğan,

2003).

Genel Güdüler
Bu gruba öğrenilmemiş ve aynı zamanda fizyolojik kökenli olmayan güdüler
girer.Ömeğin;merak

,yetkinlik ,çevre ile uğraşma ,etkinlik ve sevgi güdüleri genel

güdülerdendir.İnsanlar çevrelerini kontrol altında tutmak ya da kendilerine karşı yetkin
hissetmek isterler. Yaptıkları iş hakkında bilgi sahibi olmak isterler ,bir takım olaylan
başlatmak

ve kontrol

etmek

isterler.Bu

şekilde

çevre

ile başetme

etkinlikleri

artar.Değişik canlı türlerinde bu güdüler çevreleri ile ilişkilerine bağlı olarak değişiklik
gösterir.Sevgi güdüsü bireyi ısı , rahatlık ve destek aramaya yöneltir.Bu gereksinimlerle
ortaya çıkar.Öğrenilmemiş bir güdü olup cinsellik birincil güdüsü ya da ait olma ikincil
güdüsüyle

aynı sınıfa konur.Ancak

, bu iki güdüden

farklı olduğu bir takım

araştırmalarla ortaya konulmuştur (Ateş, 2004 ).

Güdülere süreklilik açısından bakıldığında ise, yine iki grupta toplayabiliriz.
Bunlar; durumluk ve sürekli güdülerdir (Sardoğan, 2003).
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Durumluk güdüler
Belli

bir durumun

etkisiyle

ortaya

çıkan

ve geçici

olan duyulardır.

Ömeğin,yalnızca dersten geçer not almak isteyen öğrencinin ortaya koyduğu davranış
durumluk güdülerdendir (Sardoğan, 2003).

Sürekli güdüler
Durumluk güdüye oranla daha kalıcı olan güdülerdir.Ömeğin,yalnızca

dersten

geçer not almak için değil de, o derse ve alan ilgisi olan öğrencinin ortaya koyduğu
davranış sürekli güdülerdendir (Sardoğan, 2003).

Genel olarak güdü türlerine bakıldığında bu sınıflandırmaların kesin
birbirinden ayrılmadığını

görebiliriz.Bireylerde

olarak

zaman zaman çeşitli güdü türleri

birlikte, zaman zamanda bir güdü türü diğerine göre daha baskın görülmektedir
(Açıkgöz-Ün, 1996).

Güdülenmiş

davranışın

amacına

ulaşmamasına

engellenme

denmektedir (Ankay, 1997). Birbirinin aynı ya da karşıtı olan güdülerin bireyde yarattığı
sarsıntılara da çatışma denir (Ankay, 1997).

Çatışmalar ise iki ya da daha fazla olumlu ,değerli amaç nesnesi bir arada ise
yanaşma-yanaşma,

iki ya da daha çok olumsuz değerli amaç nesnesi bir arada ise

uzaklaşma-uzaklaşma ve bir amaç nesnesinin hem olumlu hem olumsuz yönleri var ise
yanaşma-uzaklaşma biçiminde olabilmektedir.Çatışma sonucu birey içinden çıkamadığı
ya da uyum sağlayamadığı durumlarda kaygı yaşayacaktır.Bundan
benliğin savunma mekanizmalarını

kurtulmak içinde

ya uyuma yönelik ya da savunmaya yönelik

sürdürecektir (Sardoğan, 2003).

Savunma mekanizmalarının savunmaya yönelik kullanımı benlikte olumsuz izler
bırakabilir.Bu da bireyin benliğinin gelişimi açısından sorunlar doğurabilir (Öztürk,
1983).

Bireyin güdülenmesini etkileyen etmenler,bireyin içinde bulunduğu ya da geçmiş
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yaşantılarındaki
iki yolla

güdüsel örtüsüne göre farklılık gösterebilmektedir.Öğrencilerin

güdülendiklerini

söyleyebiliriz,

bunlar;

doğal

ve

yapay

genelde

güdülenrnedir

(Sardoğan, 2003).

Doğal Güdülenme
Öğrencinin

öğrendiği

konular

onun

güdüsünü

doyuruyor,sorunlarını

çözebilmesine yardımcı olabiliyor ya da gereksinimlerini gideriyor ise öğrencinin doğal
olarak bu konuları öğrenmeye güdülendiği görülmektedir.Bu

tür bir güdülenmeyi,

öğrencinin günlük temel güdülerini doyurması ile açıklayabiliriz (Sardoğan, 2003).

Yapay Güdülenme
Öğrencinin öğrenme konumunun kendisi için yararını ve güdülerini doyurma
durumunu göremediğinde, öğretmen tarafından güdülenmesinin
güdülenmeyi

de öğrencinin güç,başarı, statü,öğrenme

sağlanmasıdır.Bu tür

güdülenmelerini

doyurmaya

yönelik olarak açıklayabiliriz (Sardoğan, 2003).

Bu arada yukarıda sözü edilen iki kavramdan biri olan ödülü özendirici ve
pekiştirici olarak,cezayı da yasaklayıcı olarak algılayabiliriz (Başaran, 1991).
1.1.2.Gereksinmeler
Gereksinmeler, insan doğasının yapısal öğeleridir. Öyle ki, insan yaşamının
gerek bireysel, gerek ruhsal yönüyle gereksinme kavramının doğurduğu çeşitli olay ve
sorunlar içinde büyük bir uğraş vermektedir. Bu bakımdan gereksinmeyi "giderildiğinde
insanın yaşamını veya varlığını sürdürmesini sağlayan; giderilmediğinde onun, varolma
güçlerini, giderek yok olma tehlikesi içine iten olgu" biçiminde tanımlamak daha tutarlı
olabilir (Sabuncuoğlu, 1982).

Gereksinmeler bazı gerginlikler yaratırlar, gerginlikler de bireyin kültürünün
etkisi ile biçimlenerek,

bazı isteklere dönüşürler. Bu istekler olumlu ve olumsuz

özendiriciler ve kişinin çevresine ilişkin algıları açısından yorumlanarak bir tepki ya da
eyleme yol açarlar. Belirli bir özendirici

araçla çalışan

işgörenlerin

en yüksek
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potansiyele

erişmelerinin

olası olmadığını,

ancak

bundan

doyumlu

bir kazanç

bekleyeceklerini anlamaları gerekir (Davis, 1982).
1.1.3.Motivasyonun Ana Unsurları
Motivasyon işleminin esas olarak aşağıdaki unsurları kapsadığı söylenebilir
(Baykal, 1978);
I .Her insan organizmasında onu sürekli ve sabırlı çalışmaya motive ve sevk edici
bir takım itici güçler vardır.
2.Bilinçli olarak yapılan her hareket , o hareketi yapan insanın tutum ve
davranışları yönünden açıklanabilir. İnsanın tutum ve davranışları ise bir "güdünün"
doğurduğu bir sonuçtur.
3.Her

insanda

çeşitli

tip

ve

özellikte

birçok

gereksinmeler

vardır.Bu

gereksinmelerin şiddet ve sürekliliği insandan insana değişir.
4.Gereksinmelerin tatmin edilebilmesi amaçtır; veya motive edilmiş tutum ve
davranışların yöneldiği bir sonuçtur.
5.Amaç fark edildiği veya anlaşıldığı anda, "arzu" haline dönüşür.

6.0 zaman insan belirli bir motive edici unsura karşı ilgi veya gereksinme
duymaya başlar. Bu ilgi amacın gerçekleşmesine yardımcı olacağı hissinin doğuracağı
zevkin oluşturduğu bir sonuçtur.
7.Amaçlı ve bilinçli olarak yapılan her faaliyet bir motivasyon unsurunun
uygulanması sonucunda meydana gelir. Bu ise bir amacı gerçekleştirebilmek

için

harcanan çabaların sonucudur.
8.Amaçlı ve bilinçli olarak yapılan

bir hareket , amaca ulaşma ve tatmin

sağlanması şeklinde sonuçlanır.

1.1.4.Motivasyon Süreci

Motivasyon, çalışma veya üretme konusunda bir istek belirtir. Tatmin ise
tamamen üretkenliğe bağlı olmayan olumlu bir duygusal durumu içerir. Motivasyon
genellikle amaca yönelik davranışla ilgilidir. Tatmin ise amaca yönelik davranıştan
kaynaklanan bir tutumdur (Ergün , 2003).
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Güdü, çeşitli

ihtiyaçların

neden olarak tanımlanırken,

karşılanması

motivasyon

için bireyleri

davranış

bu eylemin kendisini

ve eyleme

yansıtır (Sabuncuoğlu

iten
ve

Tüz , 1998). Motivasyon süreci, bir güdü etkisiyle harekete geçme, belirli bir eylemde
bulunma sürecidir. Bir birey herhangi bir şeye karşı belirli bir ihtiyaç duyduğunda bu
ihtiyacı gidermek için bir takım davranışlarda bulunur. Motivasyon sürecinin dört temel
aşaması vardır (Aşıkoğlu, 1996);
l.İhtiyaç: Motivasyon, belirli şeylere karşı duyulan gereksinim ile başlar.
2.Uyarılma:

Bireyde gereksinmenin

giderilmesi

için, herhangi

bir gücün

oluşmasıdır.
3.Davranış: Bireyin ihtiyacı doğduğunda ve bu ihtiyacı gerçekleştirmek

için

uyarıldığında belirli bir davranışta bulunma aşamasına gelinir.
4.Tatmin: Bireyin gösterdiği davranış, ihtiyacını gerçekleştirdiği ölçüde bireyi
doyuma ulaştırır.
Motivasyon sürecini, aşağıda olduğu gibi şematize etmek mümkündür;

u
-

İnsan
İhtiyaçları

.

y

.

Tutum

Tatmin

~

Ve

Olma

Davranış

Ve

A

R

-

İnsan
Unsurları

.

-

I

-

Değişikliği

~

Verimlilik

Şekil 1 : Motivasyon Süreci (Aşıkoğlu ,1996)

1.1.5.Motivasyonun Yararları

İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini
anlamaktır. Bu, onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma koşulları
yaratmakla

mümkün

olur., Motive

olmuş

bireylerle

çalışmanın

yararları

şöyle
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sıralanabilir (Keenan, 1996);
l.İş,

belirlenmiş

zaman süresi içinde ve doğru

standarda

uygun olarak

yapılacaktır.
2..lnsanlar

iş yaparken

zevk

alacaklar

ve

kendilerine

değer

verildiğini

düşüneceklerdir.
3.Yapmak istedikleri işi yaptıkları için, daha çok çalışacaklardır.
4.Başarı durumu ilgili kişiler tarafından izlenecek ve fazla denetlemeye gerek
kalmayacaktır.
5.Moral durumu yüksek olacaktır. Bu da mükemmel iş ortamı sağlayacaktır.

1.2. Güdülenme İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar

a. Davranışçı Yaklaşım

Bu guruba giren kuramcılara göre hayat, varlık sürdürme savaşından başka bir
şey değildir.İnsanda yaşamına yönelmiş tehditlere karşı tepkide bulunmaya yönelik iç
güdüler vardır.Bu tehditler

belli bazı ihtiyaçlar biçiminde ortaya çıkar,bu ihtiyaçlar

tatmine kadar organizmayı hareketli tutar.Bu nedenle motivler biyolojik ihtiyaçları
ortaya çıkarır (Arı,Üre ve Yılmaz, 1999).

Organizma pekiştirilen davranışı tekrar elde etme eylemindedir.Sınıfta

sorulan

sorulara cevap vermeye güdülenir.Öğrencinin yaşına göre uygun pekiştireçler verilirse
öğrenciler öğrenmeye karşı istek duyarlar.Böyle bir yaklaşım,pekiştireçler

verilirse

kolaylıkla anlaşılacağı gibi dışsal güdülenmeye dayalıdır. Öğrenci ödüle ulaşmak için
kendi

amaçlarını

bir kenara

bırakıp

ödül getiren

amaçlara

yönelebilir.Sonuçta

davranışlar ödül almak için yapılır hale gelir.Oysa öğrencinin içsel olarak kendini
pekiştirmesi ve kendi başına karar vererek uygun amaçlara yönelmesi daha uygun
olacaktır.Diğer

yandan,

sokacaktır.Örneğin

pekiştireçlerin

etkili

kullanılmaması,

güdülenmeyi

zora

herkesin kolaylıkla ulaşabileceği pekiştireçleri sınıfa sunmak çok

etkili olmayacaktır ya da tembel öğrencilere yüksek not aldıklarında ödül vaat etmek
ulaşma ihtimalleri zayıf olduğu için fazla önemsenmeyecektir (Selçuk, 2001).
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İlk öğretim düzeyinde kullanılabilecek bazı pekiştireçler ;
Yiyecek, içecekler

Simit,sakız,kola tost,vb.şeyler vermek

Eğlence

Bireysel çalışma esnasında

Bağımsız hareket izni ----şarkı

Wolkman, vs. dinlenmeye veya sınıfta

söylemeye izin vermek,öğretmenin serbest çalışma izni vermesi
Yetişkinlerin onaylaması

Öğretmenin övmesi ,yazdığı ya da

çizdiği materyal ile ilgili olumlu yorum yapması
Akranların onaylaması

Takım oyunlarına seçilme ,arkadaşlarının

kendisinden yardım istemesi
Yarışma

yüksek notu alma,ödevi en erken ve en düzgün
=-

bitirme

,,)

Sorumluluk

sınıf başkanlığı verme,dolabın anahtarını verme

Figür No:1 İlköğretim Düzeyinde Kullanılabilecek Bazı Pekiştireçler

(Selçuk, 2001).

b. Bilişsel Yaklaşım

Tolman ve Lew'in öncülüğünü yaptığı beklenti kuramına göre belirli bir eylemin
bir amaca yönelik olduğu ifade edilir.Bilişsel yaklaşımların temelinde bireyin sonuçlar
hakkında bir fikre sahip olduğu inancı yatar.İnsan davranışlarının sonucuna ilişkin fikir
sahibidir.Bu nedenle bu sonuçlar arasında kendi gözündeki değerine göre bilinçli
seçimler yapar (Arı, Üre ve Yılmaz, 1999).

Bu yaklaşım davranışçı yaklaşıma karşıt görüşler içerir.Davranışçı
dışsal

etkenler

önemli

görülürken

bilişsel yaklaşımda

yaklaşımda

içsel etmenler

ön plana

çıkmaktadır.Bireyler dış uyarıcılardan ziyade bu uyarıcıları yorumlama biçimlerine göre
tepkide

bulunurlar.Davranışlar

ihtiyaçlar

etkili

üzerinde

olmaktadır.Hoşlandığı

bilme, dengeleme
bir

dersin

,dünyayı

sınavına

yorgunluğunu, açlığını ya da uykusuzluğunu fark etmeyebilir.Çünkü
amaçlarını
esnasında
ihtiyaçlarını

gerçekleştirme
merak

gibi

uyandırma,

harekete

ihtiyaçların
kavramsal

geçirecek

etkisi

çalışan

bulunmaları

gibi

öğrenci,

yeterli olan ve

altındadır.Öğretmenlerin,

zıtlık oluşturma

etkinliklerde

anlama

ders

gibi,öğrencilerin

içsel

gerekir.Ancak

bütün
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öğrencilerde

içsel ihtiyaçların

harekete geçirilmesi zorunludur.Çünkü

beklentileri,

amaçları, değerleri çok farklıdır.Bilişsel yaklaşım öğrenciler arasındaki

farklılıkları açıklamada yardımcı olabilir.Farklılıklara

öğrencilerin

şunlar örnek olarak verilebilir

(Ateş, 2004);

-Başlangıçta başarısız olmasına rağmen niçin bazı öğrenciler problemi çözmek
için çalışmaya devam ederler?
-Notlarını etkilemediği halde niçin bazı öğrenciler sosyal etkinliklere katılırlar?

-Niçin bazı öğrenciler bir işi en iyi şekilde yapmadan bırakmazlar?
-Niçin öğrenciler olumsuz geri bildirim almayı, hiç geri bildirim almamaya tercih
ederler.?
>

c. Sosyal Öğrenme Yaklaşımı

Bu yaklaşım, davranışçı ve bilişsel yaklaşımların
boyutlar

ekler.Sosyal

etkilenmediğimiz

öğrenme

kuramına

göre

özelliklerini

sadece

dışsal

gibi içsel etkilerle de yönlendirilmeliyiz.Çevresel

içeren yeni
uyarıcılardan

değişkenler

ve

bilişsel özelliklerle, kişisel özelliklerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar (Selçuk, 2001 ).
Sosyal öğrenme yaklaşımına göre güdülenmeyi etkileyen üç etken vardır;
I .Bireyin amacına ulaşma beklentileri,
2.Amacın birey için değeri,
3 .Bireyin işe yapılacak tepkisidir.

Birey

ilk

iki

maddeye

olumlu

cevap

veriyorsa

özyeterlilik

duygusu

geliştirecektir. Özyeterlilik, bireyin belirli bir işi başaracak yeteneğe sahip olduğu ile
ilgili algısıdır.Birey geçmiş yaşantılarına dayalı olarak veya başka kişilerin yaşantılarını
gözleyerek bir işin sonucunu tahmin eder.Beklenen sonuçlar olumlu ise ve yapılacak iş
yarar sağlayacak ise güdülenme gerçekleşir.Davranışlar
davranışların

sonuçları tarafından yönlendirilir.Örneğin

büyük bir çoğunlukla önceki
kışın ellerimizin donmasını

beklemeden eldivenlerimizi giyeriz.Çünkü önceki yaşantılarımızdan böyle bir çıkarsama
yaparız.Öğrenciler yeni bir yarıyıla başladıklarında derslerin hangilerinde başarılı ya da
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başarısız olacaklarına dair bir yargı geliştirirler.bu yargı büyük ölçüde sonucu da etkiler
(Ögel, 2004).
Özyeterlilik, Özyeterliği Yüksek ve Düşük Olanların Karşılaştırılması

Özyeterlilikte sosyal öğrenme kuramının temel kavramı olup kişinin kendisinin
farkında

olmasıdır.Bireyin

yapması

gereken,

performans

ile kendi

kapasitesini

karşılaştırıp duruma göre harekete geçmesidir.Bireyin karşılaşmış olduğu güçlüklerle
nasıl başarılı olabileceğine ilişkin kendisi hakkındaki inancı, kısaca kişinin kendini
bilmesi olarak tanımlanabilir (Korkmaz, 2002).
Özyeterliği Yüksek Olan Bireylerin Özellikleri
'

•)

I .Karmaşık olaylarla baş edebilme,
2.Problemlerin üstesinden gelebilme,
3.Çalışmalarında sabırlı olma,
4.Başarmak için kendine güvenme,
5.0kulda daha başarılı olma,
6.Meslek hayatında daha başarılı olma' dır.
Özyeterliği Düşük Olan Bireylerin Özellikleri
1 .Olaylarla başedememe
2.Umutsuzluk ve mutsuzluk
3.Problemle karşılaştıklarında kendilerini yetersiz bulma
4.İlk denemelerinde başarısız olurlarsa tekrar denemekten kaçınma
5.Kendi gayretlerinin sonucu pek değiştiremeyeceğine inanma
Özyeterliliğin gelişmesini sağlayan kaynaklar dörde ayrılmaktadır.Bunlar;
I.Yaşantı; bireyin doğrudan kendi yaptığı başarılı ya da başarısız etkinlikler
sonucunda elde ettiği bilgiler ,
2.Dolaylı yaşantılar; bireyin kendine benzer başka kişilerin başarılı ya da
başarısız etkinlikleri, bireyin aynı etkinlikleri kendinin de başarabileceğine
başaramayacağına ilişkin yargısını güçlendirir.

ya da
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3.Sözel ikna;bireyin başaracağına ya da başaramayacağına

ilişkin teşvikler

nasihatler , öğütler değişik ölçülerde özyeterlilik yargısını etkiler.
4.Psikolojik durum; bireyin belli görevi başarma ya da başarısız olma beklentisi
özyeterlilik algısını etkiler (Senemoğlu, 1997).

Davranışta Özyeterliğin Rolü ve Etkisi

Kişinin bir davranışı
davranışın

sonucunun

yapabileceğine

başarılı

yapmasında etkilidir.Yapılacak

olabilmesi

dair kendine olan inancı ve yaptığı
ile ilgili beklentileri

kişinin davranışı

davranışın sonucu önemli, fakat kişinin bu davranışı

yapabilirliği hakkında kendine inanması daha da önemlidir. Kişinin özyeterlik durumu
)

iki şekilde ortaya çıkar (Korkmaz, 2002);
I.Birey göstereceği davranışın kendi kapasitesinin üzerinde olduğuna inanırsa o
davranışı yapmak istemez.
2.Kişi göstereceği davranışı yapabileceğine inanırsa o davranışı yapma eğilimi
artar.Kısacası

özyeterlik kişinin yapacağı davranış ile kendi kapasitesinin örtüşüp

örtüşmediğinin kişinin kendisi tarafından fark edilmesidir.Fakat istenilen davranışın
bireyi zorlamaması da bireyde isteksizlik doğuracaktır.

Soloman (1984), araştırmalarında

eğer çocuklar yapacakları faaliyeti zor

bulurlarsa onu başarmak için daha fazla gayret gösterirlerken , öğrenciler faaliyeti kolay
bulurlarsa onu başarmak için fazla gayret göstermemektedirler.Başarma duygusu bireye
haz verirken,

başaramama

düşüncesi

bireyin

kaygı,korku

ve sinirlilik

düzeyini

artırmaktadır (Tuckman, 1992).

İçsel bir durum olan yeterli benlik, bireyin yaşama mücadelesi içinde kendisi
hakkında hissettiği yeterlik ve başarı duygusu ile kendine saygı ve kendini değerli bulma
duygularının tümüdür.Özyeterliğin
belirleyici olur (Korkmaz, 2002);

gelişmesinde bireyin şu üç boyuttaki yaklaşımı

..,
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Nitelik Beklentisi
Bireyin

yapılacak

işin

kolay-zor-çok

zor olarak

algılaması

ve başarıp

başaramayacağına ilişkin değerlendirmesi,

Genelleme
Bireyin öğrendiği bir davranışı benzer durumlarda transfer edebilmesi ve uygun
durumlarda kullanabilmesi,

Güçlendirme
Bireyin bir davranışı yapabileceğine güçlü bir şekilde inanması.Bu inancı güçlü

:;.

s

olan kişiler ,başarısız kaldıkları deneyimler de dahi görüşlerini değiştirmezler.Tam tersi
başarısız yaşantılar bireyi daha da güçlendirir.
İşte eğitimin işlevi; bireye,bu üç boyutta olumlu yaklaşımı benimseyebilecek
ortam ve koşulları sağlamak olmalıdır.
Performans Desteği
Öğrencileri desteklemek için pek çok şey yapılabilir.O yüzden tam bir tanım
vermek kolay değildir.Öğrencilerin

yüksek performans sağlayabilmesi için verilmesi

gereken destek diyebiliriz (Bentley, 2003).
Bentley (2003), destek kavramını 7 ana ögeye ayırmıştır;
I.Teknik malzeme
2.Bilgi
3.Beceriler
4.Zorlayıcı görevler
5.Yardım
6.Eğitmenlik
7.Deneyim

::ı
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Motivasyona Ulaşmak İçin Bilinmesi Gerekenler

İnsanları Motive Etmek
Motivasyon, bir şeyleri istekle yaptığımız sırada o işle ilgili olarak içimizde
hissettiğimiz

duygudur.Motivasyon

farkına varmak ve bu duyguyu

oluşturmak

birbirinden

farklı

oldukça

şeylerdir.Öğrencilerin

başkalarında

yüksek

derecede

performansa ulaşmaları ve motive olmalarını sağlamak için onların içlerindeki gücü
devreye sokmalarında yardımcı olmamız gerekir.

Yapı taşları
Kimse geçmişe geri dönüp onu değiştiremez.İnsanların kim olduklarını ,ne gibi
özelliklere sahip olduklarını belirleyen olaylar geçmişte kaldı.Onları değiştirmemiz
mümkün değil, yapmamız gereken onların gerçek güçlerini ve sahip oldukları becerileri
keşfetmelerini sağlamak üzere kullanacağımız yapıtaşlarıdır.

Sınırlar
Herkes kendi koyduğu sınırlar içinde yaşamını devam ettirir.Bu sınırlar bizim
hayatımızı devam ettirmemizi sağlar.Eğer bu sınırları fark edebilirsek onları mümkün
olduğunca zorlamak için bir şans elde etmiş oluruz.

Engeller
İnsanlar hayatları boyunca pek çok engelin önlerine çıkmasına izin verdiler.Bu
engellerin çoğu insanların kendileri hakkında çevrelerinden aldıkları mesajlar üzerine
kurgulanmıştır;yani

insanların

kendileri

tarafından

meydana

getirilmiştir.Gelişim

sağlamak için kendi önümüze koyduğumuz bu engelleri tanımlamalı ve yok etmeliyiz.

Nefes Alma Fırsatı
Hepimizin nerede olduğumuzu ve durumumuzu değerlendirmek için zamana ve
dış etkenlerden uzak bir ortama ihtiyacımız vardır.Bu ortam, yenilenmek ve kendimizi
geleceğe hazırlamak için çok önemlidir.
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Doğru bir tanımlamada bulunabilmek için yapılan doğru şeyleri takdir etmek,
çalışanlara saygı duymak ve onları gerektiği gibi ödüllendirmek becerisini elde etmemiz,
bunun için de çok çok iyi bir gözlemci olmamız gerekir (Bentley, 2003).

1.2.1. Mc Clelland'ın Başarı Güdüsü Kuramı
McClelland

çalışma

yaşamında

etkili

olan

üç

temel

güdüden

söz

etmektedir.Bunlar; Başarı güdüsü, erk güdüsü ve bağlanma güdüsür (İncir, 1984).

a.Başarı Güdüsü
Başarı güdüsü ,iyi iş yapma yada bir kusursuzluk standardıyla rekabet etmenin
önemli olduğu eylemlere yönelme olarak tanımlanabilir. Başarı güdüsünün davranışsa)
sonuçları şunlardır (Can, 1985);

-Başarı güdüsü ile gerçek performans arasında olumlu bir ilişki vardır. Yüksek
başarı güdüsü olan bireyler, daha iyi performans gösterir.
-Bu bireyler kusursuzluğu, ödüllendirilmekten çok kendi gelişimleri için isterler.
-Yüksek başarı güdüsüne sahip bireyler, çabalarının

sonuçlarından

kişisel

sorumluluk yüklenebilecekleri durumları tercih ederler.

-Çeşitli

seçeneklerin

başarı

olasılıklarını

dikkatle

inceleyerek

amaçlarını

belirlerler.
-Orta ya da uzun vadeli gelecekle daha çok ilgilenirler.Daha uzun vadeli bakış
açılarına sahiptirler.
Başarı ihtiyacı yüksek bir kişi, başaracağını tahmin ettiği ve kendisi için değerli
olan

işleri yapmaya çalışır. Bazı insanlar, bunun tam tersi davranabilir. Şöyle ki,

başarısızlık

korkusu

istemektedirler,

fakat

nedeniyle

bir işi yapmaktan

başarısızlığı

yaşamak

çekinirler.

istemedikleri

Aslında

için

başarmak

korkmaktadırlar.

Öğretmenlerin, sınıflarındaki öğrencilerin başarı güdüsü düzeylerini saptamaları gerekir.
Başarı güdüsü düşük olan öğrencilere,

çabanın başarı üzerindeki önemini çeşitli

yöntemlerle açıklamaları yararlı olacaktır (Fidan, 1985).
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Tablo :3
Başarı Güdüsü Düşük ve Yüksek Bireylerin Özellikleri (Fidan,1985)

I

Başarı Güdüsü Düşük ve Yüksek Bireylerin Özellikleri

Boyut

DÜŞÜK

YÜKSEK

Amaç

Çok kolay yada çok zor amaçlar koyar.

Orta güçlükte amaçlar koyar.

Niyet

Öğrenmiş görünmeye çalışır.

Gerçekten öğrenmek için çalışır.

Yükleme

Öğretmen ve şans gibi dış etkenlere

Çabaya yükleme yapar.

Yükleme yapar.
Güçlüğe tavır

Güçlükle karşılaşınca çaresizlik

Güçlüğü aşmaya gayret eder

ve yılgınlık hisseder.
Yeterlik

Yeterlilik duyguları gelişmemiştir

Gelişmiş yeterlik duygulan vardır

Duygusu

Eğer bir kişinin belli bir durum karşısında

başarma ihtiyacı, o kişinin

başarısızlıktan kaçınma ihtiyacından daha yüksekse,bütün riskleri göze alıp başarmayı
deneyecektir. Yapılan araştırmalar bunun yanında okuldaki öğretimle ilgili olarak şu
sonuçları ortaya koymaktadır (Fidan, 1985);
l.Öğrenciler

ara sıra başarısızlıkla

karşılaşmışlarsa,

başarılı olma ihtiyacı,

başarısızlıktan kaçınmadan daha yüksek olmaktadır. Bu durumda öğrenciler başarmaya
daha

kararlı

ve çözemediği

bir problemi

yeniden

denemeye

daha

istekli

görünmektedirler.
2.Çok kolay kazanılmış başarılar, yüksek başarma duygusuna sahip öğrencilerin
başarılı olma isteğinin düşmesine neden olmaktadır.
3.Başarısızlıktan

kaçınma

duygusu

yüksek

olanlar,

başarısızlıkla

paniğe

kapılabilirler. Başarıyı tatmak onları cesaretlendirir.
4.Yüksek

başarma

isteği

taşıyanlar,

oldukça

çetin

problemleri

seçerler.

Karşılaşılan zor bir problemi çözmekten vazgeçmeden önce başarma ihtiyacı yüksek
olanlar o problem üzerinde uzun süre çalışır, bütün seçenekleri denemeye yönelirler.
5.Zekaları birbirine yakın olanlardan başarma isteği yüksek olanlar, daha başarılı
olmaktadır.

s
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Öğretmenlerin,

öğrencilerdeki

başarılı

olma

ihtiyacını

dikkate

olarak

öğrencilerini bireysel olarak tanımak ve onların potansiyellerini göz önünde tutarak
öğretimi düzenlemeleri gerekir. Bunun yanında, başarma ihtiyacı yüksek olanlarla
düşük olanlara aynı öğretme stratejilerinin uygulanmaması yerinde olur (Fidan, 1985 ).

b. Erk Güdüsü

Erk güdüsü, diğerlerini etkileme araçlarını denetleme yoluyla doyuma ulaşma
eğilimi olarak tanımlanabilir (Can, 1985). D. Kolb, erk güdüsünün belirtilerin şöyle
sıralamaktadır (İncir, 1984 );
-Başkaları üzerinde üstünlük kurma eğilimi,
-Etkileme araçlarını ele geçirmeye çalışmak.zorlamak, cezalandırmak,
-İletişim kanallarını performansı

geliştirmekten

çok saygınlık kazanmak ve

Unvanını yükseltmek için denetlemek; başkaları üzerinde egemenlik kurucu eylemlerde
bulunmak.

c.Bağlanma Güdüsü:

Bağlanma güdüsü, diğerleri ile duygusal ilişkiler kurma ve kişinin arkadaşlar
edinme isteği olarak tanımlanabilir. Bağlanma güdüsü güçlü olan bireyler işlerinden çok
arkadaşları

ve

aileleri

ile

ilgilenirler.Bu

kişiler

işlerin

verimliliğini

arttıracak

düzenlemelere, diğerleri ile ilişkilerini önleyeceği korkusuyla karşı çıkarlar. Örgüt içinde
oluşan doğal grupların, değişikliğe direnç göstermelerinin nedeni budur (Can, 1985).

Yapılan araştırmalar sonunda, bu üç güdünün her insanda bulunmakla beraber,
yoğunluğunun kişiden kişiye değiştiği gözlemlenmiştir.

Bu nedenle örneğin; başarı

güdüsü yüksek, erk güdüsü orta düzeyde ve bağlanma güdüsü düşük bir işgörenle,
bağlanma güdüsü yüksek, erk ve başarı güdüsü düşük bir işgörenin motivasyonu farklı
olacak ve değişik bir yönetimsel yaklaşım gerektirecektir (İncir, 1984 ).
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1.2.2.Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Faktörler

Fidan (1985) 'a göre güdülenmenin mahiyetini açıklama konusunda psikologlar
genellikle şu soruları cevaplamaya çalışırlar;
-İnsanlan bir harekete başlatan nedir?

-İnsanın belli bir hedefe doğru ilerlemesini sağlayan nedir?
-İnsanm belli bir hedefe ulaşmak için ısrarla uğraşmasının nedeni nedir?

Bilim adamları bu sorulara getirdikleri farklı kavram ve kurallar ışığında cevap
aramışlardır (içgüdü, dürtü, güdü, ihtiyaç, ödül beklentisi gibi).Öğrenme kuramlarında
olduğu gibi güdülenmenin ne olduğunu açıklamaya yönelik kuramlar da çok sayıda ve
j

çeşitlidir.Bu

kuramlardan

bazılarında

doğuştan

birlikte

getirdiğimiz

yönelimlere,

bazılarmda tamamen dış etmenlere bazılarında ise insanların iç durumlarına ağırlık
verilmektedir.Güdülenme

biliş, davranışlar, çevre ve diğer kişisel etkenlerin etkileşimi

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burada sözü edilen kişisel etkenleri dört grupta toplamak
·:,

mümkündür (Fidan, 1985);
I.Uyarılma ve Kaygı
2.İhtiyaçlar,
3.İnançlar,
4.Amaçlar' dır.
a. Uyarılma ve Kaygı
Genel uyarılmışlık hali, organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için
hazır ve tetikte bulunmasıdır. "Canım ders çalışmak istemiyor" diyen öğrenciler aslında
yeterli uyarılmışlık seviyesine ulaşmamışlardır. Kantinde ya da yatak odasında ders
çalışmak, bireyin genel uyarılmışlık haline girmesini

dolayısıyla uyarılma belli bir

noktaya geldiğinde öğrenme için ideal olan, optimal düzeye ulaşmaktadır. Optimal
düzeyi aşan aşırı uyarılma hali, öğrenme üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Kaygı
içinde aynı şeyleri söylemek mümkündür. Diğer yandan öğrencilerin merak güdüsünü
dikkate alan öğretmenler onların uyarılmalarını kolaylaştırmaktadırlar (Fidan, 1985).
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b. İhtiyaçlar

İhtiyaç arzulanan veya gerekli olan bazı şeylerin eksikliğidir. Eksiklik, algılanan
ya da gerçek olabilir. İhtiyaçlar basit ve somut olabileceği gibi karmaşık ve soyut da
olabilir.

İhtiyaçlar konusundaki dikkate değer isimlerden biri Maslow'dur.

Ona göre

güdülenmenin temelinde ihtiyaçlar vardır. Maslow, güdüleri birincil ve ikincil güdüler
olmak

üzere ikiye ayırmaktadır. Birincil güdüler, organizmanın açlık susuzluk gibi

hayati ihtiyaçlarından kaynaklanır ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırılır. İkincil
güdüler ise, bireyin daha çok sosyal çevrede edindiği güdülerdir.Murray ve Maslow'un
açıklamalarına

göre insanların ihtiyaçlarının tamamen ve

mükemmel bir şekilde

karşılandığı durumlar pek azdır. Bu nedenle insanlığın daha iyiye ve daha mükemmele
doğru

gelişmesi

ihtiyaçlarının

mümkün

olmaktadır.

eksikliğinin ortaya çıkardığı

İnsanlar

ihtiyaçlarını

gerilimlerden

karşılamak

kurtulmak

veya

için bunları

gidermede etkili olacak hedeflere doğru harekete geçerler. Bu yönden okul eğitiminde
ihtiyaç yaratmak ve varolan ihtiyaçlardan yararlanmak, öğrencileri güdülemede etkili bir
rol oynar (Fidan, I 985).

Bu yaklaşımda iki ana varsayım vardır. Birincisi bireyin sahip olduğu her
davranışın sahip olduğu belirli ihtiyaçları gidermeye yönelik olduğuna dayanmaktadır.
İkinci varsayım ise, ihtiyaçların sırası ile ilgilidir. Bu varsayıma göre kişi belirli sıralama
gösteren

ihtiyaçlara sahiptir. Alt basamakta bulunan

ihtiyaçlar giderilmeden

üst

basamaklardaki ihtiyaçlar bireyi davranışa sevk etmez. Birinci sırada bulunan ihtiyaçlar
(fizyolojik) bireylerin en temel ve ilkel ihtiyaçlarıdır. Beşinci sıradaki ihtiyaçlar ise en
yüksek düzeydeki ihtiyaçları oluşturmaktadır (Akdemir, 2003).

Sağlıklı insanların güvenlik,ait olma, sevgi,saygı ve özsaygı gereksinimlerini
giderdikleri ve öncelikli olarak kendini gerçekleştirmeye güdülendikleri görülmektedir
(Maslow, 2001 ).
Bu aynı zamanda Maslow'un Şekil 2'deki gereksinimler sıralı sınıflamasını da
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oluşturmaktadır.Bu sınıflamanın temel varsayımları şunlardır;

I .İnsanı harekete geçiren ya da davranışını etkileyen gereksinimler, doyurul
mayan gereksinimlerdir.
2.Bu gereksinimler, aşağıdan yukarıya doğru sıralı sınıflama biçimindedir.
3.İnsanın

bir

basamaktaki

gereksinimi,ancak

daha

alt

basamaktaki

gereksiniminin belli bir dereceye kadar doyurulmasıyla ortaya çıkar.

Kendini
gerçekleştirme

/

Değer,Başarı,Kendine
Saygi,_Ke~dini,
Gerçekleştırme . ·

Ait Olma ve
Sevgi ·iJitiyacı

/
.

~

/

Güven , Emniyet

Düzen, Değişmezlik

/

-----'-~----,--.......---:
Fizyolojik
Gelişmeler

Şekil No:2: Maslow'un Gereksinimler Sıralı Sınıflaması (Cüceloğlu, 1991)

Maslow'un geliştirdiği bu sıralı sınıflamayı genel bir kalıp olarak görmek daha
uygundur.Nitekim Maslow da normal bir kişinin fizyolojik gereksinimlerinin % 85'ini,
güvenlik gereksinimlerinin
gereksinimlerinin

%40' ını

%70'ini ,sosyal gereksinimlerinin
ve kendini gerçekleştirme

%50'sini,saygı

gereksinimlerinin

görme
% l O'unu

doyurmuş olabileceğini ileri sürmüştür.

Bu yaklaşıma göre.kişiler halihazırda sahip oldukları

şeylerden

çok sahip
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olmak

istedikleri

şeyler

modeli

çeşitli yönlerden

kişilerin

gereksinimlerini

tarafından
eleştiriye

davranışa

sevk

edileceklerdir . Maslow'un

uğramıştır . Bunlar

içinde en önemlisi,

aynı sırayı izleyen kalıp içine koymanın

bütün

zorluğudur .

Bazı kişiler için saygınlık gereksinimleri , söz gelimi sosyal gereksinimlerden
gelebilir . Ayrıca bunları,
zordur . Son

olarak

basamaktaki

gereksinimler

birbirinden

doyurulan
için

ayıracak kesin çizgilere

gereksinimin
geçerli

ortadan

koymak

kalkacağı

olabilir . Ancak

aynı

önce

oldukça

düşüncesi

alt

şeylerin

üst

basamaklar

içinde geçerli olduğunu görmek kuşku doğurucu niteliktedir . Bu tür

eleştirilere

karşın gereksinimler

sıralı sınıfı yaklaşımı , anlaşılırlığı

ve mantıklı

olması gibi nedenlerle en çok bilinen güdülenme yaklaşımı olmuştur (Ateş, 2004).

=c.İnançlar

)

Selçuk (2001)'a göre literatürde yeteneklerin durağan ve denetlenemez olduğuna
ilişkin araştırma sonuçları olduğu gibi çabayla geliştirilebileceği yönünde de görüşler
mevcuttur. Diğer yandan yeteneklerle ilgili inançlar hakkında da farklılıklar vardır.
;;,

Küçük yaştaki çocuklar yetenekleriyle ilgili olarak iyimserdir ve yüksek bir başarı
beklentisi içindedirler. 7-9 yaşlarında ise çaba ve yeteneğin aynı olduğuna inanırlar. Bu
yaşlarda çocuklar zeki insanların çok çalıştığını, çok çalıştıkları içinde zeki olduklarını
düşünürler.

Daha ileriki yaşlarda

başarı beklentileri ve yetenekleriyle ilgili algıları

düşer. Bununla beraber öğretmenlerin öğrencilerinin yetenekleriyle
düşüncelerini açıklarken

ilgili duygu ve

oldukça dikkatli olmaları gerekir. Aksi takdirde yetenekleri

konusunda yanlış inançlara sahip öğrencilerin

güdülenmesi oldukça zorlaşır. Bunları

önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır;
I.Yetenekleri konusunda güvensizlik hisseden öğrencilere, yoğun başarı fırsatları
yaratılmalıdır.

Bu tür öğrenciler

daha ziyade akademik

konularda

güvensizlik

hissettikleri için, onlara akademik olmayan konularda fırsatlar sunulabilir.
2.0lumlu

davranışları

ıçın

öğrencileri

ödüllendirmek

gerekir.

Bu tür

ödüllendirmeler diğer öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda model teşkil
etmektedir.
3.Akademik

konularda çok başarılı olması mümkün olmayan

öğrencilere,

herhangi bir konuda bilebileceği sorular yöneltilmelidir. Bu tür durumlarda, özellikle
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birden çok cevabı olabilecek soruların yöneltilmesi uygun olabilir.
4.Çocuklarda bazı şartları denetleyebilecekleri duygusunu geliştirmek ve onlara
seçenekler sunmak yararlı olacaktır. Aksi bir durumda, öğrenciler dışsal yüklemeler
yapma eğilimine girmektedir.

Öğrencilerin

başarısızlıklarını

çabalarının

eksikliğine

yüklemeleri

ıçın

cesaretlendirilmelidir . Ancak öğrencilere devamlı olarak "daha çok çalışmalısın" demek
onları kızdırmaktır. Çünkü öğrencilerin çoğu zaten sıkı çalıştıklarına inanmaktadır. Bu
nedenle bu konuda dikkatli olunmalıdır (Selçuk, 2001).

d.Amaçlar
Öğrencilerin öğrenme ve derslerle ilgili amaçları onların güdülenme düzeylerini

s

etkilemektedir. Ancak bir çok öğrenci etkili amaçlar oluşturmayı becerememektedir.
Kimi zaman çok kolay, kimi zaman da çok zor amaçlar saptarlar. Bu tür yaklaşım
onların güdülenme düzeylerini olumsuz yönde etkiler. Etkili bir amaç kısa vadeli ve
özgül olarak öğrenilecek konuyla ilgili olmalıdır. "bundan sonra daha sıkı çalışacağım"
şeklindeki bir amacın gerçekleşmesi oldukça zordur. Başarı şansı düşük olduğu için
başarısızlık yaşantısının

sık sık geçirilmesine yol açar. Öte yandan " bu sayfada yer

alan 10 soruyu cevaplayıp açıklamalı çözümlerini defterime yazacağım" gibi bir amaç
kısa vadeli doğrudan konuya yönelik ve nicel bir amaçtır ve gerçekleşme ihtimali daha
yüksektir (Ögel, 2004).
Öğrencilerin amaçlarına bakarak, onların güdülenme düzeyleri ve amaçlarının
gerçekleşebilme derecesi hakkında fikir yürütmek mümkündür. Öğretmenlerin özellikle
sıklıkla başarısızlık yaşantısı geçiren öğrencilere, amaçları üzerinde değerlendirmeler
yapması uygun olabilir. Amaç belirleme konusunda başarısız olan öğrencilerin rehberlik
uzmanlarıyla işbirliği sağlanarak beceri eğitimine alınması sözkonusu olabilir (Selçuk,
2001).

~.
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1.3. Öğrenme İle İlgili Kavramlar
Öğrenme
Yaşantı

sonucu

davranışta

meydana

gelen

nispeten

sürekli

bir

değişikliktir.Tarumda, görüleceği üzere üç önemli öğe vardır (Morgan, 198 l);
a.Öğrenme davranışta bir değişikliktir.Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi
kötüye doğru da olabilir.
b.Tekrar
olgunlaşma

ya da yaşantı

ya

da

sonucu meydana

sakatlanma

sonucu

gelen bir değişikliktir.'Büyüme

meydana

gelen

değişiklikler

öğrenme

değildir' .Tanımın bu kısmı öğrenmeyi, doğuştan gelme ve türe özgü davranışlardan
ayırmaktadır.Çünkü
öğretebiliriz.Diğer

bir organizmaya ancak genetik donanımın elverdiği davranışları
bir deyişle her organizma türü bazı davranışları yapmak üzere

hazırlanmıştır;fakat

diğer bazı davranışları yapmaya hazırlıklı değildir.Örneğin

bir

köpeğe ya da insana uçmayı öğretemeyiz.Çünkü her ikisi de uçmak için gerekli yapıya
sahip değildir.
İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de, insanda öğrenme
yeteneğinin
uyum

çok daha fazla oluşudur.Hayvanlar ise daha çok içgüdüleri ile yaşarlar ve

sağlarlar.İçgüdüsel

uyum

türe

özgü

kalıplaşmış

refleks

zincirlerine

bağlıdır.Halbuki öğrenme yoluyla uyumda geniş bireysel ve kültürel farklılıklar ortaya
çıkar.İçgüdüsel

mekanizmaları

sınırlıdır.İçgüdüler

öğrenilmeden

harekete geçiren uyarıcılar oldukça

spesifik veya

yapılan ve nedenleri canlının kendisi tarafından

bilinmeyen kalıtsal davranışlar olarak tanımlanır (Baymur,1983).Hayvan davranışlarının
çoğu içgüdüseldir.Örneğin

kuşların yuva yapması ,arıların bal ve petek yapması,

kedilerin gaitalarının üstünü örtmesi veya bu tür bir davranışta bulunmaları , karıncaların
kendilerine göre örgütlenmiş bir toplum halinde yaşaması gibi ...
c.Öğrenme admı alabilmesi için değişikliğin nispeten sürekli olmasının gereği
vurgulanmaktadır,yani

değişiklik bir süre devam etmelidir.

Öğrenme çevreye uyum sürecidir.Bu bakımdan öğrenme davranışları ihtiyaçları
daha iyi karşılayacak biçimde düzene koyma ya da yeni bir durum karşısında bunları
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yeniden

örgütleme . anlamına

gelir.Davranışları

değiştirmek

için

alışılagelen

davranışların ihtiyaçları istenildiği gibi karşılayamaması söz konusudur.Yani öğrenme
için engellemelerin de rol oynadığı görülmektedir.Örneğin

evde her istediğini veya

istediklerini ağlayarak yaptırmaya çalışan ve buna alışan bir çocuk ,mahalle arkadaşları
arasında da aynı yola başvurur.Başka çocukların onun ağlamasına aldırış etmediğini ve
bu yüzden sık sık oyun dışında kaldığını gördüğü zaman ,çocuk yavaş yavaş bu
davranışını değiştirmek zorunda kalır.Sevilen, aranan bir çocuk olabilmek için oyunun
kurallarına uymak gerektiğini birçok üzüntülü yaşantılardan sonra öğrenir,bu durum ise
ona uyumlu bir birey olma yolunu açar (Kılıç, 1994).

Davranışta

öğrenme

sonucu

meydana

etkilerinden ve geçici fizyolojik değişmelerden

gelen

değişmeleri,olgunlaşmanın

ayırdetmek gerekir.Olgunlaşma

ve

öğrenme gelişmeyi meydana getiren ayrı ayrı sebepler değildir.Aksine bunların arasında
sıkı bir ilişki vardır ve birbirlerini tamamlarlar.Öyle ki öğrenme olabilmesi için belli bir
olgunluk seviyesi şarttır (Sprınthall, 1977).

Organizma

içinde

var

olan

yeteneklerin

kendiliğinden

gelişmesine

ve

varabileceği düzeye varmalarına olgunlaşma diyoruz. Sonuç olarak olgunlaşma için ;
"organizmanın temelindeki

potansiyel güçlerin göreve hazır bir duruma ulaşmasıdır "

diyebiliriz. Örneğin konuşma ya da yürümeyi öğrenmek için ilgili organların bu işlevi
yerine getirecek yeterliliğe ulaşması gerekir (Kılıç, 1994).

Öğrenme aktif bir oluşumdur ; yaşantılar sonucu meydana gelir.Yukarıda

da

değinilmeye çalışıldığı gibi öğrenmeyi bireyin kendi tepkileri, etkinlikleri ve yaşantıları
yoluyla çevresine uyum tarzını değiştiren veya davranışlarının farklılaşması olarak
tanımlayabiliriz ( Siral, 1981).

Bu tanımın dışında kalan davranışlara bazı örnekler verebiliriz.Bireyin

çok fazla

tekrarlanmış uyarıcılara karşı alışma sonucu duyarlılığını kaybetmesi şeklindeki bir
davranış değişikliğine öğrenme diyebiliriz.Örneğin; balık pazarındaki satıcıların balık
kokusuna alışması gibi,ayrıca geçici fizyolojik etkilerle meydana gelen davranış
değişikliklerini de

öğrenme tanımı dışında tutmak gerek.Ömeğin,aşırı yorgunluktan
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kişinin performansı düşebilir ama dinlendikten sonra aynı beceriyi üstün bir düzeyde
başarabilir.Burada bir öğrenme söz konusu değildir.

Hangi tür davranış

değişikliklerinin

öğrenme

olarak tanımlanamayacağını

yukarıda örneklerle açıkladıktan sonra öğrenmede yaşantının rolünü bir kez daha
vurgulamak için şu tanımı verebiliriz."Bireyin daha sonra karşılaşacağı durumlara farklı
bir yaklaşım göstermesine sebep olan yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı herhangi bir
davranış değişikliğine öğrenme demek olanaklıdır" (Kılıç, 1994).

Yaşantılardan

etkilenmede en güzel örneği

çocuklar oluşturur.Bu durumu

görmek mümkündür (Cüceloğlu, 1997). Şöyle ki;
l.Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse;kınama ve ayıplamayı öğrenir.
2.Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse;kavga etmeyi öğrenir.
3.Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa;sıkılıp utanmayı öğrenir.
4.Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusu ile eğitilmişse ;kendini suçlamayı
öğrenir.
5.Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse ;sabırlı olmayı öğrenir.
6.Eğer bir çocuk desteklenip

yüreklendirilmiş

ise;kendine güven duymayı

öğrenir.
7.Eğer bir çocuk övülmüş beğenilmiş ise;takdir etmeyi öğrenir
8.Eğer bir çocuk hakkına saygı göstererek büyütülmüş ise;adil olmayı öğrenir.
9.Eğer bir çocuk kabul,onay görmüş ise ;kendini sevmeyi öğrenir.
l O.Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse;mutlu olmayı
öğrenir.

Öğrenmenin Niteliği

Yukarıdaki açıklamaların ışığında öğrenmeyi niteleyen bellibaşlı özellikleri şu
şekilde sıralayabiliriz (Sıral, 1981);
1. Öğrenme, davranışta bir değişmenin meydana gelmesi halidir.
2. Davranıştaki değişme oldukça kalıcı ve uzun sürelidir. Yani öğrenme oldukça
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kalıcı bir davranış değişikliğidir.
3. Öğrenme, bireyin aktif oluşunun,bir takım edimlerde bulunmasının veya
yaptığı egzersizlerin sonucudur.
4. Öğrenme gerçekleşmiş ise transfer edilmesi de söz konusudur.
5.öt;,rrenme

doğrudan

doğruya

gözlenemez.Gözleyebildiğimiz

performansıdır, performans ise öğrenme ile

bireyin

birlikte başka değişkenlerin de ortak

fonksiyonudur.
6.Öğrenme, kişinin daha sonra karşılaşacağı durumlara farklı bir yaklaşım
göstermesidir.
7.Öğrenme, davranışın referans çerçevesindeki işaret ve ip uçlarında değişme
demektir.

Öğrenme

Güdüsü

Güdüler bizi harekete geçiren güçlerdir.Yani davranışı bir amaca doğru başlatan
ve sürdüren bir iç şarttır.Bilgiler
ihtiyaçların

giderilmesi

güdüsü).Organizmanın

için
öğrenmeye

organizma

içindeki ihtiyaçlardan doğar ve bu

organizmayı
güdülenmiş

harekete
olması

geçirir
bireyin

(öğrenme
öğrenmesını

kolaylaştırır.Öğrenmede güdüler üç yönden önemlidir (Binbaşıoğlu, 1995);
I.Güdü

davranışı

oluşturan

en önemli

koşuldur.

Örneğin

aç olmayan

organizmaya yiyecek gösterilse de salya salgılamaz.
2.Güdü "pekiştirme" için de gereklidir.Yani davranışın sürdürülmesini sağlar,bu
nedenle güdü,öğrenmenin temel koşuludur.Örneğin; yiyecek, aç bir organizma için, su
ise susamış bir organizma için uygun bir ödüldür.
3.Güdü davranış değişikliğini de denetler.Yani davranışın şu ya da bu yönde
olmasını sağlar.Böylece organizmanın doğru tepkide bulunabilme olasılığı artar.

-DIŞSAL GÜDÜ

-İÇSEL

{Pekiştirme)

(İhtiyaçlar)

GÜDÜ

Figür No:2 Öğrenme için Ön şartlar (Selçuk, 2001)
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Güdü organizmayı
öğrenmeye

belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç olarak bir şeyler

zorlamaktadır.Buna

bağlı olarak güdülenme

şartlardan biri olmaktadır.Yeterince
gelmemiş

demektir.Kişiyi

öğrenme

için gerekli ön

güdülenmemiş bir öğrenci öğrenmeye hazır hale

öğrenmeye

öğrenmeye karşı ilgi gelişmez.İnsanlar

sevk edecek

önemli bir neden olmadıkça

genellikle merak duydukları ve ilgi çekici

buldukları konuları daha çabuk öğrenirler.Fakat okuldaki bütün konuların öğrencinin
ilgisini çekmesi beklenemez (Selçuk, 2001 ).

1.3.1.Öğrenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler

Öğrenmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen,diğer bir ifade ile öğrenmeyi
kolaylaştıran ya da zorlaştıran
vardır.Bunlar

öğrenenle,

yani öğrenmeye yardım eden veya engelleyen etkenler

öğrenme yöntemleriyle,

öğrenilecek malzemenin

türü ve

öğrenme ortamı ile ilgili etkenlerdir.Bu etkenlerden kişisel etkenler aşağıya çıkarılmıştır:
a.Yaş
b.Zeka
c. Güdülenme
d.Genel uyarılmışlık hali ve kaygı
e.Fizyolojik durum

f.Önceki öğrenilenlerin aktarılması (Kılıç, 1994).

1.3.2.Öğrenci Motivasyonu ve Eğitimci İlişkisi
Fidan

(1985)'a,

göre

insanın

verir.Güdülenme

organizmanın

geçmesi

kavramlaştırıldığından,

olarak

gereksinimleri,onun

belli gereksinimlerini
öğrencinin

davranışlarına

yön

karşılamak amacıyla eyleme
öğrenme

hedefleri

konusunda

bilgilendirilmesinin ne denli önemli bir etken olduğu anlaşılır.

Öğrenme sürecinde, öğrenciler ve eğitimciler karşılıklı olarak birbirlerinden ne
beklediklerini açık ve anlaşılır bir dil ile aktarmak için izlenecek yöntem ve teknikler ile
uygulama ve değerlendirme

gibi tüm program boyutlarının sempatik bir iletişim

görüntüsü içinde gerçekleşmesine özen gösterilmelidir.
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İnsanlar neyi görmek isterlerse onu görürler.Buna
isterlerse onu öğrenirler.Dolayısıyla
yön

karakteristik

bir

duyumsama

ve yansıtma

yeterliliklerinin

özelliktir.Öğrencilerin

önyargılarla

değerlendirilmeli

Öğrenme sürecinde
ve

ve

nedenle

gereksinimlerini
farklı

şekillerde

ortamında

ve öğrenme sürecini etkileyen bir
zaman

öğrencilerin

zaman

öğrenmeye

önyargıları

öğrenme

başarısını

etkin tutumları

konusunda

düzenli

nesnel

ve sağaltıcı

üretken ve etkin bir öğrenme iklimi sağlanabilir.

bireyin

değeridir.Kendilik

çıkar.Öğrenme

durum

ve olumsuz

dönütler verilmelidir.Böylece

bilinci

olacağı,bu

,öğretmenleri

yaklaşabilir.Bu

olumsuz yönde etkileyebilir.Dolayısıyla
ölçülerle

farklı

beklenti

bilinmelidir.

Öğrenciler öğrenme yaşantılarına
çok değişkene

neyi öğrenmek

seçici veya önyargısal yaklaşım insan davranışlarına

veren

güdülenebilecekleri

göre öğrenciler

en önemli güdülenme
bilinci

ve

birey kendini

birey diğer insanların sevgi ve beğenilerini
gereksinimi

ile güdülenir.Öğrencinin

duygusunun

gelişimine

değeri

başkaları

sosyal

bağlam

ile kıyaslayarak

kazanarak

kendilik

kaynaklarından

biri kendilik
içinde

ortaya

geliştirir.Böylece

sosyal saygınlık ve başarılı olma

bilinci ve değer kazanması

, farkındalık

bağlıdır.Bu durum modem psikolojide , farkındalığın farkında

olarak adlandırılmaktadır.Söz konusu kavram bireyin öznel yaşantıları yoluyla kendini
ifade etme , seçme ve olumlu hedeflere yöneltmesinin

anlatımıdır.Bu

bağlamda

farkındalık sağlıklı bireyselleşmenin ön koşuludur.

İnsan davranışlarını

genel olarak , acıdan kaçma ve hazza yönelme ilkesi

çerçevesinde yönlendirir. Bu yönelimde belirleyici değişken genel uyarılmışlık halidir.

Kişi kendisi
odaklanma

için önemli

eğilimindedir.

Buna

olarak
göre

algıladığı

öğrenme

yaşantıları

doyurulmuş

beklenti

ve

üzerinde

gereksinimler

,

güdülenmeyi olumsuz yönde etkiler. Aynca eksikliği duyulan bir gereksinim tek başına
yeterli bir güdülenme sağlamaz. Şu halde dikkat , organizma tarafından eksikliği
duyulan ve doyurulması istenen gereksinimler üzerinde yoğunlaşır (Fidan, 1985).
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Son dönemde modern psikoloji de güdülenmeyi etkileyen faktörlerin ağırlıklı
olarak

sosyo-psikolojik

kazanmaktadır.

değişkenlerle

İnsanın

olumlu

ilgili

olduğu

ve üretken

yönündeki

bir doğaya

görüşler

sahip olduğu

önem
şeklinde

özetlenebilecek bu görüşler , eğitime çoğulculuk , katılımcılık ve insan hakları gibi
demokratik değerlerin daha çok yansıtılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda insanın
beklenti ve gereksinimleri üzerinde merkezlenen, çağdaş eğitim sisteminin , insancıl bir
yaklaşımla yeniden yapılandırılması tartışılmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde , öğretim
yaşantılarının içerik , yönetim ve amaçlarının , insanın temel gereksinimleri merkezinde
yeniden kavramlaştırılması

ve böylece toplumsal beklentilerle eğitimin işlevlerinin

karşılıklı olarak dengelenmesi bulunmaktadır (Ögel, 2004 ).

Öğretilen

konu, birey için önemli ve anlamlı olmalıdır.Gerekli çaba düzeyi

bireyin yeteneğine göre değiştirilmeli ve beklenti düzeyi çocuğun okuldaki başarı ya da
başarısızlık

yaşantılarına

uygun

olmalıdır.

Elde

edilen

başarı sonuçları

sınıfta

paylaşılmalıdır. Genellikle ödüller cezadan daha etkilidir ve sınıfta daha olumlu bir
duygusal hava yaratır. Başarı üzerinde odaklanmalı ve her birey için gerçekçi bir
beklenti düzeyi saptanıp özel ilgi gösterilmelidir (Sardoğan, 2003). Biraz daha ayrıntılı
olarak öğretmenlere öğrencilerini güdülemesi için şunları önerebiliriz;

-Kendini gerçekleştirmekte olan birey daha yeterli bir kişiliğe sahiptir. Daha
verimlidir ve yaratıcıdır. Kim olduğunu gerçekçi olarak algılayıp saygı duyar. Zamanını
iyi kullanır. Geçmişten daha çok geleceğe dönüktür.Duygularını
çekinmez

(Kepçeoğlu,

1986).Öğretmenler

potansiyelini

açığa çıkaracak

sağlanacaktır

(Sardoğan,

öğreneceklerinden

çok

biçimde

onlara

2003).Günümüzün
neyi

öğrenmek

öğrencilerin

açığa vurmaktan

kendilerinde

yaklaşırsa,

güdülenme

var olan bu
daha rahat

çağdaş

eğitiminde

öğrencilerin

istediklerine

önem

verilmelidir.Bu

neyı
da

güdülenrneyi oluşturmaktadır (Arı ve Diğerleri, 2000).

-Öğrenci güdülenirken, onun kendini anlayış ,kavrayış biçiminde dikkate almak
gerekmektedir (Ersanlı, 1996).
-İdeal ve gerçek benliği dengelemek amacıyla öğretmenler kendilerinin değerli
olarak kabul edebileceği, yargılanıp cezalandırılmayacağı rahat bir ortamı öğrencilerine
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sağlamalıdırlar (Arı ve Diğerleri, 2000).

-Öğretmenler öğrencilerinin anlayabilmesi için onları kendi dünyaları içerisinde
bir bütün olarak algılamalı ve değerlendirmelidir (Sardoğan, 2003).

-Ders içi eğitim ve öğretim etkinlikleri,öğrencilerin

bireysel ayrılıkları dikkate

alınarak hazırlanmalıdır (Bloom, 1998).

-Yarışma ve rekabeti, öğrencileri başkasıyla karşılaştırmadan örselemeyecek bir
biçimde eski ve yeni başarılarını karşılaştırarak sağlamalıdır (Büyükkaragöz

ve Cuma,

1994).

-Bir öğrenci yanlış bir şey söylediğinde, bu yanlışsa ilgili düzeltmeyi mutlaka
öğretmenin kendisi yapmalıdır.Yanlış

bir başka öğrenci tarafından düzeltildiğinde

yanlışı yapan öğrenci bundan olumsuz yönde etkilenebilir.

-Öğretmen ses tonunu ayarlayarak , jest ve mimiklerini kullanarak öğrencilerin
dikkatini öğrenilecek konu üzerine çekmelidir.

-Öğretmenler gelişim dönemlerini çok iyi bilerek bu dönemleri ve özelliklerine
göre bireyi öğrenmeye güdüleyebilecek uyaranları saptamalıdır.

-Öğrencilere kazandırılacak davranışlar , öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine
uygun olarak seçilmelidir.

-Öğrenmede

rol

oynayan

kaygı,

başarısızlık

duygusu

ile

yakından

ilişkilidir.Yetişkinler kadar çocuklarda farklı düzeyde kaygı yaşar!ar,öğrenme için belli
düzeylerde kaygının gerekli olmasının yanında çok fazla düzensiz davranışlara ve
arasıra tümüyle başarısızlığa neden olur.Öğretmen etkili öğrenme için gerekli kaygı
düzeyini her çocuk için belirlemeli
değiştirmelidir (Sardoğan, 2003).

ve çocuğa uygun olarak beklenti düzeyini
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-Öğretmenler öğrenme ortamında ilgiyi sürekli canlı tutmalıdır.Aynı zamanda
ilginç kitaplar yayınlar, öğrenim araç-gereçleri

ile ortamı zenginleştirmelidirler.Bu

yöntem hem çocuklar hemde yetişkinlerde etkili olan bir yöntemdir (Franken, 1998).

-Öğrenme isteği zamana bağlı olarak da değişmektedir.Bu yüzden eğitimcilerin
öğrenme zamanlarını çok iyi değerlendirmesi

ve algılamanın en üst düzeyde olduğu

zamanlan izlemeleri gerekmektedir (Ateş, 2004).

-Başarısızlıktan korkmamayı vurgulama ,cesaretlendirme özellikle çekingen ve
içe dönük öğrencileri etkilemekte etkili olabilir(Sardoğan, 2003).

-Öğrenci utanma ,başarısızlıktan çekinme ,eleştirilme .gülünç olma .küçük düşme
cezalandırılma kaygılarından kurtulmalıdır.Sınıfta

bunların yer almayacağı bir ortam

oluşturulmalı ve öğretmen sorularıyla öğrencileri savunmasız yakalamaya ,alay etmeye
yönelmemelidir (Başar, 1999).

-Derse başlamadan önce öğretmen tarafından konunun amacının iyi bir biçimde
tanıtılması ve öğrencilerin ne işe yarayacağı açıklanması, hatta bunların yaşamsal
örneklerle

desteklenmesi,

öğrencının

ilgisini

arttırmakta

ve

öğrenmeyi

kolaylaştırabilmektedir.

-Öğretmen sınıfta bir model oluşturmalıdır.Öğretmenin

görünüşü.öğrencilere

davranış biçimi ,yansız oluşu, inandırıcılığı ve sorunları çözmedeki olumlu yaklaşımı
öğrencileri olumlu yönde etkiler.Öğretmenlerinden

olumlu iletiler alan öğrenciler derse

karşı daha çok güdülenmektedirler.

-Öğretmenler gelişim dönemlerini ve özelliklerini çok iyi bilerek bu dönemleri
ve özelliklerine
(Sardoğan, 2003).

göre bireyi öğrenmeye

güdüleyebilecek

uyaranları

saptamalıdır
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1.4.Dikkat ve Dikkat Kategorileri

Organizma her zaman bir çok uyaranla karşı karşıyadır.Ancak
duyusal mekanizmalarla
bulunamaz.Başka

organizma ,

alınan bu uyarılarm tümüne birden eşit ölçüde tepkide

bir deyişle duyusal mekanizmalarda

alınan uyaranlar,

çevresel

koşullar ve bireyin içinde bulunduğu psikolojik bağlama göre organizma tarafından
seçici

bir biçimde

algılanır.Buna

göre

dikkat

olgusu

açısından

kilit

kavram

seçiciliktir.Burada karşımıza çıkan temel soru şudur;organizma neleri neden seçerek
algılar? Bu soruya iki şekilde yanıt verilebilir (Aydın, 2001 );

l.Organizmanın

sahip olduğu sınır sistemi,uyaranlar

arasında

yoğunlaşma

açısından belli bir kapasiteye sahiptir.
2.0rganizma,

içsel yaşantılara bağlı olarak belli gereksinimlerin doyurulması

amacına göre işleyen programlanmış bir yapıya sahiptir.

Dikkat,

uyarıcılar

üzerinde

bilinçli

bir

odaklaşma

sürecidir.Bilinçlilik

odaklaşmada sınırlandırılmış bir kapasite miktarı ortaya koyar ve diğer uyarıcılar bilince
ulaşmadan kaybolur.Çünkü,daha ileri düzeyde bir işleme için duygusal bellekten kısa
süreli belleğe geçecek olan bilgilerin bu geçiş esnasında dikkat yoluyla farkına varılması
ve bilinçli olarak seçilmesi gerekir.Bu seçimin dışında kalanlar ise kısa bir süre
içerisinde duygusal bellekte kaybolur.

Duygusal bellekten gelen büyük miktardaki bilginin sınırlı kapasiteye sahip kısa
süreli belleğe bilinçli bir formda kısa sürede gönderilmesi mümkün değildir.Bunun için
bir seçme gereklidir.Bu süreçte üç temel işlem gerçekleşir (Ögel, 2004);
1. Önemli bilgiye karar verilir.
2. Önemli bilgi üzerinde odaklaşma sağlanır.
3. Odaklaşan bilgi işleme sürecine gönderilir.

Seçicilik kavramı

sinir sisteminin

sınırlı bir kapasiteye

sahip olması ve

organizmanın amaçlara göre davranımda bulunma eğilimi ile açıklanabilir.Demek ki
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dikkat duygusal mekanizmalarla alınan uyaranlardan herhangi birinin, diğerlerinden
belli amaçlara göre seçilip ayıklanması işlemidir.Her durumun özgün koşullarına göre,
diğerlerinden seçilerek ayıklanan ve üzerinde yoğunlaşan uyaran grubu farklılaşabilir.Bu
durum dikkatin ,organizmanın

duyduğu gereksinimler

açısından

yönlendirilen

ve

yaptırılan bir süreç olduğunu göstermektedir.

Öğretimde üzerinde durulması gereken en önemli özellik ,dikkatin kazandırılmak
istenen davranışlar üzerinde yoğunlaşması ve uyanık bir şekilde bunun uzun bir süre
devam ettirilmesidir.Dikkatin

yoğunlaşacağı

bilginin seçiminde

"Dışsal

ve İçsel"

özellikler etkili olur .

Dikkati yoğunlaştıran dışsal özellikler uyarıcısı ile ilgili olandır. Uyarıcının
büyüklüğü, şiddeti, parlaklığı, değişkenlik arz etmesi sayılan bu özelliklere daha fazla
sahip olanlar daha az sahip olanlara göre bilinçli olarak işleme sürecine gönderilmek
üzere seçilirler. Örneğin bir metin içerisinde koyu veya italik yazılmış cümle veya
kelimeler diğerlerine göre daha fazla dikkat çeker ve daha önemli olarak algılanır. İçsel
özellikler ise bireyin kendisi ile ilgili olanlardır. Bireyin beklentileri, geçmiş yaşantısı,
ilgisi, ihtiyaçları odaklaşmayı sağlayan özelliklerdir. Bireyin öğrenmesi gereken bilgiler
olarak gördüğü ve bu yönde beklentiler geliştirdiği yapılar diğerlerine göre daha fazla
dikkat çekici olur. Dersin başında öğretmenin hedeften haberdar
oluşturmada

etkili olur. Ayrıca, geçmiş yaşantısında

edinmiş

etmesi beklenti

olduğu

örüntüler,

öğrenmeye ilgi ve ihtiyaç duydugu özellikler bireyin odaklaşmasını yönlendirir (Öztürk
ve Kısac, 2002).

Aydın (200 l )' a göre organizma her durumda uyaran gruplar üzerinde farklı
biçimlerde odaklanma eğilimindedir.Odaklanma bir bakıma şekil algısı kavramında söz
edildiği

gibi,

birincil

(başat)

ve

ikincil

(çekinik)

olmak

üzere

iki

düzeyde

gerçekleşir.Birincil dikkat, yoğunlaşmış dikkat olarak da adlandırılır.İkincil dikkat süreci
ise, genellikle yoğunlaşılan uyarı grubuna ilişkin arka plan değişkenler

üzerinde

odaklanır.Ancak ikincil dikkat bazen yoğunlaşılan birincil dikkat sürecini bozucu etkiler
taşıyabilir.Örneğin belli bir zaman kesitinde aynı konuya ait iki uyaran grubu ile karşı
karşıya bulunan organizma. bunlardan biri üzerinde yoğunlaşırken, diğeri birinci ile
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ilişkide olduğu ortamda tamamlayıcı
uyaranla
dikkat

karşılaşan

organizma

olgusunun

yönlendirildiğini

seçici

tarafından

, bunlardan

ve eleyici

dikkat

düşebilir.Dolayısıyla

olgusunun

anlamlı
öğretim

gösterilmelidir.Çünkü

öğretim

benzer

ve

değişkenlere

ilişkin iki ayrı

diğerini

gölgeler.Bu

bilişsel

süreçler

tarafından

karakter

gösterdiği

bir

durum

uyaran gurubu, süreç içinde organizma

amaca

uygun

dikkat

bulunmazsa

edici

başarı,bir

ve

uygun

anlamda

konu üzerinde odaklanma

amacın,

uyaranların

çevresel

ve değişken

yönetimindeki

da dikkatte kaymalara

psikolojik,

sıçramalı

yaşantılarının

bir deyişle tek başına konunun,

dizi

sahip olan

yoğunlaşan

amaç, içerik ve yöntem bağlamında

kullanılması

birini seçerek

işlevlere

nedenle başlangıçta

yeterince

değildir.Ayrıca

farklı konulara

göstermektedir.

Öte yandan
bilinmektedir.Bu

nitelikler taşır.Fakat

ya

neden olabilir.Gerçekte

ve sosyal

düzeyine

değişken

de daha ayrıntılı olarak değinmek

da

plana

olmasına

dikkat

içeriğin veya yöntemin

sık tekrarlanması

geri

özen

süreçlerinin

bağlıdır.Başka

ilginç olması yeterli
sürekli

aynı

biçimde

dikkat sürecini etkileyen bir

vardır.Bu

nedenle

dikkati

etkileyen

yararlı olacaktır (Aydın, 2001 ).

1.4.1.Dikkat Sürecini Etkileyen Değişkenler
Aydın (2001)'a göre dikkat sürecinin işleyişini araştıran deneyler aynı anda
verilen iki ya da daha çok uyaranın organizma tarafından nasıl algılandığını test etmek
amacıyla yapılmaktadır.Bu

konuda yapılan araştırmaların

sonuçları aşağıdaki gibi

özetlenebilir;

I.Uyaranlar

arasında anlamlı ilişkilerin bulunması, dikkatin yoğunlaşmasını

kolaylaştırmaktadır.
2.Uyaranlar arasında anlamlı ilişkilerin bulunması olgusu,öznel algılara göre
değişiklilik göstermektedir.Buna göre anlamlandırma ,geniş ölçüde bireylerin psikolojik
yapılarının ve ön öğrenme düzeylerinin farklılığına bağlıdır.
3.Uyaranların

verildiği

fiziksel bağlam uygunluğu

(ses,ışık,ısı,renk)dikkatin

yoğunlaştırılma düzeyini etkiler.
4.Ancak

uyaranların

fiziksel

bağlama

uygunluğu,

tek

başına

yeterli

50

değildir.Çünkü

dikkat süreci aynı zamanda

yönlendirilmektedir.Dolayısıyla

gereksinimlerine

fiziksel

organizmanın

uyaranların

içsel yaşantıları

bireyin

psikolojik

tarafından

durumuna

ve

uygun bir yapı ve içerikte olmasına özen gösterilmelidir.

5.Dikkatin

yoğunlaştırılması

,organizmanın

belli

gereksinimlerle

güdülenme

düzeyine bağlıdır.

Dikkati etkileyen olumlu ve olumsuz değişkenler
I .Zihinsel etmenler;bireyin
2.Hazır

bulunuşluk;bir

,bilişsel yeterliliklerinin

zeka düzeyi, algı ve bellek süreçlerinin

öğrenme

açısından

ve devinsel becerilerinin

3.0rganizmanın

şöyle sıralanabilir:

içinde bulunduğu

öğrencinin

duygusal

işleyişi,
özelliklerinin

uygunluk düzeyi,

iç ve dış fiziksel uyaranlar,

4.Aşırı ya da yetersiz güdülenme,
5.Uygun bir ödül ve ceza sisteminden

yoksunluk,

6.Geri besleme yetersizliği,
7 .Amaç yoksunluğu
8.Başarısızlık

ya da belirsizliği,

endişesi,

9 .Başarı hazzından yoksunluk,
1 O.Aşırı kaygı ve gerginlik,
11.Öğrenme

yaşantısının

bireyin

iç dünyasındaki

duygu

durumuna

uygun

düşmemesi,
12.Hatalı zamanlama,
13.Eğitimde öğretmen merkezli öğretim stratejilerinin
14.0tokratik

egemen olması,

ve buyurgan öğretmen tutumları,

15 .Sınıf içi iletişimde empatik algıdan yoksunluk,
16.Aşırı
değerlendirme

şekilde

standartlaştırılmış

başarı

ölçütleriyle,

öğrenci

kendilik,

bütünlük

performansını

anlayışı,

17 .Öğretim
gereksinimlerinin
18.Eğitimde

yaşantısı

içinde

öğrencının

ve

özerklik

karşılanmaması,
demokratik,

katılımcı

ve

esnek

bir

öğretim

yaklaşımından

yoksunluk,
19.Öğretim yaşantılarının
20.Eğitim

ortamının

soyutluk ve karmaşıklık düzeyi,

psikolojik- ve fiziksel özelliklerinin

öğretim

yaşantılarının
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amaçlarına uygunluk düzeyi,
21.Çeşitli

psikolojik ya da zihinsel etmenler nedeniyle, bazı öğrencilerin

yaşadıkları öğrenme güçlükleridir.

Görüldüğü

gibi dikkat birçok sosyo-psikolojik

tarafından etkilenen bir zihinsel süreçtir.Bu
psikolojisinin

ve biye-fizyolojik

değişken

nedenle dikkat konusu sadece eğitim

değil ,aynı zamanda iletişim ve mühendislik disiplinlerinin

de ilgi

alanındadır.Ancak bu bağlamda özellikle 1950'den sonra yapılan araştırmalar dikkatin
algı ve bellek süreçlerinin işleyişi açısından da belirli bir öneme sahip olduğunu
göstermektedir.Dolayısıyla

başlangıçta

olarak rıöro-fizyologlar

ağırlıklı

tarafından

araştırılan dikkat konusu,giderek daha çok psikolojinin ilgi alanına girmiştir.Ayrıca
öğrenme ve güdülenme konularında yapılan araştırmalarda elde edilen bulgularda
,dikkat konusunun yeniden kavramlaştırılması zorunlu kılınmıştır.Buna göre dikkat aynı
zamanda bir seçici sınıflama, algısal ayırt etme ve zihinsel eşleme sürecidir.

Bu tanım dikkatin, seçici bir filtre ve süzgeç olarak işlev gördüğüne işaret
etmektedir.Burada sözü edilen filtre kavramı ,organizma tarafından
elenmeyeceğini

belirleyen

değişken

mekanizmalarda

kaydedilen bir mesajın ,kısa süreli belleğe oradan

belleğe aktarılıp aktarılmayacağı,

olarak

uyaranların elenip

yorumlanmalıdır.Şu

halde

duygusal

da uzun süreli

dikkat sürecinin işleyişine bağlıdır.Gerçekten

de

organizma dikkat çekici bulunduğu uyaranları eşleyerek önce kısa süreli belleğe
aktarır.Burada
örtüştüğü

geçici olarak depolanan
oranda

aktarılır.Demek

ön öğrenmelerle

bilgiler,
yeniden

içsel yaşantı ve gereksinimlerle
örgütlenerek

uzun

ki dikkat bir elektrik düğmesi gibi çalışmaz.Başka

süreli

belleğe

bir anlatımla

duygusal alana giren bütün uyaranlar aynı kolaylıkla dikkat alanına giremez.Bir
uyaranın seçici dikkatle algılanması, organizmanın amaçları açısından uygunluk ve
anlatımlık düzeyine bağlıdır.

Esasında dikkat sürecinin çözümlenmesi , insan doğasının anlaşılması açısından
da oldukça yararlı ve öğreticidir.Geleneksel yaklaşımlar, daha çok insanın gözlenebilen
edimlerini inceleyerek insan doğasını anlamaya çalışmışlardır.Ne var ki davranış olarak
dışa yansıyan edimler, insanın içinde bulunduğu duygusal ve düşünsel örtülerin

I
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uzantılarıdır.Dolayısıyla
yaşantılara

ilişkin

değildir.Çünkü

davranımları yönlendiren dikkat algı güdülenme gibi içsel

psikolojik

süreçleri

insanın davranışına

irdelemeden,

insanı

anlamak

olanaklı

yön veren, onun gereksinimleridir.Başka

bir

anlatımla davranış, ancak onun ortaya çıkmasına kaynaklık eden gereksinimlerin
anlaşılması halinde yönetilebilir (Aydın, 200 I).

ı
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BÖLÜM II
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde veri toplama aracının guruplara uygulanması ile elde edilen verilerin
istatistiksel analizleri sonucunda ulaşılan bulgular ve yorumlar yer almaktadır.Bulgular
tablolar ve grafikler halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
11.1.Öğrenci Anketi Bulguları ve Yorumları
Grupların Bireysel Özellikleri,Tablo 4'de görüldüğü gibidir.Araştırmaya katılan
ortaokul öğrencilerinin

%49,2'si

erkek , %50,4'ü

%0,3 'tür.Dolayısıyla kız ve erkek öğrenci

kızdır.Cevap vermeyen öğrenci

oranının dengeli

olduğu görülmektedir.

Tablo :4
Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Cevapsız

Toplam

Öğrenci

%

2158
2108
13
4279

50,4
49,2
0,3
100

Tablo 5 incelendiğinde yaş bakımından öğrencilerin % 3, 1 'i l l yaş grubunda,
%29' u 13 yaş grubunda,

%27,2'si 12 yaş grubunda %37,9'u 14 yaş grubunda olup,

11 yaş grubunun az,14

yaş gurubunun

fazla olmasına

rağmen anket sonuçlarını

olumsuz etkilemediği , diğer yaş grupları dağılımının uygun olduğu
Cevap vermeyen öğrenci %2, T dir.
Tablo:5
Yaş Grubu Dağılımı
Yaş

11
13
12
14
Cevapsız
Toplam

Öğrenci

131
1242
1167
1622
117
4279

%

3,1
29
27,2
37,9
2,7
100

görülmektedir.

'I
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Tablo 6 'da

öğrencilerin

%35,6'sının

6 ncı

sınıfa,

%30,9'unun

7 nci

sınıfa , %32,8'inin 8 nci sınıfa gittiği , %0,56'sının cevap vermediği, tablo 7 'de ise
öğrencilerin

%15,1 'inin

sınıfta kaldığı , %84,2'sinin

hiç sınıfta kalmadığı %

0,7'sinin cevap vermediği görülmüştür.
Tablo:6
Sınıf Dağılımı
Sınıf
Öğrenci
6.Sınıf
1524
7.Sınıf
1326
8.Sınıf
1405
Cevapsız
24
Toplam 1 4279

%
35,6
30,9
32,8
0,56

-ı

100

Tablo:7
Sınıfta Kalma Durumu
Sınıfta
Kalıp/Kalmadığı
Evet kaldım
Hayır kalmadım
Cevapsız

Öğrenci
642
3607
30

%
15,l
84,2
0,7

4279

100

Toplam

Tablo 8'de

öğrencilerin

%57,8'inin

bilgisayarının

olduğu, %40,9'unun ise

olmadığı,%1,23'ünün cevap vermediği görülmektedir.Tablo 9'da ise evinde bilgisayarı
olan öğrencilerin düşünceleri ölçülmüş
hakkında

aşağıdaki

ve

bilgisayarın

okul

eğitimine

etkisi

sonuçlara ulaşılmıştır:

-Öğrencilerin %35,8'i soruyu yanıtsız bırakmış,
-Öğrencilerin %40,3 'ünün bilgisayarı derslerini yaparken kullandığı,
-Öğrencilerin %8, ?'sinin intemette sörf yaptığı,
-Öğrencilerin

%8, l 'inin

bilgisayarın

%6,9'unun

bilgisayarı

derslerine

faydasının

olmadığını

düşündüğü,
-Öğrencilerin

anlaşılmaktadır.Bilgisayara

sahip

olmanın

zaman
öğrencilerin

kaybı
aile

olarak
ortamında

gördüğü
bilişsel
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yeterliliklerinin ve becerilerinin gelişimine yardım ederek dikkat olgularını artıracağı
değerlendirilmektedir.

Tablo:8
Bilgisayara Sahip Olan Öğrenci Durumu
Bilgisayara sahip
olma durumu
Evet
Hayır
Cevapsız
Toplam

Öğrenci
2474
1752
53
4279

%
57,8
40,9
1,23
100

I

Tablo :9
Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanma Amaçları

Öğrenci

Bilgisayarı kullanma amacı
Cevapsız
Derslerimi yaparken kullanırım
İnternette sörf yaparım
Derslerimde faydası olmaz
Boşu boşuna zamanımı alır
Toplam
Tablo

lO'da

öğrenci

ailelerinin

%12,8'inin

%5,5'inin ayda bir kitap okuduğu, %4,25'inin
fazla olduğu,
okuma

olmadığı

%3,52'sinin

haftada bir kitap okuduğu,

kitap okuma

%49'unun günlük gazete ve mecmuayı

alışkanlığı

%
35,8
40,3
8,7
8,1
6,9
100

1534
1725
375
349
296
4279

sıklığının

bir aydan

takip ettiği, %24,9'unun

cevap vermediği

kitap

anlaşılmaktadır.Aile

bireylerinde gördüğü okuma alışkanlığının öğrenciye kendisi için değerli şeyleri yapma
yeteneği kazandırarak başarı güdüsünü artıracağı düşünülmektedir.

Tablo 11 'de ise öğrencilerin %7,2'sinin hiç kardeşinin olmadığı,% 4,3'ünün 1
kardeşe sahip olduğu,% 63,8 'inin 2 kardeşe sahip olduğu, %15,2'sinin 3 kardeşe sahip
olduğu, %4,3'ünün 4 kardeşe sahip olduğu,%4,8'inin

ise 5 kardeşe

sahip olduğu

görülmektedir.Kardeş sayısının fazla olması bağlanma güdüsünü tetikleyebilir.Bunun
sonucunda öğrenciler işlerinden çok kardeş ve aileleri ile ilgilenebilirler.
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Tablo: 10
Aile Bireylerinin Kitap Okuma Sıklığı
Kitap Okuma Sıklığı
Hem babam/annemhem de kardeşlerim haftada bir kitap okur

Öğrenci

%

548

12,8

Hem babam/anne hem de kardeşlerim ayda bir kitap okur

236

Aile bireylerininkitap okuma sıklığı bir aydan fazladır

182

5,5
4,25

Aile bireyleri günlük gazete/mecmuayıtakip ederler

2096

49

Aile bireylerininkitap okuma alışkanlığı yoktur

1066

24,9

Cevapsız

151
4279

3,52
100

Toplam

•

Tablo:11
Kardeş Sayısı

Kardeş sayısı
Hiç
l Kardeş
2 Kardeş
3 Kardeş
4 Kardeş
5 Kardeş
Toplam
Tablo 12'de
esnaf %10,2'sinin

öğrenci

annelerinin

Öğrenci
309
188
2733
654
186
209
4279

%
7,2
4,3
63,8
15,2
4,3
4,8
100

%64,9'unun

öğretmen/memur ,%0,49'unun

ev

doktor, %21 'inin diğer

gruplarında,%1,7'sinin cevap vermediği görülmektedir.
Tablo:12
Anne Mesleği
Anne Mesleği
Ev hanımı
Esnaf
Öğretmen/Memur
Doktor
Diğer
Cevapsız
Toplam

hanımı, %1,8'inin

Öğrenci
2779
79
440
24
884
73
4279

%
64,9
1,8
10,2
0,49
21
1,7
100

meslek

'-
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Grafik:1
Anne Mesleği ve Başarı Ortalaması
Grafik I 'de anne mesleğine göre başarı durumu incelenmiştir.Annesi öğretmen
ve doktor olan öğrencilerin daha başarılı oldukları yargısına varılabilir.Ancak diğerleri
başarısız denemez. Bunu aile ortamında yeterli ilgi sonucu oluşan doğal güdülenmeye
bağlamak mümkün gözükmektedir.Tablo
öğretmen /memur, %0,95'inin

13'de

ise

öğrenci

babalarının %17, 1 'inin

sanatçı,% 0,58'inin doktor,%7.1 'inin asker, %70,8'inin

diğer meslek gruplarında,%3,36 sının ise cevap vermediği görülmektedir.

Tablo: 13
Baba Mesleği
Baba Mesleği
Öğretmen/Memur
Sanatçı
Doktor
Asker
Diğer
Cevapsız
Toplam

Öğrenci
732
41
25
304
3033
144
4279

%
17,1
0,95
0,58
7,1
70,8
3,36
100

~
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Grafık:2
Baba Mesleği ve Başarı Ortalaması
Grafik 2'de baba mesleğine göre başarı durumu incelenmiştir.Babası öğretmen
ve asker olan öğrencilerin sayısı fazla

olmamakla beraber,oran olarak daha başarılı

oldukları yargısına varılabilir.Ancak diğerleri başarısız denemez.Bunu anne mesleğinin
etkisi gibi düşünerek oluşan doğal güdülenmeye bağlamak mümkündür.

Tablo

14'te öğrenci annelerinin

%0.07'sinin

eğitim almadığı, %28,60'ımn

ilkokul mezunu olduğu, %19,95'inin ortaokul mezunu olduğu, %37,1 'inin lise mezunu
olduğu,

%7,9'unun

üniversite mezunu olduğu, % l ,5'inin lisansüstü eğitim aldığı

,%4,76'sının ise cevap vermediği görülmektedir.
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Tablo: 14
Anne Eğitimi
Öğrenci
3
1224
854
1591
341
65
204
4279

Anne Eğitimi
Yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Cevapsız
Toplam
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Grafik: 3
Anne Eğitimi ve Başarı Ortalaması
Grafik 3'de anne eğitimine göre başarı durumu incelenmiştir.Annesi
üniversite ve lisansüstü eğitim
varılabilir.Ancak

alan

öğrencilerin

lise,

daha başarılı oldukları yargısına

diğerleri başarısız denemez.Bu da doğal güdülenmenin fazla olması

ile açıklanabilir.
Tablo 15 'de ise öğrenci babalarının %0.02'sinin

eğitim almadığı, %24,5'inin
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ilkokul mezunu
mezunu

olduğu, %22,76'smın

olduğu

ortaokul

mezunu

,%14,1 'inin üniversite mezunu olduğu,

olduğu,

%33,4'ünün

lise

%2,3'ünün ise lisansüstü

eğitim aldığı,% 2,9'unun ise cevap vermediği görülmektedir.
Tablo :15
Baba Eğitimi
Baba Eğitimi
Yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Cevapsız
Toplam

Öğrenci
1
1048
974
1429
604
99
125
4279
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Grafik:4
Baba Eğitimi ve Başarı Ortalaması

Grafik 4'de baba eğitimine
üniversite ve lisansüstü eğitim alan

göre başarı durumu incelenmiştir.Babası

lise ,

öğrencilerin daha başarılı oldukları ,dolayısıyla
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doğal

güdülenmenin

fazla

olduğu

yargısına

varılabilir.Ancak

diğerleri

başarısız

denemez.

Tablo:16
Kendine Ait Odası Olan Öğrenci
Kendine Ait Oda Öğrenci
Evet var
2977
Hayır Yok
1240
Cevapsız
62
Toplam
4279
Tablo 16'da öğrencilerden

%
69,6
28,9
1,44
100

%69,6'sının kendine ait bir odası olduğu, %28.9'

unun evinde kendine ait bir odasının olmadığı,%1,44'ünün

ise cevap vermediği

görülmektedir.
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Grafik:5
Kendine Ait Odası Olan Öğrencilerin Başarı Ortalamaları
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Grafik 5'de kendine ait
incelenmiştir.Kendine

odası olan/olmayan öğrencilerin başarı ortalamaları

ait odası

olmasının,

bulunduğu söylenebilir.Bu hususun

öğrenci

başarılarına

öğrencinin özyeterliliğinin

olumlu

katkıda

ve başarı güdüsünün

gelişimine ortam yarattığı değerlendirilmektedir.
Tablo 17'de öğrencilerin %4,5'inin çalışma saatlerinin düzensiz olduğu, %38.4'
ünün 1300:1600 saatleri arasında
arasında

ders

ders çalıştığı, %13,2'sinin

çalıştığı, %40,5'inin

19:00-21:00 saatleri

16:00-19:00

arasında

ders

saatleri
çalıştığı,

%3,2 'sinin ise 21 :00-24:00 saatleri arasında ders çalıştığı anlaşılmaktadır.
Tablo:17
Ders Çalışma Saatleri
Saatler
Düzensiz
13:00-16:00
16:00-: 19:00
19:00-21 :00
21 :00-24:00
Toplam
Tablo
%16,52'sine

18'de

Öğrenci
196
1646
1734
565
138
4279

öğrencilerin

annesinin,%15,09'

evde

una

%
4,5
38,4
40,5
13,2
3,2
100,0

ders

çalışırken;% 10,7' sine

kardeşlerinin

yardım ettiği, %41 'ine

kimsenin

yardım etmediği, %14,06'sının

özel ders aldığı, %2,73'ünün

vermediği

görülmektedir.Evde

sağlanacak

öğrenciye

desteğin

niteliği

güdülenmeden kaynaklanan dikkat eksikliğini gidermeye yönelik olmalıdır.
Tablo: 18

--

,

Evde Kim Yardım Eder?
Daha çok babam yardım eder
Daha çok annem yardım eder
Daha çok kardeşlerim yardım eder
Hiç kimse yardım etmez
Özel ders alıyorum
Cevapsız
Toplam

babasının,

Öğrenci
458
707
646
1754
602
117
4279

%
10,7
16,52
15,09
41
14,06
2,73
100

hiç

ise cevap
yetersiz
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Tablo 19'da öğrencilerin %4,39'unun başarı ortalamasının zayıf, 18,8'inin orta,
%35'inin iyi, %40,3'ünün

pekiyi, %l,37'sinin ise cevap vermediği görülmektedir.

Tablo: 19
Başarı Ortalaması
Başarı Durumu
Zayıf

Öğrenci
188
807
1499
1726
59
4279

Orta

iyi
Pekiyi
Cevapsız
Toplam

Tablo 20'de öğrencilerin
% 16,98'inin

%34,07'sinin

doktor , %25,02'sinin

%
4,39
18,8
35
40,3
1,37
100

öğretmen/memur, %10,56'sının

serbest meslek , %5,84'ünün

asker,

sanatçı olmak

istedikleri ,%7,5 'inin cevap vermediği görülmüştür.Tablo 21 'de ise bu meslekleri tercih
etmelerinde %6,3'ünün ailesinin etkisinde kaldığı % 0,7'sinin arkadaşlarının etkisinde
kaldığı , %2,5'inin ekonomik zorunlulukları düşünerek karar verdikleri , %3,3'ünün
izlediği TV,gazete vs. 'de
2,9'unun

ise

cevap

etkilendiği,

%84'ünün tamamıyla kendisinin istediği, %

vermediği görülmektedir.Tamamıyla kendisi isteyenlerin başarı

güdülerinin yüksek ve kendileri için öğrenme isteğine sahip oldukları muhakkaktır.Bu
öğrencilerin özyeterliliklerinin de fazla olduğu düşünülmelidir.

Tablo:20
Olunmak İstenen Meslek
Meslek
Öğretmen/memur
Asker
Doktor
Serbest meslek
Sanatçı
Cevapsız
Toplam

Öğrenci
1458
452
727
1071
250
321

%
34,07
10,56
16,98
25,02
5,84
7,5

4279

100
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Tablo: 21
Meslek Tercihinde Etkili Faktörler
Öğrenci
144
270

Olmak istenen Mesleğin Tercih Sebebi
İzlediğim tv, gazete ve dergilerden etkilendim
Ailem istediği için
Arkadaşlarımın etkisinde kaldığını düşünüyorum
Ekonomik zorunluluklardan dolayı

o/o
3,3
6,3

32

0,7

110

2,5

3596

84

127

2,9

4279

100,0

-

Tamamıyla kendim istiyorum
Cevapsız
Toplam

Tablo 22'de öğrencilerin %5,l'inin hiçbir alana ilgi duymadıkları, %39,4'ünün
sosyal konulara, %28,4'ünün

sanatsal konulara, %26,8'inin

ise sayısal konulara ilgi

duydukları görülmektedir. Öğrencilerin ilgi duydukları alanların olması sürekli güdülerle
izah edilebilir.
Tablo: 22
İlgi Duyulan Alanlar
Hangi Alanlara İlgi Duyuyor
Hiçbiri
Sosyal konulardaki dersler
Sanatsal konulardaki dersler
Sayısal konulardaki dersler
Toplam

Öğrenci
222
1688
1218
1151
4279

o/o
5,1
39,4
28,4
26,8
100,0

Tablo 23'de öğrencilerin anlatılan konularda dikkatlerini etkileyen faktörler şu
şekilde ortaya çıkmıştır:
Öğretmenin konu ile ilgili yaşanmış olayları anlatması %35.5,
Öğretmenin konuyu şematik anlatması %19.5,
Öğrencilern rekabet içinde olmalarından kaynaklanan endişe %4.8,
Öğrencilerin sınavda başarılı olma istekleri %29.2,
Öğrencilerin ceza alma korkusu %3,2 oranlarında olmuş, %7,S'i ise soruya
cevap vermemişlerdir.
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Sınavda

başarılı

güdüyü,öğretmenin

olma

yaşanmış

isteği
olayları

ve

ceza

anlatması

alma
ve

korkusu
şematik

durumluk

bir

yapay

anlatım

güdülemeyi.rekabet içinde olma erk güdüsünü gösterir.

Tablo: 23
Derslerde Dikkatin Toplanmasında Etkili Faktörler
Öğrenci
140

%
3,2

1523

35,5

Öğretmenin konuyu şematik anlatması

836

19,5

Rekabet ettiğim öğrencilerin benden daha iyi öğrenmesinin

206

4,8

Sınavda başarılı olma isteği

1253

29,2

Cevap vermeyen

321
4279

7,5
100,0

Dikkatin Toplanmasında en önemli Faktör
Öğretmenin ceza vereceği korkusu
Öğretmenin konu ile ilgili yaşanmış olayları anlatması

Toplam

Tablo 24'te öğretim sürecinde öğretmenlerin dersleri
nasıl bir iletişim

kurduğu görülmektedir. Öğrencilerin

vermezken , %49,9'una göre öğretmenler

anlatırken

öğrencilerle

%6,8'i bu soruya

konuyu soru-cevap şeklinde

öğrencilerin

de aktif olduğu bir tarz ile anlattığı, %22,9'una göre göz teması sağlayarak
, %0,1 'ine

cevap

anlattığı

göre sadece okuyarak anlattığı, %8,4'üne göre rutin bir ses tonuyla anlattığı,

%11,6'sına göre

gösteri ve mimikler kullanarak anlattığı anlaşılmaktadır.Soru-cevap

şeklinde anlatım,göz teması sağlamak ve gösteri-mimiklerin kullanılması motive edici
olarak değerlendirilmektedir.
Tablo: 24
Öğretmenin Ders Anlatım Şekli
Öğretmenin Ders Anlatma Şekli
Hiçbiri
Soru Cevap şeklinde anlatıyor
Bizimle göz teması sağlayarak anlatıyor
Sadece okuyarak anlatıyor
Rutin bir ses tonunda bizimle iletişim kurmadan anlatıyor
Gösteri ve mimikler kullanarak anlatıyor
Toplam

Öğrenci

295
2137
982
8
360
497
4279

%

6,8
49,9
22,9
0,1
8,4
11,6
100,0
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Tablo 25'de öğrencilerin

sınıfta arkadaş durumları incelenmiştir.Öğrencilerin

%2.3'ü soruya cevap vermezken , %13,6'sının 1-2 , %17,7'sinin 3-4 , %11 'inin 4-5,
%12,2'sinin

5-6, %42.9'unun

ise 6'dan fazla arkadaşa sahip olduğu görülmektedir.

Arkadaş sayısının fazla olması sınıf ortamında bağlanma güdüsünü artıracaktır.
Tablo: 25
Sınıfta Arkadaş Durumu

Arkadaş Sayısı
Yok
1-2
3-4
4-5
5-6
6' dan fazla
Toplam

Öğrenci
102
582
760
471
526
1838
4279

%
2,3
13,6
17,7
11
12,2
42,9
100,0

Tablo 26'da görüldüğü gibi öğrencilerin %43,4'ü sınıfta kendilerine rakip başka
bir öğrenci olduğunu,%54,3'ü

ise bir rakip öğrenci olmadığını ifade etmişlerdir.Bu

soruya cevap vermeyen öğrenci oranı % 2,45'tir.
Tablo :26
Sınıfta Rakip Öğrenci Olup/Olmadığı
Rakip Öğrenci
Evet var
Hayır yok

1860

43,4

2312

54,03

105

2,45

4279

100

Cevapsız
Toplam

Tablo 27 'de sınıftaki

rekabetin sebebi

öğrencinin kendisinden daha zeki olabileceği
arkadaşlarının

%

Öğrenci

olarak; öğrencilerin
korkusunu,%9,9'u

kendisine rakip göstermesini, %8, 1 'i öğretmenin

ortamını,%13,3'ü

%17'7'si
rakip

oluşturduğu

rakip

öğrencıyı
rekabet

öğretmeni sevmesinden dolayı en iyi öğrenci olma isteğini,%16,6'sı

ise sınıfta lider konumda olma isteğini

göstermişlerdir.Öğrencilerin

rekabet içinde olmadıklarını belirtmişlerdir.Tablo

%34,3 'ü ise

28'de ise öğrenciler bu rekabetin
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sonucunda %29,4 oranında olumlu

etkilendiklerini

%7,8

oranında olumsuz

ekilendiklerini,%35,1 'i bazen olumlu bazen olumsuz etkilendiklerini,%27,5'i
fikri olmadığını ifade etmiştir.Sınıf

içinde

rekabetin

varlığı

erk

ise hiçbir

güdüsü

ile

açıklanabilir.Rekabet içindeki öğrencinin diğer öğrenciler üzerinde denetim kurmaya ve
üstünlük kurmaya çalışmakta olduğu söylenebilir.

Tablo: 27
Rekabet Sebebi
Rekabet Sebebi
Ondan daha zeki olduğum halde benden daha iyi
olabileceğinin verdiği korku

%

Öğrenci

Arkadaşlarımın onu bana rakip göstermesi
Öğretmenin oluşturduğu rekabet ortamı
Öğretmeni çok sevdiğimden dolayı en iyi öğrenci olma
isteği
Sınıfta lider konumda olma isteği
Rekabet içinde olmayan öğrenci sayısı
Toplam

758
424
347

17,7
9,9
8, 1

569
713
1468
4279

13,3
16,6
34,3
100

Tablo: 28
Rekabet Etkisi
Rekabet Etkisi
Hiçbir fikrim yok
Olumlu etkiliyor
Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu bazen olumsuz etkiliyor
Toplam

Öğrenci

1181
1260
335
1503
4279

%

27,5
29,4
7,8
35,l
100,0
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Tablo:29
Bilgisayarı Kullanma Amacları
Bilg.Kullanma Amacı
Derslerimi yaparken kullanırım

İntemette sörf yaparım
Derslerimde faydası olmaz

Zayıf

Toplam

Pekiyi

İyi

Orta

40
19

282
65

583
127

802
160

1707
371

17

83

119

127

346

24

67

94

109

294
1561
4279

Boşu boşuna zamanımı alır
Cevapsız
Toplam

Tablo 29'da evinde kendine ait odası ve bilgisayarı olan

öğrenciler hakkında

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır; 1707 öğrenci bilgisayarı ders çalışırken kullanmaktadır.
371 öğrenci bilgisayarı internette sörf yaparken kullanmaktadır.346 öğrenci bilgisayarı
derslerinde faydalı bulmadığını belirtmiştir.294 öğrenci bilgisayarı zaman kaybı olarak
görmektedir.1561

öğrencinin

ise

bilgisayarının

olmadığı

ve

cevap

vermediği

görülmektedir.
Yukarıdaki bulgulardan anlaşıldığı gibi evinde kendine ait çalışma odası olan ve
bilgisayarı olan öğrencilerin daha başarılı olduğu ve bilgisayarı daha çok ders yaparken
kullandıkları görülmektedir.Buna karşılık öğrencilerin evinde bilgisayarı ve kendine ait
odası bulunmaması motivasyon

açısından engelleme olarak değerlendirilmektedir.O

halde "öğrenciler için evde çalışma odası olmasını ve bilgisayara sahip olunmasını",
başarıyı etkileyen birer motiv olarak değerlendirebiliriz.
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Tablo: 30
Anne-Baba Beraber Yaşama ve Kitap Okuma Sıklığına Göre Başarı Ortalaması

Aile ve Başarı
Anne Baba Zayıf
Beraber
Yaşıyor
Orta
İyi
Pekiyi
Anne Baba
Ayrı
Yaşıyor

Aile
bireylerinin
Hem
babam/annem
kitap
hemde
okuma
kardeşlerim
sıklığı bir
ayda bir kitap
aydan
okur
fazladır

Aile
bireylerinin
kitap okuma
alışkanlığı
yoktur

Toplam

107

10
31

28

50
290

63
214

155
670

178
203

77
87

47
69

679
895

348
301

1329
1555

I

2

3

4

10

5

3
9
5

30
35
35

26
21
31

69
81
81

4
7

8
17

ll

26
27

22

İyi
Pekiyi
Zayıf

5
8
6

8

4

10

1

I

2

Orta
iyi

3

I

6

I

Pekiyi
Zayıf
Orta
İyi

2

8
13

2

1

Pekiyi

I

l

4
2

2
Anne Ölü
Baba Sağ

Aile bireyleri
günlük
gazete/mecmuayı
takip ederler

Zayıf

Orta

Baba Ölü
Anne Sağ

Hem
babam/annem
hemde
kardeşlerim
haftada bir
kitap okur

2

8

I

l
l
l

4

4
6

5
13

4

2

9
223
4279

Cevapsız
Toplam

Tablo 30'da anne-baba beraber

yaşama ve

kitap okuma

sıklığına

göre

başarı ortalaması incelenmiştir.Bu bulgular bize , anne-babası beraber yaşayan ve aile
bireylerinin kitap okuma alışkanlığı yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olduğunu
göstermektedir.Anne-babası
öğrencilerin başarılarının

ayn yaşayan ,anne-babasından
ise

herhangi birisi ölü olan

daha düşük olduğu görülmektedir.Bu

genellikle doğal güdülenme ve başarı güdüsünün

öğrencilerde

zayıf olduğu söylenebilir.Bu tespitler

ışığında aile içi ilişkilerin ve aile bireylerinin okuma alışkanlığının olmasının
sürecinde motivasyon ortamı yarattığını söyleyebiliriz .

.

eğitim
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Tablo: 31
Sınıfta Rekabet Eden Ö"

-

Rekabet
Evet var

Evet var

Evet var

ilerin B

Başanya Etkisi
Olumlu etkiliyor

Sebebi
Ondan daha zeki
olduğum halde
benden daha iyi
olabileceğinin

Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu
bazen olumsuz
etkiliyor
Olumlu etkiliyor

Öğretmenin
oluşturduğu rekabet
ortamı

Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu
bazen olumsuz
etkiliyor
Evet var

Evet var

Öğretmeni çok
sevdiğimden dolayı
en iyi öğrenci olma
isteği

D

Zayıf

Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu
bazen olumsuz
etkiliyor
Olumlu etkiliyor

Arkadaşlarınım onu
bana rakip
göstermesi

.

İyi

Orta

Pekiyi

94
188

26
10

99
18

179
13

5

36

72

114

3
4

11

40

4

37
9

5

31

45

40

l

10
7

18

3

6

42
10

2

17

33

31

3
1

12
4

32
10

75
6

7

19

55

49

I

24
13

48
16

113
9

32
256

75
573
2554

843

11

Olumlu etkiliyor

Sınıfta lider
konumda olma isteği

Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu
bazen olumsuz
etkiliyor
Olumlu etkiliyor
Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu
bazen olumsuz
etkiliyor

Toplam
Cevapsız
Genel Toplam

5
9

53

111

4279

Tablo 31 'de sınıfta rekabet eden öğrencilerin başarı durumları incelenmiş olup
aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:

Yukarıdaki

değerlendirmeler

rekabet ortamı içerisinde oldukları

neticesinde

öğrencilerin

görülmektedir.Çoğunluk

sebeplerinden birincisi; rakip öğrenciden daha zeki olma
karşımıza çıkan etkendir.İkincisi;

sınıfta lider

konumda

çoğunluğunun

sırasına

bir

göre rekabetin

düşüncesi olup, en fazla
olma isteği, üçüncüsü
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;öğretmeni sevmekten
grubunun

kaynaklanan iyi bir öğrenci olma

isteği , dördüncüsü; arkadaş

etkisiyle oluşan rekabet , beşincisi; öğretmenin oluşturduğu rekabet olarak

karşımıza çıkmaktadır.

Sınıf içerisindeki rekabet durumuyla başarı durumları incelendiğinde ; rakip
öğrenciden daha zeki olma düşüncesi ile sınıfta lider konumda olma isteğinin sürekli ve
doğal güdüler, arkadaşları veya öğretmeni tarafından oluşturulan rekabet ve öğretmenini
çok sevmesinden kaynaklanan rekabetin

durumluk ve yapay güdülerden

olduğu

değerlendirilmektedir. Sürekli ve doğal güdülerle hareket eden öğrencilerin durumluk ve
yapay güdülerle hareket edenlere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Sınıfta
etkilenmesine

oluşan

rekabet

ortamından

rağmen , çoğunluğunun

başarıya doğrudan etki

ettiği

olumlu

öğrencilerin

bir kısmının

olumsuz

yönde etkilendikleri ve bu hususun

anlaşılmıştır.Öğrencilerin

öğretmen etkisi ile oluşan rekabet yaşamasına rağmen)

çoğunluğu

(bir kısmının

sınıf içinde kendi aralarında

oluşan iletişim ortamından kaynaklanan etkilerle rekabet ettikleri görülmektedir.Buna
göre rekabetin doğru kullanıldığı takdirde

eğitim sürecinde olumlu bir pekiştireç

olabildiği saptanmıştır.
Öğrenme ortamında birey kendini başkaları ile kıyaslayarak geliştirir.Böylece
birey diğer insanların sevgi ve beğenilerini kazanarak sosyal saygınlık ve başarılı olma
gereksinimi ile güdülenir.Öğrencinin kendilik bilinci ve değer kazanması , farkındalık
duygusunun gelişimine bağlıdır.Bu durum modern psikolojide , farkındalığm farkında
olma olarak adlandırılmaktadır.Söz konusu kavram bireyin öznel yaşantıları yoluyla
kendini ifade etme , seçme ve olumlu hedeflere yöneltmesinin anlatımıdır.Bu bağlamda
farkmdalık sağlıklı bireyselleşmenin ön koşuludur.

Sınıf içindeki rekabet
sınırlı olmayıp daha

fazla

neticesinde; olumlu da olsa

ortamını oluşturan

sebebin

sebeplerin yukarıdaki faktörlerle

olabileceğini

olumsuz da

olsa

ifade

rekabet

etmek

gerekir. Analiz

sebeplerinin

öğrencilerin
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öğrenme

sürecinde

bir

motiv

olduğu, bunun sonucunda daha dikkatli ve başarılı

oldukları değerlendirilmiştir.
Tablo:32
Sınıfta Arkadaş Durumu ve Öğretmen Davranışlarına göre Başarı Durumu

Bas arı
Zayıf

Orta

iyi

Pekiyi

Sadece
okuyarak
anlatıvor

Rutin bir
ses
tonunda
bizimle
iletişim
kurmadan
anlatıvor

-

I

6

9

2

3

7

7

l

I

2

7

4

-

6

5

27

11

9

6

68

25

19

13

3-4 kardeş

85

31

l
l
l

17

17

4-5 kardeş

35

27

5-6 kardeş

47

6 dan fazla
1-2 kardeş

Soru
Cevap
şeklinde
anlatıvor

Bizimle
göz teması
sağlayarak
anlatıyor

1-2 kardeş

18

ll

3-4 kardeş

16

4-5 kardeş
5-6 kardeş
6 dan fazla
1-2 kardeş

Öörerıcl

Gösteri ve
mimikler
kullanarak
anlatıyor

9

4

20

-

15

13

173

53

J

24

34

100

46

-

23

20

3-4 kardeş

125

70

l

22

29

4-S kardeş

97

54

I

9

18

5-6 kardeş

115

46

-

14

19

6 dan fazla

315

150

l

56

75

1-2 kardeş

105

44

19

22

3-4 kardeş

162

68

4-5 kardeş

87

36

13

21
I 13
486

5-6 kardeş

108

39

-

6 dan fazla

401

212

-

62

2098

963

8

352

Toplam
Cevapsız
Genel Toolam

14

42

17

24

372
4279

Tablo 32 incelendiğinde öncelikle

öğretmenlerin soru-cevap şeklinde ,ikinci

olarak göz teması sağlayarak ve üçüncü olarak gösteri -mimikler kulanarak anlatımının
,diğer

hususlara

göre

daha

fazla

ağırlık

kazandığı

görülmektedir.Tabloda

değerlendirilen diğer bir husus ise sınıfta arkadaş sayısı (yani dar kapsamda öğrencinin
sınıf

içinde

sosyalleşme

durumu

ve

iletişim

kabiliyetini

yansıttığı

için)

incelenmiştir.Arkadaş sayısı sosyalleşme konusunu tam anlamıyla yansıtmaktan uzak
olsa da hedeflenen motivasyon etkisi için bir veri olarak kabul edilmiştir.
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Öğretilen

konu, birey için önemli ve anlamlı olmalıdır.Gerekli

çaba düzeyi

bireyin yeteneğine göre değiştirilmeli ve beklenti düzeyi çocuğun okuldaki başarı ya da
başansızlık

yaşantılarına

uygun olmalıdır.

Elde

edilen

başarı

sonuçları

sınıfta

paylaşılmalıdır. Genellikle ödüller cezadan daha etkilidir ve sınıfta daha olumlu bir
duygusal hava yaratır. Başarı üzerinde odaklanmalı ve her birey için gerçekçi bir
beklenti düzeyi saptanıp özel ilgi gösterilmelidir.Öğretmenin

iletişim

kurma tarzı ve

sınıftaki arkadaş sayısı ile orantılı iletişim becerileri motiv olarak değerlendirilmektedir.
Tablo: 33
Öğrencinin Hedeflediği Meslek ,Sebebi ve Bunun Başarıya Etkisi
Sebebi
istediği meslek
Ailem istediği için
Öğretmen

Asker

Doktor

Serbest
meslek

Sanatçı

Toplam
Cevapsız
Genel Toplam

Arkadaşlarımın etkisinde kalıyorum
Ekonomik zorunluluklardan dolayı
Tamamıyla kendim istiyorum
İzlediğim tv, gazete ve dergilerden
etkilendim
Ailem istediği için
Arkadaşlarımın etkisinde kalıyorum
Ekonomik zorunluluklardan dolayı
Tamamıyla kendim istiyorum
izlediğim tv, gazete ve dergilerden
etkilendim
Ailem istediği için
Arkadaşlanmın etkisinde kalıyorum
Ekonomik zorunluluklardan dolayı
Tamamıyla kendim istiyorum
İzlediğim tv, gazete ve dergilerden
etkilendim
Ailem istediği için
Arkadaşlarımın etkisinde kalıyorum
Ekonomik zorunluluklardan dolayı
Tamamıyla kendim istiyorum
İzlediğim tv, gazete ve dergilerden
etkilendim
Ailem istediği için
Arkadaşlarımın etkisinde kalıyorum
Ekonomik zorunluluklardan dolayı
Tmamıyla kendim istiyorum
İzlediğim tv, gazete ve dergilerden
etkilendim

Zayıf

Orta

İyi

Pekiyi

7

17
3
6
186

26
2
16
461

21
2
10
634
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.
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9
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6
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Tablo 33'te öğrencinin hedeflediği meslek .sebebi ve bunun başarıya etkisi
incelenmiştir.Aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

Öğrencilerin büyük bir
sahibi

oldukları

kararlarını

çoğunluğunun gelecekteki meslek seçiminde bir fikir

görülmektedir.Özellikle

başarılı

öğrencilerin

kendilerinin verdikleri anlaşılmaktadır.Arıcak

meslek

tercihinde

burada belirtemediğimiz

yönlendirici etkilerin olduğu da muhakkaktır.

Öğrencinin hedeflediği meslek sebebi ve bunun başarıya etkisi incelendiğinde ;
tamamiyle kendi isteğiyle ( içsel güdülenme ) meslek seçimi yapan öğrencilerin , ailesi
istediği için veya ekonomik zorunluluklardan (dışsal güdülenme) dolayı meslek seçimi
yapan öğrencilerden daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.Bu tespitler sonucunda ,
öğrenciler için gelecekteki meslek tercihi ve buna yönelme hem dolaylı hem de geniş
bir süreç içerisinde motiv olarak değerlendirilebilir.
Tablo: 34
Çalışma Saatlerinin Başarıya Etkisi
Çalışma saatleri

13:00-16:00

Sınıfta kal.zgeç.
Evet kaldım

Hayır kalmadım
16:00-:19:00 Evet kaldım

19:00-21 :00
21 :00-24:00

Hayır kalmadım
Evet kaldım
Hayır kalmadım
Evet kaldım
Hayır kalmadım

Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

Zayıf

Orta

İyi

Pekiyi

32
32
26
24
13
17
15
5
164

93
205
79
213
51
93
22
20
776

89
515
70
531
31
162
6
32
1436

25
632
24
752
8

185
7
29
1662

241
4279

Tablo 34'te çalışma saatlerinin başarıya etkisi incelenmiştir.Buna gore aşağıdaki
bulgular elde edilmiştir:

Öğrencilerin

başarılarında

görülmektedir.16:00-19:00

çalışma

saatlerinin

saatleri arasında çalışan öğrencilerin

de

etkili

olduğu

daha fazla olduğu ve

75

bu öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmektedir.İkinci
arasında, üçüncü olarak 19:00-21 :00 saatleri arasında
21:00-24:00

saatleri

arasında ders

çalışan

olarak 13 :00-16:00 saatleri
ders çalışıldığı görülmektedir.

öğrenci miktarının çok az olduğu

görülmektedir.

Çalışma saatlerinin oluşmasında aile ve
doğru çalışma saatlerine yönlenmiş

öğretmenin yönlendirmesi olduğu ,

öğrencinin daha başarılı olduğu

ve bunun bir

motivasyon etkisi olduğu değerlendirilmektedir.

M29

8,00°/o

Pek Çok Katılıyonım

Grafık:6
Öğretmenlerin Konuyu Anlaşılır Bir Şekilde Anlatması
Tablo: 35
Öğretmenlerin Konuyu Anlaşılır Bir Şekilde Anlatması ile Başarı Durumu
Az

Başarı
Zayıf
Orta
İyi
Pekiyi
Toplam

Katılmıyorum katılıyorum

38
90
108
88
324

30
136
150
105
421

Orta
Katılıyorum

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

44
280
394
389
1107

30
l 5l
433
423
1037

31
150
377
681
1239

Cevapsız

151

Genel
Toplam

4279
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Yukardaki grafikte öğretmenlerin konuyu anlaşılır bir şekilde anlatması hakkında
öğrencilerin katılım durumları görülmektedir.Öğrencilerin

%8'inin katılmadığı %10,27'

sinin az katıldığı, %26,30'unun orta katıldığı, %25.24'ünün çok katıldığı, %30, l 9'unun
pek çok katıldığı görülmektedir.

Tablo 35'de ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber incelenmiştir. Elde
edilen bulgular şu şekildedir;
Öğrencilerin genel düşüncesinin
anlattıkları

şeklinde

çoğunluğu da

yoğunlaştığı

.öğretmenlerin konuyu anlaşılır bir şekilde

görülmektedir.Özellikle

başarılı

öğrencilerin

bu fikirdedir. Öğrenme sürecinde öğrenciler açısından en önemli

sorunlardan birinin öğretmenler ile öğrencilerin aynı dili konuşmamaları olduğu bir

gerçektir.Anlaşılır

bir dille öğrenciye

yaklaşımın

motivasyon

etkisi yapacağı

öğrencilerin konular üzerinde dikkatlerini daha fazla toplayacağı değerlendirilmektedir.

M30
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•

Kenlrmyorum
Az kanlıyorum

Pek Çok Kaı.ılıyonım
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Grafık:7
Öğretmenlerin Öğrencilerin Görüşlerine Yer Vermesi

ve
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Tablo: 36
Öğrencilerin Görüşlerine Yer Verilmesi ve Başarı Durum Tablosu
Az

Başarı
Zayıf
Orta
iyi
Pekiyi
Toplam

Katılmıvorum

katılıvorum

33
89
1l8
98
338

38
115
148
126
427

182

Genel
Too lam

4279

öğrencilerin

öğretmenlerin

katılım durumları

öğrencilerin

Pek Çok
Katılıyorum

34
166
387
651
1238

görüşlerine

görü Imektedir. Öğrencilerin

katılmadığı %10,4l'inin az katıldığı, %23,80'inin
katıldığı, %30,18'inin

27
191
439
466
1123

44
221
361
345
971

Cevapsız

Yukardaki grafikte
hakkında

Çok
Orta
Katılıyorum Katılıyorum

yer

vermesi

%8,24' ünün

orta katıldığı, %27,37'sinin

çok

pek çok katıldığı görülmektedir.Tablo 36'da ise yine aynı konu

başarı durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir;

Öğrencilerin genel düşüncesinin ,öğretmenlerin öğrencilerin görüşlerine yer
verdikleri

şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir.Başarılı

öğrencilerin çoğunluğunun da

bu fikirde olmaları dikkat çekicidir.Öğrencileri aktif yaparak icra edilecek bir sürecin,
daha kolay ve kalıcı bir öğrenme sağlayacağı,öğrencilerin aktif oldukları ve görüşlerine
yer verilmesi durumlarında daha da motive olacakları,bu hususun öğrenmeyi olumlu
etkileyeceği değerlendirilmektedir.
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Grafik:8
Öğretmenlerin Teknolojik Donanımı Sınıfta Kullanması

Tablo:37
Teknolojik Donanımın Sınıfta Kullanılması ve Başarı Durum Tablosu
Az
Başarı

Katılmıyorum

katılıyorum

Orta
Katılıyorum

Çok
Katılıvorum

Pek Çok
Katılıvoruın

Zayıf

49
166
304
340

26
182
322
369

23
88
210
223

11

Pekiyi

65
266
466
561

57
121
168

Toplam

1358

859

899
371

544

248

Orta
iyi

Cevapsız
Genel
Toplam

4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin teknolojik

donanımı sınıfta kullanmaları

hakkında öğrencilerin katılım durumları görülmektedir.Öğrencilerin
katılmadığı %21,37'sinin

az katıldığı, %22,38'inin

%33,84'ünün

orta katıldığı, %13,48'inin

çok

katıldığı, %8,92' sinin pek çok katıldığı görülmektedir.Tablo 37'de ise yine aynı konu
başarı durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Öğrencilerin

genel düşüncesinin,

öğretmenlerin

teknolojik donanımı sınıfta

kullanmadığı yönündedir.Arıcak bu faktör okul ve eğitim sisteminin mali imkanları ile
de ilgilidir.Öğrenciler,

teknolojik

donamın kapsamında

bilhassa görsel ve işitsel
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cihazların yaygın kullanılması ile dikkatlerini daha fazla toplayacaklar,öğrenme sürecini
kısaltacaklardır.Teknoljik imkanların da öğrenciler açısından bir motiv ve dikkat unsuru
olduğu değerlendirilmektedir.
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Grafik:9
Öğretmenlerin Derste Güncel Konulara Yer Vermesi

Tablo: 38
Öğretmenlerin Derste Güncel Konulara Yer Vermesi
Başarı

Katılmıyorum

katılıvorum

Orta
Katılıyorum

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Kaıılıvorum

Zayıf
Orta

32
123
186
196

45
158
277
287

46
223
423
461

31
159
337
398

23
105
223
339

537

767

1153

925

690

Az

iyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

207
4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin derste güncel konulara yer vermesi hakkında
öğrencilerin katılım durumları görülmektedir.Öğrencilerin
% 18,83'ünün az katıldığı, %28,26'sının

% 13,29 'unun

orta katıldığı, %22,79'unun

katılmadığı

çok katıldığı,

%16,82' sinin pek çok katıldığı görülmektedir.Tablo 38'de ise yine aynı konu başarı
durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
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Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı
konulara yer vermektedirler.Özellikle
dikkatleri dağılmaktadır.Arada
artırarak

öğrencilerin

üzere öğretmenler derslerde güncel

sıkıcı ve öğrenilmesi zor konularda öğrencilerin

bir güncel olaylardan bahsetmek, öğrenme verimini

dağılan dikkatlerinin

tekrar odaklanmasına

olumlu katkıda

bulunacağı düşünülmektedir.
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Grafik:10
Not Verme ve Değerlendirmenin Yansız Yapılması
Tablo:39
Not Verme ve Değerlendirmenin Yansız Yapılması ve Başarı Durumu
Az

Başarı

Katı I mıyorum katılıyorum

Zayıf
Orta
iyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

Yukardaki

grafikte

Orta
Katılıyorum

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

38
151
269
312

45
130
224
137

40
218
351
336

27
124
280
326

22
133
297
549

770

536

945
270

757

1001

4279

öğretmenlerin

not verme

ve değerlendirmeyi

yapmaları hakkında öğrencilerin katılım durumları görülmektedir.Öğrencilerin
'unun

yansız
%19, 19

katılmadığı %13,26'sının az katıldığı, %23,68'inin orta katıldığı, %18,92'sinin
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çok katıldığı, %24,94'ünün

pek çok katıldığı görülmektedir.Tablo39'da

ise yine aynı

konu başarı durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:

Bu soruya cevap veren öğrencilerden başarı ortalaması zayıf olan öğrencilerin
ağırlıklı

olarak

katılmadığı,

görülmektedir.Ancak

bu

diğer

öğrencilerin

faktör öğrencinin

ise ağırlıklı

her öğrencinin

sonuçlardan

katıldıkları

karakter yapısı ve kişiliği ile de ilgili

olup,salt bu soru ile bir yargıya ulaşmak mümkün
hemen

olarak

memnun

gözükmemektedir.Notu

olabileceği,notu

yüksek

düşük hemen

öğrencinin de hoşnut olmayabileceği değerlendirilmektedir.Öğretmenlerin

her

not sistemi

konusunda öğrencilere açıklayıcı bilgiler vererek bu konuda oluşabilecek tereddütleri
ortadan

kaldırması

öğrencilere

uygun

eşit çalışmaya

verilmelidir.Bu

kapsamda

bir hal tarzı olarak
eşit not,daha

mütalaa

çok çalışmaya

not ve değerlendirme

sistemi

nitel end irilebilir.
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Grafık:11
Öğretmenlerin İyi Bir Model Olması

edilmektedir.Böylelikle
daha çok not mesajı
de bir motiv

olarak
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Tablo: 40
Öğretmenlerin İyi Bir Model Olması ve Başarı Durumu
Az
Orta
katılıvorum Katılıyorum

Pek Çok
Çok
Katılıyorum Katılıyorum

Başarı

Katılmıyorum

Zayıf
Orta

32
118
212
181

37
102
140
128

36
204
290
309

25
151
367
376

45
195
435
687

543

407

839
209

919

1362

iyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin iyi bir model olması hakkında öğrencilerin
katılım durumları görülmektedir.Öğrencilerin

%13,43 'ünün katılmadığı %9,95'inin az

katıldığı, %20,58'inin orta katıldığı, %22,53'ünün çok katıldığı, %33,SO'sinin pek çok
katıldığı görülmektedir.Tablo

40'da ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber

incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:

Öğrencilerden

önemli

bir kısmı

öğretmenlerini

iyi bir model

olarak

görmektedir. Öğrencinin öğretmeni örnek alması ve öğretmenin de iyi bir model olması
davranış

değişikliğine

özelliklerine

yönlenmiş

mutlak

surette

bir

öğrencinin

değerlendirilmektedir.Öğretmen

sınıfta

katkıda

bulunmaktadır.Öğretmenin

motivasyonunun
bir

model

ve dikkatinin

doğru
artacağı

oluşturmalıdır.Öğretmenin

görünüşü.öğrencilere davranış biçimi ,yansız oluşu, inandırıcılığı ve sorunları çözmedeki
olumlu yaklaşımı öğrencileri olumlu yönde etkiler.Öğretmenlerinden olumlu iletiler alan
öğrenciler derse karşı daha çok güdülenmektedirler.
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Katılmıyorum
Azkaıılıyorum
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Grafik:12
Öğretmenlerin Konuyu Laf Kalabalığı Yapmadan Anlatması
Tablo: 41
Öğretmenlerin Konuyu Laf Kalabalığı Yapmadan Anlatması ve Başarı Durumu

Katılmıyorum

Zayıf
Orta

41
116
185
164

42
125
166
127

506

460

iyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

35
205
322
342

32
155
412
439

33
181
381
626

904
150

1038

1221

Az
Orta
katılıyorum Katılıyorum

Başarı

4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin konuları laf kalabalığı yapmadan anlatmalanna
öğrencilerin katılım durumları görülmektedir. Öğrencilerin

%12,42 'sinin katılmadığı

%11,07'sinin

az katıldığı, %21,88'inin · orta katıldığı, %25,02'sinin

çok katıldığı,

%29,60'ının

pek çok katıldığı görülmektedir.Tablo 41 'de ise yine aynı konu başarı

durumu ile beraber incelenmiştir.Öğrencilerin genel düşüncesinin ,öğretmenlerin konuyu
laf kalabalığı yapmadan anlattıkları şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. Anlaşılır bir
dille öğrenciye yaklaşımın motivasyon etkisi yapacağı ve öğrencilerin konular üzerinde
dikkatlerini daha fazla toplayacağı değerlendirilmektedir.
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49,04°/o
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Grafik:13
Öğretmenlerimiz Sordukları Soruya Yanlış Cevap Verdiğimizde Öfkelenir ve
Yerimize Oturmamızı İster
Tablo:42
Öğretmenlerin Verilen Cevaplara Olumsuz Tepkileri ve Başarı Durumu
Başarı

Katılmıyorum

Az
katılıyorum

Orta
Katılıyorum

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

Zayıf

Pekiyi

82
334
693
913

39
131
256
312

29
150
205
195

14
80
165
98

19
87
147
174

Toplam

2022

738

579

357

427

Orta
iyi

Cevapsız

156

Genel
Toplam

Yukardaki
verdiğimizde

4279

grafikte

'öğretmenlerimiz

sordukları

öfkelenir ve yerimize oturmamızı

yanlış

cevap

ister 'sorusu karşısmdaki

öğrenci

görüşlerine yer verilmiştir.Öğrencilerin %49,04 'ünün

soruya

katılmadığı,

% 17 ,81 'inin az

katıldığı, %14,07'inin orta katıldığı, %8,62'sinin çok katıldığı, %10,47'sinin

pek çok

katıldığı görülmektedir. Tablo 42'de ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber
incelenmiştir.Öğretmenlerin
durumunda

sordukları soruya
tepkiler,

gösterecekleri

yansıtmaktadır.Öğretmen

bu

öğrencilerin

oluşturulan

durumda;

ya

yanlış cevap vermeleri

öğrenme

olumsuz

tepki

ortamının

niteliğini

vererek

öğrenciyi

aşağılayacak, ya olumlu tepki vererek öğrenciyi cesaretlendirecek,ya

da görmezden
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gelecektir.Şüphesiz ki öğrencinin yanlış cevaptan dolayı cezalandırılması değil,hatanın
özenle ifadesi ile öğrencinin olumlu yönlendirilmesi

tercih edilmelidir.Aksi

halde

olumsuz öğretmen davranışları öğrencileri öğrenme sürecinden uzaklaştıracaktır.
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Grafik:14
Öğretmenlerimiz Sordukları Soruya Yanlış Cevap Verdiğimizde Konu Üzerinde
Biraz Daha Düşünmemizi İsterler
Tablo:43
Öğretmenlerin Verilen Cevaplara Olumlu Tepkileri ve Başarı Durumu
Az

Orta

karıhvorum

Katılıyorum

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

Pekiyi

30
85
102
100

28
89
133
102

38
176
234
241

34
178
465
436

52
251
538
812

Toplam

317

352

689

1113

1653

Başarı

Zayıf
Orta
iyi

Katılmıyorum

Cevapsız

155

Genel
Toplam

4279

Yukardaki grafikte ' öğretmenlerimiz
cevaplar

karşısında

sordukları sorulara verdiğimiz yanlış

konu üzerinde biraz daha düşünmemizi

öğrencilerin verdiği yanıtlar incelerımiştir.: Öğrencilerin
%8,53'ünün
%40,03'ünün

az katıldığı, %16,69'unun

isterler

%7,80'inin

orta katıldığı, %26,95'inin

' sorusuna
katılmadığı

çok katıldığı,

pek çok katıldığı görülmektedir.Tablo 43'te ise yine aynı konu başarı

durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
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Öğretmenlerin sordukları soruya öğrencilerin yanlış cevap vermeleri durumunda
gösterecekleri tepkiler bir önceki anket sorusundaki gibi oluşturulan öğrenme ortamının
niteliğini yansıtmaktadır.Öğretmenin

öğrenciyi düşünmeye sevk ederek kendi hatasını

bulmaya yardımcı olmak motivasyon ve dikkati artıracaktır.
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Grafik:15
Öğretmenlerin Motivasyon İçin Ödül Mekanizmasını Kullanması

Tablo: 44
Öğretmenlerin Motivasyon İçin Ödül Mekanizmasını
Kullanması ve Başarı Durumu
Başarı

Katılııııvorum

Az
katılıyorum

Orta
Katılıyorum

Çok
Katılıvoruııı

Zayıf

53
278
484
606
1421

37
152
272
296
757

37
157
303
339
836

26
105
212

Orta
iyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

199

542

Pek Çok

Katılıvorurn

25
83
172
240
520

203

4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin ödül mekanizmasını kullanmaları konusunda
öğrenci görüşleri görülmektedir. Öğrencilerin %34,96'sının
az katıldığı,%20,55'inin

katılmadığı % l 8,49'unun

orta katıldığı, %13,24'ünün çok katıldığı, %12,76'sının

pek
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çok katıldığı görülmektedir.Tablo 44'de ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber
incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Grafik 16 'da görüldüğü gibi öğrenciler
düşüncesindedirler.Başarı
görülmektedir.Öğrenme

ödül mekanizmasının

çalışmadığı

ortalaması yüksek öğrencilerin de aynı düşüncede oldukları
sürecinde ödül mekanizmalarının

artırılması

motivasyonu

artıracaktır.Sadece ödül değil,ceza mekanizmasının da ölçülü bir şekilde kullanılması
uygun olarak değerlendirilmektedir.
Öğrencinin yaşına göre uygun pekiştireçler verilirse öğrenciler öğrenmeye karşı
istek duyarlar.Böyle bir yaklaşım.pekiştireçler verilirse kolaylıkla anlaşılacağı gibi dışsal
güdülenrneye dayalıdır. Öğrenci ödüle ulaşmak için kendi amaçlarını bir kenara bırakıp
ödül getiren amaçlara yönelebilir.Sonuçta

davranışlar ödül almak için yapılır hale

gelir.Oysa öğrencinin içsel olarak kendini pekiştirmesi ve kendi başına karar vererek
uygun amaçlara yönelmesi daha uygun olacaktır.Diğer yandan, pekiştireçlerin etkili
kullanılmaması, güdülenmeyi zora sokacaktır.
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Grafik:16
Öğretmenlerin Övücü Söz Söylemeleri

I
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Tablo:45
Öğretmenlerin Övücü Söz Söylemeleri ve Başarı Durumu

Başarı

Katılmıyorum

Zayıf
Orta

34
107
151
118
410

iyi
Pekiyi
Toplam

Az
Orta
katılıvorum Katılıyorum

29
125
166
142
462

Cevapsız
Genel
Toplam

38
165
264
266
733

40
164
371
426
1001

36
214
500
741
1491

L82
4279

Yukardaki grafikte
görüşleri

Çok
Pek Çok
Katılıyorum Katılıyorum

öğretmenlerin övücü söz söylemeleri hakkında öğrenci

görülmektedir. Öğrencilerin

% 9,99'unun

katılmadığı , %1 l,27'sinin

az

katıldığı, % 17 ,89'unun orta katıldığı, % 24,44 'ünün çok katıldığı, % 36,41 'inin

pek

çok katıldığı görülmektedir.Tablo 45'de ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber
incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Öğrenciler

öğretmenlerini

genellikle

samimi

bulmaktadırlar.Öğretmenler

motivasyonu sağlamak ve öğrencilerin dikkatlerini toplamak maksadıyla zaman zaman
övücü sözler söylemelidir.Öğrencilerin
anlattıkları

konulara

karşı

ilgilerini

öğretmenlere güven duymaları,öğretmenlerin
artıracağından

dolaylı

bir

motiv

olarak

değerlendirilmelidir.
Sözel ikna;bireyin

başaracağına

ya da başaramayacağına

ilişkin teşvikler

nasihatler öğütler değişik ölçülerde özyeterlilik yargısını etkiler.Öğretmenleri tarafından
övülen ve güzel sözler söylenen öğrencinin özyeterliliği artar.
Özyeterlilik

daha

önce

açıklandığı

gibi

kişinin

kendisinin

farkında

olmasıdır.Birey yapması gereken performans ile kendi kapasitesini karşılaştırıp duruma
göre harekete geçer.Bu

karşılaştırmayı

uygun şekilde yapabilmesi

nasihatlerine ,yönlendirmesine ihtiyaç duyar.

için öğretmen
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Grafik:17
Öğretmenlerin Eleştirilere Açık Olması
Tablo: 46
Öğretmenlerin Eleştirilere Açık Olması ve Başarı Durumu

Basan

Katılmıvorum

Az
katılıvorum

Orta
Katılıvorum

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıvorum

Zayıf
Orta

40
159
247
280
726

43
139
207
195
584

41
182
327
339
889

25
145
333
363
866

31
146
340
503
1020

iyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

Yukardaki grafikte
görüşleri

194
4279

öğretmenlerin eleştirilere açık olması

görülmektedir. Öğrencilerin

%17,77'sinin

hakkında öğrenci

katılmadığı %14,38'inin

az

katıldığı, o/o 21,67' sinin orta katıldığı, o/o 21 ,21 'inin çok katıldığı, o/o 24,95'inin pek çok
katıldığı görülmektedir. Tablo 46'da ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber
incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Özellikle
katılmadıkları
eleştiriye

açık

öğretmenlerin

başarı

durumu

gôrülmüştür.Başanlı
olduğu

zayıf olan öğrencilerin

genellikle

olan öğrenciler ise çoğunlukla öğretmenlerinin

fikrindedirler.Buradan

iletişim sorunları

bu soruya

da yaşadıkları

özellikle
sonucu

başarısız

öğrenciler

çıkarılabilir.Başarılı

ile
olan
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öğrencilere başarı durumları

devam ettiği sürece gösterilen hoşgörü buna bağlı

motivasyon artmakta,başarısızlar
başarısız bir öğrencinin

için ise bunun tam tersi olmaktadır. Dolayısıyla

öğretmen ile olan iletişimi lehine çevirmesi güç olmakta,ona

verilen fırsatların gittikçe azalmasına yol açmaktadır.Öğrenci bundan sonra kendini kısır
bir döngü içinde bulmakta, bazen olumlu çabaları bile kabul görmemektedir.Öğretmenin
üzerine düşen vazifelerin
değerlendirildiği

rehberlik

arttığı.başarısız
ve

öğrenciler

danışmanlık

için diğer motivlerin

hizmetlerinin

önem

kazandığı,uygun

yöntemlerle koordine edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
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Grafik :18
Öğretmenlerin Konuyu Anlatmadan Önce Merak Uyandırmaları
Tablo: 47
Öğretmenlerin Konuyu Anlatmadan Önce Merak
Uyandırmaları ve Başarı Durumu
Başarı

Katılmıyorum

Zayıf
Orta
Pekiyi

45
144
237
260

Toplam

686

İyi

Cevapsız
Genel
Toplam

Az
katılıyorum

28
138
206
216
588

Orta
Çok
Pek Çok
Katılıyorum Katı lıyoruın Katılıyorum

46
197
340
371
954
187
4279

32
160
361
338
891

29
136
311
497
973

doğru

9\

Yukardaki grafikte öğretmenlerin konuyu anlatmadan önce merak uyandırmaları
ve cesaretlendirmeleri ile ilgili öğrenci görüşleri görülmektedir. Öğrencilerin % 16,80
'inin katılmadığı %14,38'inin
çok katıldığı, % 23,69'unun

az katıldığı, % 23,33' ünün orta katıldığı, % 21.81 'inin

pek çok katıldığı görülmektedir. Tablo 47'de ise yine aynı

konu başarı durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Bu soruya da başarı durumu zayıf öğrencilerin genellikle katılmadıkları ,başarılı
öğrencilerin

ise

genellikle

katıldıkları

görülmektedir.Konuyu

anlatmadan

önce

öğretmenin merak ve cesaret uyandırması öğrencilerin dikkatlerinin konu üzerinde
toplanmasına

sebep olacak,konunun

daha iyi ve kalıcı bir şekilde anlaşılmasını

sağlayacaktır.Dersten önce merak uyandırmanın ve konu hakkında öğrenci görüşlerini
de kapsayacak

şekilde

değerlendirilmektedir.Derse

kısa

motivasyonu

bir öntest yapılmasının

artıracağı

başlamadan önce öğretmen tarafından konunun amacının

iyi bir biçimde tanıtılması ve öğrencilerin ne işe yarayacağı açıklanması ,hatta bunların
yaşamsal örneklerle desteklenmesi, öğrencinin ilgisini arttırmakta ve kolaylaştırabil
mektedir.
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Grafik:19
Öğretmenlerin Takdir ve Hoşgörü Göstermesi
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Tablo:48
Öğretmenlerin Takdir ve Hoşgörü Göstermesi ve Başarı Durumu
Az
Başarı

Katılmıyorum

katılıyorum

Orta
Katılıyorum

27
149
270
265
711

Pek Çok
Katılıyorum

Zayıf
Orta

61
242
534
804
1641

Çok
Katılıyorum

40
171
281
235
727

22
111
185
156
474

24
102
176
205
507

İyi
Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

Yukardaki grafikte

219

4279

öğretmenlerin takdir ve hoşgörü göstermesi ile ile ilgili

öğrenci görüşleri görülmektedir. Öğrencilerin % 40,50 'sinin katılmadığı %17,47'sinin
az katıldığı,% I 7,86'sının orta katıldığı, % 11,71 'inin çok katıldığı, % 12,47'sinin pek
çok katıldığı görülmektedir. Tablo 48'de ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber
incelenmiştir.
Öğrenciler genellikle bu soruya katılmamışlardır.Öğrenciler

öğretmenlerinin

kendilerine genellikle değer verdikleri hoşgörülü davrandıkları fikrindedirler.Bu soru da
önceki sorularla bağlantılı

olup,elde

öğrenciler için sorunun kaynağına
aşamalarında

edilen sonuç

onlarla uyumludur.Başarısız

inilip tedbir alınmadığı

sürece ileri öğrenme

oluşan farkların katlanarak devam edeceği görülebilmektedir.Hem aile,

hem okul hem de çevre boyutunda olumlu öğrenme ortamını ve motivasyonu engelleyen
faktörler ele alınmalı,müteakiben öğrenme verimi düşünülmelidir.
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Grafik:20
Öğrencinin Aynı Şeyleri Yapması ve Öğrenmede Rutinleşme
Tablo:49
Öğrencinin Aynı Şeyleri Yapması, Öğrenmede Rutinleşme ve Başarı Durumu
Başarı

Katılmıyorum

Zayıf
Orta

47
235
470
736
1488

iyi
Pekiyi
Toplam

Az
Orta
katılıyorum Katılıyorum

41
157
302
290
790

Cevapsız
Genel
Toplam

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

27
105
179
149
460

22
98
139
167
426

44
180
347
309
880
235
4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin öğrencinin aynı şeyleri yapması , öğrenmede
rutinleşme ile ilgili öğrenci görüşleri

görülmektedir. Öğrencilerin

katılmadığı %19,47' sinin az katıldığı,%21,68'inin

% 36,97'sinin

orta katıldığı, % l 1,32'sinin çok

katıldığı,% 10,56'sının pek çok katıldığı görülmektedir. Tablo 49'da ise yine aynı konu
başarı durumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Daha önceki tablolarla hemen hemen aynı sonuçlar elde edilmiştir.Öğrenciler
genellikle rutinleşme olmadığı fikrindedirler.Öğrencileri
rutin

faaliyetlerden

uzaklaştırmak,öğretmenin

öğrenme ortamında oluşan

alabilceği

bir

tedbir

olarak
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düşünülmelidir.Her

derste olmasa da arasıra yapılacak

rutinleşmeyi önleyebilir.Her

dikkat çekici faaliyetler

bir öğrencinin algılama yeteneği,algılama

şekli farklı

olmakla birlikte herkesin dikkatini çekebilecek hikaye anlatımı,fıkra,konu

ile ilgili

küçük yarışmalar,küçük ve kısa etkinlikler vs.(örnekler artırılabilir) öğretmenin kişisel
becerileri ile uygulanabilir.
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Grafik:21
Öğrencilere Değer Verilip/V erilmemesi
Ö"2rencıu
Başarı

Katılmıyorum

Zayıf
Orta

41
206
479
736
1462

iyi

Pekiyi
Toplam
Cevapsız
Genel
Toplam

Tablo:50
Değer
~ Veril

B

Az
Orta
katılıyorum Katılıyorum

41
122
174
140
477

35
159
231
195
620

D

,

Çok
Katılıyorum

Pek Çok
Katılıyorum

25
129
231
195
580

40
162
328
396
926

214
4279

Yukardaki grafikte öğretmenlerin öğrencilere değer verip vermedikleri ile ilgili
öğrenci görüşleri görülmektedir. Öğrencilerin % 36,05 'inin katılmadığı, %11,77'sinin
az katıldığı,% 15,20'sinin orta katıldığı, % 14,30'unun çok katıldığı,% 22,68'inin pek
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çok katıldığı görülmektedir. Tablo 50'de ise yine aynı konu başarı durumu ile beraber
incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Öğrenciler genel olarak bu soruya katılmamışlardır.Öğretmenlerinin

kendilerine

değer verdikleri fikri ağırlık kazanmıştır.Her öğrencinin öğretmenden beklentilerinden
biri hatta en önemlisi budur.Öğrenme sürecinde öğrenci merkez alınmalı ve onların bu
sürecin en önemli unsurlarından biri oldukları hissettirilmelidir.Öğrenme

sürecinde

merkez alınan öğrenci daha motivlenmiş ve daha dikkatli olacaktır.
Öğrenci utanma ,başarısızlıktan çekinme, eleştirilme.gülünç
cezalandırılma kaygılarından kurtulmalıdır.Sınıfta

olma .küçük düşme

bunların yer almayacağı bir ortam

oluşturulmalı ve öğretmen sorunlarıyla öğrencileri savunmasız yakalamaya ,alay etmeye
yönelmemelidir (Başar , 1999).
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Grafik:22
Öğretmenlerin Öğrenciye Zaman Ayırması
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Tablo:51
~retmenıerın u2rencıye Laman Ayırması ve Haşarı Duru mu
Başarı

Katılmıyorum

Zayıf

58

Orta

251
575
912
1796

İyi

Pekiyi
Toplam

Az
Orta
katılıyorum Katılıyorum

41
135
242
209
627

35
163
260
194
652

Cevapsız
Genel
Toplam

20
100
160
137
417

4279

öğretmenlerin öğrencilere zaman ayırıp ayırmadıkları ile
görülmektedir. Öğrencilerin

% 44,14 'ünün

15,40' ının az katıldığı,% 16,0l'inin orta katıldığı,%
·, 16' sının

26
129
207
215
577

210

Yukardaki grafikte
;ili öğrenci görüşleri

Çok
Pek Çok
Katılıyorum Katılıyorum

katılmadığı,

l0,29'unun çok katıldığı,%

pek çok katıldığı görülmektedir. Tablo 51 'de ise yine aynı konu başarı

rumu ile beraber incelenmiştir. Elde edilen bulgular şu şekildedir:
Öğrenciler

bu hususa genellikle katılmamışlardır.Öğretmenlerin

teri kadar zaman ayırdıkları görülmektedir.Başarısızlığın

öğrencilere

sebeplerinden birisi

okul

tanımda yaşanan iletişim hataları olmakla birlikte,en önemli bölümünün aile ,çevresel
ctörler olduğu değerlendirilmektedir.

.

.2.Öğretmen Anketi Bulguları ve Yorumlan
Tablo 52'de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin %29,9'u ERKEK,
70,1 'i BAY AN dır. Dolayısıyla

bayan

ve erkek

oranının

rülmektedir.
Tablo:52
Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet
Bayan
Erkek
Toplam

Öğretmen Miktarı

%

221
94
315

70. l
29,9
100

dengesiz

olduğu
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Tablo 53'te öğretmenlerin,% 14,2'sinin 20-25 yaş grubunda, %29,8' inin 2630 yaş grubunda, %41,2'sinin

31-40 yaş

grubunda

%11,4'ünün

41-50

yaş

grubunda , %3, 1 'inin 51 ve üstü yaş grubunda olup, 31-40 yaş grubunun fazla olduğu
görülmektedir.

Tablo:53
Yaş Grubu Dağılımı
Yaş grubu
20-25
26-30
31-40
41-50
51 ve üstü
Toplam
Tablo 54'te

Öğretmen Miktarı
45
94
130
36
10
315

öğretmenlerin

% 73,3'ünün

%
14,2
29,8
41,2
11,4
3, 1
100

evli , %23,S'inin bekar , % 2,53'

ünün dul olduğu,%0,63'ünün ise cevap vermediği görülmektedir.Bu bulgulara göre evli
öğretmen sayısı bekar ve dul olanlaraoranla oldukça fazladır.

Tablo: 54
Medeni Hali
Medeni
Hal
Evli

Öğretmen
Miktarı
231

%
73,3

Bekar

74

Dul

23,5

8

2,53

Cevapsız

2

0,63

315

100

Toplam

Tablo 55'de öğretmenlerin %7,3'ünün hiç çocuk sahibi olmadığı, %29,84'ünün
1 çocuğa sahip olduğu,% 27,3 'ünün 2 çocuğa sahip olduğu, %3,8'ünün 3 çocuğa sahip
olduğu, %0,63 'ünün
görülmektedir.

4 çocuğa

sahip olduğu

, %31, l 'inin

ise cevap vermediği
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Tablo:55
Çocuk Sayısı
Öğretmen
Miktarı
23
94
86
12
2

Çocuk sayısı
Yok
Bir
lki
Üç
Dört
Cevapsız
Toplam

%
7,3
29,84
27,3
3,8
0,63
31,1

98
315

100

Tablo 56'da görüldüğü üzere ankete katılan öğretmenlerin; %1 'i Fen Edebiyat
Fakültesi , %51, 1 'i Eğitim Fakültesi, %30,1 'i Yüksek lisans mezunu olup %0,3'ü ise
Doktora yapmıştır.Bu soruya % 17 ,46' sı cevap vermemiştir.
Tablo:56
Mezuniyet Durumu
Mezuniyet durumu
Fen Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Yüksek Lisans
Doktora
Cevapsız
Toplam

Tablo 57 incelendiğinde
%3l,2'sinin 6-lüyıl,

%19,7'sinin

Öğretmen
3
161
95
l
55

51, 1
30,1
0,3
17,46

315

100

öğretmenlerin
ll-15yıl,

%

1

%30,2'sinin

5 yıl ve daha az ,

%12,l'inin 16-20yıl,

21 yıl ve daha üzeri kıdeme sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo:57
Kıdem Durumu
Meslek Kıdemi
5 Yıl ve Daha Az

Öğretmen Miktan
95

%
30,2

6-10 Yıl

98

31,2

11-15 Yıl

62

19,7

16-20 Yıl

38

12, 1
6,6
0,31
100

21 Yıl ve Daha Fazla
Cevapsız
Toplam

21
1
315

%6,6'sınınise
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Tablo 58'de ankete katılan öğretmenlerin %65,07'sinin bilgisayarının olduğu ve
öğretmenlerin

bilgisayarı

ağırlıklı

olarak

eğitimle

ilgili

konularda

kullandığı

,%10,4'ünün internette sörf yaptığı %21,58' inin ise bilgisayarının olmadığı %2,85'inin
ise cevap vermediği görülmektedir.Bilgisayara

sahip olmanın öğretmenler için bilişsel

yeterliliklerinin ve becerilerinin gelişimine yardım ederek dikkat olgularını artıracağı
değerlendirilmektedir.
Tablo:58
Bilgisayar Kullanımı
Kullanım Amacı
Var Eğitimle İlgili Kullanırım

Öğretmen Miktarı
205

%
65,07

Var İnternette Sörf Yaparım

33

Bilgisayarım Yok

68

10,4
21,58

Cevapsız

9

2,85

315

100

Toplam

Tablo 59'da

öğretmenlerin

kitap okuma sıklığı incelenmiştir.Buna

öğretmenlerin; %1 l,7'sinin haftada bir, %44,76'sının
bir , %9,2'sinin

yılda bir, % 5,4'ünün

göre

ayda bir, %27,3'ünün üç ayda

bir yıldan daha fazla

sürede kitap okuma

alışkanlığına sahip olduğu, %1,58'inin ise cevap vermediği görülmektedir.
Tablo 60 'da ise kitap okuyan öğretmenlerin
%11,1 'inin aktüel türü , %37, 14'ünün
% 10,4'ünün diğer

%21,26'sının

eğitim ile ilgili ,

roman türü , %8,25'inin ise bilim ile ilgili,

kitap türlerinden okuduğu, %8,57'sinin ise kitap okumadığı tespit

edilmiştir.
Okuma alışkanlığı olmasının ,öğretmenlerin başarı güdüsünün artmasına ve
meslekte başarılı olma isteğine katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.
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Tablo:59
Kitap Okuma Sıklığı
Kitap okuma sıklığı
Haftada bir
Ayda bir
Üç Ayda bir
Yılda bir
Daha fazla
Cevapsız
Toplam

Öğretmen Miktarı
37
141
86
29
17
5

.

315

%
11,7
44,76
27,3
9,2
5,4
1,58
100

Tablo:60
Öğretmenlerin Okuduğu Kitap Türü
Kitap türü
Eğitim
Aktüel
Roman
Bilim
Diğer
Cevapsız
Toplam

Tablo 61 'de

öğretmenlerin

Öğretmen Miktarı
67
35
117
26
33
37

%
21,26
11,1
37,14
8,25
10,4
8,57

315

100

%83,8'inin

öğretmenliği sevdiği için ,

%4,76'sının ekonomik zorluklardan dolayı, %0,95'inin ailesi istediği için, %1,26'sının

arkadaşının

etkisiyle

, %6,98'inin

saygın

bir meslek

olduğu için tercih ettiği

.%2,22'sinin ise cevap vermediği görülmektedir.
Tablo:61
Öğretmenliği Niçin Tercih Ettikleri?
Tercih nedeni
Öğretmenliği sevdiği için
Ekonomik zorluklardan dolayı
Ailemin isteği yüzünde
Arkadaş etkisinden
Saygın bir meslek olduğu için
Cevapsız
Toplam

Öğretmen Miktarı
264
15
3
4

%
83,8
4,76
0,95
1,26

22

6,98
2,22
100

7
315

Tablo 62'de öğretmenlere 'ebeveynler öğrencilere derslerinde yardımcı oluyorlar

ıı' sorusu sorulmuş ve aşagıdaki bulgular elde edilmiştir; öğretmenlerin %ll,74'ünün
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katılmadığı , %37,7'sinin

az katıldığı , %38,S'inin orta katıldığı , %5,07'sinin çok

katıldığı, %4,12'sinin pek çok katıldığı,%2,85'inin ise cevap vermediği görülmüştür.

Tablo:62
Ebeveynler Öğrencilere Derslerde Yardımcı Oluyorlar mı?
Katılım Düzeyi
Pek çok
Çok
Orta
Az
Katılmıyorum
Cevapsız
Toplam

Tablo 63'te

%
4,12
5,07
38,5
37,7
11,74
2,85

315

100

öğretmenlere göre öğrencilerin en verimli ders çalışma saatleri

sorulmuştur.Öğretmenlerin;

%8,8'i

19:00 saatleri arasında, %11,75'i
24:00

.

Öğretmen Miktarı
13
16
121
119
37
9

saatleri arasında

13:00-16:00 saatleri arasında, %76,S'i
19:00-21:00 saatleri arasında, %0,95'i

öğrencilerin

verimli

olarak

ders çalışması

16:00ise 21:00-

gerektiğini

düşünmektedir. Bu soruya %1,9'u ise cevap vermemiştir.
Yukarıdaki

bulgulardan

anlaşıldığı

gibi öğretmenlere

göre;öğrencilerin

en

verimli ders çalışma saatleri 16:00-19:00 aralığıdır.
Tablo:63
Öğretmenlere Göre En Verimli Ders Çalışma Saatleri
Saatler
13:00-16:00

Öğretmen Miktan
28

16:00-19:00

241
37

19:00-21:00
21 :00-24:00
Cevapsız
Toplam

,.,
.)

%
8,8
76,5
11,75
0,95

6

1,9

315

100

Tablo 64'te öğretmenlere , öğrencilerin bilgisayarı hangi amaçla kullandığı
sorulmuş ve şu bulgulara ulaşılmıştır ; öğretmenlerin % 16, 1 'i öğrencilerin derslerini
yaparken , %63,8'i öğrencilerin

internet amaçlı bilgisayarı kullandığına , % 7'si
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öğrencilerin
zamanını

derslerine
boşu

öğrencilerin

faydası

boşuna

olmadığına

aldığını

, %11,74'ü

düşünmektedir.Bu

ise bilgisayarın
verilere

bilgisayarı daha çok internet amaçlı kullandığını

göre

öğrencilerin
öğretmenler

,

düşünmektedir.

Tablo:64
Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Nedenleri
Bilgisayar kullanma nedenleri
Dersleri yaparken kullanırlar
Internette sörf yaparken kullanırlar
Derslerine faydası olmaz
Boşu boşuna zamanlarını alır
Cevapsız
Toplam

Öğretmen Miktarı

%

51
201
22
37
4
315

16,1
63,8
7
11,74
1,26
100

Tablo 65'de görüldüğü üzere öğretmenlere "veliler, öğrencilerin eğitim sürecini
nasıl etkilemektedir"sorusu sorulmuş ve şu bulgular elde

edilmiştir; Öğretmenlerin ;

% 48,5 'i velinin öğrenciyi tamamen öğretmene teslim ettiğine,% 11,l 'i velinin öğrenciyi
psikolojik

yönden

faaliyetlerini
sürecine

hazırladığına,%12,6'sı

düzenlediğine

yardımcı

velinin

, %3,8'inin velinin

olduğuna

inandığı

öğrencinin

öğretmeni

,%20'sinin

okul

dışı

yönlendirecek
bunların

eğitim
gelişim
hiçbirine

katılmadığı,%3,8'inin ise cevap vermediği görülmüştür.
Tablo:65
Velilerin Eğitim Sürecini Etkilemesi

Velilerin Öğrenci Üzerindeki Rolü
Veli öğrenciyitamamen öğretmene teslim
etmektedir
Öğrenciyi psikolojik yönden hazırlamaktadır
Okul dışı eğitim faaliyetlerini düzenlemektedir
Veli öğretmeniyönlendirecek gelişim sürecine
yardımcı olmaktadır.
Hiçbiri
Cevapsız
Toplam

Tablo 66'da
olmaktadır"

öğretmenlere "öğretmen

sorusu sorulmuş

ve

Öğretmen

%

153
35
40

48,5

12
63

3,8
20
3,8
100

12
315

11, 1
12,6

ile öğrenci arasındaki iletişim nasıl

şu bulgular

elde

edilmiştir;

Öğretmenlerin
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%25,3'ünün iletişimin sadece okul ortamında olduğu,

%7,3'ünün öğretmen merkezli

iletişim olduğu, %3,8'inin öğrenci merkezli iletişim olduğu ,%34,9'unun

iletişimin

öğretmen,aile ve öğrenci işbirliği şeklinde olduğu , %25,7'sinin ise öğretmen ve öğrenci
arasındaki iletişimin her ikisinin katkısı ile olduğunu düşündükleri ,%2,85'inin ise cevap
vermediği görülmektedir.
Tablo:66
Öğretmen İle Öğrenci İletişimi Nasıl Olmalı?

Öğretmen-Öğrenci İletişimi
İletişim sadece okul ortamında olmaktadır
Öğretmen merkezli iletişim olmaktadır
Öğrenci merkezli iletişim olmaktadır
Öğretmen.öğrenci ve aile işbirliği şeklinde
olmaktadır
Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim her
ikisinin katkısı ile olmaktadır
Cevapsız
Toplam

Öğretmen
Miktarı
80
23
12

25,3
7,3
3,8

110

34,9

78
9
315

25,7
2,85
100

%

Tablo 67'de öğretmenlere ' öğrenciler öğretmenlere ne öğretebilir ' sorusu
sorulmuş

ve

şu

sonuçlar

elde

edilmiştir;

Öğretmenlerin

%9,52'si

öğretme

yöntemlerinden hangilerini uygulaması gerektiğini, %7,93'ü öğrencilerin bakış açısını,
%17,7'si öğrencilerin algılama şeklini, %8,25'i öğrenci gibi düşünmeyi, %53,96'sının
bunlardan

hepsinin

öğrenciler tarafından

öğretmenlere öğretilebileceği, %4,76'sının

ise cevap vermediği tespit edilmiştir.
Tablo:67

Öğrenci ne öğretebilir?
Öğretme yöntemlerinden hangilerini uygulaması
gerektiğini
Öğrencinin bakış açısını
Öğrencinin algılama şeklini
Öğrenci gibi düşünmeyi
Hepsi
Cevapsız
Toplam

Öğretmen
Miktarı

%

30
25
49
26
170
15
315

9,52
7,93
17,7
8,25
53,96
4,76
100
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Tablo 68'de

öğretmenlere

göre iyi bir öğrencinin

nasıl olması gerektiği

incelenmiştir.Buna göre şu bulgular elde edilmiştir;öğrencinin

çok çalışkan olması %

16, I ,öğretmenlerin istediği gibi davranması

% 0,63 ,öğrencinin düşüncelerini açıkça

ifade edebilmesi % 45,4 , düşüncelerini ifade etmese de sınıfın her etkinliğine katılması
%4,44 ,bu davranışların hepsinin mevcut olması %27,9 'dur.Bu soruya cevap vermeyen
öğretmen oranı ise %5,39'dur.
Tablo 69'da ise iyi bir öğretmenin nasıl olması gerektiği incelenmiş ve şu
bulgular elde edilmiştir;otoriter

% 15,5 , sevecen

% 41,58 ,adil

% 22,2 ,soğuk

% 0,3 ,eğlenceli % 7,3'tür.Cevap vermeyen oranı ise %13,01 'dir.
Tablo:68
İyi Bir Öğrenci Nasıl Olmalı?

İyi Öğrenci Nasıl Olmalı?
Çok çalışkan olmalı
Bizim istediğimiz gibi davranmalı
Düşüncelerini açıkça ifade edebilmeli
Düşüncelerini ifade etmese de sınıfın her etkinliğine
katılmalı
Hepsi
Cevapsız
Toplam

''

Öğretmen
Miktarı
51
2
143
14
88
17
315

%
16,1
0,63
45,4
4,44
27,9
5,39
100

Tablo:69
İyi Bir Öğretmen Nasıl Olmalı?
Kitap türü
Otoriter
Sevecen
Adil
Soğuk
Eğlenceli
Cevapsız
Toplam

Tablo 70'de

Öğretmen Miktarı
49
131
70
1
23
41
315

öğretmenlere göre

öğrencilerin

%
15,5
41,58
22,2
0,3
7,3
13,01
100

başarısını etkileyen faktörler

sorulmuş, buna göre öğretmenlerin; %12,'si başarının öğretmen kaynaklı, %6,3'ü okul
ortamının etkisi, %4,7 'si ailenin etkisi,% 10,2 'si sınıf ortamının etkisi, %61,58 'i ise
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bu faktörlerin
edilmiştir.Cevap

hepsinin öğrencilerin
vermeyenlerin

başarısında

etkili olduğu düşüncesini

taşıdığı tespit

oranı ise%5-,07 olmuştur.

Tablo:70
Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler
Başarıya Etkili
Faktörler
Öğretmen
Okul ortamı
Aile
Sınıf ortamı
Hepsi
Cevapsız
Toplam

Öğretmen Miktarı
38
20
15
32
194
16
315

%

12
6,3
4,7
10,2
61,58
5,07
100

Tablo 71 'de öğretmenlere sınıfta kalan öğrenci sayıları sorulmuş ve aşağıdaki
bilgiler elde edilmiştir.Öğretmenlerin;

%18,7'sinin

unun 9-12 , %12,4'ünün 12-16 • %12,4'ünün

1-3 , %26,34'ünün 4-8 , %21,9'

16 ve daha fazla öğrencisinin sınıfta

kaldığı görülmüştür.Cevap vermeyenlerin oranı %8,25'tir.
Tablo:71
Ortalama Sınıfta Kalan Öğrenci Sayısı

Öğrenci sayısı
01-03 Öğrenci
04-08 Öğrenci
09-12 Öğrenci
12-16 Öğrenci
16 ve daha fazla
Cevapsız
Toplam

Öğretmen
Miktarı
59
83
69
39
39
26
315

%

18,7
26,34
21,9
12,4
12,4
8,25
100

Tablo 72'de öğretmenlere "ailevi problemi olan öğrencilerin başarı durumu"
sorulmuş ve aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Öğretmenlerin %0,6'sının sınıfındaki
problemli öğrencilerin genellikle başarılı olduğu, %21 'inin genellikle başarısız olduğu,
%42,2'sinin çoğunluğunun başarısız olduğu, %1,58'inin çoğunluğunun
,%3 l ,4'ünün

başarılı olduğu

böyle bir hükmün doğru olmadığını düşündüğü, %3, I ?'sinin ise cevap

vermediği tespit edilmiştir.
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Tablo:72
Ailevi Problemi Olan Öğrencilerin Başarı Durumu
Başarılı Olup/Olmadıkları
Derslerde genellikle başarılıdırlar
Derslerinde genellikle başarısızdırlar
Çoğunluğu başarısız
Çoğunluğu başarılı
Genel bir hüküm vermek doğru
değildir
Cevapsız
Toplam

Öğretmen Miktarı
2

66
133
5

%
0,6
21
42,2
1,58

99
31,4
3,17
100

10
315

Tablo 73'de öğretmenlere "ders anlatırken öğrencilerin dikkatini toplamasını
sağlayan etken" sorulmuş ve şu cevaplar alınmıştır.Öğretmenlerin

; %42,85'inin konu

ile ilgili yaşanmış olay anlattığı, %36,8'inin deney ve şema ile anlattığı, %6'sının
rekabet ettirdiği ,%4, 1 'inin sınavda başarılı olma isteği

ve korkusunu hatırlattığı ,%

0,3'ünün ceza vereceğini ifade ettiği, %9,84'ünün cevap vermediği görülmüştür.
Tablo:73
Öğrencilerin Dikkatini Toplamasını Sağlayan Etkenler
Dikkati Toplama yöntemleri
Konu ile ilgili yaşanmış olay anlatma
şematik anlatıp deney ve gösteri yapmak
Öğrencileri birbiri ile rekabet ettiımek
Sınavda başarılı olma isteği ve korkusu
Ceza vereceğimi ifade etmek
Cevapsız
Toplam

Tablo 74'te

Öğretmen Miktarı
135

116
19
13
l
31
315

%
42,85
36,8
6
4,1
0,3
9,84
100

öğretmenlere ders anlatırken kullandıkları yöntem sorulmuş ve

aşagıdaki bulgular elde edilmiştir.Öğretmenlerin

; %41,6'sının soru-cevap şeklinde,%

25'inin göz teması ile, %0,95'inin okuyarak anlattığı, %0,63'ünün rutin bir ses tonuyla
, %18,4'ünün

gösteri ve mimikler kullanarak

vermediği görülmüştür.

ders anlattığı, %13,33'ünün

cevap
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Tablo:74
Öğrencilere Ders Anlatırken Kullanılan Yöntem
Dersi Anlatma Yöntemi
Soru-cevap
Göz teması sağlarım
okuyarak anlatma
Genellikle rutin bir ses tonu
Gösteri ve mimikler
Cevapsız
Toplam

Tablo

75'de

öğretmenlere

incelenmiştir.Öğretmenlerin

%70,1 'inin

Öğretmen Miktarı

%
41,6
25
0,95
0,63
18,4
13,33
100

131

79
"
2
58
42
315

.,

göre

sınıfta

sınıfında

rekabetin

rekabetin

olup

olduğu,

olmadığı
%27,6'sının

sınıfında ise rekabetin olmadığı,%2,22'sinin ise cevap vermediği tespit edilmiştir.
I

Tablo:75
Rekabet durumu
Rekabet
Durumu
Evet
Hayır
Cevaosız
Toplam

Öğretmen
Miktarı
221
87
7
315

%
70,l
27,6
2,22
100

Tablo 76'da öğretmenlere "rekabetin en önemli sebebi" sorulmuş ve aşağıdaki
bulgular elde edilmiştir.Öğretmenlerin; %8,25'i öğrencinin arkadaşının kendinden daha
iyi olabileceğinin vermiş olduğu korkudan , %7,3'ü öğrencinin arkadaşlarını
rakip

birbirine

görmesinden , % l 7,4'ü öğrencilerin öğretmenini çok sevmesinden , %38,7'si

sınıfta her konuda

iyi olma isteğinden öğrencilerin rekabet ettiğini, %8,57'si ise

öğretmen olarak öğrencileri rekabete özendirdiği kanısında olduklarını

belirtmiştir.Bu

soruya %19,7' si ise cevap vermemiştir.
Tablo:76
En Önemli Rekabet Sebebi
Rekabet Sebebi
Arkadaşının kendinden daha iyi olabileceği
Arkadaşlarının birbirine rakip görmesi
Öğrencilerin beni çok sevmesi
Sınıfta her konuda iyi olma isteği
Öğretmen olarak ben rekabete özendiriyorum
Cevapsız
Toplam

,.

Öğretmen Miktarı
26
23
55
122
27
62
315

%
8,25
7,3
17,4
38,7
8,57
19,7
100
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Tablo 77'de öğretmenlere
ve aşağıdaki

bulgular

kanısına

öğrencileri

elde edilmiştir.Öğretmenlerin;

olumlu etkilediği, %2,85'i
etkilediği

rekabet ortamının

nasıl etkilediği sorulmuş

% 43,17'si

rekabetin

öğrencileri

olumsuz etkilediği, %40'ı ise bazen olumlu bazen olumsuz

vardıkları

görülmüştür.Öğrenci

uyumlu olduğu görülmektedir.Bu

soruya %13,9'u

görüşleri

ile öğretmen

görüşlerinin

cevap vermemiştir.

Tablo:77
Rekabet Otamı Öğrencilerin Çalışmasını Nasıl Etkiliyor?
Rekabet Sonucu
Olumlu etkiliyor
Olumsuz etkiliyor
Bazen olumlu bazen olumsuz
Cevapsız
Toplam

Öğretmen Miktarı

%

136

43,17
2,85
40
13,9
100

9

126
44
315

I

M29

•
, •

Pek Çok Katılıyorum
Çok Katılıyorum

1,03%
0,69%

Katıhruyonım

42,27%

Grafik:23
Öğretmenlerin Konuyu Anlaşılır Bir Şekilde Anlatmasına ilişkin Grafik
Grafik 23'te 'öğrencilere konuyu anlayabilecekleri şekilde anlatıyor musunuz'
sorusuna katılımları incelenmiştir.Öğretmen I erin %0,69'unun katılmadığı, % 1 ,03 'ünün
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ız katıldığı,%6,53'ünün

orta katıldığı,%49,48'inin

çok katıldığı, %42,27'sinin

pek çok

catıldığı görülmektedir.
Öğretmenlerin genel düşüncesinin , konuyu anlaşılır bir şekilde anlattıkları

şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle başarılı öğrencilerin çoğunluğu da bu
fikirdedir.Anlaşılır

bir dille öğrenciye yaklaşımın

motivasyon

etkisi yapacağı ve

öğrencilerin konular üzerinde dikkatlerini daha fazla toplayacağı aşikardır.
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Grafik:24
Öğretmenlerin Öğrencilerin Görüşlerine Yer Vermesi İle İlgili Grafik
Grafik 24'de ' ders anlatırken öğrencilerin
sorusuna

katılım

katıldığı,%12,88'inin

durumları

görüşlerine

yer veriyor musunuz '

incelenmiştir.Öğretmenlerin

orta katıldığı,%49,83'ünün

%2,03 'ünün

çok katıldığı, %35,25'inin

az

pek çok

katıldığı görülmektedir.
Öğretmenlerin

genel düşüncesinin

, öğrencilerin

görüşlerine yer verdikleri

şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. Başarılı öğrencilerin çoğunluğunun da bu fikirde
olmaları dikkat çekicidir.Öğrencileri

aktif yapmak,motivasyon ve dikkati artıracağından

daha kolay ve kalıcı bir öğrenme sağlayacağı değerlendirilmektedir.

I IO

M31
•
•

Pek Çok Kanlıyorum
Çok l<atılıyonım
Orta Katılıyorum

I • Az Kenhyoru m
l_!! Katılınıyonım
26,41°/o

Grafık:25
Öğretmenlerin Teknolojik Donanımı Sınıfta Kullanması İle ilgili Grafik

Grafik 25'de öğretmenlerin
kullanıyor
%16,55'inin

musunuz

sorusuna

katılmadığı

' ders anlatırken teknolojik
katılım

%26,41 'inin

durumları
az

donanımı sınıfta

incelenmiştir.Öğretmenlerin
katıldığı,%30,99'unun

orta

katıldığı,%19,01 'inin çok katıldığı, %7,04'ünün pek çok katıldığı görülmektedir.
Öğretmenlerin genel düşüncesinin , teknolojik donanımı sınıfta
kullanmadıklarıı yönündedir.Teknolojik

yeterli olarak

donanımın kullanılması öğrencilerin ilgilerini

ve dikkatlerini daha fazla çekececeğinden dolayı sonucu itibarıyla motivasyon etkisi
yaratacaktır. Ancak bu faktörün okul ve eğitim sisteminin mali imkanları ile de ilgili
olduğu da göz önüne alınması gereken bir husustur..
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Grafik:26
Öğretmenlerin Derste Güncel Konulara Yer Vermesi
Grafik 26'da öğretmenlerin
musunuz'
katılmadığı

sorusuna
%4,05'inin

verdiği

' ders anlatırken güncel konulara yer veriyor

yanıtlar

incelenmiştir.Öğretmenlerin

az katıldığı,%18,92'sinin

%l,35'inin

orta katıldığı,%50,34'ünün

çok

katıldığı, %25,34' ünün pek çok katıldığı görülmektedir.
Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı
konulara yer vermektedirler.Öğrenciler

üzere öğretmenler derslerde güncel

de genellikle aynı fikirdedir.Derslerde güncel

olaylardan bahsetmek, dağılan dikkatlerinin tekrar odaklanması sağlayacağından olumlu
öğrenmeye katkıda bulunacaktır.
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Grafık:27
Not Verme ve Değerlendirmenin Yansız Yapılması
Grafik 27'de öğretmenlerin ' not verme ve değerlendirmeyi
musunuz' sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin

yansız yapıyor
%2,79'unun orta

katıldığı,%25,44 'ünün çok katıldığı, %71,78'inin pek çok katıldığı görülmektedir..
Öğretmenler bu konuya tamama yakın katılmışlar ve tarafsız not verdikleri
yönünde fikir beyan etmişlerdir.Öğrencilerden

ise başarı ortalaması zayıf, orta ve iyi

olan öğrencilerin ağırlıklı olarak katılmadığı, pekiyi olan öğrencilerin ise ağırlıklı olarak
katıldıkları

görülmektedir. Öğretmenlerin not sistemi konusunda öğrencilere açıklayıcı

bilgiler vererek bu konuda oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırması uygun bir hal
tarzı olarak mütalaa edilmektedir.Böylelikle çalışmalarının boşa gitmeyeceğini düşünen
öğrenci daha çok motive olacaktır.
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Grafik:28
Öğretmenlerin İyi Bir Model Olması

Grafik 28'de öğretmenlerin 'öğrenciler için iyi bir model olduğunuzu düşünüyor
musunuz ' sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin; %0,69 'unun
katılmadığı %1,37'sinin az katıldığı,%13,06'sının
orta katıldığı,%51,20'sinin
çok
katıldığı, %33,68'inin pek çok katıldığı görülmektedir.

Öğretmenlerin önemli bir kısmı kendilerini iyi bir model olarak görmektedir.
Öğrencilerden önemli bir kısmı öğretmenlerini iyi bir model olarak görmektedir.
Hanks'e göre; işinin ehli bir öğretmen olarak ,öğrenciler için bir ehliyet örneği teşkil
edilmesi öngörülmüştür.Öğretmenin doğru özelliklerine yönlenmiş bir öğrencinin
motivasyonunun ve dikkatinin artacağı değerlendirilmektedir.
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Grafik:29
Öğretmenlerin Konuyu Laf Kalabalığı Yapmadan Anlatması İle İlgili Grafik

Grafik 29'da öğretmenlerin ' laf kalabalığı yapmadan konunun özünü anlatır
mısınız ' sorusuna katılımları incelenmiştir. Öğretmenlerin
%1,02'sinin

az katıldığı,%5,42'sinin

orta katıldığı,

%0,34'ünün

%45,76'sının

katılmadığı

çok katıldığı,

%47,46'sının pek çok katıldığı görülmektedir.

Öğretmenlerin genel düşüncesinin ,konuları laf kalabalığı yapmadan anlattıkları
şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. Başarılı öğrencilerin çoğunluğu da bu fikirdedir.
Öğrenciler ile öğretmenlerin aynı dili konuştukları, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve motive
edici etki oluşturduğu,bu hususun öğrenmeyi olumlu etkilediği değerlendirilmektedir.
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Grafık:30
Öğretmenlerin 'Sorulara Yanlış Cevap Veren Öğrencilere Öfkelenirim'
Grafik 30'da öğretmenlere sorulan 'öğrenciler
öfkelenir misiniz '

sorusuna katılım durumları

sorulara yanlış cevap verdiğinde
incelenmiştir.Öğretmenlerin

; %

65, 19'unun katılmadığı , % 22,18'inin az katıldığı , % 8,87'sinin orta katıldığı , %
2.05'inin çok katıldığı , % I ,71 'inin ise pek çok katıldığı görülmektedir.

Öğretmenler bu soruya çoğunlukla katılmamaktadırlar.Öğrenciler
aynı fikirdedirler.Öğretmenlerin
değil,

olumlu

görülmektedir.Aksi

öğrencinin yanlış cevaptan dolayı

yönlendirilmesi

şeklinde

halde olumsuz

sürecinden uzaklaştıracağı bilinmelidir.

öğretmen

bir

hareket

tarzını

de çoğunlukla
cezalandırılması
tercih

ettikleri

davranışlarının öğrencileri öğrenme
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Grafik:31
Öğrenciler Sorulara Yanlış Cevap Verdiklerinde Biraz Düşünmelerini İsterim.
Grafik 31 'de öğretmenlerin ' öğrenciler sorulara yanlış cevap verdiklerinde biraz
daha

düşünmelerini

ister misiniz?'

sorusuna

verdikleri

cevaplar

incelenmiştir.

Öğretmenlerin % 1,02'sinin katılmadığı , % 8,16'sının orta katıldığı , 51,02'sinin çok
katıldığı, %39,80'inin pek çok katıldığı gözlenmiştir.Öğretmenler bu soruya çoğunlukla
katılarak

öğrencileri

çoğunlukla

düşünmeye

sevk ettiklerini

söylemektedirler.Öğrenciler

de

aynı görüştedirler .Öğretmenin öğrenciyi düşünmeye sevk ederek kendi

hatasını bulmaya yardımcı olmak motivasyon ve dikkati artıracaktır
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Grafik:32
Öğrencileri Motive Etmek İçin Ödül Mekanizmasını Kullanırım.
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Grafik 32'de öğretmenlerin ' Öğrencileri motive etmek için ödül mekanizmasını
kullanır

mısınız

%2,06'sının

'

sorusuna

katılım

katılmadığı , %6,87'sinin

durumları

incelenmiştir.Öğretmenlerin

az katıldığı , %30,24'ünün

orta katıldığı ,

%42,61 'inin çok katıldığı, %18,21 'inin ise pek çok katıldığı görülmektedir.

Öğretmenler ödül mekanizmasının çalıştığı, öğrenciler ise ödül mekanizmasının
çalışmadığı düşüncesindedirler.Başarı ortalaması yüksek öğrencilerin de aynı düşüncede
oldukları

görülmektedir.Öğrenme

sürecinde

ödül

mekanizmalarının

artırılması

motivasyonu artıracaktır.Sadece ödül değil,ceza mekanizmasının da ölçülü bir şekilde
kullanılması uygun olarak değerlendirilmektedir.
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Grafik:33
Öğrencilere Övücü Sözler Söylerken Samimi misiniz?
Grafik 33'de öğretmenlerin ' öğrencilere övücü sözler söylerken samimi misiniz'
sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin

; %0,34'ünün

az katıldığı ,

%4,11 'inin orta katıldığı, %50,00'sının çok katıldığı, %45,55'inin ise pek çok katıldığı
incelenmiştir.
Öğretmenler bu soruya çoğunlukla katılmışlardır. Öğrenciler de öğretmenlerini
genellikle

samimi

bulmaktadırlar .. Öğrencilerin

öğretmenlere

güven

duymaları,

öğretmenlerin anlattıkları konulara karşı ilgilerini artırmakta,övücü sözler duymaları ise
özyeterliliği artırmaktadır.
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Grafik:34
Öğrencilerin Her Türlü Eleştirilerine Açık mısın?
Grafik 34'de öğretmenlerin 'Öğrencilerin her türlü eleştirilerine açık mısınız'
sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin

; %0,68'inin

katılmadığı ,

%3,06'sının az katıldığı , %23,47'sinin orta katıldığı , %45,58'inin çok katıldığı ,
%27,21 'inin ise pek çok katıldığı incelenmiştir.
Öğretmenler çoğunlukla bu soruya katılmışlardır. Özellikle başarı durumu zayıf
olan öğrencilerin bu soruya genellikle katılmadıkları görülmüştür. Başarısız öğrencilerin
güdülenmelerinin

az olduğu düşünülmelidir.Başarılı

olan öğrenciler ise çoğunlukla

öğretmenlerinin eleştiriye açık olduğu fikrindedirler.
Öğretmenlerin başarı düzeyine göre

eleştiriye açık oldukları ve buna göre

öğrencilerin güdülenme seviyelerinin değiştiği söylenebilir.
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Grafik:35
Öğrencilere Konuyu Anlatmadan Önce Merak Ve Cesaret Uyandırır mısınız?
Grafik 35'de öğretmenlerin 'Öğrencilere konuyu anlatmadan önce merak ve
cesaret uyandırır mısınız'

sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin,

%2,42'sinin az katıldığı , %22,84'ünün orta katıldığı , %50,87'sinin çok katıldığı ,
%23,88'inin ise pek çok katıldığı incelenmiştir.

zayıf

Öğretmenler bu soruya çoğunlukla katılmışlardır.Bu konuya

başarı durumu

öğrencilerin

ise

genellikle

tarafından

ne işe

katıldıkları

genellikle

görülmektedir.Derse

katılmadıkları
başlamadan

,başarılı

öğrencilerin

önce öğretmen

yarayacağı açıklanması , yaşamdan örneklerle desteklenmesi
önceki soruda olduğu gibi
sağladığı söylenebilir.

dikkati artıracaktır.Bir

bu husus öğrencilerde başarı düzeyine göre

güdülenme
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Grafik:36
Öğrencilerin Başarısızlıklarına Tahammül Edebiliyor musunuz?
Grafik 36'da öğretmenlerin 'Öğrencilerin başarısızlıklarına tahammül edebiliyor
musunuz'

sorusuna

katılım durumları

incelenmiştir.Öğretmenlerin

; %19,52'sinin

katılmadığı , %21,23'ünün az katıldığı , %37,33'ünün orta katıldığı , % 17,47'sinin çok
katıldığı , %4,45'inin ise pek çok katıldığı incelenmiştir.
Öğretmenler çoğunlukla bu soruya katılmamışlardır.Öğrenciler

öğretmenlerinin

kendilerine genellikle değer verdikleri hoşgörülü davrandıkları fikrindedirler.Bu soru da
önceki sorularla bağlantılı olup,elde edilen sonuç onlarla uyumludur.
Öğrenciler
değerlendirmek
çözmenin

başarısız

ilişkisi

içerisinde

en doğru hareket tarzı olarak kabul edilmelidir.Sorunu

anlamak,

yarısı olarak

tedbiralmak gerekmektedir.

olduklarında

,sorunu neden-sonuç

görülmeli,güdülenmenin

kırıldığı

noktaları

tespit

edip
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Grafik:37
Öğrencilerin Başarısızlığı Derslerde Hep Aynı Şeyi Yapmaktan mı Kaynaklanır.

Grafik 37 'de öğretmenlerin 'Öğrencilerin başarısızlığı derslerde hep aynı şeyi
yapmaktan mı kaynaklanır' sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin
% 19,58'inin katılmadığı , %21,33'ünün

az katıldığı , %39,86'sının

orta katıldığı ,

%13,29'unun çok katıldığı, %5,94'ünün ise pek çok katıldığı incelenmiştir.
Öğretmenler bu soruya çoğunlukla orta seviyede katılmışlar,dolayısıyla önemli
bir kısmı öğrenmede rutinleşme olduğunu kabul etmişlerdir.Öğrenciler ise çoğunlukla
katılmamışlardır.
Öğrencileri öğrenme ortamında oluşan rutin faaliyetlerden uzaklaştırmak, planlı
olarak çeşitli etkinlikler düzenlemek güdülerımeyi ve dikkati artırabilir.
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Grafik:38
Öğrencilere Başarılı ya da Başarısız Olmalarına Göre mi Değer Verirsiniz?
Grafik 38 'de öğretmenlerin ' Öğrencilere başarılı yada başarısız olmalarına göre
mi değer verirsiniz' sorusuna katılım durumları incelenmiştir.Öğretmenlerin

; %60,07'

sinin katılmadığı , % 19,45'inin az katıldığı , %12,29'unun orta katıldığı , %5,12'sinin
çok katıldığı , %3,0?'sinin ise pek çok katıldığı incelenmiştir.
Öğretmenler bu soruya çoğunlukla katılmamışlardır.Öğrenciler
bu soruya katılmamışlardır.Öğretmenlerinin

de genel olarak

kendilerine değer verdikleri fikri ağırlık

kazanmıştır.Her öğrencinin öğretmenden beklentilerinden birisinin hatta en önemlisinin
bu olduğu unutulmamalıdır.Daha önce de belirtildiği gibi öğrenci utanma ,başarısızlıktan
çekinme

,eleştirilme

kurtulmalıdır.

.gülünç

olma

.küçük

düşme

cezalandırılma

kaygılarından
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Grafik:39
Öğrencilere Başarı Durumuna Bakmaksızın Zaman Ayırıp Kazanmaya
Çalışırmısınız?
Grafik 39'da öğretmenlerin 'Öğrencilere başarı durumuna bakmaksızın zaman
ayırıp

kazanmaya

incelenmiştir.Öğretmenlerin
%14,29'unun

çalışır
;

mısınız'

sorusuna

katılım

durumları

%2,04' ünün katılmadığı , %2,38'inin az katıldığı ,

orta katıldığı , %43,54'ünün çok katıldığı , %37,41 'inin ise pek çok

katıldığı incelenmiştir.
Öğretmenlerin çoğunlukla
ayırıp

onları kazanmaya

çoğunlukla

aynı

ayırmaktadırlar.

öğrencilerin başarı durumuna bakmaksızın zaman

çalıştıkları

fikirdedirler.O

halde

görülmektedir.Öğrenciler
öğretmenler

öğrencilere

de bu konuda
yeterince

zaman

124

BÖLÜM ID
SONUÇLAR VE ÖNERİLER

m.ı.sonuçlar

Günlük

yaşantılardan

(Cüceloğlu,1997).Analiz

etkilenmede

en

güzel

örneği

çocuklar

oluşturur

neticesinde anne-babası beraber yaşayan ve aile problemleri

olmayan öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.Bu tespit ışığında öğrenciler
için anne-babanın beraber yaşaması,aile bireylerinde okuma alışkanlığının olması,eğitim
sürecinde doğal güdülenme sağlamaktadır.

Ailevi

problemi

olan

öğrenciler,

başarı

için

gereken

motivasyonu

sağlayamamaktadırlar.Çünkü

insanın bir alt basamaktaki gereksinimi, ancak daha alt

basamaktaki

belli bir dereceye kadar doyurlmasıyla

gereksiniminin

ortaya çıkar

(Maslow, 2001).Ailevi problemi olan bir öğrenci de sevgi ve ait olma ihtiyacını
doyuramadığı için öğrenmeye karşı güdülenmeyecektir.

Bu çalışmada ; kendi tercihleri doğrultusunda meslek tercihi yapan öğrencilerin
daha iyi motive olduğu görülmektedir.Buna

göre öğrenciler için gelecekteki meslek

tercihi ve buna yönlenme sürekli güdülenme olarak değerlendirilmektedir.

Araştırma bulgularına göre; evinde kendine ait çalışma odası ve bilgisayarı olan
öğrencilerin daha başarılı olduğu, bilgisayarı daha çok ders yaparken kullandıkları
görülmüştür. O halde öğrenciler için evde çalışma odasının olması ve bilgisayara sahip
olunması

öğrencide

öğrenme

güdüsünün

oluşmasına

ortam hazırlamaktadır.Buda

başarıyı sağlamaktadır. Özerbaş (2003), bilgisayar destekli bağlaşık öğretimi öğrenen
başarısı motivasyonu ve becerilerine etkisini araştırmıştır.Elde ettiği bulgular sonucunda
bilgisayar destekli bağlaşık öğretiminin uygulandığı deney grubunun , geleneksel
yönetimin

uygulandığı

kontrol gruplarından

daha başarılı olduğu görülrnüştür.Bu

araştırmada Özerbaş'ın araştırma bulgularına benzer bulgular elde edilmiştir.
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Öğrencilerin
rağmen,sınıf

çoğunluğunun

öğretmen etkisi ile oluşan rekabet yaşamasına

içersinde kendi aralarında

iletişimden

kaynaklanan

etkilerle rekabet

ettikleride bulunmuştur.Öğretmen anketlerindende aynı bulgular elde edilmiştir.Rekabet
olmayınca bir takım ciddi motivasyon problemleri ile karşılaşırız.Rekabet olmasa kişiler
tamamen

kapasitelerini

tamamen

kullanamazlar.Öğrencilerin

birbirleriyle

rekabet

etmeye ihtiyaçları var, aksi takdirde başarılı sonuçlar almayı bırakırlar (Hanks, 1999 ).Bu
nedenle rekabet , öğrenme sürecinde olumlu bir motiv olduğu görülmüştür .

Bu çalışmada; öğrencilerin çoğunluğunun

yeterli arkadaşa sahip olduğu ve

arkadaş sayısıyla başarının parelellik gösterdiği görülmüştür.Ancak
ortamında bağlanma

güdüsünü

bu durum sınıf

artırarak derslerden çok arkadaşları

ile ilgilenme

_ sonucunuda doğurabilir. Bağlanma güdüsü güçlü olan bireyler işlerinden çok aileleri ve
arkadaşları ile ilgilenirler (Can, 1985 ).Bu nedenle başarı güdüsü yüksek , erk güdüsü
orta , ve bağlanma güdüsü düşük bir bireyle , bağlanma güdüsü yüksek erk ve başarı
güdüsü düşük olan bir bireyin motivasyonuda farklı olacaktır (İncir, 1984 ).

Öğrenci ve öğretmen

anketlerin

bulgularında

öğrencilerin

doğru çalışma

saatlerinin 16:00-19:00 saat aralığı olduğu görülmüştür .Yine başarılı öğrencilerin büyük
bir bölümünün bu saat aralığında çalıştığı görülmüştür.Buradanda
doğru çalışma satlerinin oluşmasında

aile ve öğretmenlerin

muhakkaktır.Öğrenme

bağlı

isteği

zamana

eğitimcilerin öğrenme zamanlarını

olarak

anlaşılacağı üzere

yönlendirmesi olduğu

da değişmektedir.Bu

çok iyi değerlendirmesi

yüzden

ve algılamanın en üst

düzeyde olduğu zamanları izlemeleri gerekmektedir (Ateş , 2004 ).

Öğretmen anketi bulgularına

göre okuldaki sınıf mevcutlarının öğrencinin

başarısını etkilediği sınıf mevcudunun fazla olması motivasyon ve başarıyı olumsuz
yönde etkilemektedir.Çünkü kalabalık sınıflarda öğretmen öğrenci ile empatik iletişim
kuramaz.Her birinin bireysel yeteneklerini tanıma şansı olamaz (Hoşgörür , 2003 ) .

Öğretmen anketlerinin analizinde teknolojik donanımın eğitim sürecinde yetersiz
kullanıldığı saptanmıştır.Öğrenci anketlerinin analizinde de öğrencilerinde aynı görüşte
olduğu görülmüştür.Gönderilen ileti alıcının ne kadar çok duyu-organına hitap ediyorsa,
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ileti o kadar kolay algılanır.İletişimde teknolojiden yararlanarak durumlar ve konuları
açıklamak daha kolay olmaktadır (Fiske , 1999).

Öğretmen anket bulgularına göre öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bu
mesleği

sevdikleri

için seçtikleri

ıçın

görülmüştür.Öğrencilerin

yüksek derecede

performansa ulaşmaları ve motive olmalarını sağlamak için onların içlerindeki gücü
devreye sokmalarında öğretmenlerin yardımcı olmaları gerekir (Bentley , 2003 ).Bu da
ancak öğretmenlik mesleğini sevmekle olur.

Öğretmen anket bulgularına göre başarısızlığın sebeplerinden biride öğretmenler
ve aileler

arasındaki

iletişim

öğrencinin

başarısına

olumlu

bozukluğudur.Öğretmenler
katkılar

sağlayacak

olan

aileler

ile iletişiminde

öğrencilerin

beslenmesi

- dinlenmesi , oyun oynaması , uygun bir çalışma ortamı yaratılması , ders çalışma planı
,evde öğrenciye derslerinde yardım sağlanması

aile içi etkileşimi gibi konularda

önermelerde bulunmalıdır (Hoşgörür, 2003 ).

Öğretmen anket bulgularına göre , öğretmenler en çok soru cevap şeklinde ikinci
olarak

göz teması

sağlayarak

ve üçüncü

olarakta

gösteri-mimikler

kullanarak

anlatımının diğer anlatım şekillerine göre daha fazla ağırlık kazandığı görülmektedir .
Öğrenci anket bulgularına göre öğrenciler de aynı görüştedirler.Bu şekildeki anlatım
ilginin canlı tutulmasına yardıncı olur.Öğretmenler öğrenme ortamında ilgiyi sürekli
canlı tutmalıdır (Franken ,1998).

Öğretmen anket bulgularına göre öğretmenler konuyu laf kalabalığı yapmadan
açık sade anlaşılır bir dille anlatmaktadırlar . öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aynı
görüştedirler . Öğrenci-öğretmen arasındaki sözlü iletişimde öğretmenlerin gereğinden
çok sözcük kullanmalarının
(Gürgen, I 997).

Öğrenci

ve öğretmen

iletişimde öğrencilerin olumsuz etkilediği saptanmıştır

anket

bulgularında

olaylardan bahsettikleri görüşündedirler.Özellikle

çoğunluk

öğretmenlerin

güncel

sıkıcı ve öğrenilmesi zor konularda
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öğrencilerin

dikkatleri

dağılmaktadır.Güncel

olaylardan

bahsetmek

öğrencilerin

dikkatlerinin tekrar odaklanmasına katkıda bulunacaktır.

Öğretmen. anketi bulgulanna göre öğretmenler not verme ve değerlendirmeyi
yansız yapıyorlar öğrenci anketi bulgularına
değerlendirme

yapıldığını,diğer

göre ise zayıf öğrenciler

öğrencilerde

yansız

yapıldığını

yanlı bir

söylemişlerdir.

Öğretmen öğrencilerini anlayabilmesi için onları kendi dünyaları içersinde bir bütün
olarak algılamalı ve değerlendirmelidir (Sardoğan , 2003).Öğrencilere eşit çalışmaya eşit
not,daha çok çalışmaya daha çok not mesajı verilmelidir.Bu kapsamda not verme ve
değerlendirme sistem ide durumluk motiv olarak nitelendirilmektedir .

Öğretmenlerin

büyük bir çoğunluğu

kendilerinin

iyi bir model olduğunu

söylemişlerdir. Öğrencilerde aynı görüştedirler. Öğretmen sınıfta olumlu bir model
oluşturmalıdır.

Öğretmenin

görünüşü

inandırıcılığı ve sorunları
etkiler.Öğretmenlerinden

,öğrencilere

davranış

biçimi,yansız

oluşu,

çözmedeki olumlu yaklaşımı öğrencileri olumlu yönde
olumlu

iletiler

alan

öğrenciler

derse

karşı

daha çok

güdülenmektedirler (Sardoğan , 2003) .

Öğrenci

anketi

bulgularına

kullanmamaktadırlar.Öğretmen

göre

anketi

öğretmenler

bulgularına

mekanizmasını kullanmaktadırlar.Organizma

görede

ödül

mekanizmasını

öğretmenler

ödül

pekiştirilen davranışı tekrar elde etme

eğilimindedir.Öğrencinin yaşına göre uygun pekiştireçler verilirse öğrenciler öğrenmeye
karşı istek duyarlar (Selçuk , 2001 ).Ödülü özendirici ve pekiştirici olarak,cezayı da
yasaklayıcı olarak algılayabiliriz (Başaran , 1991 ) .

Öğrenci anket bulgularına göre öğrenciler öğretmenleri övücü söz söylerken
dürüst

ve samimi

olduğunu

söylemişlerdir.Öğretmen

öğretmenler aynı görüştedirler.Özyeterliliği
başaracağına ya da başaramayacağına

anketi

bulgularına

görede

düşük öğrencilerde sözel ikna , bireyin

ilişkin teşvikler , nasihatlar , öğütler değişik

ölçülerde özyeterlilik yargısını etkiler (Senemoğlu,1997 ).Öğrencilerin öğretmene güven
duymaları , öğretmenlerin anlattıkları konulara ilgilerini artıracağından bir motiv olarak
değerlendirilmektedir .
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Gerek öğretmen , gerekse öğrenci anket bulgularına göre öğretmenler konuyu
anlatmadan önce öğrencilerde merak ve cesaret uyandırmaktadırlar.İnsanlar

genellikle

merak duydukları ve ilgi çekici buldukları konuları daha çabuk öğrenirler (Selçuk,
2001).Birey içsel güdülendlğinde

performansın ve öğrenmenin nitel iği artmaktadır.

lçgüdüler araştırma ve merak duygusunu içerir (Ryan and Decı , 2000).

Öğrenci

anketi

bulgularına

göre

öğretmenler

öğrencilere

gereken

ilgiyi

göstermektedirler . İdeal ve gerçek benliği dengelemek amacıyla öğretmenler kendilerini

değerli olarak kabuledebileceği

, yargılanıp cezalandırılmayacağı

rahat bir ortamı

öğrencilere sunmalıdır (Arı ve Diğerleri , 2000).

Öğretmen anketi bulgularında öğretmenlerden büyük bir çoğunluğu öğrenmede

rutinleşmeyi kabul etmiştir.Öğrenci

.utinleşrne

olmadığını

anketi bulgularında

söylemişlerdir.Öğretmen

ses

ise çoğunluk öğrenmede

tonunu

mimiklerini kullanarak öğrencilerin dikkatini öğrenilecek

ayarlayarak,jest

ve

konu üzerine çekmelidir

'.Sardoğan , 2003) .

Öğrenci anketi bulgularına göre zayıf öğrenciler, öğretmenlerinin eleştirilere açık

olmadığını.diğer

öğrenciler

ise

açık

olduğunu

söylemişlerdir.Öğretmen

anketi

oulgulannda ise öğretmenler eleştiriye açık olduğunu söylemişlerdir.Eleştiri

yapmak

<adar eleştiriyede açık olunmalıdır.En iyi motive ediciler insanların kendilerini kibarca

eleştirmesine izin verenlerdir (Hanks , 1999 ) .

Öğretmen anketi bulgularına göre iyi bir öğretmenin sevecen ve adil olması

gerektiği iyi bir öğrencinin ise düşüncelerini açıkca ifade edebilen açık sözlü olması

gerektiği belirlenmiştir .

, I
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Evinde kendine ait çalışma odası ve bilgisayarı olan öğrencilerin daha başarılı
olduğu, bilgisayarı

daha çok ders yaparken kullandıkları

görülmektedir.O

halde

"öğrenciler için evde çalışma odası olmasını ve bilgisayara sahip olunmasını", başarıyı
etkileyen birer motiv olarak değerlendirebiliriz .

,,
_·.~--
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ill.2.Öneriler

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

Aile Ortamı ile İlgili Öneriler

I.Öğrencilerin bilgisayarının olmaması , kendine ait odasının bulunmaması ve
kardeş sayısının fazla olması gibi etmenlerin öğrencinin motivasyonundaki

engeller

olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ; öğrencinin evinde kendine ait çalışma odası olmalı
ve mümkünse bilgisayar alınmalıdır. Bunlara sahip olan öğrencilerin daha başarılı
olduğu ve motivasyonunun daha yüksek olduğu görülmektedir.

2.Analiz neticesinde ailevi problemi olan öğrencilerin başarı durumunun düşük
olduğu ve aile bireyleri kitap okuyan

öğrencilerin

edilmiştir.Bu tespitlere göre öğrenciler için

daha başarılı

anne-babanın

beraber

olduğu tespit
yaşaması, aile

bireylerinde okuma alışkanlığının olması eğitim sürecinde dolaylı ancak çok önemli
birer motivdir.Anne ve babalar kitap okumalı ,çocuklarını da bu yönde teşvik etmelidir.
Aile içi şiddet ve huzursuzluk öğrenciyi doğrudan etkilemektedir. Anne ve babanın bu
konuda özenli ve dikkatli davranmaları gerekmektedir.

3.Öğrenciler için gelecekteki meslek tercihi ve buna yönlenme hem dolaylı hem
de geniş bir süreç içerisinde motiv olarak değerlendirilmeli,aile
yeteneğine

göre

mesleki

yönlendirme

yapılmalı

ve

tarafından

öğrencilerin

çocuğun
tercihleri

desteklenmelidir.
4.Doğru çalışma saatlerine yönlenmiş öğrencinin daha başarılı olduğu ,bunun bir
motivasyon etkisi olduğu değerlendirilmektedir.Öğrenci

verimin en yüksek olduğu

saatlerde çalışmaya yönlendirilmelidir.

5.Ailelerin
tamamlayıcı

evde ders çaLışan öğrencilere

olarak

bulunmaları gereklidir.

yardım
--

etmeleri,sık

sık

yönlendirici

öğretmenlerle

ve sınıf eğitimini
görüş

alışverişinde
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Okul Ortamı ile İlgili Öneriler

I.Analiz neticesinde; olumlu da olsa olumsuz da olsa rekabet sebeplerinin
öğrencilerin
başarılı

öğrenme sürecinde bir motiv olduğu,bunun sonucunda daha dikkatli ve

oldukları

değerlendirilmiştir.Öğretmenler

tarafından

gerektiğinde

tatlı bir

rekabet ortamı oluşturulmalıdır.

2.Öncelikle
sağlayarak

öğretmenlerin

soru-cevap

şeklinde ,ikinci olarak göz teması

ve üçüncü olarak gösteri-mimikler kulanarak

göre daha

fazla ağırlık

anlatımının ,diğer hususlara

kazandığı görülmektedir.Öğrenciyi

merkez alan öğretim

yöntemleri kullanılmalıdır.

3.Anlaşılır
öğrencilerin

bir dille öğrenciye yaklaşımın

konular

üzerinde

değerlendirilmiştir.Öğretmen

motivasyon

dikkatlerini

daha

etkisi yapacağı ve
fazla

öğrencilerle aynı dili kullanmalı,zaman

toplayacağı
zaman onların

seviyesine inmelidir.

4.Öğrenciler, teknolojik donanım kapsamında bilhassa görsel ve işitsel cihazların
yaygın

kullanılması

ile dikkatlerini

daha fazla toplayacaklar,öğrenme

sürecini

kısaltacaklardır. Teknolojik imkanların da öğrenciler açısından bir motiv ve dikkat
unsuru olduğu değerlendirilmeli,planlanmalıdır.

5.Öğrenciler aktif oldukları ve görüşlerine yer verilmesi durumlarında daha da
motive

olacaklar,bunun

olacaktır.Öğretmenler

sonucunda

dikkatleri

sürekli

konu

üzerinde

öğrencileri her zaman öğrenme ortamında tutmalı ve onların

görüşlerini sık sık almalıdır.

6.Arada
öğrencilerin

bir güncel
dağılan

olaylardan

dikkatlerinin

bahsetmek,

tekrar

öğrenme

odaklanmasına

bulunacaktır.Öğretmenler bu hususu dikkate almalıdırlar.

verimini

artırarak

olumlu

katkıda
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olacaktır.Öğretmenler

sonucunda

dikkatleri

sürekli

konu

üzerinde

öğrencileri her zaman öğrenme ortamında tutmalı ve onların

görüşlerini sık sık almalıdır.

6.Arada
öğrencilerin

bir güncel
dağılan

olaylardan

dikkatlerinin

bahsetmek,

tekrar

öğrenme

odaklanmasına

bulunacaktır.Öğretmenler bu hususu dikkate almalıdırlar.

verimini

artırarak

olumlu

katkıda
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7.Öğretmenlerin not sistemi konusunda öğrencilere açıklayıcı bilgiler vererek bu
konuda oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırması uygun bir hal tarzı olarak mütalaa
edilmektedir.

8.Başarılı olan öğrencilere başarı durumları devam ettiği sürece hoşgörü buna
bağlı motivasyon artmakta,başarısızlar için ise bunun tam tersi olmaktadır. Dolayısıyla
başarısız bir öğrencinin

öğretmen ile olan iletişimi lehine çevirmesi güç olmakta,ona

verilen fırsatların gittikçe azalmasına yol açmaktadır.Öğrenci bundan sonra kendini kısır
bir

döngü

içinde

bulmakta,

görmemektedir.Öğretmenin

bazen

olumlu

çabaları

üzerine düşen vazifelerin arttığı.başarısız

bile

kabul

öğrenciler için

diğer motivlerin doğru değerlendirildiği rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin önem
kazandığı,uygun yöntemlerle koordine edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

9.Öğrencilerden

önemli

bir kısmı öğretmenlerini

ıyı bir model olarak

görmektedir. Öğrencinin öğretmeni örnek alması ve öğretmenin de iyi bir model olması
davranış

değişikliğine

özelliklerine

mutlak

yönlenmiş

surette

bir öğrencinin

katkıda

bulunmaktadır.Öğretmenin

motivasyonunun

ve

dikkatinin

doğru
artacağı

değerlendirilmektedir.

10.Öğretmenlerin
durumunda

gösterecekleri

yansıtmaktadır.Şüphesiz
değil,hatanın

sordukları

özenle

ki

soruya

öğrencilerin

tepkiler,oluşturulan
öğrencinin

ifadesi

ile

öğrenme

yanlış cevaptan

öğrencinin

yanlış

olumlu

cevap

vermeleri

ortamının

niteliğini

dolayı

cezalandınlması

yönlendirilmesi

tercih

edilmelidir.Aksi halde olumsuz öğretmen davranışları öğrencileri öğrenme sürecinden
uzaklaştıracaktır.

11 .Öğretmenin öğrenciyi düşünmeye sevk ederek

kendi hatasını

bulmaya

yardımcı olması motivasyon ve dikkati artıracaktır.

12. Öğrenme

sürecinde

ödül mekanizmalarının

artırılması

motivasyonu

artıracaktır.Sadece ödül değil.ceza mekanizmasının da ölçülü bir şekilde kullanılmalıdır.
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Öğrenciler doğru pekiştireçlerle desteklenmeli ve bu sayede motivasyonları süreklilik
kazandırılmalıdır.

13.Öğretmenler motivasyonu sağlamak ve öğrencilerin dikkatlerini toplamak
maksadıyla zaman zaman övücü sözler söylemelidir.Öğrencilerin
duymaları,öğretmenlerin

anlattıkları konulara karşı ilgilerini artıracağından dolaylı bir

motiv olarak değerlendirilmelidir.Öğretmenler
söz söyleyerek
öğrencilerin

öğretmenlere güven

öğrencilerin

kendilerine

öğrencilerle iyi iletişim kurarak ve övücü

özyeterliliklerini

arttırmalıdır.Özyeterliliği

daha fazla güven duydukları

fazla olan

ve daha sosyal oldukları

görülmektedir.

14.Özellikle başarısız öğrenciler için motivlerin doğru değerlendirildiği rehberlik
ve danışmanlık hizmetlerine önem verilmelidir.

15.Konuyu

anlatmadan

önce öğretmenler

merak

ve cesaret

uyandırmalı,

öğrencilerin dikkatlerinin konu üzerinde toplanması sağlanmalıdır.

ileri

16.Başarısız öğrenciler için sorunun kaynağına inilip tedbir alınmadığı sürece
öğrenme

aşamalarında

görülebilmektedir.Hem

oluşan

farkların

katlanarak

devam

edeceği

aile, hem okul hem de çevre boyutunda olumlu öğrenme

ortamını ve motivasyonu engelleyen faktörler ele alınmalı,müteakiben öğrenme verimi

düşünülmelidir.

17.Öğretmenler
uzaklaştırmalı.her

öğrencileri

öğrenme ortamında

derste olmasa da arasıra yapılacak

oluşan rutin faaliyetlerden
dikkat

çekici faaliyetlerle

rutinleşmeyi önlemelidir.

18.Hem aile, hem okul hem de çevre boyutunda olumlu öğrenme ortamını ve

rıotivasyonu

engelleyen

faktörler

ele

ahnmalı,müteakiben

öğrenme

verimi

::lüşünülmelidir.

19.Öğrenme sürecinde öğrenci merkez alınmalı ve onların bu sürecin en önemli
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unsurlarından biri oldukları hissettirilmelidir.Öğrenme sürecinde merkez alınan öğrenci
daha motivlenmiş ve daha dikkatli olacaktır.

20.Öğretmenler öğrencilere yeteri kadar zaman ayırmalıdır

21.Öğrenciler
etmektedirler.Kantin

kantinde

satılan

malzemelerinin

yiyeceklerin
daha

ucuza

pahalı
mal

olmasından

şikayet

edilerek,öğrenci

lehine

düzenlemelerin yapılması uygun olur.

22.0kulda

toplanan paraların fazla olması da öğrencilerin diğer bir şikayet

konusudur.Çatı tamiratı,kapı pencere tamiratı ,duvarların boya ve badanası vs . gibi

konularda para toplanması öğrencileri rahatsız etmektedir.Bu nedenle aile boyutunda

çeşitli sorunların yaşandığı ve bunun öğrencileri olumsuz etkilediği görülmüştür.Bu

corıuda

okul

idaresince

ieğerlerıdirilmektedir.

gerekli

tedbirlerin

alınmasının

uygun

olacağı
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EK-1: ANKET UYGULAMASIYAPILAN ORTAOKULLAR

l .Bekirpaşa Lisesi
2.Gazi Mağusa Türk Maarif
3.Güzelyurt Türk Maarif Koleji
4.Lefke Gazi Lisesi
5.19 Mayıs Türk Marif Koleji
6.Polatpaşa Lisesi
7.Cumhuriyet Lisesi
8.Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
9.Değirmenlik Lisesi

- 1 O.Atleks Sanverler Ortaokulu

I,

11.Bayraktar Ortaokulu
12.Beyarmudu Ortaokulu
13.Canbulat Özgürlük Ortaokulu
14.Çanakkale Ortaokulu
15.Demokrasi Ortaokulu
16.Esentepe Ortaokulu
17 .Mehrnetçik Ortaokulu
18.Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
19.Şht. Turgut Ortaokulu
20.Şht. Zeka Çorba Ortaokulu
2 l.Anafartalar Lisesi
22.Bayraktar Türk Maarif Koleji

---·

I
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EK-2: KKTC.. ORTAOKULLARINDA ÖGRENMEDE MOTİVASYON VE
DİKKATİN ALGILANMASI

ANKET FORMU

Sevgili Öğrenciler

Bu

çalışma;ortaokullarda

öğrenmede

motivasyon

ve dikkatin

önemini

belirlemek amacındadır.Araştırmanın

genel amacı doğrultusunda hazırlanan bu anketi

belirtilen açıklamalar doğrultusunda

doldurmanız

istenilmektedir.Verilecek

cevaplar

yalnız bilimsel araştırma için kullanılacağından kimlik belirtmenize gerek yoktur.

Anketten elde edilen veriler,yalnız bu araştırma için kullanılacak , hiç bir kurum
ya da kişiye verilmeyecektir.Lütfen

cevapsız soru bırakmayınız.Her soru için tek bir

seçeneği işaretlemeniz yeterlidir.

Gösterdiğiniz ilgi ve değerli katkılarınız için teşekkür ederim.

AYFER KÖŞKER
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi-Denetimi
Yüksek LisansÖğrencisi
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ÖGRENCİ ANKETİ

BÖLÜMl
Durumunuza uygun seçeneği daire içine alarak işaretleyiniz.

!.Cinsiyetiniz;
(a).Kız
(b).Erkek
2.Yaşınız;
(a) 11
(b) 12
(c) 13
(d) 14

3.Sınıfınız;
(a) Orta 1
(b) Orta 2
(c) Orta3
4.Annenizin eğitim durumu nedir?
(a)İlkokul
(c )Lise

(b)Ortaokul
(d)Üniversite

(e)Lisansüstü
5.Babanızın eğitim durumu nedir?
(a)İlkokul
(c )Lise

(b)Ortaokul
(d)Üniversite

(e)Lisansüstü
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6.Anne-Babanız;
(a)Anne-Baba beraber yaşıyor. (b)Anne-Baba ayrı yaşıyor.
(c )Baba vefat etti,anne sağ, (d)Anne vefat etti,Baba sağ,
7.Babanızın mesleği;
(a)Öğretmen/Memur
(c )Doktor

(b)Sanatçı

(d)Asker

(e)Diğer
8.Annenizin mesleği;

-(a)Ev hanımı

(b)Esnaf

(c ) Öğretmen/Memur

(d)Doktor

(e)Diğer
9.Kaç kardeşiniz var?
(a)l

(b)2

(c )3

(d)4

(e)5

to.Evde kendinize ait oda var mı?
(a)Evet var.

(b)Hayır yok.

11.Anne,baba ve kardeşlerininiz;
(a)Babam/annem ve kardeşlerim haftada bir kitap okurlar.
(b)Babam annem ve kardeşlerim ayda bir kitap okurlar.
(c )Aile bireylerinin kitap okuma sıklığı bir aydan fazladır.
(d)Aile bireyleri günlük gazete/Mecmuayı takip ederler.

(e) Aile bireylerinin kitap okuma alışkanlığı yoktur.
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12.Evde ders çalışırken size daha çok kim yardım eder?
(a)Daha çok babam yardım eder.

(b)Daha çok annem yardım eder.

(c )Daha çok kardeşlerim yardım eder.

(d)Hiç kimse yardım etmez.

(e)Özel ders alıyorum.
13.Evde en çok hangi saat aralığında ders çalışırsınız?
(a)l3:00-16:00

(b)16:00-19:00

(c )19:00-21:00

(d)2 l :00-24:00

15.Evde bilgisayarınız var mı?
(a) Evet.

(b) Hayır.

16.Cevabınız evet ise;
(a)Derslerimi yaparken kullanırım. (b)İntemette sörf yaparım.
(c )Derslerime faydası olmaz.

(d)Boşu boşuna zamanımı alır.

17.Ev yaşantınızla ilgili belirtmek istediğiniz başka husus varsa belirtiniz.

BÖLÜM2

18.Hiç sınıfta kaldınız mı?
(a)Evet kaldım.

(b)Hayır kalmadım.

19.Başan ortalamanız geçmiş yıllarla beraber düşünüldüğünde aşağıdakilerden
hangisidir?
(a)Zayıf

(b)Orta

(c)İyi

(d)Pekiyi

20.Hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
(a)Öğretmen/Mernur
(e)Sanatçı

(b)Asker(Sb/ Astsb.)

(c )Doktor

(d)Serbest meslek
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21.Bu mesleği seçmeyi neden istiyorsunuz?
(a)Ailem istediği için

(b)Arkadaşlarımın etkisinde kaldığımı düşünüyorum.

(c )Ekonomik zorunluluktan dolayı istiyorum. (d)Tamamıyla kendim istiyorum.
(e)İzlediğim Tv.,gazete ve degilerden etkilendim.
22.Hangi alanlardaki derslere ilgi duyuyorsunuz?
(a) Sosyal konulardaki derslere ilgi duyuyorum.
(b) Sanatsal konulardaki derslere ilgi duyuyorum.
(c )Sayısal konulardaki derslere ilgi duyuyorum.
23.İlgi duyduğunuz alanlarda anlatılan derslerde sizin dikkatinizi toplamanızı
sağlayan etken nedir?
(a)Öğretmenin konuyla ilgili yaşanmış olaylar anlatması,
(b)Öğretmenin konuyu şematik anlatması, deney ve gösteri yapması,
(c )Rekabet ettiğim öğrencilerin benden daha iyi öğrenmesinin verdiği korku,
(d)Sınavda başarılı olma isteği ve/veya korkusu
(e)Öğretmenin ceza vereceği korkusu,
24.Öğretmenleriniz dersleri anlatırken en çok;
(a)Soru cevap şeklinde anlatıyor
(b)Bizimle göz teması sağlayarak anlatıyor
(c)Rutin bir ses tonunda bizimle iletişim kurmadan anlatıyor.
(d)Gösteri ve mimikler kullanarak anlatıyor.

25.Sınıf içinde samimi olduğunuz kaç arkadaşınız var?
(a)l-2

(b)3-4

)4-5

(d)5-6

(C

(e)6'dan fazla
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26.Sınıf içinde size rakip olan veya rakip olduğunu düşündüğünüz rakip öğrenci
var mı?
(a)Evet var

(b)Hayır yok

27.Sınıf içerisinde size rakip olan veya rakip olduğunu düşündüğünüz öğrenci ile
rekabetin sebebi,
(a)Ondan daha zeki olduğum halde benden daha iyi olabileceğinin verdiği korku,
(b)Arkadaşlarımın onu bana rakip göstermesi;
(c)Öğretmenin oluşturduğu rekabet ortamı;
(d)Öğretmenimi çok sevdiğimden dolayı en iyi öğrenci olma isteği;

- (e)Sınıfta lider konumda olma isteği;
28.Bu rekabet sizin ders çalışmanızı nasıl etkiliyor?
(a)Olumlu etkilyor,daha çok ders çalışıyorum.
(b)Olumsuz etkilyor,fazla ders çalışamıyorum.
(c )Bazen olumlı bazen olumsuz etkiliyor.

AÇIKLAMA:Bundan

sonraki sorular öğretmen-öğrenci iletişiminde motivasyon

ve

dikkat unsurlarının nasıl oluştuğu ile ilgilidir.Size gore öğretmenler bu görevleri hangi
düzeyde gerçekleştiriyorsa uygun seçeneğe karşılık gelen şıkların üzerine (x) işareti
koyarak belirtiniz.

29.Öğretmenlerimiz Konuyu Anlayabilceğimiz Bir Şekilde Anlatıyor.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

30.Öğretmenlerimiz ders anlatırken bizlerin de görüşlerine yer veriyor.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum
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31.Öğretmenlerimiz teknolojik donanımı sınıfta kullanıyor.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

32.Öğretmenlerimiz derste güncel konulara yer veriyor.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

33.Not verme ve değerlendirme yansız yapılıyor.
(a)Katılmıyorum
-(d)Çok katılıyorum.

(b )Az katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

(e)Pek çok katılıyorum.

34.Öğretmenlerimiz bizim için iyi bir modeldir.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

35.Öğretmenlerimiz anlatmak istediği konuyu laf kalabalığı yapmadan anlaşılır bir
dille Anlatır.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

36.Öğretmenlerimizin sorduğu soruya yanlış cevap verdiğimizde öfkelenirler ve
yerimize oturmamızı isterler.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

37.Öğretmenlerimizin sorduğu soruya yanlış cevap verdiğimizde konu üzerinde
biraz daha düşünmemizi isterler.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum
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38.Öğretmenlerimiz bizleri motive etmek için ödül mekanizmasını kullanırlar.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

39.Göstediğimiz her olumlu davranışı öğretmenimiz ödüllendirir.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

40.Öğretmenlerimiz bize övücü söz söylerken dürüst ve samimidirler.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

41.Öğretmenlerimiz bizim eleştirilerimize açıktır.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

42.Öğretmenlerimiz konuyu anlatmadan önce merak,cesaret uyandırırlar.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

43.Dersteki başarısızlığım öğretmenlerimin bana azıcık takdir
göstermemesindendir.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

44.Dersteki başarısızlığım hep aynı şeyleri yapmamdandır.Öğrenen kadar
iyiydi,şimdi can sıkıcı bir şey.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum
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45.Bir işe yarayacağımı hissetseydim,derslerime
olmazdım.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

daha sıkı çalışırdım ve başarısız

(c) Orta katılıyorum

46.Öğretmenlerim bana azıcık bir zaman ayırsaydı, başarısız bir öğrenci
olmazdım.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

47.0kul hayatmızla ilgili belirtmek istediğiniz başka bir husus varsa yazınız.
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ÖGRETMEN ANKETİ

BÖLÜMl
Durumunuza uygun seçeneği daire içine alarak işaretleyiniz.

I.Cinsiyetiniz;
(a).Bayan

(b).Erkek

2.Yaşınız;
(a)20-.25

(b)26-30

(c)3 l-40

(e)51 ve üstü

""

3.Medeni haliniz;
(a)Evli

(d)41-50

(b)Bekar

(c)Dul

4.Çocuk sayınız?
(a)l

(b)2

(c )3

(d)4

(e)Daha fazla

5.En son mezun olduğunuz okul?
(a)Fen Edebiyat Fakültesi

(b)Eğitim Fakültesi

(c )Yüksek lisans

(d)Doktora

6.Meslekteki kıdeminiz?
(a)5 yıl ve daha az

(b)6-1 O yıl

(c )11-15 yıl (d)16-20 yıl

(e)21 yıl ve daha fazla

7.Evde bilgisayarınız var mı?Ne amaçla kullanıyorsunuz?
(a)Var, eğitimle ilgili konularda araştırma yaparım

(b)Var, intemette sörf yaparım

(c )Bilgisayarım yok

8.Kitap okuma sıklığınız nedir?

(a)Haftada I kitap (b)Ayda 1 kitap

(c)Üç ayda 1 kitap

(d)Yılda 1 kitap

(d)Daha az

--
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9.Hangialanlarda kitap okursunuz?
(a)Eğitimle ilgili

(b)Aktüel konular (c)Roman

(d)Bilim (e)Diğer

to.Bu mesleği seçme nedeniniz nedir?
(a)Öğretmenlik mesleğini sevdiğim için (b)Ekonomik zorluklardan dolayı
(c)Ailemin isteği yüzünden

(c)Arkadaş etkisinden

(d)Saygın bir meslek olduğu için

BÖLÜM 2 (Okul Eğitim ve Ortam)
11.Ebeveynler öğrencilere derslerde yardımcı oluyorlar mı?
(a)Pek çok katılıyorum
(d)Az katılı yorum

(b)Çok katılıyorum

(c )Orta katılıyorum

(e)Katılmıyorum

12.Öğrenciler hangi saat aralığında ders çalışırlarsa başarılan artar?
(a)l3:00-16:00

(b)l6:00-l9:00

(c )19:00-21:00

(d)21 :00-24:00

13.Size göre öğrenciler bilgisayarı hangi maksatla kullanmaktadır?
(a)Derslerini yaparken kullanırlar. (b)İntemette sörf yaparlar.
(c )Derslerine faydası olmaz. (d)Boşu boşuna zamanlarını alır.
14.Size göre veliler eğitim sürecini nasıl etkilemektedir?
(a) Veli öğrenciyi tamamen öğretmene teslim etmektedir
(b) Öğrenciyi psikolojik yönden hazırlamakta , çalışmayı kendine bırakmaktadır
(c) Okul dışı eğitim faaliyetlerini ve çalışmalarını düzenlemektedir
(d)Veli .öğretmeni yönlendirecek gelişim sürecine yardımcı olmaktadır
(e) Hiçbiri
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15.Öğrencilerle öğretmen arasındaki iletişim nasıl olmaktadır?
(a) İletişim sadece okul ortamında olmaktadırdır
(b) Öğretmen merkezli iletişim olmaktadır
(c) Öğrenci merkezli iletişim olmaktadır
(d) Öğretmen , öğrenci , ve aile arasında işbirliği şeklinde olmaktadır
(e) Öğretmen ile öğrenci öğrenci arasındaki iletişim her ikisinin katkısı ile
sağlanmaktadır
16.Sizce öğrenci öğretmene ne öğretebilir?
(a)Öğretme yöntemlerinden hangilerini uygulaması gerektiğini
(b)Öğrencinin bakış açısını
(c)Öğrencinin algılama şeklini
(d)Öğrenci gibi düşünmeyi
(e)Hepsi
17. İyi bir öğrenci nasıl olmalıdır?
(a) Çok çalışkan olmalı , arkadaşlarıyla iletişiminde sıkıntı yaşamamalı
(b) Bizim istediğimiz gibi davranmalı
(c) Düşüncelerini açıkça ifade edebilmeli
(d) Düşüncelerini ifade etmese de sınıfın her etkinliğine katılmalı
(e) Hepsi
18. Öğrencileriniz sizi nasıl bir öğretmen olarak tanımlar?
(a) Otoriter

(b) Sevecen

(c) Adil (d)Soğuk

(e) Eğlenceli

19. Öğrencinin motivasyonunda sizce hangisi daha önemlidir?
(a) Öğretmen (b) Okul ortamı

(c) Aile (d)Aile ortamı

(e) Hepsi
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20.Sınıfınızda kaç öğrenci var?
(a) 15

(b) 20

(c) 25

(d)30

(e) Daha fazla

21. Her yıl ortalama sınıfınızda kaç öğrenci kalıyor?
(a) 1-3

(b) 4-8 (c) 9-12

(d)l2-16

(e) 16 ve daha fazla

22.Sınıfınızda ailevi problemi olan kaç öğrenci var?
(a) 15

(b) 20

(c) 25

(d)30

(e) Daha fazla

23.Size göre ailevi problemi olan öğrenciler için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
(a) Derslerde genelde başarılıdırlar
(b) Derslerinde genelde başarısızdırlar
(c ) Çoğunluğu başarısız , az bir kısmı başarılıdır
(d) Çoğunluğu başarılı , az bir kısmı başarısızdır
(e) Genel bir hüküm vermek doğru değildir
24. Ders anlatırken öğrencilerin dikkatini toplamasını sağlayan etken nedir?
(a) Konuyla ilgili yaşanmış olayları anlatmak
(b) Konuyu şematik anlatıp , deney ve gösteri yapmak
(c) Öğrencileri birbirleri ile rekabet ettirmek
(d) Sınavda başarılı olma isteği ve korkusunu hatırlatmak
(e) Ceza vereceğimi ifade etmek
25.Öğrencilere ders anlatırken en çok;
(a) Soru-cevap şeklinde anlatırım
(b) Öğrencilerle göz temasım sağlayarak anlatırım
(c) Sadece okuyarak anlatırım
(d) Genellikle rutin bir ses tonuyla anlatırım
(e) Gösteri ve mimikleri kullanırım
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~6. Sınıf içinde rekabet ortamı yaratıyor musunuz veya kendiliğinden oluşan bir
rekabet var mı?
:a)Evet var

(b)Hayır yok

t7. Oluşturduğunuz rekabet ortamlarında en önemli rekabet sebebi hangisidir?

'a) Arkadaşlarının zekasının kendinden daha iyi olabileceğinin verdiği korku,
b)Arkadaşlarını birbirine rakip göstermek;

'c) Öğrencilerimin beni çok sevmesi ve iyi bir öğrenci olma isteği

'd) Sınıfta her konuda iyi olma isteği
e) Öğretmen olarak ben rekabete özendiriyorum

~8.Bu rekabet öğrencilerin ders çalışma ortamını nasıl etkiliyor?
a)Olumlu etkilyor,daha çok ders çalışıyorlar
b)Olumsuz etkilyor,fazla ders çalışmıyorlar.
c )Bazen olumlı bazen olumsuz etkiliyor.

\ÇIKLAMA:Bundan sonraki sorular öğretmen-öğrenci

iletişiminde motivasyon

likkat unsurlarının nasıl oluştuğu ile ilgilidir.

:9.Öğrencilere konuyu anlayabilecekleri

şekilde anlatıyorum.

a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

IO. Ders anlatırken öğrencilerin görüşlerine de yer veriyorum.

a)Katılınıyoruın

(b)Az katılıyorum.

d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

ve
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.Ders anlatırken teknolojik donanımı sınıfta kullanıyorum.
Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

Çok katılıyorum .

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

. Ders anlatırken güncel konulara yer veriyorum.
Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

.Not verme ve değerlendirmeyi yansız yapıyorum.
)Katılmıyorum

(b)Az katılı yorum.

)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

(. Öğrenciler için iyi bir model olduğumu düşünüyorum.
)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

;. Ders anlatırken laf kalabalığı yapmak yerine, konunun özünü anlatırım.
)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

l)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

~- Sorulara yanlış cevaplar verdiklerinde öfkelenir , yerlerine oturmalarını
terim.
L)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

i)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

7.Öğrenciler sorulara yanlış cevap verdiklerinde konu üzerinde biraz daha
üşünmelerini isterim.
ı)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

i)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum
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38.Öğrencilerimi motive etmek için ödül mekanizmasını kullanırım.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

39. Öğrencilerimin her olumlu davranışını ödüllendiririm.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

40.Öğrencilerime övücü sözler söylerken dürüst ve samimiyimdir.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

41.Öğrencilerimin her türlü eleştirilerine açık olduğumu düşünüyorum.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

42.Öğrencilerime konuyu anlatmadan önce merak ve cesaret uyandırırım.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

43. Öğrencilerimin başarısızlıklarına tahammül edemiyorum.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

44.Öğrencilerimin başarısızlığı derslerde hep aynı şeyleri yapmaktan kaynaklanır.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

45. Öğrencilerime başarılı yada başarısız olmalarına göre değer veririm.
(a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

(d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum
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l6.Öğrencilerime başarı durumuna bakmaksızın zaman ayırıp , kazanmaya
;alışırım.
:a)Katılmıyorum

(b)Az katılıyorum.

:d)Çok katılıyorum.

(e)Pek çok katılıyorum.

(c) Orta katılıyorum

~7.0kul hayatınızla ilgili belirtmek istediğiniz başka bir husus varsa yazınız.

