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Bu

arasnrmarun

ogrencilerinin

Basan

arnacr,

ustun

Odakh

zekall

olan

ve

Motivasyonlannrn

olmayan

belirlenmesi

amaclanrmstir.
Bu arasnrmarun arnaclan dogrultusunda kisisel bilgi formu, yan
yapuandmlrms gorulme formu ve Basan Odakh Motivasyon Olc;egi
(BOMO); 2015-2016 egitim ogretim yrlmda, Kahrarnanmaras ilinde
Abdurrahim Karakoc Orta Okulu ve Bilim Sanat Merkezi (BiLSEM) ne
devam eden 100 ustun zekalr ve 100 normal zihin duzeyinds olmak
uzere toplam 200, 7. ve 8. smif ogrencisine uyqulanrrustrr,
Arastrrmada
formlan

ve

ogrenciler

(BOMO)

tarafrndan

verilerinin

Isaretlenen

cozumlenmeslnds

kisisel

bilgi

betimsel

istatistiklerden yararlarularak yuzde ve frekans aritmetik ortalama,
standart sapma, en dusuk ve en yuksek degerler hesaplanrrustrr.
Daha sonra ogrencilerin

(BOMO) verdikleri yarutlar ile baqrrnsiz

IV

degi$kenler

arasmdaki

ili$kiyi

ortaya

crkarmak

arnacryla

test

sonucunda verilen normal daqrhrnm qosterrnediqi durumlarda T-testi
ve Tek Yonlu Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis-H testi
analizi yapilrmstrr.
Arasnrrnarun

sonucunda,

ustun

zekah

olan

ve

olmayan

ogrencilerin demografik ozelliklerine gore Basan Odakll Motivasyon
puanlarmm

farklilrk

gosterdigi,

ustun

zekah ogrencilerin

normal

ogrencilere gore daha d0$0k motivasyon puanlanna sahip olduklan
sonucu crkrmstrr, Yine ogrencilerin demografik bilgilerine bak1ld1gmda
krz ogrencilerin erkek ogrencilerden daha yuksek, 7. Simf ogrencilerin
8. Srruf ogrencilerden daha yuksek, annesi cahsmayan ogrencilerin
annesi cahsan ogrencilerden daha yuksek ve anne egitim durumu
ilkokul

mezunu

olan

ogrencilerin

daha

yuksek

Basan

Odakh

Motivasyon puaruna sahip olduqu ctkrmstrr.

Anahtar Kelimeler: Ostun Zeka, Motivasyon, Ostun Zekall ve Normal
Ogrenci
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ABSTRACT

SUCCESS-ORIENTED MOTIVATIONS HAS BEEN REVIEWED AND
COMPARED IN GIFTED AND NON- GIFTED STUDENTS

KAYA, Furkan Abdullah

Near East University
Ataturk Education Faculty
Department of Special Education

Master Thesis

Thesis Advisor: Asist. Prof. Dr. Deniz OZCAN

This

study

is

aimed

to

determine

the

success-oriented

motivations has been reviewed and compared in gifted and non- gifted
students in terms of different variables.
For the purposes of this research, in 2015- 2016 academic
year, 100 gifted and 100 non- gifted and totally 200 students who are
seventh and eighth graders in Abdurrahirn Karakoc middle scholl and
Science and Art Center in Kahramanmaras city were applied the semistructured interview, success-oriented motivation scale and personal
information form.
Research students are marked by personal information forms,
and (BOMO) making use of descriptive statistics in analyzing of data
and frequency arithmetic mean, standard deviation,
VI

percent, the

lowest and highest values were calculated. Also T.test was conducted
to reveal the relation with the variables

and in non-parametric

situations (ANOVA) and Kruskal Wallis H test wew conducted.
As a result of the research, and non-gifted students that their
success-oriented

motivation

of

the

points

vary

according

to

demographic characteristics, it was concluded that gifted students with
normal students score lower than motivation. Still referring students to
the demographics of female students higher than male students in the
7th grade students of 8th grade higher than that of the student, his
mother work working students, higher than students working here
mother and maternal education level to have elementary school
students with higher achievement focused Motivation points It has
increased.

Key Words:Gifted Students, Motivation, Gifted Students and NonGifted Students
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BOLOM I

1. GiRi~

Bu

bolumde

arastrrmanm

problemine,

amacma,

6nemine,

srmrnhklanna ve bu cahsma kapsammda var olan bazi kavramlann
tarumlanna yer verlimistlr.

1.1. Problem

Gunumuzde toplumlann bilgi toplumu haline gelmesinde teknolojide ki
qellsrneler ve htzh degi$imler etkili olmaktadir,

Kuresel piyasanm surekf

degi$mesi, maliyet kontrolu ve esneklik gibi olgular, geleneksel anlayrsi
degi$tirerek yeni bir yaklasrm cikarrrusttr. Meydana gelen bu yaklasimda,
bircok sektoru etkilediqi gibi egitim sektorunde de yenilikleri ortaya crkarrmsnr.
Egitim sektorunde, kisinin cocukluktan beri bir surectsn gec;tigi kabul
edildiginde yasarmrruzm c;ogu d6neminde egitim ile ic; ic;e olduqurnuz
g6rulmektedir. Bu surecte klsinln egitime y6nelik yaklasrrm onun ileriki
basansinda da en 6nemli bir fakt6r olarak ortaya crkmaktadrr, Klsinln egitim
acismdan motivasyonun yuksek veya d0$0k olmasi ki$inin alqilama gucunde
de 6nemli derecede fark yaratmaktadir. Motivasyon; kisilerin bilgilerinin, teknik
ve kavramsal becerilerine etki ederek o becerilerin kullarurnmda yarattiq:
etkilerdir. lcsel motivasyona sahip ktsllerln dusuncelertni ve enerjilerini egitim
acrsmdan kullanmalan problemlere cozurn bulmak ve yaratrci fikirler
olusturmak acrsmdan faydall olmaktadir. Ki$i kendisine verilen bilgileri olduqu
gibi kabul etmek yerine bilgiyi sorgulayarak, yorumlayarak ve arastirarak
anlarnn bilgiler crkanlrna surecinde etkin olarak yer alrnahdrr. Ogrenilen
bilgilerin hayata aktanlabilmesi, bilginin kahci ve faydah olmasi acrsrndan
6nemlidir.

Zarnarurmzda, 6grencilerin

derslere

katrhrruru aktif

olarak

saqlarnayan 6gretim y6ntem ve teknikleri yerine, 6grencilerin murnkun
olduqunca

cokca katrhrmru saqlayan 6gretim y6ntem ve tekniklerini

kullanmaya cahsrnak gereklidir.
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Motivasyon,
yogunlugu
motivasyon
qellstlrme

bir

arnaci

gergekle$tirmeye

olarak ifade edilebilir.

Motivasyon

olmak uzere iki ceslttlr,

y6nelik

istek

icsel motivasyon

ve

arzu

ve drssal

lcsel motivasyon, merak ve kendini

cabalanrun kiside yarattrgr yansrmadrr. Motivasyonumuz icsel

olarak geldiginde gergekle$tirmek lstediqimlz seylerl yapmaktan keyif duyanz
ve hosurnuza gittiginden dolayr gergekle$tiririz. Bir arasttrmacrrun hig
durmadan kuresel rsmma problemini cozrneye cahsmasi bir lcsel motivasyon
orneqldlr. Dissal motivasyonda ise kisinin odul beklentileri yer almaktadrr. Bir

unvaru elde etmek, saygmlrk kazanmak ya da daha cok mal rnulk elde etmek
icin yoqun bir sekilde cahsan kisinin bu drssal araclar yoluyla motive olduqu
s6ylenebilir. Drssal motivasyonda, motivasyonun dusrnesi odullerin ortadan
kalkmasryla ili$kilidir. lcsel motivasyonda ise 6grenme arzusu ve merakr
daha uzun zamanr icerir (Sak, 2013).
Motivasyon, 6grencinin dikkatini cekip onu 6grenme surecinin lcine
dahil edebilmektedir. Ogrencilerin hedefleri ile bu hedeflerini gergekle$tirmek
icln g6sterdikleri gayretlerin neticeleri arasmda denklik ve tutarlrlrk olmadrq:
durumlar motivasyon d0$0klugune sebep olabilmektedir.

Bu sebeple

6grencilerin azim ve isteklerini surdurmelert lcln lcsel ve dissal motiveye
ihtiyag duymaktadrrlar. Ogretim modelciler, 6grencilerin derse y6nelik icsel
motivasyonlannm devam ettirilmesi ve qellstlrflmesi icln dissal uyaranlarrn
6nemli bir sekilde dahil edilmesi gerektigini s6ylemektedirler. Ogrencilerin
egitimde motivasyonlarrna egitimciler tarafmdan dikkate almak gerektigi
vurgulanmaktadrr.
Ogretim ortamlarrnda basan icin yalnrzca bilissel alanlara 6nem
verilmesi yetmez (Seah ve Bishop, 2000). Ogretim ortamlarda 6grencilerin
basarih olabilmesi igin duyussal alan becerilerinin etkili bir rol oynadiqrm
ifade eden pek cok cahsma vardrr (Duit ve Treagust, 2003; Thompson ve
Mintzes, 2002; Weaver, 1998; Lee, Brophy, 1996). Motivasyon duyussal alan
becerilerinden biridir. Motivasyon, bir amaca yonelrnis herhangi bir davrarusi
icinde bulunduran dongu 6zelligine diyebiliriz (Morgan, 1984). Egitimde de
buna benzer ifade de, 6grencileri istenilen yolda ilerletebilme durumudur
(Oncul, 2000).
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Basarrna

motivasyonu

yeterli olabilme

genel ifadeyle,
arzusudur

caba sarf edilmesi

(Eliot ve Church,

gereken

1977; Schunk,

Bu durumlar ogrenme ile alakall dururnlardrr, Ogrenme, yapilan isin
akademik
durumlanndan
Claussen,

hedefler

o1U$UP

ve

etkilenir

etkilerini
(Wigfield

kapsayan
ve

cesitli

Eccles,

2005; Dweck, 1999). Basan motivasyonu,

2000;

ogrencinin

motivasyon
Braten

ve

kendisine

uygun belirledigi arnacrru elde etmek lcln zaman ve enerjisini harcarnasidrr
(Ulqen,

1994 ). Basanh ogrenciler

ilgiyi, basanstznklanrun

basanlann in sebebi olarak yetenek ve

sebebi olarak ise ilgi eksikliklerini

soylemektedlrler

(A<;;1kgoz, 2003). Basan bir ihtiyac olarak dusunulebltlr,

Yuksek motivasyona sahip olan ogrencinin ogrenmesi Ost seviyededir
(Senernoqlu, 2007). Ogrenmenin en kritik ve en zor olculebilen dallanndan
biri motivasyondur. Gerektiqlnce motive olmarms bir ogrenci ogrenmeye
hazrr durumda degildir (Ulusoy, 2007; Selcuk, 2000). Bu sebeble ogrenci
ilgide dikkatte ve gayrette sureklilik qostermez, gerekli zarnaru kullanrrustrr ve
konuya dikkatini verernemlstlr (Fidan, 1985). Ogrencilerin bu durumlara
illskin motivasyon faktorleri olculerek programlar buna gore hazirlanrnahdir.
insanlar doqurndan olume kadar kendisini taruma gayreti icinde
bulunmaktadir,

Bu gayretin en onemli sonuclanndan

birisi de zeka

kavrarnrrun acrklanmasrdrr. Bircok tarurru bulunan zeka, genel ifadeyle
kavramlar ve alqtlar yardrrmyla somut veya soyut objeler arasmdaki ili$kiyi
ayrrabilme, soyut dusunrne, muhakeme etme ve bu zihinsel lslevleri uygun
sekilde bir hedefe yonelik olarak ortaya crkarabilrne yetenekleridir. Uzun
surelerce yapilan

arastrrmalar neticesinde zekarun olctrlebilir olduqu

gorulm0$ ve blrcok zeka testleri ortaya crkrrustrr. Ortaya crkan bu zeka
testleriyle zaman icerisinde zekaya bakrs acts: da farklrlasrmstrr. Bu
farklilasmayla zekanm yerinde sayrnadrqr, aksine geli~tirilebilir olduqu
anlayrs: ortaya crkrrusnr. Bu durumla beraber genetik olarak gelen bu yetinin
egitim yoluyla qelistirilebiteceqi sonucuna ulastlrrustrr. Geli$en ve degi$en bu
zeka anlayrsmrn ustun zekall kistlerln tarulanmasi ve kendilerine uygun
egitimin programlannm olusturulrnasmda onemli olmaktadrr. A.B.D' deki
Marland raporu ile ifade edilen tarnrnm boyle bir durumun olusrnasrndakl
etkisi buyuktur. Bu rapora gore, ustun zekall bireyler, farkll yeteneklerinden
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dolayr, yuksek duzeyde i$ yapmaya uygun olduklan ve bu alanda, uzman
olarak kabul edilen klsiler tarafmdan saptanrrus olan bireylerdir. Bu bireyler,
asaqrda belirtilen alanlarm birinde veya bircoqunun blrlesrnesiyle olusan bir
butunde ustun basan qosterirler:
1) Genel zihin yeteneql,
2) Ozel akademik yetenek,
3) Yaratrci ve uretici dusunrne yetenegi,
4) Liderlik yeteneqi,
5) Gorsel ve sanat yapma yeteneql,
6) Psikomotor yetenek (Davis ve Rimm, 2004; Caglar, 2004 ).
Renzulli, yaratrci imkanlar g6sterilerek

basanh olan bireyler uzerinde

yaprlan cahsmalann, birbiriyle iliskili olan uc 6zellik kurnesine ait olduklarmm
ortaya 91kt1gm1
yaratrcrhk,
cozumunde

s6ylemektedir.

yani

bir

fikirler

kullanabilme

g6revi basmdan
ustun

yeni

ortaya

yeteneql;

crkarma,

bunlan

yeni

saqlanmasi

icin

bu

uc;

ozelligin

digeri,

roblemlerin

son olarakta de motivasyon,

sonuna kadar devam ettirebilrne durumudur.

basanrun

gerekmektedir.

ilk kume, genel ve ozel yetenek;

yani, bir
Bir alanda

birbiriyle

lllsklei

Bireyin, bu kurnelerin tamammda yasrtlanrun % 85'inden ve

en azmdan birinde % 98'inden daha yuksek duzeyde olmasi halinde, ustun
klsl olarak kabul gorulebilir (Ataman, 1984; Davasllgil, 1991; Hallahan ve
Kaufman, 1978; Ozsoy, 1984; Renzulli, 1986).
Renzulli (1986), zihinsel olmayan 6zellikler olarak ifade ettigi ve
uc;uncu kumede yer ald1gm1 soylediqi ustun motivasyonu, bir problem,
calrsma sekli veya herhangi bir ifade sekline karst yuksek duzeyde heves,
ilgi, hayranllk, bagllllk duyma, sebatkar, gayretli, sabrrh, kararh olma, cok
calisabilrne ve kendini bir hedefe adayabilme, 6nemli bir isln altmdan
kalkabileceqine ili$kin bireyin kendisine olan guveni, inaner, basarrna
duygusuna sahip, belirli durumlardaki onemli sorunlan fark edebilme ve
yeniliklere uyum saqlayabilme yeteneqi, bireyin calrsmalarma ust duzey
arnaclan belirlemesi ve disandan gelen elestirilere kapah olmarnasr,
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cahsrnalannda estetiqe onern vermesi, kalite ve mi.ikemmellik dusuncesi ile
bakrnast seklinde ifade etmektedir.
Motivasyon 6grencilerin okullardaki davraruslarmm yonunu, siddetinl,
karalihqrm belirleyen onernll duyussal alanlardan olusmaktadtr. Ogrenmek

icln ogrencilerin gogu 6grenme-6gretme sureclerine istekli girebilmeli,
ogrenmenin sunduqu sartlara uymak ogrenmelerinden sorumluluk almak
zorundadrr,

Motivasyonu belirlenrnis hedeflere varmak icln bir gi.ic; kazanma hali
olarak di.i$i.indi.igi.imi.izde,srrufta yeterince motive edllrnernls 6grencinin $LI
davraruslan gostermesi kactrulmazdir. "Ogrenci derse di.izenli

olarak

gelmez, dikkatli dinlemez, kendisini arkadaslanna veya drsandaki olaylara
kaydirrmstrr. Verilen qorevlerde zorluklarla karsilasrnca onlara yarut bulmak
istemez, derslere ve konuya alakasiz davrarur, egitimci tarafmdan derse
cekilrnekte zorluk yasarur, Bunun tam tersi olarak motivasyonu ust di.izey
olan ogrenci ise derslerine hazirlanrms sekilde devam eder, si.irekli sorular
sorar, tartrsmalara katthr, arasnrmaci olup yi.iksek di.izeyde enerji qosterir."
Ogrenme-ogretme si.ireci icinde egitim ortarmnda yukanda belirtilen
davraruslan gosteren ogrenci ust di.izeyde motive olrnustur, Ogrenmede
motivasyonun etkisi ve onemlnl soyleyen 6grenme kuramlan, ogrenme
ortammda kazandmlacak becerilerin yasarn boyunca 6grencinin ne lslne
yarayacaqi,

hangi

problemlerin

cozurnunde

kullarulacaqrm 6greterek

ogrenmelere kars: motivasyonun saqlanablleceqi ifade edilmektedir.
Ogrenme ortamlannda ogrenciler iyi ogrenemiyorlarsa bunun en
6nemli sebeplerinden biri; derse konuya karsi ilgisiz olrnalandrr. Ogretmenin
yapacaqi ilk i$ 6grencide sakh olarak bulunan ilgiyi ortaya crkarmaktir. Bir
etkinlik si.irecindeki bir organizmanm istyenilen davrarusi gosterebilmesi icin
yeterli di.izeyde motive edilrnls olmasi gerekmektedir. Motivasyon boyutunda
yetersizlik gosteren organizma ulasmasi gereken amaca dikakt kesilme
bakrrnmdan sorunlar ortaya crkaracaktrr. Kendisini tam olarak yapmasi
gerektigi etkinliklere degil de konu dl$1 etkinliklere verecektir (MEB, 2015).
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Motivasyonun neden bu kadar ustun zekah bireylerde onemli olduqunu
ise motivasyon kavrarmru en iyi sekilde potansiyel ile
arasmdaki fark anlatabilir. Motivasyonun hemen hemen herkesin
onernli bir yere sahip olmasma karsm, ustun zekah bireyler
etkisinin daha da fazla olduqu anlasilmaktadtr.
Renzulli (1986) ustunlugu, motivasyon, yetenek ve yaratrcrhqm
kumede olduqunu soylemektedir, Bu ifadeye gore ustun zekah
lcln motivasyon gerekli bir sart ise, ustun zekali olduqu halde bunu
cikararnayan bireylerle nasrl basa crkacaqrrmz onumuze onernli bir
olarak crkmaktadir,
Uzun bir zarnandir ustun zekah bireylerin motivasyonlanyla ilgili cok az
calisma bulunmaktadir. Bunun yarunda iyi derlenmis ve uzerinde cok
calrsma yaprlrrus motivasyon kuramlan, bize ustun zekah bireylerin
bu potansiyellerini gosterip gosteremedigi konusunda faydali olabilir.
Eger potansiyel ile performans arasmdaki farkhhk motivasyona
mlryorsa, o zaman ustun zekah bireylerde motivasyonun onerni bir kat
fazla olmaktadrr. Bu sebeble bir on kabul olarak ustu zekah bireylerin
in Ost duzey olduqunu dusunuyoruz. Yani bir bireyi ustun zekall
kabul varsayryoruz, fakat bu birey akademik basansizhk yasiyorsa, o
zaman buyuk ihtimalle bu duruma neden olarak motivasyon d0$0klugunun
sebep olabileceqini soyluyoruz (Colangelo, 1997).
Ostun zekah bireyler genel olarak ogrenmeye istekli kisilerdir. D0$0k
akademik

basan

qosteren

ustun

zekah

bireylerin

basansizhklanna

motivasyon eksikligi sebep oluyorsa oncelikle bu eksikliqin altmda yatan
sorunlar

irdelenmeli

ve

bu

sorunlann

cozurnlere

kavusturulmasma

cahsrlrnahdrr. Daha sonrasrnda motivasyonu artirmaya yonelik blrtakim
yenilikler ve cabalar uyqulanmalidrr (Sak, 2013).
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Ostun zekah 6grencilerde

motivasyon eksikliqinin

bazi

yaygm

nedenleri sunlardrr:
1. Ogrencinin ilgi duyduqu alan ile

basansiz olduqu alarun farkh

olmast

2. Aile i9i problemler (yakm birinin 61umu, bosanma, kavgalar vb.)
3. Ogrencinin okul ortarruru sevmemesi ve ahsarnamasi
4. Ogrencinin, 6gretmenleri ve suuf arkadaslan ile problem yasamasi
5. Ogrencinin, ebeveynlerini ve 6gretmenleri uzaklastrrmak arnaciyla
dusuk motivasyonu bir yol olarak kullanrnast
6. DU$Uk motivasyonu ebeveynlerin 8$1r1 isteklerine kars: bir karsi
91k1$ yolu olarak kullanmas:
7. DLI$Uk motivasyonu, daha az zeki olan 6grenciler ile benzer
duzeyde basan g6stererek onlar arasmda yer bulma stratejisi
olarak kullanabilir.

8. Depresyonun ve diger duygusal sorunlann bir yanstmasi olabilir.
9. Baskalanndan yardrrn almanm, onlann ilgilerini ve dikkatlerini
uzerine cekmenin bir yolu olabilir (Siegle, McMoach, 2005; Web,
Meckstroth, Tolan, 1994).
DLI$Uk motivasyonu sahip olan ustun zekall bir 6grencinin ilk olarak
aile yasantrsma bakilmahdrr. Eger aile icinde 6grencinin motivasyonunu eksi
bir y6nde etkileyen 6nemli sorunlar bulunmuyor ise 6grenci ile aile uyelerinin
6zellikle anne-baba iliskileri ve iletisim sekilleri dikkate almmalrdrr. DU$Uk
motivasyonun sebeplerine baktlmasi gereken bir diger yer ise egitim ve
6gretimin qercelsetirildiqi

kurumlar olan okullardir. Ustun zekall 6grenciler

genel olarak okula olaganustu arzu, ilgi ve merak ile baslarlar, ilk baslarda
bulunan bu merak ve ilgi zamanla ortadan kalkabilir. <;unku bircok 6grenci
loin egitim programlan ilgi cekici olmarnaktadtr. Bazen de motivasyon
dU$Likluguneokulalrda ki 6gretmenler sebep olabilir (Sak, 2013).

Bu yuzden ustun zekah 6grencilerden daha fazla basan elde
edebilmek icin rnotivasyon 6nem arz etmektedir. Literatur lncelendiqinde,
ustun zekall 6grencilerde motivasyon ile ilgili yapilrms 90k az sayrda
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9al1$maya

rastlanrnaktadrr.

Bu

cahsrnalar

genellikle

yabanci

kaynakh

rastrrrnalardrr. Bunlar;
Philips ve Lindsay ( 2007) bu cahsrnasmda ingiltere' de 5 ortaoqretirn

kurumunda 14-15 yaslanndaki 15 ustun zekall ogrencinin basanlarmda,
yukssk duzeyde motivasyonun etkilediqi faktorler lncelenmistir. Ogrencilerle
tek tek gor0$ulm0$ aynca veliler ve ogretmenlerle de ogrencilerin
yorumlanrn

doqrulamak

tcln gor0$01m0$t0r. Sonuclarina

ogrencilerin

motivasyonunu

ogrenme,

ogretme,

sosyal

bakrldrqmda

ve

duygusal

faktorlerln etkiledigi belirtllmlstlr. Ogrencilerin kislsel hedeflere ulasrnasi ve
basanlanru surdurrnesi tcin motivasyonun rolunun acik bir sekilde ortaya
91kt191

qozlemlenrnistlr.

Ogrencilerin

basarrlannda

tcsel

ve

drssal

motivasyonun ne kadar onernli olduqu ortaya crkrmstrr.
Garn, Matthews ve Jolly (2010) ebeveynlerin ustun zekall ogrencilere
uygun ev

ortamlanru saqlamasmm onlarmda

motivasyonuna onernli

katkrsmm olablleceqi soylenrnlstir, Motivasyon kapsamll bu cahsrnada $LI iki
soru

sorulmustur,

1 )-

Ostun zekah

ogrencilerin

anne-

babalannm

cocuklanrun akademik motivasyonlanna yonelik ne tutumlan vardrr? 2)ustun

zekall

ogrencilerin

motivasyonunu qellstirmeye

anne-

babalanrun

cocuklanrun

akademik

yonelik evde ne gibi bir cahsrnalan vardrr?

Amerika Birlesik Devletleri genelinde ustun zekall 30 ogrenci ile qorusen
uzmanlar, davrarus degi$ikligi ve veliler olarak iki dayanak nokta crkardr,
Sonuclara bakrldrqmda ise iyi niyetli cahsmalanna raqrnen ebeveynlerin
cocuklar igin olusturulan akademik motivasyon formlannda ev ortamlannda
yetersiz kaldiklan gozlenmi$tir.
Clinkenbeard (2012) bu cahsmasina bakrldrqrnda 9agda$ motivasyon
teorileri incelendiqinde ustun zekah ogrencilere yonelik etkileri ortaya
crkmaktadrr,

<;evreden

yonelimleri, oz yeterlillql,

beklentisi,

lcsel-drssal

diger oz alqrlan

motivasyonlan,

hedef

gibi durumlar ustun zekah

ogrencilerin psikolojisi ve egitimlerine etkileri bakrrrundan ele almrnaktadrr.
Ostun zekah ogrencilere yonelik motivasyonlanyla ilgili ornek arastrrmalar

sunulmustur. Srruf motivasyonu faktoru modeli ogretim uygulamalan lcinde
dikkate alman bir yaprda pratiklik sunrnaktadrr,
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Little (2012) bu cahsmada
yaprlandmlmrstrr.

mufredat

ogrencilerin

Buyume ve ogrenme

okul deneyimleri

beklentilerini

ogrenme ortarnrm deqerli qosterir bir sekildedir,
1

ogrenciler

hedefleri

ve

icin motive

degerlerine

edildigi

krsrnen

surece

baglldir.

bireysel
Anahtar

temsil

Mufredat ustun

olarak

ogrencinin

kavramlar

ise

bu

kavramlann tumil arasmda hedef yonu, meydan okuma, can srkmtrsi ve ilgi
bulunmaktadir.
Ostun zekah olan ve olamayan ogrencilerin
incelenmesi

dair cahsrna

bulunmamasmdan

motivasyon tuturnlanrun

dolayi

bu alanda

cahsma

yapmaya gereksinim duyulmasi sebebiyle, bu arastrrmarun problemi ustun
zekall

olan ve olmayan

ogrencilerin

motivasyolannm

belirlenmesi

olarak

belirtenmistir.

1.2.Amac;
Bu arastrrmarun genel arnacr, ilkogretim ikinci kademeye devam eden,
ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerinin
belirlemektir.

Bu genel

amaca

ulasmak

basan odakll rnotlvasyonlanm
icin asaqrdaki

sorulara

cevap

ogrencilerin

Basan

Odakh

ogrencilerin

Basan

Odakll

aranrmstir.
1.

Ostun

zekah

olan

ve

olmayan

Motivasyon puanlan genel olarak nastldrr?
2.

Ostun

zekah

olan

ve

olmayan

Motivasyon puanlan,
a) Norrnal/Ustun olma
b) Cinsiyete
c) Srruf duzeyine
d) Anne egitim durumuna
e) Anne rnesleqine
f) Aile gelir duzeyine gore anlarnh bir fark qostermekts midir?
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3. Ostun Zekall ogrencilerin ogretmenlerinin bu ogrencilerinin Basan
Odakh Motivasyonlanm artirmalanna yonelik qorusleri nelerdir?

4.

Ostun

Zekah

olmayan

6grencilerin

ogretmenlerinin

bu

ogrencilerinin Basan Odakh Motivasyonlanru arhrmalanna yonelik
qorusleri nelerdir?

1.3.0nem
Bilgiye ulasrnarun kolaylasrnasryla egitimin daha da 6nem arz ettigi
zarnarurruzda, bir Ost egitime qecrnek isteyen klsilerin bir takrrn smavlardan
qecerek

yuksek

duzeyde

performans qostermesl

gerekmektedir.

Bu

durumun, motivasyon ozelligini de etkileyebileceqi dusunulmektedlr.

Basanda motivasyonun onemi uzun zamanlardir bilimsel calrsmalarda
yer etmektedir. Motivasyon kavrarmru en iyi sekilde potansiyel ile performans
arasmdaki fark olarak ifade edebiliriz. Gunurnilzde motivasyonun herkesin
hayatmda onemll bir yere sahip olduqunu biliyoruz. Bu durumda motivasyon
ustun zeakll ogrenciler icln daha da bir onem arz etmektedir.
Motivasyon ustun zekah olabilmek icln gerekli bir sart ise, ustun zekah
olduqu halde bunu ortaya cikararnayan ogrencilerle nasil basa crkacaqrrmz
onumuze onernli bir problem olarak crkmaktadir. Basan d0$0kl0gun0n ustun
zekah ogrencilerde anlasilabilmesi icin, ustun zekalt

olrnarun basanyi

qarantilemedlqinln bilinmesi gerekmektedir.
Bireylerin ogrenme icin icqudusel bir arzuya sahip olduqunu bilirsek,
acaba neden bazt ustun bireyler bu " i9gudusel motivasyonu " kaybediyolar
ya da bu davramsi ortuyorlar? D0$0k motivasyonun sebep olduqu psikolojik
durumlan daha iyi nasil anlayabiliriz?
Ostun zekall ogrencilerin motivasyonu ile ilgili uzun zamandir 90k az
sayida cahsmalar bulunrnaktadir. Bununla birlikte motivasyon kuramlan ile
ilgili pek 90k cahsma yaprlrrustrr. Bu calrsmalar incelenerek motivasyon
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in da yardrrruyla ustun zekah 6grencilerin motivasyonlanyla ilgili

yapilabilir

ve

bizlere

bu

ogrencilerin

potansiyellerini

rebilmemizde yardrmc: olabilir.

OstOn zekah olan ve olmayan 6grencilerdeki motivasyon Iliskisinln,
egitim

hayatlan

boyunca

basarrlan

lcln

6nemli

olduqu

~.unulmektedir. Bu doqrultuda arastirma sonuclanrun, ustun zekah olan ve
ogrencilerin

bu

psikolojik

ozelliklerinl
darusrnanlara

daha
ve

iyi

tarurnalan

ailelere

acrsmdan

faydah

olacaqi

1. Bu arasnrma 2015-2016 egitim - 6gretim yrh:
2. Kahrarnanrnaras iii,

3. Ortaokulda ve BiLSEM' de egitim ogretim qoren 7. ve 8.sin1f
6grencileriyle smrrhdrr.
4. Olcrne aract Basan Odaklt Motivasyon olgegi ve yan yaprlandinlmrs
qorusrne formu ile strurhdrr.

1.5. Tanrmlar

Ostun Zekah <;ocuk: OstOn zekah birey birbiriyle ili~ki iclnde bulunan 09
6zellik kurnesinden
birinde yasrtlanndan

(genel-6zel yetenek, yaraticrhk, motivasyon) herhangi
%98 oranmda yuksek, her birinde yasrtlarmdan

%85

orarunda daha yuksek performans gosterebilen klsidlr (Renzulli, 1986).

Motivasyon: Bir hedefi gergekle~tirmeye yonelik istek ve arzu yogunlugu
olarak ifade edilebilir (Sak, 2013).

Ostun Motivasyon: Bir problem, calisma sekli veya herhangi bir ifade
sekline karsi yuksek duzeyde heves, ilgi, hayranllk, baglll1k duyma, sebatkar,
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gayretli,

sabirh,

adayabilme,

kararh

olma,

90k

cahsabllme

ve

onernli bir isln altmdan kalkabilecegine

kendini

bir

ili§kin bireyin kendisine

olan guveni, inaner, basarrna duygusuna sahip, belirli durumlardaki
sorunlan fark edebilme ve yeniliklere
cahsrnalanna
kapah

uyum saqlayabilme

onemli

yeteneqi, bireyin

ust duzey arnaclan belirlemesi ve drsandan gelen elestirilere

olrnamasr,

mukernmelllk

hedefe

calisrnalannda

dusuncesi

estetiqe

ile bakmasi

onern

seklinde

vermesi,

ifade etmektedir

kalite

ve

(Renzulli,

1986)

Ozel Egitim: Cesitll sebeplerle,
bakrmmdan

yasrtlanndan

bireysel ozellikleri

beklenilen

seviyeden

ve egitim yeterlilikleri

anlamh derecede

farkhhk

gosteren bireylere ozel egitime gereksinimi olan bireyler denir. Ozel egitime
gereksinimi olan bireylerin egitim gereksinimlerini
yetisrnis

personel,

qelistirilrnis

ve

degi§tirilmi§

gidermek i9in ozel olarak
egitim

programlan

ve

yonternleri ile onlann ozelliklerlne uygun ortamlarda surdurulen egitime "ozel
egitim" denir (Ataman, 2003).
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K1saltmalar

BOMO: Basan Odakll Motivasyon Olgegi
BiLSEM: Bilim ve Sanat Merkezi

BOLOM 11

KAVRAMSAL,

KURAMSAL

CERCEVE ve iLGiLi ARA~TIRMALAR

2.1. Zekanm Tarumlan

Eski

Yunan

, karsrlasilrmstrr.

ve

Hindistan'

Tabletlerde

qecen

da

zeka

ile

ilgili

"sofist" kelimesi

Yunanca sophos (bilge, becerikli, zeki) sozcuqundsn

metinlere

olarak

ilk

kez

zeka kelimesi

turetilen "sophistes"ten

gelir, ogrenme ve ogretmeyi meslek edinen klsileri qostermek icin kullaruhr

1991 ). 0 zamandan bu zamana kadar zekarun tarumrna iliskin

(Kline,

akademisyenler

ile psikologlar,

zekay: iceren yeteneklerden

yola cikarak

bircok degi§ik tarum yaprruslardrr.

Fransiz psikolog Binet ogrenme guglugu ceken ve cekrneyen ogrencileri
qozlemlernls ve bu ogrencilerin ozelliklerlni birbirinden ayirrnaya cahsrn 1§ ve
varrrus olduqu bilgiler neticesinde ilk zeka testini olusturmustur (Ulqen, 1997).
Yapilan bu cahsma qunurnuz zeka testlerine benzer ilk zeka olgegi diyebiliriz
(Sternberg, 2003). Binet, zekarun olculrnesi ve tarurrunm diger arastirmacrlann
alg1lad191 kadar kolay olmadiqrru soylemlstlr,
uyarlama,

yonetirn

ve hukrnetme

Binet ve Simon'a gore zeka,

olmak uzere Og kumenin

bllesiminden

meydana gelmektedir. Yonetirn, neyin nasu yaptlmasi gerektigini ve bunun
becerikli

bir

sekilde

olrnasi

gerektigidir;

uyarlama,

gorevin

yaprmmda

belirlenen ve uygulanan stratejinin izlenmesi; hukmetrne ise, klsinin ozgur bir
biclmde dusuncelerini ve davraruslanru oz elestirl yapabilmesidi
2003).

Binet'e

olusturulrnasi
Aynca

gore zeka:

d1§ dunyarun

kavranrnasr,

ve bu icerlk Ozerinde kafa yorulmasi

iyi bir muhakemeye,

(Sternberg,

alqrlann

hanzada

surecidir (Oner, 1997).

iyi bir karar verebilmeye

ve elestlrisel

bir

dusunceye sahip olunmasi qerekliliqidir (Kulaksizoqlu, 2004).

Wechler zekay: klsinln rasyonel dusunebilmesl, arnach davranmasi ve
cevresiyle guglu sekilde basa crkabilrnesi sekllnde ifade etmektedir (Akboy ve
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lkiz, 2007). Piaget ise, cevreye ve yeni durumlara ayak uydurup, uygun
dusunerek ve davranarak uyum saqlarna durumunu zeka diye ifade etmistir
(Parhan, 1998).
Thurston' a gore zeka sozel kavrama, sayilarla ugra$abilme, uzamsal
baqlann kurma, akrct kelimeler, hafiza, alqrsa' hiz ve aktl yOrOtmebilme
durumudur. Hemde zeka, icqudusel ahskanhklan smrrlayabilrne durumu,
srrurlanan iggOdOsel alrskanhqm zihinsel olarak kurqulayip doqruya veya
yanhsa ulasabllrne kapasitesi ve sosyal bir varhk olarak boyut degi$tiren,
srrurlanan, iggOdOsel ahskanhqm davrarussal a91ga cikartarak farkmda
olabilme durumudur (Sternberg, 2003).
Yapilan bu tarnmlardan yola cikarak zekarun di$ cevreye ili$kin olaylar
Ozerinde dusunrne ve bu doqrultuda gereken davramsi qerceklestirme veya
bulunan davrarusi deqlstlrrne yoluyla drs dOnyaya ve yeniliklere ayak
uydurma, cesitll sorunlara etkili yarntlar bulma hususunda qosterilen
yetenekler cabasi olarak ifade edilmesi murnkundur.
Zeka

ile ilgili yaptlrrus olan tarumlar, bulunduklan donern ve

kulturlerden faydalandrklan gibi beyin ve beynin isleyiel hususundaki bilimsel
qelisrnelerden de faydalanmaktadrrlar, Tarurru yaprlan zekanm icinde
yerald1g1

donernden

acikladrklanru
neticelerine

nasrl etkilendiqinl,

1921 ve
bakarak

1986 yillannda

qorebllirlz.

arasttrmacrlarm zekayi
yapilrms

1921 yihnda

nasrl

olan arasnrmalann

arastrrmacrlann yapt1g1

cahsrnalann neticesi, arastrrmactlann zekayi meydana getiren yeteneklerin
problem cozme, karar verme gibi Ost seviye beceriler, 6grenebilme becerileri
ve di$ dOnyaya ayak uydurabilme becerileri olduqu dusunulmektedlr, 1986
yrlindakl arastrrmada ise zekayi meydana getiren etkenler Ost dOzey
beceriler, kulturler tarafmdan onemli olan yetenekler ve yonetici durumlar
olarak dusunulrnektedir. Zeka Ost dOzey beceriler gibi onernli ve ana bir
yeteneqi banndtrsada diger etkilesirnleri acismdan zaman icerisinde bOyOk
degi$iklikler ortaya koyabilmektedir (Oqurlu, 2007).
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Zekarun tam olarak nasil bir yetenek olduqu konusunda

Yaprlan bu calisrnalardan

hala yaprlrnaktadrr.

cahsrnalar

zeka cok

sonuca vararak

degi$ik bicirnlerde ifade edilmektedir. Zeka cok yonlu olan bir potansiyeldir,
bir kapasitedir
kodlanyla

ya da bir yetidir. Ayru zamanda

alakah

tecnibeleriylede

olduqu

kadar,

cevresel

zeka, bir kisinin genetik

ve kulturel

etkilesimlyle

olan

olusrnaktadrr,

2.2. Ostiin Zeka Kavrarm ve Ostiin Zekah <;ocuklar
Uzun

yillar

boyunca

buluslan,

yetenekleri,

urunleri,

liderlik

yaratrcihk becerileri ile insanlara onculuk yaprms bircok yetenekli

ve

kisl, yer

aldrklan zaman ve sonrasmda insanllk tarihine gec;mi$ olan izler birakrrustrr.
Bu izleri qoren tnsanoqlu, " ustun yetenekli,
yetenekli. .. vb." olarak sifatlandrrdiq:
fazla faydalanabilmek
Ostun

zekah

ustun zekali, ustun ve ozel

bu klsilerin, potansiyellerinden

daha

lcln zaman boyunca hep egitimlerini onernli qorrnustilr.

cocuklar

uzerine

cahsma

yapan

Leta

Hollingworth,

bu

cahsrnalara ilk kez 1916 yilmda qirisrnlstlr. Hollingworth calrsrnalanm IQ' su
180 uzertnde olan cocuklarda 23 y1I sureyle yapt191 bu cahsrnalarmda ustun
zekah cocuklann yasitlanna gore erken konusma ve erken yurume becerileri
qosterdiqtnl

soylernistir,

Aynca

da · egitimsel

okula

ve

c;evrelerine

uyumlannm

uyum

yasarnada

qerceklesmediqi

seklinde

zorlandiklan

bu

yorumlarrusnr,

Hollingworth, ornur boyu devam ettirdigi arastrrmasryla "dahi"

olarak srfatlandtrdrq: bu cocuklarm potansiyellerini ve performanslanru
seviyeye cikarabitrnelen

icin uygun egitimin verilmesini

en ust

kendine bir qorev

bllrnlstir (Pritchard, 1995).

Tarihine
tarnrnlardan
Konservatif

bakrldiqmda

ustun

daha liberal tarumlara

zekanm

tarumlanmn

konservatif

doqru qelisirn gosterdigi

soylenebilir,

tarurnla soylenrnek istenen, ustun zeka kavrarmrn krsrtlarnalar

lcerlslnde ortaya koyan ve onu rakamlarla ifade eden tarnmdir. Ostun zekah
olmak icin 130 IQ puarum qeciyor olmak gerekliydi. Liberal tarurnda da belirli
krsitlamalar
kapasite

olsa da ustun zeka herhangi alanda ortaya konan Ost duzey

ya da yuksek

performans

olarak

belirtilmektedir

(Sak,

2010).

DeHaan ve Havighurst (1957) beceri ve yeteneqin cok boyutlu yaprsrru ilk

17
olarak

calisan

entelektuel

akademisyenlerdendirler.

yetenekleri,

yaratrci

Ostun

dusunmeyi,

zeka

bilimsel

bu

kisilere gore;

yetenekleri,

sosyal

liderlik becerilerini, teknik ozellikleri ve sanatsal daldaki becerileri icine alan
bir tarurndrr (Montgomery, 1999).

Renzulli' nin (1977) yaprms olduqu tarum hala gunumuzde buyuk bir
kabul

olarak

gorulmektedir

(Ataman,

2004).

Renzulli,

yaratrct

sonuclar

qostererek basanh olan bireyler uzerinde yapilan cahsmalarm, birbiriyle ili$kili
olan u9 ozellik kumesine ait olduklarmm ortaya 91kt1gm1 soylemektedlr.
kumelerden

Bu

biri, genel ve ozel yetenek; digeri, yaratrcrhk, yani yeni fikirler

ortaya cikarma, bunlan yeni roblemlerin cozurnunde kullanabilme yeteneqi;
son olarakta de motivasyon, yani, bir qorevi basmdan sonuna kadar devam
ettirecek anlayrsdir.
ozelligin

Bir alanda ustun bir basanrun saqlanmasi

birbiriyle illsklsl gerekmektedir.

icln bu 09

Bireyin, bu kurnelerin tamammda

% 85'inden ve en azmdan birinde % 98'inden daha yuksek

yasrtlanrun

duzeyde olmasi halinde, ustun ki$i olarak kabul gorulebilir (Ataman, 1984;
Davashqll, 1991; Hallahan ve Kaufman, 1978; Ozsoy, 1984; Renzulli, 1986).

Gardner

(1993)

krsrtlandrnlarnayacaquu
qetirmlstir

ise

zekanm

soyleyerek

sadece

yuksek

zeka,

ile

ustun zekalik tarnrruna yeni bir gor0$

ve zekayi ilk olarak yedi sirufa bolm0$tur.

mantrksal-maternatlksel

IQ

muziksel

zeka,

Bunlar sozel zeka,

bedensel-kinestetik

zeka,

uzamsal zeka, sosyal zeka ve icsel zekadrr. 1999 yrlmda sekizinci zeka turu
olan doqaci zekayi ve daha sonra da dokuzuncu zeka olan varoluscu zekayi
bu srrufa dahil etrnistir, Gardner' a gore aynca kisinin bu zeka alanlarmdan
bir ya da bircoqunda yuksek performans qostereblleceqtnl ve zeka duzeyini
qelistireblleceqlni

$ahin'

in

soylernistir.

(2004)

A.B.D.

Egitim

Ofisi'

nin

1993'

de yay1mlad191

"National Excellence: A Case for Developing America' s Talent" adh yaymdan
bellrttiqlne gore, ustun zekall birey $LI $ekilde ifade edilmektedir: "yetenekleri
ileri duzeyde

bulunan

cocuklar

ilgi duyduklan

alanlarda

akran

gruplan,

cevreleri ve kendileriyle ayru tecrubelere sahip olanlardan daha Ost duzey bir
performans

gosterirler.

Bu cocuklar farkll yaraticrlrk, sanat alanlannda

Ost
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e;y potansiyel

qosterirken,

liderlik alanmda da daha once gorOlmeyen

erilere sahip olabilirler ya da farkli ozel akademik alanlarda kendilerini
terebilirler ."

Ostun

zekah

bireyle

ilgili

blrcok

farkh

tarum

bulunrnaktadrr.

rinde en 90k one surulen tarurna gore zihinsel becerilerinin

bircoqunda

rc1nlarma yuksek bir performans ortaya koyan, yaratrci dusunen, bir lse
k1$t1gmda azimle ve gayretle ona devam eden bireye ustun zekah birey
gpmektedir.

Bu

bireyler

akranlannm

arasmdan

rastgele

almrrus

bir

iJ;nselerin %98' inden daha ustundurler (Ataman, 2003).

Tum tarumlara qoz at1ld1gmda genel olarak ustun zekah cocuklann
iger yasittanndan
gprmektedir.

daha Ost duzeyde

Bu tarumiardan

dustmen

cocuklar

yola cikrlarak yaprlmasi

olduklan

gereken

kabul

benzetme:

"(a$1tlan yururken, ustun zekah bireyler maraton kosan atletlerdir. Bu kosuda
pa$anll

olabilmeleri

icin duzenli

ve planh bir egitimin

varl1g1

onurnuze

crkmaktadrr.

Ostun zekah bireylerin genel ozellikleri $LI sekilde stralanablllr (Webb,
Meckstroth ve Tolan, 2006):
1. Yasina gore sira d1$1 sozcuk dagarc1g1
2. Genellikle

okula baslamadan

once ve bircok akran grubundan

daha once okuma yetenegi
3. Dilin inceliklerini daha iyi fark edebilme
4. Daha uzun sure dikka ve yogun konsantrasyon
5. Basit becerileri daha cabuk ogrenme yeteneqi
6. Zengin bir ilgi alaru
7. Geli$mi$ merak ve 90k soru sorma istegi
8. Bir seyleri farkll yapmaya olan ilgi
9. D0$0nceleri farkll ve belirgin olmayan bir yolla bir araya getirme
egilimi
10. <;ok fazla bilgiyi haftzada tutma yetenegi
11. Farkh mizah duygusu
12.Yuksek akademik benlik alqrs: (Yan ve Haihui, 2005)
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13. Kendisinden

buyuklerfe arkadasuk ve yuksek duzeyde duyarhlik

(Akarsu, 2001 ).
Dunya genelinde yapilan cahsmalar gostermektedir ki, her toplumda
m daqrhrru bir can egrisi seklindedlr. Bu can egrisinde ki %10'1ukdilimi
ustun zekah bireyler ic;ermektedir. Diinya nufusuna goz anldiqmda ustun
1 bireylerin orarurun % 2,5-3 oranmda oldugu anlasilmaktadtr. Arna bu
Dunya ulkelerine gore farklihk gostermemektedir. Orneqln Amerika' daki
zekah birey oraru ile Afrika' daki ustun zekah birey oraru ayrudir.
, 2004 ). Devlet adamlan, mOcid ve dahi bilim adamlan genellikle
%10'1uk ustun zekahlar kategorisinde yer alrnaktadir. Turkiye' de de
populasyonun % 10' luk bir kisrm ustun zekahlar kategorisi icinde yer
alrnaktadrr. Bu kategorinin icerisinde % 1' lik gruba denk gelen dahi ve
mOcidlere onlara ozel egitim veren kurum ve kurutuslann azl191 ve onlan
ortaya cikaran egitimci ve egitim programlannm yeterli sayrda yer alrnamast
6nemli bir problem olarak onurnuzde durmaktadir.
Ostun zeka ile ilgili akademisyenler tarafmdan bircok model ortaya

attlrrusttr. Ostun zeka konusundaki modellerinin ana 91k1§ noktasrm toplumsal
degerler, bireysel yasanttlar ve maruslar ile bilimsel arastirmalar ic;ermektedir
(Sak, 2010).
2.2.1 Sternberg'in Ostun Yeteneklilik Modeli
Sternberg' e (1997) gore, gunluk hayatta bireyler uc; yeteneqin
varhqma thtiyac hissetmektedirler. Bunlar analitik hafrza becerileri, sentetik
yaratrct beceriler ve lcerik uygulamah becerilerdir. Ustun yetenekli kisiler bu
uc; yeteneqi ayrn anda banndrrabileri ki§ilerdir.
Analitik

hafiza

yetenekleri:

Bireylerin 6grenmesinde,

kryaslarna

yapmasmda, analiz etmesinde, degerlendirmelerinde ve sonuca varmasmda
etkili clan becerilerdir. Bu beceriler; e§ anlamh ya da karsrt anlamh ifadelere,
sozel benzerliklere, sayi dizilerine ve birbirine yakm lslemlere yonelik
(orneqln asaqidaki bosluqa hangi kelime gelmelidir gibi) becerileri icerislne
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alrnaktadrr. WISC-Ill,

Stanford-Binet

hafiza

yeteneklerini

belirlemek

yapilan

olcumler,

Clinkenbeard,

murnkundur,

yoldan

yapilrrus

Arna

bu testleri

bir olcurndur

kullanarak

(Strenberg

ve

1995).

Sentetik
olusturrnaya

dolayll

gibi uyarlanrrus zeka testleriyle analitik

yaratrci

yetenekler:

Orijinal

ve

yarayan senteze dayah becerilerdir.

yuksek

nitekli

fikirler

Siradan durumlarda

bile

tarih, bilim, sanat ve yazarhk gibi alanlarda becerilere sahip bireyler ortaya
ozgun fikirler koyabilmektedirler.
testlere

"Torrance'nin

Sentetik yaratrci yetenekleri

Yaratrci

Dusunce

Testi-Sozel"

belirleyebilen
ornek

olarak

qosterilebilir (Strenberg ve Clinkenbeard, 1995).

lcerik uygulamah yetenekler: Kisinin bulunduqu cevrede basanh olmak
icin gunluk hayatta kullandrq: becerilerdir. Egitim kurumlannda, egitimin genel
arnaclanru qerceklestlrmek ve alqrlatmak icin lcerik uygulamah yeteneklerden
faydalarulrr.

Orneqin; smavlara ve yazrhlara nasil cahsrlmah, ogretmen ve

arkadaslarla nasil qecinrneli ve odevlere ne kadar vakit aynlmah gibi sorulara
ogrenci

bu becerileriyle

verimliligi

saqlarnada

yarut aramaktadrr,

ve

beklenilen

ls yasarmnda da beklenilen
davraruslan

qosterrnede

bu

yeteneklerden yararlarulabilir (Strenberg ve Clinkenbeard, 1995).

2.2.2 Gagne'nin Ostun Yeteneklilik Modeli
Gagne' ye (1985) gore, beceriler yapabilme ile yapma arasmdaki
psikolojik farki qostermektedir. Becerinin varhqmm qosterqesi, potansiyel
halde

bulunmasmdan

ziyade

ortaya

cikanlryor

olmastdrr.

Becerisini

gosteremeyen ya da bir urun olarak ortaya koymayan kisi, ustun yeteneqe
sahip olarak adlandmlabilir; fakat ustun davraruslar qosteren olarak
adlandmlamaz. Bu ki$i sadece yapabilme yetisine sahiptir. Potansiyeli
ustundur, farkhdrr, deqerlldir; fakat ortaya koyan, qostersn degildir. Kisinin
ustun becerisi veya yapabilme potansiyeli; cevresi, kislsel ozelliklerl ve
bilinrnis olmasmm etkisiyle yeteneqe donusmektedir,

Bu donusurnde

motivasyon, yapabilme potansiyeliyle alakali bir sekilde, yeteneqin o bireyde
ortaya cikmasma katki saqlayan onemli bir faktordur, Zihinsel, yaraticr,
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hassasiyet,
1

duyussal

beceri gibi alanlann

birinde

ustun yetenek

butunrnaktadir. Ostun yetenek bulunduqu alanda (orneqin zihinsel

ve onun alt kolu olan fizikte) ortalamanm ustunde bir seviyede yer
gerekmektedir (Davis ve Rimm, 1994).

2.2.3 Renzulli'nin Osti.in Yeteneklilik Modeli
Renzulli' ye (1999) gore, ustun yeteneklilik; insan yaprsmda bulunan
temel ogenin arasmdaki etkilesimin sonucudur. Kast edilen ortalama uzeri
ortalamanm ustunde genel ve ozel yetenek, Ost duzeyde yaratrctlrk ve
gorev askt yani motivasyon olarak vurqulanrrustrr. Bu ogelerin tek basma yer
almasi ustun yeteneklilik i9in yeterli gorOlmez. Bu 09 oqenin ucunude ayrn
anda

banndrrabilen

birey

ustun

yetenekli

bireydir.

KOme

olarak

dO§OnOldOgOnde, ustun yetenek bu 09 kOmenin kesisiminin olduqu yeri
gostermektedir. Renzulli, tarularna surecinde bireyi eleyici olmaktan ziyade,
blrlestlrtci olmaya calrsrlmasuu ve esnek davrarulrnasi qerektiqini ifade
etmektedir (Renzulli, 1999).

Madelin kumelerlnden ortalama Ozeri yetenek sozuyle hem genel
manada yetenek hem de ozel bir alana ait yetenekler ifade edilmektedir.
Genel yetenek; bilgiyi kullanabilme kapasitesini ve edinilen deneyimlerini yeni
olaylara aktarabilmeyi ifade etmektedir. Genel yeteneqe sahip olanlar; iyi bir
bellege sahiptirler ve sozcuklerle, rakamlarla iyi muhakeme yapabilir,
uzamsal baqlarular ve etkilesirnler kurabilirler. Ozel bir alana sahip
yetenekten kastedilen ise bilgiyi elde etme ve ozel bir alana uyarlamayi icine
alrnaktadrr. Kisiler bu ozel alana ait yetenekle ger9ek yasarnda kendilerine
toplum icinde yer kazandmrlar, Fizikte, biyolojide, balede, resimde sahip
olunan yetenek ozel alan yeteneqldlr. Genel ve ozel alan becerileriyle zeka
kavrarm i9 icedir (Renzulli, 1998). Madelin bir diger ki.imesi olan yaratrci
dusunebtlme ise problemleri saptayabilme ve problemlere farkh, ozqun
yarutlar bulabilme kapasitesidir. Yaratici dusunce ve zeka birbiriyle etklleslrn
halinde ve i9 icedlr, fakat ozdes degildir. Yaranci dusunebllrne icin en
azmdan ortalama Ostu bir zeka gerekli; ama yeterli deqildir (Sternberg ve
Grigorenko, 2001 ). Bu modelin 090ncO ve son kurnesi ise qorev aski, diger

22

bir ifade ile yogun motivasyon qucudur, Motivasyon bunyenin tetiklediq' arzu
istek yogunlugudur.
bir ise,

Gorev askr, guglu bir motivasyon drsmda farkll bir

probleme

katlanmayi gerektiren

ya da qoreve

enerji

yogunlugu olarak da anlatuabllir. Renzulli' nin modeli, ustun zeka kavrammm
iceriklerine

bir yenisini;

motivasyona

"motivasyonu"

vurgu yaprnaktadir;

almaktadrr,

Gagne

de kurammda

fakat Gagne, motivasyonu

Renzulli gibi

ustun zekali olmanm direk bir igerigi olarak yorumlamamakta,

yetenekler

ustunde etki yaratabilecek bir bilesen olarak kabul dusunmektedir.

2.2.4 Gardner'm Coklu Zeka Teorisi

Gardner,

parmak

izlerimizin

ve

genetik

kodlanrruzm

birbirine

bsnzemediql gibi insanm icindeki potansiyelinde de farkh bir durum olduqunu
ortaya

atrms

ve buna

dayanarakta

zekarruzm

da aym farkhhg1 sahip

olduqunu ifade etrnlstir. Gardner, "Zihnin <;ergeveleri" adh yaymmda yedi ayn
evrensel

alandan

soz etrnistir.

Bu ifade edilen zeka alanlan

her kiside

doqustan bulunmakla birlikte, farkh kulturlerde ve farkh coqrafyalarda

farkh

sekillerde meydana crkmaktadrr (Ozden, 2005). Ki$inin lcinde ya$ad1g1 kultur
ve coqrafya, zeka tarurmru degi$ik sekillerde etkilemektedir.

Gardner' a gore

zeka, bir bireyin ortada olan bir sorunu cozmek icin gerekli beceriler kurnesi;
(bir veya daha eek kulturds) deqer verilen bir urun ya da ortaya caba koyma
yeteneqi, yeni bilgiler ortaya koyabilmek icin problem kestetme, cozme (ya da
problem olusturma) durumu olarak acrklamaktadir

(Ozden, 2003). Bu ifadeye

gore qercek hayatta karsisma cikan sorunlan cozemeyen
testlerindeki

bir bireyin zeka

sayrsal veya sozel problemleri cozurns ulastrnyor olmasi cok

onem arz etmemektedir. Gardner, qellstirmls oldugu "Coklu Zeka Kuramr'nda
yedi tur zeka alanmdan bahsetrntstir. Bunlar $LI zeka alanlanru igermektedir;

1. sozel zeka, 2. matematiksel zeka, 3. sosya zeka, 4. muzlksel zeka, 5. lcsel
zeka, 6. qorsel zeka, 7. kinestetik zekadir (Gardner,
zamanlarda

bu yedi zeka alaruna bir tane daha eklemls ve baska iki zeka

alanm da bu kurama girebilecegini

soylemistir.

cevreyl bilme ve fark edip anlayabilme
girmeye

1993). Gardner son

aday qosterilen

felsefe alanlarmdaki

Sekizinci zeka alaru, doqal

ile ilgili olan doqal zekadir, Kurama

diger zeka alanlan

ise; mitoloji, sanat, bilim ve

yetenekleri iceren varo1LI$9U zeka ile metafizik ile ilgili
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kapsayan

ruhsal zeka

alaru da

kurama

girmeye

aday

2.2.5 Ziegler ve Perleth'in Munich Modeli
Munich Modelinden yola cikarak ortaya ustun yetenekliliqi soyleyen
klsiler ise Ziegler ve Perleth' dir (1997). Munich ustun yeteneklilik modelinde
yetenek, ozel alanlarla (dil, matematik vb.) ile ili$kilendirilmektedir. Akademik
basan, yaratrcihk, sosyal yetenek, sanatsal yetenek, muzlkal yetenek,
psikomotor yetenek ve pratik zeka yeteneqln farkh degi$kenleri olarak
vurqularup soylenrnektedlr. Kisisel ozellikler ve cevresel kosullarla birlesen
bu yetenekler, yetenek bllesenlerlni karsrmiza ustun performans alanlan
olarak cikmaktadrr (Ziegler ve Heller, 2002). Ziegler ve Perleth bahsettikleri
bu modelde aktif ogrenme sureclerinl ustun zeka tarurm harrnanlayrp ifade
etmislerdir. lcse' performans bu modelde ustun zekalrhk loin ilk sart olarak
one surulup kabul edilmlstlr.

2.3. Turkiya'de Ilstun Zekah <;ocuklarm Egitimi
Ostun zeka kavrarru gun qectlkce Turkiye' de de onern kazanmaya
baslarmstrr. 1.

Ozel

Egitim Konseyi Ostun Zekall

Cocuklar

Egitim

Komisyonunca ustun zekalllar $LI sekilde tarumlanmrstrr:
Genel ve/veya ozel yetenekleri acrsmdan, yasitlanna
seviyede

performans ortaya

saptanrrus olan

koydugu konunun

bireylerdir. Ostun zekall

uzmanlan

bireylerin,

gore Ost
tarafmdan

bu yeteneklerini

geli$tirmede normal mufredat programlannm yetersiz kald191 kendi ilgi ve
yetenekleri doqrultusunda ozellestirilrnis programlara ihtiyac duyan gruptur
(1. Ozel Egitim Konseyi, 1991; Omeroqlu, 2004 ). Komisyonda aciklanan
rapora gore ustun zekah bireyleri diger bireylerden ayirt eden genel ozellikler
sunlardir:
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1. lleri duzeyde zihinsel yetenek,
2. Cesitli alanlarda ozel yetenek,
3. Duyarlrlrk ve yaratrcrhk,
4. Yoqun motivasyondur.

Turklye'

de ustun

zekah

cocuklann

egitimi

eski tarihlerden

Devleti icinde yer alan Enderun mekteplerine

1

1

Devleti

zamanmda

baslatrlrrus

olan

bu

beri

kadar gitmektedir.

cailrna

daha

sonra

yulannda 1948 de ldil Biret, Suna Kan Yasasi olarak qunilmuzde
(rnuzlk alanmda ozel yetenekli cocuklar olan idil Biret ve Suna
m 1948 yilmda yurtdisma devlet bursu ile qonderllip yetistirtlrneteri icin
olarak haztrlanmrs olan 5245 Sayrh Yasa ile bu yasanm daha geni$
olan ve guzel sanatlann tum alanlannda

ozel yetenekli cocuklann

tp devlet bursuyla yurt dismda egitim alabilmelerine olanak saqlayan
tarihli 6660 Say1h Yasanm kamuoyunda
YasasJ'' ya da "idil-Suna
yurtirlukte

olan

ancak

vesesi'

lslefilmeyen

bilinen seklidir, Bu yasa "idil

olarak da halk tarafmdan bilinir. Halen
bir yasadir),

Bu yasa

ustun

zekah

bireylerin egitimini yasal quvence altma almada baska ulkelere ornek teskil
edecek bir uygulama halini alrmsnr, Olkemizde ustun zekah cocuklann egitim
ve ogretimlerine yonelik surec iki donem bashk altmda bakttabllir

2.3.1 Osmanh Devleti Doneminde
Olkemizde
Devleti

ustun zekahlar

zamanmda

Musluman

yapurmstir.

egitimi

Enderun

Enderun

mektebine

olmayan ailelerin gonul nzalanyla

altmryla olrnaktadrr,

Bu cocuklarin

mektepleriyle

icerisinden

alman

cocuklarinm

Osmanh
cocuklar

devsirrne usulu

ise secrne yapilarak

zeki,

yetenekli ve fizikleri duzgun olanlar saraya yetlstlrllmek uzere almmaktaydr.
Enderun

da acemi

oglanlar

egitimler

alrmslardrr (Akkutay,

Osmanli

Devleti'

ndeki

koqusuna

kayrt yapilrp,

9e$itli qorevlerde

1984). Enderun mekteplerinin

ustun yetenekli

ve zekah cocuklan

onlardan ulke yonetlrnlnde istifade etmekti (Davasnqll, 2004).

temel qorevi
belirleyerek
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Saray da ve devletin diger kademelerinde ilerleyip onemli mevkilere
ebilrnek bilyuk olcude kabiliyet gerektirmekteydi. Bu sebeple egitimin
1hdan sonuna kadar ilgiye, yeteneklere ve bireysel 6zelliklere 6nem
lmigtir. Hazrrlrk asarnasmdaki ogrenciler hunerlerinl, dil ve edebiyat, cesitli
sanatlan, hattatllk vs. gibi dallarm birinde ilerleyip yetisme

frrsati

1mu$lard1r. Egitim olarak daha ileri seviyeye qecemiyeceqi anlasilanlar, bu
-litimin sonunda Yenlceri Sipahi Ocaklan ile ordunun g6revlerini yerine
etirebilecekleri bolurnlere aktanlrruslar ya da saraym ihtlyaclanru gidermek
hazirlanrms

cesitli

atolys

ve

lrnalathanelerde

cahsma

ftrsati

~kalam1$lardir (Akarsu, 2001 ).
0 donernde uygulanan egitim programmm 6nemli ozelligi, egitimin
basmdan sonuna kadar ilgi, beceriler ve kisillk 6zellikleri bakimmdan soz
konusu olabilecek klslsel farkllllklara verilen onerndlr, Hazrrhk asarnasmdaki
qgrenciler hunerleri ve becerilerine gore askerlik ve savas becerileri, dil ve
edebiyat, cesitli el sanatlan, hattathk vs. gibi dallarm birinde ilerleyip yetisme
firsatt buluyorlardr. Egitim olarak daha ileri seviyeye qecerniceqi anlasrlanlar

bu egitimin sonunda yeniceri, sipahi ocaklan ile ordunun inflaat, ikmal ve
benzeri gorevlerine dahil edilirlerdi. Yahut da saraym ihtlyaclanm gidermek
lcin hazrrlanrrus ceslitll atolye ve imalathanelerde calisma firsan yakalarlardr.
Dah List seviye 6gretim asarnasinda da 6grenci, yeteneklerine uygun cesltli
egitim kademelerinden birinde yetistirilirdl. Turkce okuma-yazma, Arapca,
Kuran, hadis ve din dersleri tum 6grencilerin ortak olarak 6grenmesi gereken
bir zorunluluktu. Bunlardan farkll olarak ortak egitim dersleri beden egitimi,
savas sanatlan gibi konularda egitim alrrlardi (En9, 1973).
Osrnanh Devleti' nin bu okullarda yetisen tarunrms pek 90k devlet
adarrn bulunrnaktadrr. Bunlar; Damat lbrahirn Pasa, Kuyucu Murat Pasa,
Gedik Ahmet Pasa, Sokullu Mehmet Pasa ve Koprulu

Mehmet Pasa

enderunun yeti$tirdigi 64 sadrazamm (basbakan) en bilinmis olanlanndandrr.
Enderun mektebi, yaklasik olarak aln asir boyunca Osmanll Devleti' nin
burokrasl, askeri kademesini ve bilim insanlanru yetlstirsn tek egitim kurumu
olma 6zelligi g6stermektedir (Osmanh Tarih Deyimleri ve Terimleri S6zlugu I,
1993).
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Osrnanh Devletin de 17. yy dan sonra diger tum bohirnler gibi Enderun
okullan da artrk eski islevini qerceklestlremez olmaya baslarrustrr. Enderun
etkinliqinl 19. yy basma kadar devam ettlrmis sultan II. Mahmut' tan itibaren
etkinliqini yitirerek 1909 yrlrnda tamamen ortadan kaldmirrustrr (Enc, 1973).
Bat1II arastrrrnacrlara gore; Osmanll Devleti' nin aln asrr boyunca ayakta
kalabilmesinin en temel sebeplerinden biri, ustun yetenekli ve zekah bu
cocuklann egitimine onern vermesi ve Enderun okullannda yetistirilmelerinin
ardmdan devletin onemli kademelerinde qorev alarak etkin olabilmeleridir
(Ataman, 1998).
2.3.2 Ti.irkiye Cumhuriyeti Donernlnde
Turkiye Cumhuriyeti donerninde ustun zekah cocuklar icln yapilan ilk
calrsrna 1948 yihnda ldil Biret, Suna Kan Yasasi olarak cikanlan cahsmadrr.
Daha oncesinde doqrudan bir calrsrna bulunrnarnaktadrr. Daha sonrasmda
bu yasa 1956' da 6660 Say1II "Muzik ve Plastik Sanatlarda Olaqanustu
Yetenek Gosteren Cocuklar Hakkmda Kanun" olarak yururluge qirrnlstlr.
Gunurnuzde yururlukte olan bir yasa olmasma raqrnen, 1978 yilmdan itibaren
bu yasa kapsammda kimseye uyqulanmadiq: bilinmektedir (Ataman, 1998).
Okullar bazmda denenen ilk uygulama ise 1960 yihnda Ankara
ilkokullannda

olusturulan

"Ozel

Srruf Ve

Turdes

Yetenek

Srruflan"

cahsmasrdrr. Daha sonra 1962 yrlmda baslatilan farkll bir calismada ise
cesltll okullardan secilen ustun zekah ogrencilere farkhlastmlrrus bir program
hazirlanmasrdrr. Yapisan

bu iki

uygulamada da istenilen sonuclara

ulasrlamamtstrr. ikinci uygulama olan farkll okullardan secilen ustun zekah
ogrencilere farkhlastmlrnrs bir program uyqulamasi 1964-65 yillannda "Ost
Ozel Srruf" acilmasryla tekrar devam ettirilmeye ugra~1lm1~tir.iki uygulamaya
da daha sonra Milli Egitim Bakanhq: tarafmdan kaldmlrmsttr (Daqhoqlu,

2004).
Ankara Fen Lisesi' nin 1964 yrlma qelindiqlnde acrlmasi, ustun zekah
bireylerin egitimi icin orta ogretim duzeyinde yapilnus olan ilk cahsrna
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elligini

bizlere qosterrnekteoir.

gretmen kadrolan

Ataman'

a (1998) gore bu okul gerek

gerek ogrenci secim sistemiyle ve gerekse yeterli

onarumlanrnn bulunmamasmdan dolayi kurulusundaki arnaci olan bilim
saru ve arastrrmaci yetistirme ozellikleri ortadan kalkt1gmdan, ustun zekah
qgrencilere egitim veren yerler olma ozellikleri bakrmrndan tartrsilablllr bir
qelrnlstir. Ostun zekahlann egitimi lcln daha once yapilan iki
cahsrna 1964-2002 yillan arasmdadrr, Bunlardan 1. si 1993 yrlmda
zekah ogrencilere ozel bir lisenin acilarak burada egitim verilmeye
. 2. si ise ustun zekah ogrencilerin aileleri tarafmdan kurulrnus
vakrfdrr.

1993 yilmda, kurucusu Sezai Turkes olan orta ogretim duzeyinde

ustun zekah ogrencilere egitim ve ogretim veren okul olan Turk Egitim Vakft
Inane Turkes Ozel Lisesi (TEViTOL}, ustun zekah ve ustun yetenekli

ogrencilere egitim ve ogretim sunmaktadtr,

Kendi iclnde yapt1g1 ozel bir

smavla ogrenci alan okul, 2001 yrhndan bu yana, egitim-ogretim etkinliklerini
Turk Egitim Vakfi catrsi altmda devam ettirmektedir. Butun ogrenciler, yatrlr,
burslu ve krsmi burslu olarak egitim ve ogretim almaktadirlar. Her y1I yapilan
ozel bir smavla ile belirlenen ogrenciler, Turk ve yabanci ogretmenlerin
rehberliqinde egitim ve ogretim hayatlanna devam etmektedirler (MEB,
2015).

Ostun zekah ve ustun yetenekli ogrencilerin ebeveynleri 1993 y1I mda

Turkiye Ostun Yetenekli <;ocuklar Egitim Vakfi' ru (TUYCEV) hep beraber
kurmuslardrr. Okul oncesindeki ve ilkogretim okullanndaki ogrencilere hafta
sonlan ku9uk gruplar halinde etkinlikler saqlayan ve vakfa destek olan uyeler
ve kanhmci aileler sayesinde toplanan ucretlerle dondurulmeye calrsrlan bir
kurumdur (Akarsu, 2001 ).

2002 yrlmda MEB ile istanbul Oniversitesi' nin ortak cahsmasi olan
"Ustun Zekalrlann Egitimi Projesi" icln istanbul ilinde bulunan Beyazrt Ford

Otosan Okulu pilot okul olarak bellrlenmlstir. Okulda farkhlastmlmis bir
program hazirlarup uygulanarak ustun zekah ogrenciler akranlanndan
aynlmadan

hep beraber egitim alrruslardrr. Okulun her srrufrnda ve
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ubelerlndeki

6grencilerin

yansi

·,grencilerden

otusturulmustur,
diger okullarda

ustun

Ancak

zekall
2013

diger

yihnda

yayqmlasmamasi

yans:

da

normal

verilen

bir

kararla

nedeniyle

Milli Egitim Bakanlrq: tarafmdan 2013-2017

bu pilot

proje

Ostun Yetenekli Bireyler

Uygulama ve Eylem Plaru hazirlanrrustrr. Egitimin temel ilkeleri lcinde
cocuqun yarannm onceliql, bireysel 6zelliklere sayqr, uygulamalarda
bilimsellik ve etiklik, kaliteli hizmet, nitelikli ve yeterli personel ve yasarn boyu
boyu ogrenme

ilkeleri

soylenebilir,

Ostun zekah ogrencilerin

egitiminde

oncelikll olacak ve dikkat almacak olan temel ilkeler ve degerler ise asaqrdak]
gibi siraya konrnustur:

1. Yenilik ve yaratrcihk,
2. Ozqunluk, esneklik ve dinamiklik,
3. Farkhnklan deqerlendiren ve destekleyen egitim ortarru,
4. i~birligi ve ekip cahsmasr,

Belirlenen
potansiyellerini

bu

plan

kapsammda

ustun

olcrneye y6nelik olcrne araclanrun

zekall

ogrencilerin

qelistirilmesi

sonucuna

vantrrustrr. Ostun zekali ogrencilerin ilkokuldaki egitimleri, zenqlnlestlrilmis
farkhlastmlrms cesitli etkinlikler ile srruf icerisinde desteklenmeleri
sekilde

ve

etkinlikler

bununla

beraber

hazrrlarurken,

ustun

zekah

ogrenciler

ustun zekah ogrencilerin

dikkate almacaqi, duyulan egitim gereksinimlerinin
arkadaslanndan
gosterdigi

dikkate

bazi

yonleri

almmaya

ile

anlamll

cahsnmrsnr.

hedefleyen

i9in hazrrlanacak

bireysel

farkhhklarrnm

kendilerine ozgun olduqu,

duzeyde
ilkokuldaki

dersler g6z onune almarak qelistirilmis- etkinlikler

ve

bireysel
rnufredatta

hazrrlanrnast

farkhhklar
bulunan
qundsrne

almrrustrr ve planlara islenrnistlr (Ustu» Yetenekli Bireyler Strateji Uygulama
ve Eylem Plani, 2013).

Ostun Yeteneklilerin
ogrencilerin

Egitimi Proqrarru (OYEP) Olkemizde ustun zekah

egitimi icin yaprlrnrs olan bir diger calrsmadrr.

Bu programda

ustun zekall ogrenciler icin qelistlrllmls olan hem cerceve modellerin hem de
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rm modellerinin

bir sentezi

olarak

olusturulmustur.

Bahsedilen

, 2007 yrhnda Eskisehlr Anadolu Oniversitesi bunyesinde

bu

Prof. Dr.

Sak onculugunde baslatrlmrstrr, OYEP' in program cercevesi, Maker' in
rlastrrrna stratejileri,

Paralel

Mufredat

temel ahnarak olusturulrnustur

Modeli ve Mufredat

(Sak, 2010). Anadolu

Daraltma
Oniversitesi

bu program faaliyetlerini surdurmektedir.

Gunumuzde Turkiye' de ustun zekah ogrencilerin egitimiyle ilgili olarak
resmi cahsmalann
Merkezleri,

en yayqm: Bilim ve Sanat Merkezleridir.

Bilim

Milli Egitim Bakanhg1 Ozel Egitim Genel Mudurlugu'nun

baqh olarak cahsan bir resmi kurumdur.
kurulu tarafrndan

idare edilmektedir.

Merkez baqrrnsrz bir

BiLSEM Yonerqesi'ne

gore:

ve Sanat Merkezi, okul oncesl, ilkogretim ve orta 6gretim kurumlanna
devam

eden

kurumlanndaki
bilincinde

veya

egitimlerini

olmalanru

kullanrnalanru
kurumudur"

ustun

ve

saqlamak

ozel

yetenekli

ogrencilerin

aksatmayacak

sekilde

kapasitelerini

qelistirerek

arnacryla

acrlrrus

olan

orgun

bireysel

egitim

yeteneklerinin

en

List

baqrmsiz

duzeyde

ozel

egitim

(BiLSEM Yonerqesi, 2007).

ilk olarak merkez 1993 yilmda Uygulama Ankara Yasemin Karakaya
Bilim ve Sanat Merkeziyle ismi ile baslarrus sonradan burarun ismi Ankara
Bilim ve Sanat Merkezi olmustur. Daha sonra ki ikinci merkez alma 6zelligini
istanbul ilinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi' dir.

Bilim ve Sanat Merkezleri,

ilkogretim ve ortaoqretirne

devam eden

ogrenciler tcln yan zarnanh egitimin verildiqi kurumlardrr. Okul drsmda egitim
veren bu kurumlar her bir 6grenci lcln farkh olarak bireysellestlrllrnis
plaru ve blreysellestlrllmls

6gretim

program,

olustururlar,

Merkezleri sabit bir mufredat yerine bireysellestirllmls

egitim

Bilim ve Sanat

bir egitim mufredati

uygularlar. Senede Lie; donern seklinde egitim verebilirler.

Bu donemlerdsn

ikisi birinci ve ikinci donern olarak orgun egitim donernlerlnl kapsayan guz ve
bahar yanyrl donemlerldlr. Oc;uncu donem ise yaz tatillerini icine a Ian temmuz
ve agustos aylannda yapilan egitim donernidir. Tatil donemlertnde yaz kampi
cahsmas: yapan bazi Bilim ve Sanat Merkezleride bulunmaktadrr, TOBiTAK
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yapilan 'Doqa ve Bilim Okullan' karnpi bu kamplara ornek
verilebilir.
BiLSEM modeli ustun zekah ogrencilere okul dismda imkanlar sunma
cismdan Avustralya ve israil' deki uygulamalarla benzerlik qosterir, Braggett

(1993) Avustralya' da birbirleriyle ayru cevrede yer alan bazi okullardaki
ustun zekah ogrencilerden toplama yontemi ile ustun zekah ogrenciler
ortaya 91kard1gm1 soylemektedir. Bu kurumlarda yan zarnanh bir
egitim qoren ustun zekah bireyler lcin i9erigi zenqlnlestirllmls
.etkinlikler ve geli$imlerini saqlayacak olan birtakim faaliyetler yurutulmektedir
(Akarsu, 2004 ).
Milli Egitim Bakanhq: Ozel Egitim Genel Mudurlugu' nun doqrudan
denetimi altmda bulunan 2015 verilerine gore 70 Bilim ve Sanat Merkezi ·
faaliyetine devam etmektedir (Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Mudurlugu Bilim ve Sanat Merkezleri, 2015).

2.4. Motivasyon
Psikoloji tarafmdan ortaya cikanlrrus olan gudu (motive) ve gudulenme
(motivation) kavramlan en onernli kavramlar arasmda qortilmektedlr. insan
ve hayvan davraruslanrun ana sebebinde quduler yatrnaktadrr. Giiduler
buqun bilinen ve rahatlikla fark edilebilen, ya da henuz pek acrk secik
farkmda olunamayabilir turden karsrmtza crkabilir. Nerede ve ne zaman
olursa olsun, her davrarusrrmzm altrnda bir gudu veya quduler zincirinin
bulunduqu goz ardi edilmemelidir (Cuceloqlu, 1997).
Motivasyon (motivation) : Sczluk anlarru olarak gudulenme; motive
(motive) ise sozluk anlarm olarak guduye karsrlik gelmektedir. Kelimenin
kokeni Latince "movere" den yani "hareket etmek, krrnudamak' dan
olusmaktadrr.
Motivasyon kavrarrurun herkesin uzerinde ortak bir karara vard1g1
tamrru yoktur. Genel ifadeyle motivasyon kavrarru; insan .orqanizmastm
davrarusa yonelten, bu davraruslann siddet ve enerji seviyelerini belirleyen,
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davrarn$1ara belirli bir yon veren ve sOrekliligini saqlayan cesitli ig ve dts
sebeplsrt ve bunlann olus bigimlerini igermektedir.
Motivasyon; kisilerin bilgilerinin, kavramsal ve teknik yeteneklerinin
l<ullarnmina kansarak yaratrctltk Ozerinde etki olusturur. Motivasyon; igsel
rnotivasyon ve dissal motivasyon diye 2' ye aynlmaktadir. Collins ve
Amabile' ye (2007) gore; icsel motivasyon, bireyin kendi arzu ve istekleri icin
kendi lclnde yapt1g1 aktivitelerde kullandrq:

enerjidir. Bu aktivitelerdeki

bireysel alqrlar klsller icin ilging, doyurucu ve buyuleyicidir (Asian Efe, Oral,
Efe ve digerleri, 2011 ). lcsel motivasyonu lcinde barindrran bireyler
potansiyellerini, problemleri aciklarnak ve yaratict cozumler getirmek lcin
kullarnrlar. Yaprlan blrcok cahsrnada tcsel motivasyonun yaraticrhq: olumlu
derecede etkiledigi fark edtlmtstir (Yrlmaz ve Huyuquzel, 2007). D1$Sal
motivasyon ise kislnin kendini bazi drssal arnaclar icln drsardan alman
aktivitelerle

oiusturduqu

motivasyon

sekllnde

tarnmlanabilir.

motivasyonu icinde bulunduran kistler, yeniliqe, yaratrcrhqa,

lcsel

meydan

okumaya, yeni frrsatlan arastirmaya kars: meyillidirler. Eglenceli ortamlarda
ve bos vakitlerde

lcsel motivasyon ki$i tarafmdan

kullaruhr. Drssal

motivasyona bulunduran kisiler icin ise, tahminler ve srradanliklar cekici
gelebilmektedir (Asian Efe ve digerleri, 2011 ).
Paris ve Turner (1994)' de motivasyonun tek boyutlu olrnadrqm: ve
bireysel motivasyonun dart 6zelligi bulundugunu ifade stmlslerdir. Bunlardan
birincisi; motivasyon klsiterin kendi blllsse' degerlendirmelerinin bir urunudur.
ikincisi; motivasyon sartlara baqlrdir. <;unkO bireyler hedefleri, olaylan ve
durumlann

sonuclanru

kendilerine

has

bir sekilde

yorumlamaktadir.

Ocuncusu; motivasyon kararsizdrr. <;unku ki$ilerin arnaclan her zaman ayru

ve tutarh degildir ve motivasyon klsilerin beklentilerinin, hedeflerinin,
degerlerinin, odulterlnin, 6zel bir alandaki yeterliligin ve amaclannm bir
sonucu olarak farklrliklar gosterebilir. Dorduncusu ise, bu bllissel ifadeler
kisiler tarafmdan olusturulur ve degi$tirilebilirler (Yilmaz ve Huyuquzel
<;ava!?, 2007). Motivasyona ili$kin bircok aciktarnalar, kavramlar, farkh
vaklasimlar dile getirilmi$tir. Bu kavrammm qeltstml, 1930' lardan gunumuze
kadar 6grenme kuramlanyla ayrn cizqide devam ederek davrarusctltktan
bili$selcilige doqru bir geli$im y60nde devam etmektedir. Motivasyonu

Ogrencinin oasarrna
egitim programlannda

ve ogrenme durumuna yonelik motivasyonu,

onernl c;ogu zaman gozden

Halbuki egitim alan bireylerin motivasyonu

noxtasrcrr,

En

programlannm

ogrenci

egitim programlannm

iyi f;?ekifde hazrrfanmtf;? ve
dahi basansiz qonmrnesfndeki

bireylerin du~i..ik motivasyon
motivasyonunu

Ozerinde durulmah

qosterrnelerldir.

yi..ikseltmek

icin

kacan bir durumdur.

uygufanm1~
tek sebep

ARCS motivasyon

program,

motivasyon

ve dersin ic;erigine gore basamaklar

qecirilip uyqulanrnahdrr.

otan

Dersin faydasiru
ARCS

en kritik
egitim
alan

artrrmak ve
stratejileri

tek tek qozden

modeli: dikkat, lllski, gi..iven ve

tatmin (doyum) bllesenlerini icine almaktadrr (Cevikoqlu, 2006).

Motivlerin 4 islevi ;
1- Davraruslan Baslatma.
2- Davraruslann $iddet ve Enerji Di..izeyini Tayin Etme.

3- Davraruslara Yon Verme.
4- Devaru Saqlarna (Ank, 1996).
Akademik basanda motivasyonun rolunu arastrran cahsmalar ozellikle:
a- Zorluklara gogi..is germe.
b- Sabtr-sebat qosterme
c- Yapt1g1 isten zevk almalan icermektedir. Sayilan bu ifadeler "uyumlu
akademik davraruslar" olarak kabul edilirler.
Bu ifadelerin zrtlan olan,
a- Zorluklar karsrsmda hemen vazgegme.
b- Sab1rs1zl1k-sebats1zl1kqosterrne
c- Yapt1g1 iste zevk almama "uyumsuz akademik davraruslar" olarak
kabul edilir ( Colengelo, 1997).
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Webb ve arkadaslanna gore; bir cocukta motivasyon eksikliqi
soyleyebilrnek icin asaqida siralanan sebeplerin crkanlmasi
soylemislerdir;

1. DO~Ok basanya neden olabilecek fizyolojik veya fiziksel nedenler
(qorme ve duyma problemleri gibi).
2. Ailenin duygusal durumu (ailede problem ya da krizlerin olmasi).
3. Cocuqun ebeveyni ile c;;evresindekionun icin onemli olan diger
kisilerle olan ili~kilerini nasil alqtladiqr.
4. Okul durumu.(okul sartlan),
5. Olumsuz ogretmen tutumlan (Webb & Arkadaslan. 1994).

2.4.1 Motivasyonla ili~kili Bazi Kavramlar
ic;;gOdO (instinct): Organizmada doqustan beri gelen, ogrenilmemi~
belirli hareket bicimlerlm yapmaya sebep olan kuvvettir (Arik, 1996).
Basarrna GOdOsO: Eri~ilmesi gereken bir kalite duzeyine sahip her

alanda, kisisel yeterliligi devam ettirme ve yOkseltmedir. Ya da bir hedefe
ulasmak icin belirli bir gayreti gerektiren, basanh bir sekilde o hedefe
ulasabilme durumudur. Ya da belirli bir yeterlik seviyesine gore caba
qostererek zihinsel veya fiziksel aktivitede bulunma durumu. Belirli bir i~i
basanh bir sekilde bitirme sonuclandirma hisside denilebilir (Ank, 1996).
Motivasyon ve Bilimsel Ogrenme Donqusu: Wankat ve Oreovicz,
ogrencilerin zihinsel qelisirnlerine qelistiricek bilimsel ogrenme dongOsO
olusturrnuslardir. Bu dongO Piaget' in kuramlanna dayanmaktadrr,
<;al1~ma

esnasmda,

kontrolsOz olarak

ogrenciye

verilen

bilgi

denqeslzliqe sebep olabilir. Buna karsm ogrenci, bu denqesizliqi giderme
lhtiyact hissedecek ve bu sebeple bir seyler yapma ihtiyact duyacaktir.

Daha sonraki asarnada, ogrenciye destekleyici bilgiler ve yeni ogretiler
verilir. Boylece ogrenci yeni bilgileri ile eski bilgileri harrnanlayrp birbirine
uyumlu hale getirebilecektir. Oc;;uncu asarnada da ogrenci yeni kavramlan
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hazrr hale gelebilecektir.

Bu surecte ogrenci destekleyici bilgileri

yeni bilgileri uzlastrrarak dengeleme yapmaktadir.
ogrenme
motive

donqusunden
edebilmek

dusunecek

loin, ogrenciye

olursak;

ogrencileri

egitim ortarrunda

verilen

ne cok iyi ne de anlasrlabillr olmalrdrr. Ogrenciye verilen bilgiler
bosluklar

da bir problem

olmayrp,

ogrenciyi

ogrenmeye

motive

Bunun yanmda elbette sunulan bilgiler arasrnda eek bosluklar da
tr. 0 zaman ogrenciyi kolayl1ga ahsnrrnrs ve sorumsuzluqa

sebep

oluruz (Ank, 1996)

2.4.2 Motivasyon Kuramlan
Burada
1

bahsedilen

motivasyon

icermektedlr.

Bilissel

kuramlan,

kuram;

motivasyonun

davrarusm

blllssel

lcsellestirilrnesi

ve

yorumlanmasmdan

kaynaklandrq: ihtimali uzerine dayalidrr. Bilissel kurama

gore

cocuqun

aynca;

bir

kendi

yeteneqini

bilmesi,

basanyla

alakah

davraruslanrun iyi bir sonucudur ( Colangelo, 1997).
Genel ifadeyle btlissel yaklasrrn: davraruslanrruzm basit olarak sadece
uyancr-tepki (U - T) zincirlerinden olusrnayip uyanci ile tepki arasmda olusan
bir takim zihinsel surec ve degerlendirmelerin

bir etkisi olduqunu varsayar

(surecler: bilme, alqrlarna, haftza, dusunce vb. gibi zihinsel sureclerdir),
Bilissel yaklasrrru benimseyen akademisyenler

motivasyonla ilgili sunu

ifade ederler: "Motivasyonlu

davraruslanrmzm

sureclerdir.

motive eden guc; bazi refleksif hareketlerimizin

drsmda

Davraruslanrruzt

zihinsel

birikimleridir."

sureclerlrnizdir,

Yani dusuncelerimiz,

(Ornek: olarak bir yazihdan

verdikleri farkli tepkiler ve beklentiler).
zaman sahit olduqurnuz
bunlara
uzerindeki
verilmesi).

bagl1

olarak

gucunu

ayrilmaz bir parcasi billssel

sahip olunan

30 notunu alan iki ogrencinin

GOnlOk yasarmrmzda,

olaylar (sahip olunan bilgilerin,
yapilan

anlatrnaktadrr

degerlendirmelerin)
(Ornek;

bilgi

ayru

dusuncelerin

bizlere
olaylara

nerdeyse her
ve

motivasyon
farkh

tepkiler

Bu farkll davraruslar bilisssel davrarusa gore, billssel yaprlann,
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tutumlann,

lnanclann

ve

alg1sal-i!,?lemleme-yorumlama

ayru olmamasmdan kaynaklanmaktadir

(Ank, 1996).

Maslow' un ihtiya9/ar Hiyerar§isi
Maslow' un ifade ettigi uzere "pozitif motivasyon teorisi", hlyerarsik bir
takip eden ana ihtiyaclar uzerine kurulrnustur. Bunlar;
1- Fizyolojik ihtiyaclar (su, yiyecek, hava, rsmrna vb.).
2- Guvenlik lhtlyaclan (quvenlik, korku, kaygi ve kaostan uzak yasarna
ihtiyaci vb.).
3- Ait olma ve sevgi (arkadaslar, es, cocuklar),
4- Deqer, sayq: duyma (Benlik sayqrsi, basan, sohret, makam vb.).
5- Kendini Gerceklestirme

Maslow' a Gore Kendini Gercehestiren lnsanin Ozellikleri
1-Gergegi daha doqru, daha isabetli bir sekilde alqilarlar ve gergekle
olan iliskileri daha uyumlu, daha dengelidir.
2-Kendini ve diger insanlara olduqu gibi kabul ederler.
3-Davrani:;;lar spontan sade ve doqaldrr.
4-Problem merkezlidirler.
5-<;evreyle fiziksel ternasi kesme cekilrne egilimindedirler.
6-Kultur ve dis dunyadan bag1ms1z kalabilme, guglu bir iradeye sahip
olmak.
7-Her an hayatm kryrnetlru yeniden fark edip bilebilme.
8-Zirveyi "tatma" sanslan vardir.
9-insanlarla, toplumla olan ortak duygulan 90k derindir.
10-insanlar aras: iliskllerde 90k ictendirler ama yakm arkadas cevresi
soz konusu ise 90k secicidirler,
11-Demokrat bir ozyapilan vardrr,
12- iyiyle kotuyu birbirinden ayirrnalan ahsrlandan farkhdrr.
13- Saldrrqan olrnayan, felsefi bir nuktecllikleri, mizah duygulan vardrr,
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14- Yaratrcidrrlar.
15- Kulturun kendilerini etkisi altma almasma direnirler. Hangisi olursa

olsun belirli bir kulturu asmrslardir (Arrk, 1996).

2.4.3 Motivasyon ve Alg1
Cahsmalara bakrldtqmda motivasyon ve heyecanlann alqilar uzerinde

etkisi olduqu

qorulrnektedir. Ki$iler herhangi bir motivle gudulendirildigi

zaman (basan gudusu gibi) "qorrnek istedlql" ya da "ihtiyact olan" seyi
qormekte "isitmek tstedlq!" ni isltmektedlr. Boylelikle motivasyon ve heyecan

durumlan neyin alqrlanacaqrru ortaya ctkarmaktadrrlar.
uyarici kaynaklanna karsi farkmdalastrrmaktadtrlar.

Motivler alg1y1 belirli

Diger bir deyisle, olaylar,

kisiler ve nesneler, yani drs cevre, onernli oranda gereksinimlerimizin veya

heyecanlanrruzm olusturduqu

bir suzqecten

gec;erek hissedilmektedirler

(Ank, 1996).

2.4.4 Ostun Zekah Ogrencilerde Motivasyon
Yasarrurruzda ki tum basanlarda motivasyonun rolu uzun bir zamandrr
bilimsel cahsrnalara onculuk etmektedir. Motivasyon kavrarruru en iyi sekllde
soyle ifade edebiliriz; potansiyel ile performans arasmdaki fark. Motivasyon

hemen hemen herkesin hayatmda yer alan ve onernll bir tepkidir. Burdan
hareketle ustun zekah bireyler icinde bir o kada etkisi oldukca daha fazla
olrnaktadrr.
Renzulli' ye (1986) gore ustunluk kavrarm: motivasyon, yetenek ve
yaratrcurqrn kesistiqt kurnede bulunmaktadrr,

Bu g6r0$e gore ustun zekah

kabul edilebilmek icm motivasyon gerekli bir sart ise, ustun zekah olduqu
halde bunu qosteremeyen ogrencilerle nastl basa crkmarmz gerektigi
onurnuze onernll bir problem olarak gelmektedir. Ostun zekah bireylerde
gorulen basan d0$0klugunun kavrarulabilrnesi icln, ustun zekah olmanm
basanyi garantilemediginin bilinmesi gerekmektedir.
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Cocuklann
olduklanru

dogu~tan

varsayarsak,

icqudusel

edebiliriz?

Ustun

zarnanlardrr
uzerine

acaba

motivasyonu

Dusuk motivasyonun

ogrenme
neden

icin

iggudusel

bazi

ustun zekah cocuklar

" kaybediyorlar

bir

isteqe

ya da qosteremiyor

sahip
bu "

olabiliyolar?

altmda yatan psikolojik nedenleri daha iyi nasil fark
zekah

bireylerle

ilgili

90k az sayrda arastirma

ise bircok

arastrrma

motivasyon

konusunda

vardrr, Bununla

yapilrrustrr.

Yapuan

uzun

birlikte motivasyon

bu arastrrrnalarda

ki

motivasyon kurarnlan, bize ustun zekah bireylerin bu potansiyellerini qosterip
qosterernedlqi konusunda 1~1k tutabilir.
Potansiyel

ile performans

arasmdaki

farklrlrk motivasyon

kabul edersek, o zaman ustunlerde motivasyonun
kazanmaktadrr,

onemi daha da kryrnet

Cunku bir on kabul olarak ustunlerln performansmm

olduqunu dusunuyoruz.
du~uk

olduqunu

basan

yuksek

Ostun zekah bir cocuk akademik basansrzlrk ya da

yasiyorsa,

o zaman

buyuk olasrhkla

buna sebep

olarak

motivasyon du~uklugu yasryor diyebiliriz.
Amabile, yaratrcrhqrn altmda yatan 6 faktorden birininde motivasyon
olduqunu

soylemistir.

qorrnektedir.

Fakat

bahsetmektedir.

lcsel

motivasyonu

bu

bununla

birlikte

olrnast

aln

faktorden

gereken

biri

iki

olarak

faktorden

Bunlar;

Alana 6zgun beceriler.
Yaratrcihqa ozgun beceriler.
Amabile,

bu faktorterin

icsel

motivasyonla

beraber

(odul

ve drs

baskidan daha ziyade) yaratrcrhq: daha fazla ortaya 91akrd191n1 soylemlstlr
(Clark, 1997).
Arastrrmacrlann
6grenmeye
bireyler

bu

cahsrna

yaparken

sorduklan

soru;

ustun

bireyler

karsi lcsel bir motivasyona sahip iseler, o zaman neden ustun
icsel

motivasyon

bastrrmaya

cahsryorlar

ya

da

ortadan

kaldmyortar, Ostun bireylerdeki motivasyon d0$uklugu ile ilgili simdiye kadar
90k az sayrda cahsma yaptlrmstrr. Bununla birlikte, sirndiye kadar uzerinde
oldukca

arastirma

yaprlmrs ve iyi olusturulrnus

konuda bizlere yol qosterebiflr (Colangelo, 1997).

motivasyon

kuramlan

bu
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Bir Motivasyon Problemi Olarak D0$Uk Basarr: Akademik basansrzhk
bircok sebebe bagll olabilir. Bunlardan bazilan sunlardir:
1. Olcurn yanhshklan
2. Cevresel faktorler
a. Ailevi problemler,
b. Okul Cevresi,
c. Olumsuz srruf etkilesimi, bunlardan bazrlandrr,

1. Psikometrik Hatalar: Bireysel ya da davrarus grup testleri yanlrs
yaprlabillr veya yanlrs hesaplanabilir. Test sonuclari yanhs
yorumlanrms olabilir veya davrarns olcurn hatasi olabilir.

2. <;evresel Nedenler: Ailevi problemler, okul cevresi (olumsuz srruf
ortarru, kotu arkadaslar). Okul ortarm iyi olsa veya ailevi problemleri
olmasa bile, bazi ustun ogrenciler psikolojik sebeplerden dolayi
asaqrdaki davraruslardan bir veya birkac davrarusuu qosterebitir:
a. D0$0k caba
b. irrasyonel d0$0k ya davrarus yuksek benlik beklentisi
c. Zor qorevlerde sabrrstzlik
d. Ogrenirken zevk almama
Bu tur davraruslar

motivasyon

1$1Qmda daha iyi cozulebillr, Yukandaki
motivasyon"

un eksikliqinden

ortaya

ba~llg1 altmda yaprlan cahsmalann
bahsedilen davraruslar " i9gudusel
crkrnaktadrr.

lcqudusel

motivasyon

ortahkta bir odul olmamasma raqrnen bireyin bir gorevle ugra$ma askrru ifade
eder.

Yukarda

siralanan

sebepler

(olumsuz)

zekah birey basan du~uklugu yasayabilrnektedir

Dweck
smiflarda

ve

arkadaslan

koyulan

arnaclann

ogrencilerin
basanlarrru

olmadrqt halde 9ogu ustun
(Colangelo, 1997).

becerilerinden
etkilediqini

daha

ziyade,

soylernektedirfer,

Ogrencilerin koyrnus olduklan hedeflerinin de kendi zekalarmm alqrlayrs
$ekilleriyle ilgili olduqunu dusunmektedirler.
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Dweck' e gore 2 temel zeka gor0$0 vardir. Bunlar;
1- Olus (entitiy)
2- Arns (Incremental)

Olus goru~One gore, zekarun sabit yani deqismez
pzelligi olduqunu varsayarlar.
duygular

verecek

(fixed) bir kisilik

Kendi becerileriyle ile ilgili olumlu, guzel, hos

aktiviteler

ile

pedeflerini benimsemektedirler.

ugra~irlar.

Bu

kuramcilar

perforrnasm

Basan durumlanru kendi yeteneklerini olcen

bir grafik olarak qorurler. Kendilerini quvenli olduklanm hissettikleri ogrenme
durumlarma
kendilerini

yakla~t1klannda

uyumlu ogrenme

guvenli hissetmedikleri

ogrenme

davrarust qosterirler.

ortamma

Fakat

vaklastrklannda

ise,

uyumsuz bir ogrenme davrarusi qosterlrler. Yetenek ile caba arasmda zit bir
iliski olduquna

inarurlar.

Bu ogrenciler

eger 90k cabalanrun

sonucunda

basanh olurlarsa yeteneklerinden suphe etmeye baslarlar.

Artrs kurarncilan ise, kendi zekalanrun degi~ebilir bir gayretin neticesi
olarak dusunurler, Basan durumlanru kendi yeteneklerini ilerletebilecekleri

bir

imkan olarak dusunurlsr. Bundan dolayi, performans daha ziyade ogrenmeyi
onernserler. Gayret ile yetenegin, doqru orantih olduklanna
zor

bir

qorevle

gorevlerde

karsilastrklarmda

ise, kendilerine

eek

caba

sarfeder

olan gi.ivene bakmaksizm

inandrklanndan
uqrasrrlar,

uyumlu

Bazi

ogrenme

davrarust qosterirler (Colangelo, 1997).
Di.i$i.ik basan ile kar$1la$t1g1m1zda, sebep olarak bu dusuk basanya
motivasyon

probleminden

suohelenlyorsak,

eqitimcl

olarak

asaqrdak'

sorulan sormarmz gereklidir;
1 . Bu ogrenci igin hedef ve beklentilerim nedir?
2. Ogrencinin bu ogrenme qorevlyle ilgili hedef ve beklentileri nelerdir?
3. Hedefler hem benim icin hem de ogrenci icin acik rrudir?
4. Hedefler catrsma icinde midir?
5. Hedeflerimizin engelleri nelerdir?
6. Ogrencinin bu ogrenme qorevinde ilgi duzeyi nedir?
7. Eger hedefler farkll ise, on Ian uyumlu hale nasil getirebilirim?

su
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ilgi duzeyi yuksek degil ise, onu nasil yukseltebilirim?
Bu sorulara verilen cevaplar, hem sorunun tespitini, hem de ogretim
yontemi otusturmarruzi saqlar, Hedef, ilgi ve krsrtlarnalar uzerinde
ogrencinin

motivasyonu

yok deme damgalamasmdan

kurtulrnus

z ( Silverman, 1993).

2.5.

ilgili Ara~tarmalar

2.5.1 Motivasyon ile ilgili Yap1lm1~
Ara~tirmalar
Egitim

kurumlanru
olan

kademisyenlerin
edenlerle

kurumlardan

quduleme

aractanrun

motivasyonlarmm

dusrnesi

akademisyenlerin

diger

siruf

ayiran
90k

yaprsi
cesltli

buralarda
olrnastmdtr.

artmasi ya da cesltli i9sel ve dissal

iclnede

yans1yacakt1r.

Bu

sebeple,

motivasyonunun dusuk olmasi ogrencinin de motivasyonun

eksi duzeyde olmasma sebep olacaktrr. Motivasyonu ve i$ doyumu d0$0k
olan akademisyenin

bu durumu ogrencilerine yansrtmast, ogrencilerin derse

katrhrnlannm ve motivasyonlannm
Peker,

2009).

ogrencilerin

Ders anlatan

motivasyonunun

disiplin sorunlannmda

ogretmenin

motivasyonu

ortadan kalkt1g1 qozlemlenmistlr

saptanmasi

yuksek

olduqunda

da artt1g1 ve aktif hale geldikleri icin srruf i9i

Kurarncrlar, farkh motivasyonel
seviyelerinin

dusmesine sebep olcaktrr (Karaboqa ve

(Mentis ve Tas, 2005)

beceriler qosteren ogrencilerin

gerekliligini

soylemektedirler.

yola cikarak, ogrencilerin bilime karsi motlvasyonlanm
qeltstlrilmesi qerektlqi soylenmektedir

motivasyon

lste bu ifadelerden
arastrrmak icin olcek

(Tuan, Chin ve Shieh, 2005). A$ag1da

motivasyon duzeylerinin 619ulmesi ile ilgili cahsma sonuclanndan

bazrlanna

asaqida yer verhmlstlr:
Beyaz'
elemanlannm

m

(2012)

neden

bu

cahsmasmda

motivasyon

d0$0klugu

ogrencilerin
ya$ad1g1

verilmektedir. Ogrenciler genellikle meslek yuksekokullanna

ve

ogretim

hakkmda

bilgi

istek dl$1 zorunlu

olduklan icin gelmekte, bu nedenle, ogrenciler ogretilmek istenenlere ihtiyac
duymuyorlar havasi icerisindedir. Bu duruma gore; ogrenciler genellikle 2 ya
da 3 defa unlverslte smavma girdikten sonra meslek yuksekokulunu

zorunlu
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etmekte, ogretim elemanlan ise kariyer yapma ftrsati bularnadiq:
bu okullarda

kalmaktadrr,

m oldukca

dusuk

kariyer yapmak

Meslek Yuksekokullarinda

olmasrnm

olarak

ise ogretim

arnacryla baska universitelere

yonelmeleri

iJrnektedir. Bu gibi nedenlerden

nedeni

doktorall

delay: da ogrencilerin

ve ogretim

nlanmn motivasyonu oldukca dusuktur.
Dur' un (2014) de yapt1g1 calismanm

amaci liselerde qorev yapan

trnenlerin motivasyon duzeyleri ile motivasyon ve okul kulturu arasmdaki
erin irdelenmesidir.

Arasnrma nicel bir cahsma olup tarama yontemi ve

etteknigi otusturulmustur. Arastrrmanm evreni istanbul iii Avrupa yakasi,
§klemi ise istanbul iii Avrupa yakasmda bulunan 3 egitim bolqeslnden esit
rtlarda olmak uzere rastgele belirlenen ogretmenler arasmdan gonulluluk
allnarak secirnistir. Arastrrma sonuclarma gore okul kulturu ile
9s1
<:>tivasyon arasmda anlamll bir ili$ki vardir. Aynca motivasyon ve okul
Qlturu olcekleri puanlarma gore cinsiyet, medeni durum ve mesleki krdem
tkenlerl arasmda anlamll fark gorulmemi$tir. Fakat okul kulturu olgegi temel
almd1gmda yas degi$kenleri arasmda anlamll bir fark ortaya cikmtstrr.
Birkan' run (2009) bu cahsmasmda

ise bireyleri belirli bir davrarusi

sergileme

hususunda

harekete gegiren gug olan motivasyon,

hayatmda

basan icin kritik bir onern tastmaktadir.

gogunun motivasyonun
isyerinde motivasyon
kazanrrustrr,

Bu

degi$mektedir.

yararlannm

farkmda

saqlayan faktorleriyle

motivasyon

etkenlerinin

gunumuz

Gunumuz

olmayrsi

i$

liderlerinin

sebebiyle,

liderlerin

ilgilenmeleri

alqilamalan onem

oncelikleri

de

ki$iden

klstye

Oyle kl her bireyin tatmin olmaya 9all$t1g1 bireysel ihtiyaclan

bulunrnaktadir.
Karaboqa'

nm

(2007)

duzeyinin cahsan motivasyonu

bu

arastrrmasi

yonetictlerln

motivasyon

uzerlndeki etkisini olcmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenle ortaoqretim okul yonettcllerlnin ve kendilerine bagl1 ogretmenlerin
motivasyon duzeyleri arastrrmaya konu olmustur, Cahsma neticelerine gore
ogretmenlerin

isln kendisiyle alakah motivasyon duzeyi uzerinde sadece okul

yonetlclslnin sosyal statuden ve yonetlci davrarusmdan duydugu motivasyon
seviyesinin

anlamll

etkisinin

olduqu,

isin drsmdakl

etkenlerden

hissettlql
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seviyesine yalrnz okul yonetlcisinin i$in i9eriginden ve ucretten
motivasyon

seviyesinin

anlamh

etkisinin

olduqu

sonucuna

istrr (Karaboqa, 2007).

Demir'in (2015) yrlmda yapt1g1 arastrrmarun arnaci, okul rnufettislerinln
ogretmenlerine

mesleki

rehberlik qosterrne durumlarma

ve

bu

raruslann ogretmenleri ne seviyede guduledigine ait ogretmen qoruslerini
ptamak ve okul mutetttslerlmn mesleki rehberlik davraruslan ile bu
vraruslann ogretmenleri guduleme seviyeleri arasmdaki ili$kiyi olcrnektir.
ra$tirmanm evreni 2014-2015 egitim-ogretim yihnda Usak ilinde bulunan,
1

ilkokulda qorev

yapan siruf ogretmenleri tarafmdan kurulmustur.

rastrrrnada orneklem yontemine basvurulrnarrus arastrrmada evrenindeki
t.um ogretmenlere uygulanmaya cahsrlmrstrr. Bu doqrultuda, 216 ogretmene
Ula$1lm1$t1r. Yaprlan analizler sonucunda, ogretmenlerin okul mutetttslerlnln
mesleki rehberlik yapma qorevlerine ait yorumlanrnn birbirlerine denk olduqu
anlasilmakta ve mutetttsler'n bu qorevlerini "az" seviyede yerine getirdikleri
sonucuna vanlrrusnr. Okul mufettislerinln mesleki yardim ve rehberlik
hususunda serqllediql davraruslann ogretmenlerin gudulenmesine etkisi ise
"orta" seviyede olmustur, Okul mutettlstertnln mesleki rehberlik davraruslanrn
ortaya koyma seviyeleri ile bu davraruslann ogretmenleri quduleme seviyesi
arasmda anlamli olumlu yonde bir iliskl saptanrmstrr.
Akun, (2015) yrlmda yapt1g1 cahsmada okullarda cahsan ogretmen ve
idarecilerin motivasyon ve doyumunun belirlenmesi, ogretmen ve idarecileri
gudulemede
farkllllklanna

kullarnlabilecek motivasyon araclanrun, degi$en personal
gore

deqlsiklik

gosterip

qostermediqinl

saptamak

icin

yaprlrmstir. Bu arnacla Adana iii Seyhan ilcesinde 27 okul ve egitim
kurumundan 75' i idareci ve 85' i ogretmen toplam 160 katrhmci ile anket
uyqulanrnrs, ogretmen ve idareciler icin birinci oncellqln i$ quvencesi ve
sosyal haklar olduqunu sonucuna ulasrlmrstrr. Yonetici atama yonetmeliginin
genel sartlara gore uyqulanmast

ogretmen ve idareciler tarafmdan cokca

destek qormustur. Ogretmen ve idarecilerin son bes y1I lcinde qorev yeri
degi$ikliginin

90k

fazla

olduqu

bu

sonuclarm

egitim

cahsanlanrun

qudulenmeslni olumsuz yonde etki yapt1g1 sonucuna utasurmsur.
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nm (20~5) bu ara~tirmasmda, dev\ete ait i\kogretim
Qah~an

ogretmen\erin

oku\ -yonetic\\er\nden be\<..\ed\\<..\er\

yaklasrmlanm saptamak ve ogretmenlerin demografik ozellikleri
mdan

bekledikleri motive etme yaklasnnlannda tarklrlasma

olup

d1gm1 belirlemek icin yap1lm1$t1r.Ara$tirmanmevrenini Usak ii srrurlan
bulunan devlet ilkokul ve orta okullannda qorev yapan 1669
ic;ermektedir. Orneklemini basit tesaduf ornekleme yoluyla
rlenen 452 ogretmeni kapsarnaktadir. Bu cahsrnada veri toplama araci
rak "Okul rnudurterinln ogretmenleri motive etme yaklasrrnlanru belirleme"
egi

uygulanm1$tir.Ara$tirmanm

sonucunda,

ogretmenlerin

okul

oneticilerinden Ost seviyede yonetsel motivasyon yaktasunlanrn ve psikopsyal motivasyon yaklasrmlanru arzuladrklari amasurrusnr. Bununla birlikte
ahsmada

ogretmenlerin

demografik

ozelikleri

olarak

ele

alman

9insiyetlerine, branslanna, krdernterlne, egitim durumlanna ve bulunduklan
okuldaki

calisma saatlerine gore idarecilerden arzuladrklan

yakla$1mlannm

sayrsal

olarak

degi$iklige

motivasyon

ugramad191 bulgusuna

rasnamtrmsnr.
Koroglu (2014) yrlmdaki cahsmasmda ustun yetenekli cocuklann
sosyal medya kullarurn motivasyonlartru Kullanimlar ve Doyumlar Yaklasrrru
acismdan belirlemek arnacryla yapilrrus bu arastirmada, betimsel nitelikli
tarama modeli kullarulmrsttr. Arastirma grubu, 2012-2013

egitim- ogretim

yilmda istanbul Bilim ve Sanat Merkezi, Beslktas Bilim ve Sanat Merkezi ve
Beyazit Ford Otosan ilkogretim Okulu' nda egitim alan ustun zekah
ogrencilerden olusmaktadir. <;a11$manm veri toplama araci olarak arastrrmaci
tarafmdan geli$tirilen bir anket uygulanm1$tir.
Toplam 401 ogrenci ile yaprlan calisma sonucunda ustun zekall
ogrencilerin,

sosyal

medvayi en cok eglence arnaciyla

kuuandiklan

belirlenmi$tir. Arastrrmarun sonuclan ustun zekah ogrencilerin sosyal
medyayi pragmatik sekilde kullanma egiliminde olduktanru ve internet
kullarurn sebepleriyle sosyal medya kullarum sebeplerinin ayru olduqunu,
aynca YouTube, Facebook ve Twitter'm en srk ziyaret ettikleri sosyal ag
ulasimlan olduqunu ortaya cikarrmsnr.
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ehlivanoqlu
cak ogrenci

(2010) ise bu 9all~masmda
sayismm

90k az olmasr,

ynlerin ve ogretmenlerin
saglamaktad1r.

genel liseden Oniversiteyi

gelecek

genel

lise ogrencilerinin,

kayqrsrru ve motivasyonunu

Ogretmenlerin

verdiqi

basansmin

eksi

puanlarla

lendirilmesi bir not enflasyonuna sebep oldugu gibi, ogrencilerinin SBS
1 haricinde

kazarumlannm

ikincil ve onernslz olmasi,

ve gOdOlenmesini eksi yonde etkilemektedir.
ogrenciler

yazrltlara

yeterince

Bu etkenler sebebiyle

onem vermemekte,

dO~OklOgO, test cozme stratejileri

ogretmenlerin

hakkmda

sagllk

sorunlari,

fazla bilgi sahibi

gibi bulgular karsmnza cikmaktadir.
Egitim fakultesi ogrencilerinin
motivasyon

problemi

genel olarak pozitif motivasyona

olusturan

sartlarla

daha

sahip

az karsilastndan

rstrr, Ogretmenligin son zamanlarda secilen meslekler siralamasmda
siralarda

yer

alrnasr,

bunun

bir

sebebi

olarak

dusunulebillr.

K1z

erkeklere oranla Ost dOzeyde pozitif motivasyon kaynaqma sahip
, erkek

ogrencilerin

ise daha

90k motivasyon

Bu durum, cinsiyet rolleri, ogretmenlik
bunlann

motivasyonla

alakalanru

saptama

problemi

ya~ad1g1

rnesleqi ozellikleri ve

gerekliliginin

ortaya cikmasnu

saqtarmstrr (Acat ve Yenilmez, 2004).
Demirel

(2008) bu cahsmada

i~ tatmini

ile ogrenme

motivasyonu

arasmda Ost di.izeyde olumlu yonde bir tliski olduqu belirlenirken,

orqutsel

ogrenme ki.ilti.iru ile ogrenme motivasyonu arasmda olumlu yonde di.i~i.ik bir
ili~ki olduqu

saptanrrustrr.

seviyelerine

gore

cahsanlann
saptanrrnstrr.

degi~iklik

Ogrenme

motivasyonunun,

gosterdigi

calrsrna vakitlerine

ve

i~letmenin

gore herhangi

cahsanlann

egitim

yonetim sekli ve

bir degi~iklik gostermedigi
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Ostun Zeka ile ilgili Yap1lm1~Olan Bazi Arastrrrnalar
in (2013) yapt191 cahsmada,
mukemmeliyetcllik

ustun zekall olan ve olmayan

ile akademik oz yeterlikleri arasmdaki ili$kiyi

zamanda mukemrneliyetclllk ile akademik oz yeterliklerini cesitli
prier acismdan irdelemeyi hedeflemistir.
Arastrrmarun sonucunda, ustun zekah olan ve olmayan cocuklann
ografik ozelliklerine

gore rnukernmellyetcilik ve akademik oz yeterlik

i;yelerinin degi$kenlik gosterdigi, ustun zekah ogrencilerin 90k boyutlu
ikemmeliyet9ilik ol9egi hatalara asm ilgi alt boyutu drsmdaki tum alt
ile

ustun

zekah

olmayan

ogrencilerin

ise

90k

boyutlu

ikemmeliyet9ilik ol9egi hatalara asm ilgi alt boyutu ve davraruslardan
alt boyutu drsmdaki tum alt boyutlan ile akademik oz yeterliklerinin
anlamll derecede etkileslrnll bulunduqu ortaya cikrrustrr,
Ogurlu' nun (2012) bu arastrrrnasmda qeleceqin liderleri olma sanslan
ustun zekah ogrenciler ile olmayan ogrencilerin liderlik becerilerinin

, bu beceriyi qelistirmek hedefiyle bir program tertiplenmesini,
1 ve etkililiginin smanmasrru icermektedir.

Bu sebeple 15

oturumluk "Liderlik Becerileri Gelistirme Program!" hazrrtanrmstrr.
Arastirma

genelinde ogrencilerin liderlik yeteneklerini saptamak icin

veri top lama araci olarak, arasnrmaci taraf mdan qecerlik quvenirllk cahsrnasi
yapilan, Liderlik Becerileri Ol9egi (LiBO) uyqulanrrustir.
Arastrrrnarun sonucuna gore, liderlik yeteneklerini geli$tirmeye dayall
olusturulan

programm hem ustun zekah olan hem de ustun zekah olmayan

ogrencilerin liderlik yeteneklerini pozitif yonde etkiledigi karusma vanlrmstrr.
Opengin' in (2011) buu cahsmasmm

arnaci, ustun zeka etiketinin

ustun zekali olarak belirlenen ogrencilerin kendilerine, ailelerinin ve
arkaoaslannm

davramslanna

iiiskin alqilan ustundek' sonuclarrna bakrlrmstrr.

Bu arastrrma, Anadolu Oniversitesi tarafmdan yurutulen Ostun Yetenekliler
Egitim Programlan' na (OYEP) basvuran ogrenciler ile olusturulmustur,
c;a11$maya, 2011 yilmda OYEP' e basvuran 415 ogrenci ve bu ogrenciler
arasmdan ustun zekah olarak tarulanan 26 altmci smif ogrencisi dahil

46

Arasturnada,

Ostun

Zeka

Etiket

Etkileri

Olgegi

(OZETO)

nustrr. Olcek, programa basvuran 415 ogrenciye basvuru sirasmda,
ekah olarak tamlanan 26 ogrenciye ise programa basladiktan 8 hafta
son-test olarak tekrar yaprlrrustrr.

Arasnrma

bulgulan toplam test ve alt olcek igeriginde,

tininogrencilerin

kendilerine

1> davraruslarma

yonellk alqilannda

lanna lliskin alqilannda
termi$tir.

Madde

ustun zeka

ait du!;,Oncelerinde, ailelerinin

kendilerine

yonelik

onernli bir degi!;,iklige etki etmedigini

bizlere

bazmda

ve akranlannm

kendilerine

bak1ld19mda ise

"Arkada§lanm arasmda

dimi yalntz hissediyorum", "Ai/em beni ba§ka 9ocuk/arla 90k fazla
·as/,yor" ve ''Arkada§lanm zay1f yonlerim ile alay ediyorlar" maddelerinin
. . fest ve son-test kar$1la!;,t1rmalannda anlamh bir artrs olduqu fark edllrnistlr.
ustun zekah olan cocuklarm,
normal

ogrencilere

akranlannm

gore daha

negatif

davrani!;,lanna
alqilara

yonelik

yer verdikleri

Ostunel' in (2008) bu calrsmadaki hedefi ustun zekah cocuklann
segimlerinin
dogrultusunda

okuldaki

ilgili literatur

basanlanna
taramasi

etkilerini

belirlemektir.

otusturulmus,

istanbul

PC

Bu hedef
Bilim Sanat

Merkezi' ndeki 47 ustun zekah cocuk arastrrrnanm orneklemini kapsarrustir.
Bu ogrencilerin gitmekte olduklan 16 devlet okulundan belirlenen 818 ogrenci
arasnrmaya eklenmistir. Arasurmarun hedefi ustun zekah cocuklar ile normal
cocuklann PC oyun alqilan arasmdaki farkhhklan ortaya koymaktir.
Arastirma

bulgulan

bizlere

ustun

zekah

ogrencilerin

PC

oyun

tercihleriyle okul basanlan arasmda anlamh bir ili!;,ki olduqunu ve ustun zekah
ogrenciler ile diger ogrencilerin PC oyun alqrlan arasmda anlarnh bir farklihk
olduqunu ortaya koymustur,

B0L0M Ill
YQNTEM

Bu bolumde, arastrrmarun modeli, cahsma grubu ile veri toplama araci,
.l~rin toplanmasi ve verilerin cozurnlenmesi acrklanrrustrr.

;Ara~t1rmanm Modeli
Arasttrma,

betimsel tarama modelinde desenlenmlstir.

Bu yontern,

l~ylan, objeleri, nicel ve nitel varhklan, kurumlan ve cesitf alanlan qldugu gibi
timlemeye, aciklarnaya calistr (Karasar, 1995; Kaptan, 1998). Bu yontemle
icel

bir cahsrna

9al1:;;1lm1:;;tir.

olan

Basan

Bu doqrultuda,

Odakll

Motivasyon

6l9egi

ustun zekah olan ve olmayan

motivasyon puanlan belirlenmeye cahsrlrmstrr. Arasnrmada

uygulanmaya
ogrencilerin

nitel bir cahsrna

olarak ise ogretmenlere uyqulanrms olan yan yaprlandmlrrus qorusrne formu
kullarulrrusnr.

3.2. Evren ve Orneklem
Arastirmarun

evrenini ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerden

ilkogretim 7 ve 8. srrufta ogrenim qormekte olan ogrenciler olusturrnaktadrr.
Kahrarnanrnaras
ogrenciden
qoren

Bilim ve Sanat Merkezinde

100 tanesi ve Abdulrahim

sabahci

olusturmaktadrr.

480

ogrenciden

100

(BiLSEM)

egitim qoren 143

Karakoc Ortaokulunda
tanesi

arastrrrnarun

ise ogrenim
orneklemini

Aynca yan yaprlandmlrms gorO:;;me formunun uyqulanmasi

icin BiLSEM' de qorev yapan 10 ogretmen ve ortaokulda qorev yapan 10
ogretmen arastrrrnarun orneklernine dahil edtlmistir.
Arastrrmarun orneklerni elverlsll orneklerne tekniqinde hazirlanrrusttr.
Elverisll ornekleme (Convenience Sampling), arastrrmacmm rahatllkla
ulasabilecepi orneklem elemanlarm icine almayi tcerlr, Arastrrmaci bu
orneklerni bazen orneklem tasartamasi ve ulasmas: 90k zor olduqu

48

durumlarda

bazen de evren elernanlanrun

hepsini belirlemenin

irnkansiz

olduqunda durumlarda kullandrq: orneklern tipidir. Bu orneklerne sekli, pratik,
ekonomik ve zamandan kazandirmasi

sebepleriyle tercih edilebilir (Monetle,

Sullivan ve De Jong, 1990).
Arastrrmanm

evren ve orneklemini

olusturan ustun zekah olan ve

olmayan 7. ve 8. siruf ogrencilerinin dag1llm1 Tablo 1' de verilmistlr.

Tablo 1. Cah§ma grubunu olusturan ustun zekah olan ve olmayan 7. ve
8. sunf ogrencilerinin dag1hm1
Okul

7.sm,f

8. srmf

Bi LS EM

55

45

Abdurrahirn Karakoc Ortaokulu

55

45

Arastrrmarun evren ve omektemlnl olusturan ustun zekah olan ve olamayan
ogrencilerin ogretmenelrinin dag1l1m1 Tablo 2' de verilmistir.

Tablo 2. Cah§ma grubunu olusturan ustun zekah olan ve olmayan
ogrencilerin ogretmenlerinin dag1hm1
Okul

BiLSEM

Abdurrahlm Karakoc;

Ortaokul
Ogretmen

10

10

3.3. Verilerin Toplama Araclan
Bu arastrrmada,
yonternler
arnaclanrmstrr.

kullarnlarak,

arastirma

verilerinin

arastirma

toplanmasmda

yonterninin

nicel ve nitel

zenqlnlestirilrnesi
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Arasttrma

kapsammda ogrencilerin bazi demografik ozelliklerinl

belirlemek arnaciyla Klsisel Bilgi Formu ve nicel verilerin toplanmasmda
Semerci (2010) tarafmdan qelistirilen

35 maddelik Likert tipi olcek olan

"Basan Odakh Motivasyon Olgegi" kullarulmrstrr,
Olcek

iki bolurnden olusrnaktadrr, Birinci bohlrnde ogrencilerin

cinsiyet, srmf, anne egitim durumu, aile gelir durumu ve anne cahsrna
durumunu bilgilerini belirlemeye yonelik kislsel bilgi formundan olusmaktadir.
ikinci bolurnde ise "kesinlikle katrhyorurn", "katrhyorurn", "fikrim yok",
"katrlrruyorurn" ve "kesinlikle katrlrruyorurn" olmak uzere 5 likertlidir. 35
maddeden olusrnaktadrr, Olgegin ig tutarlihk katsayrsi (Cronbahc Alpha)
0.896' drr,

Aynca nitel veri toplama araci olarakta "Ogretmenlerin ogrencilerin
Basan

Odakh

Motivasyonlanru

artrrmalanna

yonelik

uyqulamalanru

belirlemek arnaciyla" arasttrmact tarafmdan qelistirilen, 2 sorudan olusan ve
yuz yuze gergekle~tirilen yan yaprlandmlrrus goru~me formu kullarulrrus ve 5

alan uzmarurun goru~u almarak son hali verilrnistir, Arastrrmada kullarulan
veri toplama araclan Ek' 1 ve Ek 2' de vertlrnistir.
3.4. Verilerin Tcplanmasi
Arasnrmarun

verileri 2015-2016

egitim

ogretim

yrlrrun birinci

donerninde 2 haftallk zaman diliminde ogrencilerin okullannda yaprlrrustrr
Kahrarnanmaras

ilindeki

cahsrnalar

ayru

zamanda

baslatrhlrms ve

sonlandmlrrustrr.
Arastirmada

kullarulacak veri toplama

araclarrnm kullamlmasi

amacryla onceden belirlenrnis okullar icin Kahrarnanmaras Valiliginden izin
alinarak, orneklern dahilindeki belirtilen okullarda Klsisel Bilgi Formu, Likert
tipi motivasyon olgegi ve yan yaprlandmlnus qorusrne formu kullamlrrustrr.
Uygulama yapihrken, saqhkh sonuclara ulasilabilmesi arnaciyla uygulama
surelerine ve gruplann sayrsma ozen qosterilrnistir.
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3.5. Verilerin Analizi
Ogrenciler taraftndan isaretlenen basan odakh motivasyon olgegine
iliskin verilerin cozurnlenrneslnde SPSS 23.0 proqrarm kullarulrms ve
betimsel istatistiklerden yararlarularak yuzde ve frekanslar aritmetik ortalama,
standart sapma, en dusuk ve en yuksek deqerler hesaplanrmstir. Daha sonra
katrhmcrlarm ankete verdikleri yarutlar ile baqrmsiz deqiskenler arasmdaki

Iliskiyl ortaya crkarrnak arnaciyla T-testi ve Tek Yonlu Varyans Analizi
(ANOVA) ve Kruskal Wallis-H testi analizi yaprlrmstrr.

BOLOM IV
BULGULAR VE YORUMLAR

bolumde, arastrrmarun genel ve alt arnaclan c;;erc;;evesinde toplanan
istatistiksel cozumlernelerlnden elde edilen bulgular ve yorumlar
a sunulmaktadrr,

grencilerin Demografik Ozellikleri

Tabla 3' de veri toplama araciru lsaretleyen ogrencilerin ustun ve

.rr olamayan durumlanna ait daqrhmlan verilrnistir.

1:>lo 3. Ogrencilerin Osti.in Ogrenci ve Normal Ogrenci Olarak

n

%

100

50.0

100

50.0

200

100.0

Tabla 3' de goruldOgO gibi arastrrmaya katrlan ustun ve normal
ogrencilerin % 50' sinin (50) ustun zekah, %50' sinin (50) normal ogrenci
olduqu betirlenmistir.

Bu bulgulara gore, ogrencilerin esit sayrda dag1hm

qosterdiql qorulmektedir,

Cinsiyet
Tabla 4' de veri toplama aracrru isaretleyen ustun ve normal
ogrencilerin cinsiyete gore daqrhmlanna yer verilmistir.
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Osti.inve Normal Ogrencilerin Cinsiyete Gore Dag1llmlan

n

%

107

53.5

93

46.5
100.0

200

Tablo 4' de goruldugu gibi ara~t1rmaya katrlan ustun ve normal
%53.5' i (107) kiz ogrenci, %46.5' i (93) ise erkek ogrenci olduqu
Bu bulqulara gore, ogrencilerin cinsiyete gore esit sayida
rm gosterdigi gorulmektedir.

Tablo 5' de veri toplama aracrrn i~aretleyen ogrencilerin struf
gore dag1l1mlan verilmi~tir.

Tabla 5. Osti.in ve Normal Ogrencilerin Sm1f

Di.izeylerine Gore

Dag1hmlan
n
7. simf
8. srruf
Toplam

%

110

55.0

90

45.0

200

100.0

Tablo 5' de goruldugu gibi ara~tirmaya katrlan ustun ve normal
ogrencilerin %55' i (110) 7. Sm1f, %45 (90) ise 8. S1n1f duzeyinde olduqu
belirlenmi~tir. Bu bulgulara gore, ogrencilerin srruf ouzeylenne
sayida dag1llm gosterdigi gorulmektedir.

gore esit
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Aile Gelir Durumu
Tabla 6' da veri toplama araciru lsaretleyen ogrencilerin aile gelir
durumlanna gore daqrhrnlan verilmistir.

Tablo 6. Ostun ve Normal Ogrencilerin Aile Gelir Durumlarma Gore

Dag1hmlan
n

%

DLI$Uk

11

5.5

Orta

144

72.0

Yuksek

45

22.5

Toplam

200

100.0

Tabla 6' da goruldugu gibi arasnrrnaya katrlan ustun ve normal
ogrencilerin aile gelir durumlanrun %5.5' inin (11) dU$Lik, % 72' si (144) orta
ve %22.5' inin (45) yuksek olduqu belirlenmlstlr. Bu bulgulara gore,
ogrencilerin ailelerinin orta gelir arahqrnda olduklan bellrlenmlstlr.

Anne Egitim Durumu
Tabla 7' de veri toplama aracrru tsaretleyen ogrencilerin anne
egitim durumlanna gore daqrltrnlan verilmistir.
Tablo 7. Osti.in ve Normal Ogrencilerin Anne Egitim Durumlarma Gore
Dag1hmlan
N

%

ilkokul

46

23.0

Ortaokul

36

18.0

44

22.0

Oniversite

60

30.0

usansustu

14

7.0

Lise
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Tabla T de goruldugu gibi arastrrrnaya katrlan ustun ve normal
ogrencilerin anne egitim durumlannm

%23' unun (46) ilkokul, %18' inin (36)

ortaokul, %22' sinin (44) lise, %30' unun (60) universite ve %7' sinin (14)
lisansustu

egitimi

olduqu

belirlenrnistir.

Bu bulgulara

gore

ogrencilerin

gogunlugunun annesi lisans ve tisansustu egitim alrnadrq: belirtenrnistir.

Anne Cah~ma Durumu
Tabla 8' de veri toplama

aracrru isaretleyen

ogrencilerin

anne

cahsrna durumlanna gore dag1l1mlan verilrnlstlr.

Tablo 8. Osti.in ve Normal Ogrencilerin Anne cahsrna Durumlarma Gore
Dag1hmlan
n

%

Cahsryor

69

34.5

Calrsmtyor

131

65.5

Tabla

8' de goruldugu

gibi arastrrrnaya

katilan

ustun ve normal

ogrencilerin anne calrsma durumlannm %34.5' i (69) cahsryor, %65.5'i (131)
ise cahsrnryor olduqu belirlenrnistir. Bu bulgulara gore ogrencilerin gogunun
annesinin cahsrnadrq: belirlenrnistir.

4.2.

Ostun Zekall Olan ve Olmayan Ogrencilerin

Basan Odakh

Motivasyon Puanlan
Ostun zekah olan ve olmayan ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon
Olgegine gore vermis olduklan cevaplann

arasmda anlamh bir farkm olup

olmadrqrm belirlemek arnacryla baqirnstz t-testi analizi kullarulrmstrr. Tabla 9'
da ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerin
puanlannm sonuclan sunulmustur,

Basan Odakll

Motivasyon
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Tablo 9. Ostun Zekah Olan ve Olmayan Ogrencilerin

Basan Odakh

Motivasyon Madde Puanlan Sonuclan
N

X

s

200

4.19

.713

arkadaslanma

200

4.00

1.116

Kitap ve ders notlanrru simf arkadaslanmla
paylasmayi severim.

200

3.48

1.337

ilgi duyduqum derslere siki cahsmrn.

200

4.62

2.795

Cesaretlendirilirsem basanh olurum.

200

4.15

1.026

istekli 200

4.18

.967

200

4.18

.996

Dersteki steak bir ogrenme atmosferi basanrm 200
artmr.

4.25

.826

Sonucta kazanacak olduklanm motivasyonumu 200
pozitif etkiler.

4.37

.758

200

4.51

.814

200

4.59

.770

Ailemin evde okumasi (kitap, dergi, vb.) beni 200
calrsmaya tesvlk eder.

3.31

1.419

Derslere hazrrltkh giderim.

200

3.61

1.773

beni 200

3.58

1.183

Derslere iliskin yenilikleri ogrenmek isterim.

200

4.03

1.083

Odev hazirlarken
severim.

200

4.08

1.087

Ders anlattltrken not almrn.

200

3.63

1.292

Derse iliskin detayll bilgi verilmesini severim.

200

4.17

1.054

Odevlerirni zamanmda yapanm.

200

3.77

1.377

Yeni bilgi ufkumu acmaktadir,
Ders konulanyla ilgili ders
yardunci olmaktan hoslanmm.

Ders sorumlusunun ders
olmasi beni pozitif etkiler.

anlatmaya

Degerli olduqum hissettirilirse basanh olurum.

Basanh olduqurnda mutlu olurum.

Yeni bir konu ogrenme
heyecanland myor,

yeni

dusuncesi

bilgiler

ogrenmeyi
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<;all§maktan hoslarnnm.

200

3.51

1.399

Ogrendikc;e ogrenme lsteqirn artar.

200

4.01

1.175

Yuksek puan almayi severim.

200

4.20

1.318

Derse iliskin etkinlikleri ilk bitiren kisi olmak 200
isterim.

3.59

1.414

Derse iliskin cabalanrn icin ders sorumlusundan 200
takdir beklerim.

3.91

1.391

Smavlarda yOksek not almak isterim.

200

4.37

1.257

Ders iliskin etkinliklerde aranan kisi olmak
isterim.

200

3.76

1.360

Smavlarda yOksek puan almrn.

200

3.71

1.213

Ogrenmede sabrrsizun.

200

3.61

1.115

Ogrendigim her bilgiyi sorgulanm.

200

3.69

1.052

Zengin ogrenme etkinlikleri (rol oynama, beyin 200
ftrtmasr, gosteri, ornek olay, gorsel sunu, misafir
konusmaci vb.) ile basanya motive olurum.

3.99

1.072

i§birlikli ogrenme ile motivasyonum artar.

200

3.96

1.006

Kafama takrlan bir konuyu arastmp ogrenmeden 200
rahat edemem.

3.94

1.132

Ne olursa olsun basaracaqrrna inarurrm.

200

4.06

1.056

Basansrzhk beni yrldrrrnaz.

200

4.03

1.120

Basansrzlrktan ders cikannm.

200

4.16

1.024

Toplam

200

3.97

.657

Tabla 9' da veri
ogrencilerin

Basan

toplama aracrru

Odakh

Motivasyon

lsaretleyen ustun
puanlan

ve

"Yeni bilgi

normal

ufkumu

ecmektedtr ifadesinde "cok" olumlu ( X =4.19, S=.713) smrrlan icerlslndedir.
Bu bulgu i.isti.in zekah olan ve olmayan ogrencilerin "Yeni bilgi ufkumu

ecmektedir ifadesine gore

Basan Odakh

di.izeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.

Motivasyon puanlannm cok
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Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan "Ders
konu/anyla ilgili ders arkada§lanma yerdtmci olmaktan nosterunm" ifadesine
gore "c;ok" olumlu ( X =4.00, S=1.116) simrlan icerislndedir. Bu bulgu ustan
zekah olan ve olmayan ogrencilerin "Ders konulanyla ilgili ders arkada§lanma
yerdtmct

olmaktan hostemnm" ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon

puanlannm eek duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan "Kitap
ve ders notienmt strut arkada§lanmla payla§may, severim" ifadesine gore
"cok" olumlu ( X =3.48, 8=1.337) srrurlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah
olan ve olmayan ogrencilerin puanlan "Kitap ve ders notlenmt strut
erkeaestenml« payla§may, severim" ifadesine gore Basan Odakll Motivasyon

puanlannm eek duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
madde "ilgi auyduqum derslere stk! 9al1§mm" ifadesine gore "tam" olumlu
( X =4.62, S=2.795) srrurlan lcerlsindedlr. Bu bulgu ustun zekah olan ve
olmayan ogrencilerin "ilgi duydugum derslere stk: celtsmm" ifadesine gore
Basan Odakll Motivasyon puanlanrun tam duzeyde olumlu olduqu seklinde
yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
"Cesaretlendirilirsem beserttt olurum" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =4.15,
8=1.026) smrrlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan
ogrencilerin "Cesaretlendirilirsem besenl. olurum" ifadesine gore Basan
Odakll

Motivasyon puanlanrun

cok duzeyde olumlu olduqu seklinde

yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan "Ders
sorumlusunun ders anlatmaya istekli otmest beni pozitif etkiler" ifadesine
gore "eek" olumlu ( X =4.18, 8=.967) srrurlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun
zekah olan ve olmayan ogrencilerin puanlan "Ders sorumlusunun ders
anlatmaya istekli olmest beni pozitif etkiler" ifadesine gore Basan Odakh
Motivasyon puanlannm cok duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
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Ostun ve normal

ogrencilerin

"Degerli okiuqum hissettirilirse

Basan

Odakh

Motivasyon

puanlan

besent! o/urum" ifadesine gore "cok" olumlu

( X =4.18, S=.996) srrurlan lcerlsindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve

olmayan

ogrencilerin

"Degerli

okiuqum

hissettirilirse

besent,

olurum"

ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon puanlannrn cok duzeyde olumlu
olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Dersteki

sicet:

bir ogrenme atmosferi besenmt erimr" ifadesine gore "tam"

olumlu ( X =4.25, S=.826) srmrlan lcerisindedir. Bu bulgu ustun zekalr olan ve
olmayan ogrencilerin "Dersteki stcek bir ogrenme atmosferi besenmt eritnr"
ifadesine gore Basart Odakh Motivasyon puanlanrnn tam duzeyde olumlu
olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Sonucie kazanacak olduklanm motivasyonumu pozitif etkiler" ifadesine gore

"cok" olumlu (X =4.37, S=.758) smirlan igerisindedir. Bu bulgu ustun zekah
olan ve olmayan ogrencilerin "Sonucte kazanacak olduklanm motivasyonumu
pozitif etkiler" ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon puanlanrun tam

duzeyde olumlu olduqu sekllnde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Ba§ard1k9a beserme istegim artar" ifadesine gore "tam" olumlu ( X =4.51,

S=.814) sirurlan icerisindedir. Bu bulgu ustun zekall olan ve olmayan
ogrencilerin "Ba§ard1k9a beserme istegim artar" ifadesine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlannm tam duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Ba§an/1 okiuqumde

mutlu olurum" ifadesine gore "tam" olumlu ( X =4.59,

S=.770) srrurlan igerisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan
ogrencilerin 'Besent. oldugumda mutlu olurum" ifadesine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlanrun tam duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Ailemin

evde

okumest (kitap, dergi, vb.) beni 9afismeve tesvlk eder"
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ifadesine gore "orta" olumlu ( X =3.31, S=1.419) smrrlan icerisindedir, Bu
bulgu ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerin ''Ailemin evde okumest
(kitap, dergi, vb.) beni 9a/1§maya tesvik eder" ifadesine gore Basan Odakll

Motivasyon puanlannm orta duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Derslere hezimku giderim" ifadesine gore "c;ok" olumlu ( X =3.61, S=1.773)
srrurlan lcerisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerin
"Derslere

hezuttkt!

ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon

giderim"

puanlannm cok duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan "Yeni
bir konu ogrenme dil§ilncesi

beni heyecanlandmyor"

ifadesine gore "eek"

olumlu ( X =3.58, S=1.183) srrurlan lcerislndedir. Bu bulgu ustun zekah olan
ve

olmayan

ogrencilerin

heyecanlandmyor"

"Yeni

bir

konu

ogrenme

dO§ilncesi

beni

ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon puanlannm cok

duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Derslere ili§kin yenilikleri

ogrenmek

( X =4.03, S=1.083) smtrlan

isterim" ifadesine gore "eek" olumlu

ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve

olmayan ogrencilerin "Derslere ili§kin yenilikleri ogrenmek isterim" ifadesine
gore Basan Odakll Motivasyon puanlannm eek duzeyde olumlu oldugu
seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan "Odev
hezutsrken

yeni bilgiler ogrenmeyi

severim"

ifadesine gore "cok" olumlu

( X =4.08, S=1.087) srrurlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve

olmayan ogrencilerin "Odev hezuierken

yeni bilgiler ogrenmeyi

severim"

ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon puanlannm cok duzeyde olumlu
oldugu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan "Ders
anlatJ/Jrken not a/mm"

ifadesine gore "cok" olumlu ( X =3.63, S=1.292)

stmrlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerin
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"Ders enletuttken not a/mm" ifadesine gore Basan Odakli Motivasyon
puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu sekllnde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Derse ili§kin deteytt bilgi verilmesini severim" ifadesine gore "cok" olumlu
(X=4.17, S=1.054) smirlan tcerisindedir.

Bu bulgu ustun zekah olan ve

olmayan ogrencilerin "Derse ili§kin deteyl, bilgi verilmesini severim" ifadesine
gore Basan Odakh Motivasyon puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu
seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
"Odevterim! zamanmda yapanm" ifadesine gore "cok" olumlu (X =3.77,
S=1.377) srrurlan icerisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan
ogrencilerin "Odevtenmt zamanmda yapanm" ifadesine gore Basan Odakh
Motivasyon puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"9alt§maktan hosleninm" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =3.51, S=1.399)
srrurlan lcerlstndedir.

"9alt§maktan

Bu bulgu ustun zekall olan ve olmayan ogrencilerin

hoslenmm"

ifadesine

gore

Basan

Odakh

Motivasyon

puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
"Ogrendik<;e ogrenme istegim artar" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =4.01,
S=1.175) srrurlan icerisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan .
ogrencilerin "Ogrendik<;eogrenme istegim artar" ifadesine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlannm 90k duzeyde olumlu oldugu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakli Motivasyon puanlan
"YOksek puan a/may, severim" ifadesine gore "tam" olumlu ( X =4.20,
S=1.318) srrurlan icerlslndeolr. Bu bulgu ustun zekall olan ve olmayan
ogrencilerin "YOksek puan a/may, severim" ifadesine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlannm tam duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Derse ili§kin etkinlikleri ilk bitiren ki§i olmak isterim" ifadesine gore "cok"
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olumlu ( X =3.59, 8=1.414) smrrlan lcerisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan
ve olmayan ogrencilerin "Derse ili§kin etkinlik/eri ilk bitiren ki§i olmak isterim"
ifadesine gore Basan Odaklr Motivasyon puanlarrrnn cok duzeyde olumlu
olduqu seklinde yorumlanabilir
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Derse iliskin cebelenm i9in ders sorumlusundan takdir beklerim" ifadesine
gore "cok" olumlu ( X =3.91, 8=1.391) smirlan icerisindedir. Bu bulgu ustun
zekah olan ve olmayan ogrencilerin "Derse ili§kin cebetenm i<;in ders
sorumlusundan takdir beklerim" ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon
puanlarrnrn eek duzeyds olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
"Smavlarda yOksek not almak isterim" ifadesine gore "tam" olumlu ( X =4.37,
8=1.257) srrurlan icertslndedlr. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan
ogrencilerin "Smavlarda yOksek not almak isterim" ifadesine gore Basan
Odakh Motivasyon puanlanrnn tam duzeyde olumlu olduqu seklinde
yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan "Ders
ili§kin etkinliklerde aranan ki§i olmak isterim" ifadesine gore "cok" olumlu

( X =3.76, 8=1.360) smrrlan lcerisindedlr. Bu bulgu ustun zekalr olan ve
olmayan ogrencilerin "Ders lliskin etkinliklerde aranan kisi olmak isterim"
ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon puanlannrn eek duzeyde olumlu
olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odaklr Motivasyon puanlan
"Smavlarda yOksek puan a/mm" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =3.71,
S=1.213) srrurlan icerisindedlr. Bu bulgu ustun zekalr olan ve olmayan
ogrencilerin "Smavlarda yOksek puan a/mm" ifadesine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlannrn cok duzeyda olumlu olduqu sekllnde yorumlanabilir.
Osti..in ve normal ogrencilerin Basan Odaklr Motivasyon puanlan
"Ogrenmede sebtrsmm" ifadesine gore "eek" olumlu ( X =3.61, 8=1.115)
srrurlan icerisindedir. Bu bulgu ustun zekall olan ve olmayan ogrencilerin
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"Ogrenmede

sebtrsmm"

ifadesine

gore

Basan

Odakli

Motivasyon

puanlannm cok duzeyde olumlu olduqu sekllnde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan

"Ogrendigim her bilgiyi sorgulanm" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =3.69,
S=1.052) srrurlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan
ogrencilerin "Ogrendigim her bilgiyi sorgulanm" ifadesine gore Basan Odakh
Motivasyon puanlannm eek duzeyde olumlu oldugu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
''Zengin ogrenme etkinlikleri (rol oynama, beyin tutmest, gosteri, omek olay,
gorse/ sunu, misafir konusmea vb.) ile besenye motive olurum" ifadesine
gore "cok" olumlu ( X =3.99, S=1.072) sirurlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun
zekah olan ve olmayan ogrencilerin "Zengin ogrenme etkinlikleri (rol oynama,
beyin tttttnest, gosteri, ornek olay, gorse/ sunu, misafir konusmect vb.) ile
besenye motive olurum" ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon puanlanrun
cok duzeyde olumlu olduqu sekllnde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
"i§birlikli ogrenme ile motivasyonum artar" ifadesine gore "cok" olumlu
( X =3.96, 8=1.006) strurlan ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve

olmayan ogrencilerin "i§birlikli ogrenme ile motivasyonum artar" ifadesine
gore Basan Odakll Motivasyon puanlanrun cok duzeyde olumlu olduqu
sekllnde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan

"Kafama tektlen bir konuyu erestmp ogrenmeden rahat edemem" ifadesine
gore "cok" olumlu ( X =3.94, 8=1.132) sirurlan icerlslndedir. Bu bulgu usnm
zekah olan ve olmayan ogrencilerin "Kafama tekuen bir konuyu erestmp
ogrenmeden rahat edemem" ifadesine gore Basan Odakll Motivasyon
puanlanrun cok duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odaklt Motivasyon puanlan "Ne

olursa olsun besereceqim« inanmm" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =4.06,
8=1.056) sirurlan

ic;erisindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan
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ogrencilerin "Ne olursa olsun basaracaqrma inanmm" ifadesine gore Basan
Odakll

Motivasyon puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu seklinde

yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
"Ba§ans,z/Jk beni ytkurmez" ifadesine gore "cok" olumlu ( X =4.03, S=1.120)
srrurlan lcerlsindedir. Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerin

beni yildtrmaz"

"Basansrzhk

ifadesine gore Basan Odakh Motivasyon

puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan
"Ba§ans,z/Jktan

ders

cikennm" ifadesine gore "eek" olumlu ( X =4.16,

S=1.024) strurlan lcerisindedlr. Bu bulgu ustun zekall olan ve olmayan
ogrencilerin "Ba§ans,z/Jktan ders ctkermm"

ifadesine gore Basan Odakll

Motivasyon puanlannm 90k duzeyde olumlu olduqu seklinde yorumlanabilir.
Ostun ve normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan genel
toplama bakrldrqmda "cok" olumlu (X =3.97, S=.657) srrurlan icerlslndedlr.
Bu bulgu ustun zekah olan ve olmayan ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon
puanlannm

genel

toplamda

90k

duzeyde

olumlu

olduqu

seklinde

yorumlanabilir.

4.3. Ogrencilerin Osti.in veya Normal Olma Durumlarma Gore Basan
Odakh Motivasyon Puanlarmm Karstlastmhnae,
Ogrencilerin ustun veya normal olma durumlanna gore Basan Odakn
Motivasyon puanlannm karstlastmlmasmda

anlamll bir farkm olup olmadiqrm

belirlemek arnacryla baqrrnsrz t-testi analizi kullarulrrustrr.

Tablo 1 O' da

ogrencilerin ustun veya normal olrna durumlarma gore Basan Odakll
Mottvasyonlanm

karsilastmlma

sonuclan sunulmustur.
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Tablo 10. Ogrencilerin Ostun veya Normal Olma Durumlarma Gore
Basan Odakh Motivasyon Puanlarmm Kar§ila§tmlma Sonuclan

Ostun
ogrenci

N

X

s

100

3.74

.764

Sd

100

4.21

p

Ac;1klama

P<0.05
198

Normal
ogrenci

T

-5.476

.000

Fark
anlamll

.413

Tabla 1 O' da goruldugu gibi, ustun ogrencilerin Basan Odakh
Motivasyonlanna yonelik aritmetik ve standart sapma puanlan ( X =3.74,
S=.764) olup, normal ogrencilerin motivasyonlanna yonellk aritrneti.k ve
standart sapma puanlan ( X =4.21, S=.413) olarak bellrlenmistlr, Eide edilen
bu bulgular, ogrencilerin Basan Odakll Motivasyon puanlan ortalarnalan
arasrnda anlamh bir farkhhk olduqunu (t= -5.476, P<0.05) gostermektedir.
Eide edilen bu bulgu, normal ogrencilerin Basan Odakll Motivasyonlanrun
ustun zekah ogrencilerden daha yuksek olduqunu gostermektedir.

4.4. Ogrencilerin

Cinsiyetlerine

Gore Ba§an Odakh Motivasyon

Puanlarmm Kar§1la§tmlmas1
Ustun ve normal ogrencilerin cinsiyetlerine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlarinm karsilastmlmast arasmda anlamll bir farkm olup
olrnadrqrru belirlemek arnacryla baqrrnsiz t-testi analizi kullarulrrustrr. Tabla
11' de ustun ve normal ogrencilerin cinsiyetlerine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlan karsilastrrma sonuclan sunulmustur,
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Tablo

11. Ogrencilerin

Puanlarmm

Cinsiyetlerine

Karsrlastmtma

K1z ogrenci

107

Erkek ogrenci 93

Tabla

Odakh

Motivasyon

Sonuclan

s

X

N

Gore Basan

4.08

Sd

T

p

A~1klama

198

2.464

.015

P<0.05
Fark
anlamll

.575

3.85

.726

11' de goruldugu gibi,

kiz ogrencilerin

Basan

Odakll

Motivasyonlanna yonelik aritmetik ve standart sapma puanlan ( X =4.08,
S=.575) olup, erkek ogrencilerin motivasyonlanna yonelik aritmetik ve
standart sapma puanlan ( X =3.85, S=.726)plara~< bE3li[leprr,i~.tir.. E:lde . edilen
bu bulgular, ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan ortalamalan
arasmda anlamh bir farkhlik olduqunu (t=.2.464, P<0.05) gostermektedir.
Eide edilen bu bulgu, kiz ogrencilerin Basan Odakh Motivasyonlannm erkek
ogrencilerden daha yuksek olduqu qostermektedir.
4.5. Ogrencilerin S1mf Diizeylerine

Gore Basan Odakh Motivasyon

Puanlarmm Kar~1la~tmlmas1
Osti.in ve normal ogrencilerin srruf duzeylerine gore Basan Odakh
Motivasyon puanlannm karsrlastmlmast arasmda anlarnh bir farkm olup
olmadrqtru belirlemek arnacryla baqrmsiz t-testi analizi kullarulrrnstrr. Tabla
12' de ustun ve normal ogrencilerin srruf duzeylerine gore Basan Odakll
Motivasyon puanlan karsilastirma sonuclan sunulrnustur.
Tablo 12. Ogrencilerin Sm1f Diizeylerine Gore Basan Odakh Motivasyon
Puanlarmm Karsrlastmlma Sonu~lan

7. srruf
8. srruf

N

X

s

110

4.19

.533

90

3.71

.698

Sd

T

p

198

5.587

.000

P<0.05
Fark
anlamh
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Table

12' de goruldugu

Motivasyonlanna

gibi, 7. srrnf ogrencilerin

yonelik aritmetik

Basan

ve standart sapma puanlan

Odakll

( X =4.19,

S=.533) olup, 8. srruf ogrencilerin Basan Odakll Motivasyonlanna yonelik
aritmetik ve standart sapma puanlan ( X =3.71, S=.698) olarak bellrlenrnistlr.
Eide edilen bu bulgular, ogrencilerin Basan Odakh Motivasyon puanlan
ortalamalan arasmda anlarnh bir farklrlrk olduqunu (t=.2.464, P<0.05)
gostermektedir. Eide edilen bu bulgu, 7. srruf ogrencilerin Basan Odakll
Motivasyonlannm

8.

Smrf

ogrencilerinden

daha

yuksek

olduqunu

qostermektedlr.

4.6. Ogrencilerin Aile Gelir Durumlarma Gore Ba§an Odakh Motivasyon
Puanlarmm Karsrlastmlmasr
Ostun ve normal ogrencilerin aile gelir durumlanna gore Basan Odakh

Motivasyon puanlannm karsrlastmlmasi

arasmda anlamh bir farkm olup

olmadrqrm belirlemek arnacryla Kruskal-Wallis analizi kullarulrmstrr. Table 13'
de ustun ve normal ogrencilerin aile gelir durumlanna gore Basan Odakll
Motivasyon puanlan karsilastrrma sonuclan sunulmustur,

Tablo 13. Ogrencilerin Aile Gelir Durumlarma Gore Basan Odakh
Motivasyon Puanlarmm Karsrlastmlma Sonuclan

N

Sara Ortalamas,

Sd

x2

11

71.68

2

13.647

Orta

144

109.90

Yuksek

45

77.48

Toplam

200

ou~uk

p
0.001

Ac;1klam
a
P<0.05
Fark
anlarnh
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Tabla 13' de ogrencilerin

aile gelir durumlanna

gore Basan Odaklt

Motivasyon puanlan arasmda anlamh bir farkhlrk olduqunu (X2 (2)= 13.647;
P= 0.001; P<0.05) gostermektedir.
duzeyde olan ogrencilerin

Eide edilen bu bulgu, aile gelir duzeyi orta

Basan Odaklt Motivasyonlarmm

aile gelir duzeyl

du~uk ve yuksek olan ogrencilerden daha yuksek olduqunu qostermektedir.

4.7. Ogrencilerin Anne Egitim Durumlarma Gore Basan Odakh
Motivasyon Puanlarmm Karsrlastmlmast
Ostun ve normal ogrencilerin
Odaklt Motivasyon
olup olmadiqrm
kullamlrmsnr.
durumlanna

puanlannm

anne egitim durumlanna

karsrlastmlrnast

gore Basan

arasrnda anlamll bir farkrn

belirlemek arnacryla Tek Yqnlu Varyf.ms Analizi (ANOVA)

Tabla
gore

14' de ustun

Basan

Odaklt

ve normal

Motivasyon

ogrencilerin
puanlan

anne

betirnsel

egitim
i$tc1ti$tik

sonuclan sunulrnustur.

Tablo 14. Ogrencilerin Anne Egitim Durumlarma Gore Motivasyon
Puanlarmm Betimsel istatistik Sonuclan

Boyut

BOMO
Maddeleri

Egitim
Duzeyi

N

ilkokul
Ortaokul
Lise
Oniversite
Lisansustu
Toplam

46
36
44
60
14
200

Tabla 14' de goruldugu

X

s

4.12
3.95
3.99
4.05
3.22
3.97

.483
.680
.733
.586
.711
.657

gibi ogrencilerin

anne egitim durumlannm

BOMO' ne gore ilkokul mezunlanrnn aritmetik ortalama ve standart sapma
puanlan (X= 4.12, S= .483), ortaokul mezunlannm

( X = 3.95, S=.680), lise
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mezunlarmm
//6'

(X= 3.99, S=.733), iiniversite mezunlannm

( X = 4.05, S=.586)

#S8/7S.VS/.V /776'ZL//7/8/'//J//7 (X= 3-97, S=. 657)' arr:

Ostun ve normal ogrencilerin anne egitim durumlanna gore Basan
Motivasyon puanlanrun kar$1la$t1nlmas1 arasmda anlamh bir farkm
olmadiqnu

belirlemek amacryla Tek Yonlu Varyans Analizi (ANOVA)

urmstir. Tabla 15' de ustun ve normal ogrencilerin anne egitim
gore Basan Odakh Motivasyon puanlan karsuasnrma sonuclan

Tablo 15. Ogrencilerin Anne Egitim Durumlanna Gore Ba~an Odakh
Motivasyon Puanlannm Kar~1la~tmlmaAnova Sonuc;lan

Boyut

Varyansm
Kaynag1

Kareler Sd
Toplam1

Anne
Gruplararas1 9.344
Egitim
Gruplari<;i
76.794
Durumu Toplam
86.138

Kareler
ortalamasr

4
2.336
195 .394
199

F

p

5.931

.000 P<0.05
Fark
anlamh

Ac;1klama

Tabla 15' de goruldugu gibi, 6grencilerin anne egitim durumlanna gore
Basan Odakh Motivasyon puanlan arasmda anlamh bir farklihk olduqunu (F=
5.931; P=.000; P<0.05) gostermektedir. Eide edilen bulgulardan, ilkokul
mezunu annelerin 6grencilerinin Ba$an Odakh Motivasyon puanlanrnn
ortaokul, lise, universite ve usansustu egitim duzeyine sahip ailelerin
ogrencilerinden daha yuksek olduqu gorulmektedir. Bu bulgu, ogrencilerin
anne egitim durumlannm Ba$an odaku Motivasyonlanrn etkiledigi seklinde
yorumlanabilir.

4.8. Ogrencilerin Anne Cali~ma Durumlarma Gore Ba!}an Odakh
Motivasyon Puanlarmm Kar~1la~tmlmas1
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Ostun ve normal ogrencilerin anne cahsrna durumlarma gore Basan
Odakll Motivasyon

puanlannm

arasmda anlarnh bir farkm

karsrlastmlmast

olup olmadrqnu belirlemek arnacryla baqrmsrz t-testi analizi kullarulrrustrr.
Tablo 16' da ustun ve normal ogrencilerin anne cahsrna durumlanna gore
Basan Odakh Motivasyon puanlan karsrlastrrma sonuclan sunulrnustur.

Tablo 16. Ogrencilerin Anne Cah~ma Durumlarma Gore Basan Odakh
Motivasyon Puanlannm Karsuastmtma Sonuclan

Calistyor

s

X

N
69

3.83

Ca11$m ryor 131

Sd

T

p

Actklama

198

-2.338

.020

P<0.05
Fark
anlamll

.695

4.05

.626

Tablo 16' da goruldugu gibi, cahsan annelerin ogrencilerinin Basan
Odakh Motivasyonlanna yonslik aritmetik ve standart sapma puanlan
(X=3.83, S=.695) olup, calrsrnayan annelerin ogrencilerinin Basan Odakll
Motivasyonlanna yonelik aritmetik ve standart sapma puanlan ( X =4.05,
S=.626) olarak belirlenmistir,

Eide edilen bu bulgular, ogrencilerin Basan

Odakll Motivasyon puanlan ortalamalan arasmda anlarnh bir farklrhk
olduqunu (t= -2.338, P<0.05) gostermektedir. Bu bulguya gore, anneleri
cahsmayan ogrencilerin Basan Odakll Motivasyonlannm anneleri cahsan
ogrencilerden daha yuksek oldugunu qostermektedir.

4.9. Ostiin Zekah ve

Normal Qgrencilerin

Ogretmenlerinin Bu

Ogrencilerinin Motivasyonlanm Artirmaya Yonelik Gorii~leri
Bu bashk altmda gor0$me yaprlan ustun zekall ve normal ogrencilerin
ogretmenlerinin
qoruslerine

bu

lllskln

ogrencilerinin
bulgulara ve

motivasyonlanru
yorumlara

yer

arnrrnaya

verilmistir.

yonelik

Arastirma

kapsammda yapilan gor0$melerde ogretmenlere birer soru yoneltilmi$tir. Bu
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sorular ustun zekah ve normal 6grencilerin motivasyonlarrnrn artmlrnasina
yonelik 6gretmenlerin goru~lerini, basanlanna etkilerini, sosyal hayata
katkrlanru ve

ne gibi degi~ikliklerin yaptlabileceqi

uzerine 6gretmen

goru~lerini lcermektedlr,
1. Arasttrrnanm amaclan doqrultusunda geli~tirilen birinci soru "Ustun
Zekall 6grencilerin 6gretmenlerinin bu 6grencilerinin rnotlvasyonlanm
artirmalanna

y6nelik

goru~leri

nelerdir?'

dur.

Ogretmenlerin

yarutlanndan elde edilen goru~ler Tabla 1 T de verilrnistir.

Tablo 17. Ostiin Zekah Ogrencilerin Ogretmenlerinin Bu Ogrencilerin
Motivasyonunu Arnrmalanna Yonellk G<irii§le.ri
Gorii§ler

f

Ogrencilerin iizerindekl baski azaltrlrnah

7

Odevler cok kolay veya cok zor olmamall

4

Odev anlamh ve 6grenciyle alakalr olrnah

6

Odullerln uygun kullarurm

7

Ogrencilerde meraklar uyandmlrnah

10

Her 6grenci farklidrr

9

Destekleyici bir cevre

8

Tabla

1T

6gretmenlerinin
goru~lerinden;

de
bu

goruldugu
6grencilerin

ogrencilerde

gibi

ustun

zekah olan

motivasyonlanm

merak

uyandmlmasi

6grencilerin

artirmaya

yonelik

gerektigi

goru~u

motivasyonun artmlmasmda en fazla verilen cevap olmustur, En az belirtilen
goru~ ise odevlerin cok kolay veya cok zor olmamasi goru~u olmustur,
Bu ifadelere yonellk bazi ogretmen goru~leri;
0.G.1: "Her 6grenci birbirinden farkh oldugu icln her bir 6grenci icin
bireysel ogrenmeler olusturmak gerekli ve bu olusturulan 6grenmeler
6grencilerin motivasyonlannr olumlu etkiler."
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0.G.2:
crkanldrklanru
qosteremezler

"Destekleyici

bir

ya

edildiklerini

tehdit

olrnahdtr.

Ogrenciler,

hissettiklerinde

illsklde

iliski kolaylastrran

ve rahatlatan

bosa

iyi performans

ya da iyi dusunernezler. Ebeveynler ve ogretmenlerin

ile geli$tirdikleri
Cesaretlendirici

da

cevre

ogrenci

kisiler olrnahdir.

bir soz ya da fiziksel bir dokunus veya qozlerinin icine steak

bir bakrs onernlldir."

0.G.3: "Ogrencinin uzerindekl bask: azaltrlmalidrr. Ogrenciler arasmda
rekabet ya da sosyal karsrlasttrma yaprlrnamahdir."

0.G.4: "Odevler, ogrencinin yast ve seviyesi icin altmdan kalkablleceql
duzeyde

olmahdrr, Eger odev 90k kolay ise, ogrenci cabuk sikrlacak ve

motive olamayacaktrr,

Ogrencinin seviyesinin uzerinde bir zorluk diizeyinde

olursa, moral bozukluqu ve odevt terk etmesine yol agar."

0.G.5: "Odevler, ogrenciyle alakah ve anlamll olrnahdrr, Ogrenci sunu
dli$Linebilir "Bunu nicin ogrenmem gerekiyor? Buyudugumde

bunun bana ne

gibi bir faydasi olacak? ". Odevin arnaci, birbiriyle ilgisiz bilgileri ogrenmek ya
da ezberlemek yerine, yetenek qelistirme ya da yeni yetenekler kazandirma
olrnahdrr."

0.G.6: "Ogrenciyi motive den bir baska seyde odullerdir, Odullerin
uygun kullarulmasi gereklidir. Ovguyu basvurulrnah, sadece sonuc icin degil,
gayret ve azim icln odullendirilrnelidir."

0.G.7: "Ogrencilerde
edebilmekten

en

onernli

merak
ve

en

uyandmlmalrdrr.
etkili

yonterndir.

Ogrencileri
Ogrenciler

motive
sik

srk

meraklandrnlmahdrr."
2. Arastrrrnarun
Zekah

olmayan

rnotlvasyonlanru

arnaclan

doqrultusunda

ogrencilerin

geli$tirilen

ogretmenlerinin

birinci soru "Ustun
bu

ogrencilerinin

artrrrnalanna yonelik g6rli$1eri nelerdir?' dur. Ogretmenlerin

yarutlanndan elde edilen g6rli$1er Tablo 18' de verllmistir.
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Tablo

18. Ostun

Zekah

Ogrencilerin Motivasyonunu

Olmayan

Ogrencilerin

Ogretmenlerinin

Artrrmalanna Yonetik Goru~ler

Gori.i~ler

f

Uygun hedef ve konulann secllmesi

6

Tekrarlardan kacrrulrnah

5

Her ogrenci farklidrr

9

Okullar sosyal acidan daha zengin olrnah

8

Aileler blllnclendlrllrnell, seminerler verilmeli

7

Zevk vermeli, basardiqrru hissettirmeli

10

Tablo
ogretmenlerinin

18' de goruldugO
bu

artmlmasmda

gibi

ogrencilerin

gor0$1erinden; zevk vermeli,

Bu

ustun

zekah

olmayan

motivasyonlannr

basardiqrru

hissetmeli

en fazla verilen cevap olmustur,

ogrencilerin

artrrmaya

yonelik

gor0$0 motivasyonun

En az belirtilen gor0$ ise

tekrarlardan kacmrlrnast gerektigi gor0$0 olmustur,
Bu ifadelere yonelik bazi ogretmen gor0$1eri;
0.G.1: "Ogrencilerin kendilerine uyglJfl. hedef ve konulan secrnesi ve
bu asarnalarda ogrencilere yardrm edilmE3si.gE3reklidir."
0.G.2: "Egitim ortammda surekli ayrn seylerl tekrar tekrar
ogrencilerin

motivasyonunu

azaltmaktadir.

Bu

sebeple

ogrenmek
tekrardan

kacmrlrnahdrr."

O.G.3: "Her ogrencinin ogrenrnE3 h1z1 ve sekll birinden farkhdrr. Bu
sebeple ogrenmede bireysel farklara c.i.ik.katedilmelidir."

O.G.4: "Okullar sosyal acilardan ogrencilere daha 90k imkan vermeli,
ogrencinin sevdiqi ve ilgi duyduqu etkinliklere katihrm cesaretlendirilmelidir."

O.G.5: "Aileler motivasyon ve basanya etkisi ile ilgili bilinclendirilrneli,
motivasyonun oneml ile ilgili seminerler sunulmah."

O.G.6: "Ogrenilen her yeni sey ogrencilere hem zevk vermeli hem de
basardiqrm hissettirmelidir.

BOLOMV
SONUC VE ONERiLER

Bu bolurnde arastrrmanm bulgulanna dayah olarak ulasilan sonuclara
ve geli~tirilen onerllers yer verilrnistlr.

5.1.SONUCLAR
elde edilen sonuclar alt amaciarla ve bulgularla tutarh

Arastrrmadan

-olacak sekilde aciklanrmsnr,

5.1.1 Ostun

zekah

olan

ve

olmayan

ogrencilerin

Ba§an

.Odakh

Motivasyon puanlarma iliskln sonuclar

Veri toplama aractru yarutlayan normal ogrencilerin Basan Odakh
Motivasyonlannm,

ustun zekah ogrencilerden daha yuksek olduqunu

sonucuna ulasrlrmstrr. Ostun zekah ogrenciler du~uk basan gosterebilir ve bu
durum motivasyon eksikliginden kaynaklanabiliyor olabilir. Bu durumlarda
motivasyon du~uklugunun sebebi aile igi iletislm ya da okul gibi etmenler
olabilmektedir(Sak, 2012).

Ogrencilerin cinsiyetlerine gore, krz ogrencilerin

Basan Odakh

Motivasyonlannm erkek ogrencilerden daha yuksek oldugu sonucuna
ulasrlrmstrr. Bunun nedeni de ktz ogrencilerin erkek ogrencilerden daha erken
ergenlige girmi~ olmalan gostereilebilir ve aynca krz ogrencilerin kendilerine
verilen bir gorevi erkek ogrencilere gore daha oneme ve dikkate almalanda
buna sebep olabilir (Larson, Stephen, Bonitz ve Wu, 2014).

Ogrencilerin srruf duzeylerina gore, 7. siruf ogrencilerin Basan Odakh
Motivasyonlannm 8. S1n1f ogrencilerinden daha yuksek olduqunu sonucuna
ulasrlrrustrr, Bu durumun temel sebebi ise 8. sirufta artik iyice yasanrnaya
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baslanan smav kayqist ve bunun sonucunda iyi bir liseye yerlesrne kayqrst

olabilir.

Bu durumda 8. srruf ogrencilerinin daha dusuk motivasyon

qostermelerine sebebiyet verebilir (Larson, 2014)

Ogrencilerin aile gelir durumlanna gore, aile gelir duzeyi orta duzeyde
olan ogrencilerin Basan Odakil Motivasyonlannm aile gelir duzeyi d0$0k ve
yuksek olan ogrencilerden daha yuksek olduqunu sonucuna ulasilrrustrr.
Ogrencilerin anne egitim durumlanna gore, ilkokul mezunu annelerin
ogrencilerinin Basan Odakll Motivasyon puanlannm ortaokul, lise, unlverslte
ve lisansustu egitim duzeylne sahip ailelerin ogrencilerinden. daha yuksek
olduqu sonucuna ulasilrrustrr.
Ogrencilerin anne cahsrna durumlanna gore, anneleri cahsrnayan
ogrencilerin Basan Odakll Motivasyonlanrnn anneleri calisan ogrencilerden
daha yuksek olduqu sonucuna ulastlrrustrr. Bu da bize cahsrnayan annelerin
ilkokul mzezunu olan ya da unlversitede bltlrrnls olsa bile bir lste bulunmayan
annelerin

cocuklanrun

daha

yuksek

motivasyon

sergilediklerini

qostermektedlr. Buna neden olan sebep ise bu annelerin cocuklanyla daha
fazla vakit gegirebilmeleri onlara daha fazla yardtmci olmalan ve en onemlisi
onlara yanlannda olduqu hissini her daim hissettirmeleridir (Yavuzer, 1986).

5.1.2 Ostun Zekah ogrencilerin ogretmenlerinin bu ogrencilerinin
motivasyonlanm

arnrmalarma yonelik

gori.i~lerine lllskin

sonuclar
Arastrrrnaya katrlan ogretmenlere gore, en 90k sayida ogretmenin
verdigi ortak cevap ogrencilerde merak uyandmlmasi qerektiqidlr, Ogrencileri
motive edebilmenin en etkili ve onemli yolu olarak bunu qorrnektedirler, En az
sayrda ogretmenin verdigi ortak cevap ise odevlerin 90k kolay veya 90k zor
olmamasi gerektigi cevabrdrr, Odevin 90k kolay olmasinm ogrenciyi sikacaq:
ayru sekilde odevin 90k zor olmasinm ise ogrencide bir brkkinhk ve careslzlik
yaratabileceqi gor0$0dur.
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Ogretmenler tarafmdan verilen diger g6r0$1er ise;

Her 6grencinin

birbirinden farkh olduqu ve her bir 6grenci icin 6zel

6grenmelerin olusturulmasi gerektigi g6r0$0,

Destekleyici
durumlann

bir cevresinln

ortadan kaldmlrnast

olmasi

gerektigi

ve 6grenciyle

6grenciyi

tehdit

eden

samimi ve steak bir bagrn

kurulmas, gerektigi g6r0$0,

Ogrenciler

arasmdaki

rekabetin

ya

da •· so~yal . kar~1la$tmlmanrn

yaprlrnamasi gerektigi ve rekabetin azaltrlmasi gerektigi g6r0$0,

Odevlerin

6grenciyle

alakah ve anlamll olmasi gerektigi 6grencinin

yeteneklerini qelistirmeli ve yeni yetenekler kazandrrrnast gerektigi g6r0$0,

Ogrencileri

motive eden bir baska durumun

ise 6di.iller oldugu ve

6di.illerin sadece sonuclar ictn degil gayret ve azmi iclnde verilmesi gerektigi
g6r0$0 gibi sonuclara ulasrlrmsnr.

5.1.3 Ostun

Zekah

olmayan

ogrencilerin

ogretmenlerinin

bu

ogrencilerinin motivasyonlanm artrrmalarma yonelik goru§lerine
ili§kin sonuc;lar

Arastrrmaya
verdigi

katrlan 6gretmenlere

ortak cevap

gerektigi

her 6grenilen

ve basardrqnu

ogretmenin

gore, en cok sayrda 6gretmenin

yeni seyin 6grencilere

hissettirmesi

gerektigi

g6r0$0di.ir.

verdigi ortak cevap ise egitim ortammda

zevk vermesi
En az sayrda

si.irekli olarak ayrn

seyleri tekrar tekrar 6grenmenin motivasyonu olumsuz etkiledigi gor0$0di.ir.

Ogretmenler tarafmdan verilen diger gor0$1er ise;
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Ogrencilerin

kendilerine

uygun hedef ve konulan

secrnesi

ve bu

asarnada ogrencilere yardrmci olunmasi gerektigi goru§O,

Her ogrencinin ogrenme hizmm ve seklinin birbirinden farkh olduqu ve
bu sebep ile ogrenmede bireysel farkhhklara dikkat edilmesi gerektigi goru§O,
Okullann
qerektlqi

sosyal acilardan

ve ogrencilerin

cesaretlendirilmesi

Aileler

ogrencilere

ilgi duyduqu

daha 90k imkanlar

sevdiqi

etkinliklere

vermesi

katrlrmlanrun

gerektigi gorO§O,

motivasyon

ve basanya

etkisi

ile ilgili bilinglendirilmeli

ve

motivasyon hakkmda seminerler duzenlenrnesi gerektigi goru§Odur.

5.2. ONERiLER

Bu

bolurnde

uygulamaya

arastirma

bulgulan

ve

sonuclan

yonelik olarak ve ileride yapilacak

doqrultusunda

olan arastrrmalar

lcln bazi

oneriler sunulrnustur.

Arastirma Bulgularma Yonelik Oneriler

Bu arastrrma
cahsrna

daha bOyOk bir ogrenci

Kahramanmaras'

ta bulunan

grubuyla

BiLSEM

tekrarlanabilir.

ve Abdurrahlrn

Bu

Karakoc

Ortaokulunda ogrenim qoren ogrenciler ile srmrhdrr. ileride Turklye genelinde
ustun zekah ogrencilere yonelik egitim veren farkh kurumlarda Basan Odakli
Motivasyonlan konusunda arastirma yeniden yaprlabllir,

Erkek ogrenciler icln Basan Odaklt Motivasyonlarma

artirmaya yonelik

rehberlik cahsmalan yaprlabilir.

Ostun zekall

ogrencilere

Basan Odakh Motrvasyonlanru

yonelik rehberlik hizmetleri verilebilir.

artrrmaya
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Calisan annenelerin cocuklariyla i~ drsmda daha cok vakit gegirmeleri
ve onlan cesaretlendirmeleri

saqlanrnah,

Ostun zekah olarak tarumlanan 6grencilere, motivasyon du~ukluguyle
bas etme

becerileri

kazandmlabilir

ve destekleyici

rehberlik

calrsrnalan

qerceklestirilebilir.

Yeni Arasnrmafara Yonelik Oneriler

Okullarda

6grencilerin

motivasyonlanru

artrrmaya y6nelik daha cok

sosyal etkinliklere yer verilebilir ( tiyatro, spor musabakalan,

gazete ve dergi

calrsmalan),

Motivasyonun

qelisiminde

aile

etkisinin

olduqu

du~unulurse,

bu

konuda aileleri bilgilendirmek icln anne baba egitimi seminerleri verilebilir.

Ostun zekah 6grencilere
6grencilerin

Basan

duzenlenebltlr.

egitim veren

Odakh Motivasyonlanru

kurumlardaki

artirmaya

6gretmenlere

y6nelik

seminerler

78

KAYNAKCA

Acat, B. ve Yenilmez, K. (2004). Egitim Fakultesi Ogrencilerinin Ogretmenlik
Mesleqine lliskin Motivasyon Duzeylerl, Manas Oniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, N (12), 125-139.
A91kg62, K. 0. (2003). Etkili ogrenme ve ogretme. izmir: Egitim Dunyasi
Yaymlan.
Akarsu, F. (2001). Ostiln Yetenekli <;ocuk/ar, Aile/er ve Sorunlan, Ankara:
EDUSER Yaymlan.
Akboy, R. ve lklz, E. (2007). Psikolojik Dentsms Rehberlikte <;agda§ Bir
Anlay1§, Ankara: Nobel Yaym Dag1t1m.
Akkutay, 0. (1984). Enderun Mektebi, Ankara. Gazi Oniversitesi·l3as1mevi.
Akun,

S.

(2015).

Egitim

Kurumlannda

Gorev

Yapan

Ogretmenlerin Motivasyonuna Etki Eden Faktorler
inceleme.

Taros

Yonetici

ve

Ozerine Bir

Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu lsletme

Anabilim Dal1.(YuksekLisans Tezi)
Alex C. Garn, Michael S. Matthews, Jennifer L. Jolly. (2010). Parental
Influences on the Academic Motivation of Gifted Students: A SelfDetermination Theory Perspective, 2010.
Asian Efe, H., Oral, B., Efe, R. ve Sunkur, M. 0.

(2011). Fotosentez

Onitesinin Bilgisayar Simulasyonlanyla Desteklenen lsblrllkll Ogretim
Yonterniyle Ogretiminin Ogrenci Erisi ve Biyoloji Dersine Yonelik
Tutuma Etkisi. Necatibey Egitim Fakiiltesi Elektronik Fen ve Matematik
Egitimi Dergisi (EFMED) Cilt (5), Sayi (1 ), 313-319.
Ank, I. A. (1996). Motivasyon ve Heyecana Giri§. Cantay Yayinevi
Ataman, A. (1998). "Ustim Zeka/Jlar ve Oston Yetenekliler'', Ozel Egitim,
Anadolu Oniversitesi Yaymlan.

79
Ataman, A. (1998). Ostun Zekah Cocuklara Ana-Babalan

ve Ogretmenleri

Nasr I Yardtmci Olabilir? A. 0. Egitim Fakilltesi Dergisi, Cilt: 15, Sayi: 1,
Ankara: Egitim FakOltesi Yayrnlarr.
Ataman,

Ozel Gereksinimli Cocukler ve Ozet Egitime Giri§.

A. (2003).

Ankara: Gunduz Yaymcihk.
Beyaz, S. (2012). Meslek Yilksekokullannm Sanayi i§birligi ve Gelistiritmesi.
http :/www. duzicimyo.osman iye .edu. tr.
BiLSEM

Yonerqesi,

(2007).

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html

adresinden 21.06.2013 tarihinde ahnmrstrr.
Birkan, K. C. (2009). <;alt§anlann motivasyonel oncelikleri ve bir motivasyon

faktoril olarak liderligin onemi. istanbul .Oniversitesi .sqsyal •. Bilimler
Enstitusu

Calisma

Ekonomisi

ve

Endustri

lltskileri Anabllirn dah

endustri lllsklleri ve insan kaynaklan bilim dalr.(Yuksek LisansTezi)

Braten, I., B.S. (2005). Profiling individual differences in student motivation: A
longitudinal

cluster-analytic

studying

different

academic

contexts.

Contemporary Educational Psychology, 30, 359-396.
Candoqan,

H. R. (2015).

Motivasyon

Ogretmenlerin Okul Ytmetlclterinder:

Yakla§tmlan.

Enstitusu.t'ruksek

Usak

Oniversitesi

Bekledigi

Sosyal

Bilimler

Lisans Tezi).

Catherine A. L. (2012). Psychology in the Schools Wiley Periodicals, Inc.
Clark, B. (1997). Growing up gifted (5. bs.). Columbus: OR Macmillan
Colangelo, N., Davi, G. A. (1997). Handbook of Gifted Education. ( 2nd ed ).
Allyn and Bacon, MA, 1997.
Cuceloqlu,

D. (1997). insan ve Devrerust: Psikolojinin Temel Kavramlan.

Remzi Kitabevi, Istanbul, 1997.
Cevikoqlu,

S. (2006).

Trafikent Silrilcil Egitim Simillatorilniln

Simulator

Ozellikleri ARCS Motivasyon Modeli Bektmmden Deqertendiritmest ve

80

S0r0c0lerin Direksiyon Egitimi Besenstne Etkisi. Gazi Oniversitesi,
(Bastlmarrus YOksek Lisans Tezi).
Dagl1oglu, H. E. (2004) .. Okul Oncesi <;agdaki

Ustun Yetenekli Cocukierm

Egitimi, Yer ald1g1 eser A. Kulaksizoqlu, Bilgili, A. E. Ve $irin, M. R.,
Ostun Yetenekli

Cocuklar

Bildiriler

Kitabr,

istanbul:

Cocuk

Vakf

Yaymlan
Davasllgil,

0.

(2004).

Ostan Zekehlenn Egitiminde Yeni Yakla§tmlar.

(Basrlmamts Ders Notlan)
Davasllgil,

U.

(2004).

Ostun

Cocuklar,

Yer

ald1g1

eser

R.

Sirin,

A.

Kulaksizoqlu ve A. E. Bilgili (Ed.), O~tun Yetenekli Cocuklar: Secilrnis

n:

Makaleler 146 Kltabr, istanbul: C.ocuk Va.kf1 iYc3yinl9

63, I. Turkiye

Ustun Yetenekli Cocukier Kongresi Yeytti Dizisi
Davis, G. A., S. B. Rimm. (1994). Education Of The Gifted Aru:lfalented (3rd

Ed). Needham Heights, MA: Allyn and Ba
Davis, G., Rimm, S. (2004). Education of the Gifted and Talented, 15. Baskr,
Boston, Pearson Education, s. 18-19.
Demir,

M.

(2015).

Maarif MOfetti§lerinin Stntf Ogretmenlerine Mesleki

Rehberlik. Yapma DOzeyleri ile Ogretmen Motivasyonu Arasmdaki
ili§ki. Usak Oniversitesi

Sosyal

Bilimler

EnstitOsO Egitim

Bilimleri

Anabilim Dall E:gitim Yoniatimi Bilim Dali. (YOksek Lisans Tezi)

Demirel, Y. (2008). Orqutsel

Ogrenme

KOlturO ve

ls

Tatminin

Ogrenme

Motivasyonu Ozerine Etkisi: Otomotiv Sektorunde Ampirik Bir Cal1~ma.

Akademik Bakt§ Uluslararas, Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, N
(14),1.

Denizoqlu,

P. ve

Ogretmen

Ekici,

G. (2009).

Oz-yeterlik

lnanclanru

Fen

Bilgisi

Etkileyen

Ogretmen
Faktorlerin

Uluslararas, 5. Balkan Egitim ve Bilim Kongresi, 450-453.

Adaylanrun
incelenmesi.

81

Duit, R. ve Treagust, D. (2003). Conceptual change: A powerful framework
for improving science teaching and learning. International Journal of
Science Education, 25(6), 671-688.
Dweck, C.S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and
development. Philadelphia: Psychology Press.
Dur, B. (2015). Lise ogretmenlerinin motivasyon dOzeyi ve motivasyon dOzeyi
ile okul kOltorO arasmdaki ili§ki. istanbul Aydm Oniversitesi Sosyal
Bilimler EnstitosO i§letme Anabilim Dalt i§letme yonetimi bilim daft.
(Yuksek Lisans Tezi).
Ekici, G. ve Fettahhoqlu, P. (2009). Ogretmen Adaylannm Ogrenme
Stillerinin Analizi. Uluslararast 5. Balkan Egitim.vecBJ/imKongresi, 183186.
Eng, M. (1973). Oston Beyin GOcO. Ankara Oniversitesi Egitim>Fakultesi
Yayiru.
Fidan, N. (1985). Okulda ogrenme ve ogretme. Ankara: Alkrrn Kitapevi.
Gardner, H. (1993). Frames of Mind, 2. Baskr, London, Fontana Pr.
Garn, Matthews, Jolly. (2010). Psychology in the Schools Wiley Periodicals,
Inc.
Gurqan, U. (2009). Ogretrnen Adaylannm Oz-Yeterlik lnanclan, U/uslararast
5. Balkan Egitim. ve Bilim Kongresi, 564-566.
Gural,

A.

(2008).

Teknik

Ogretmen

Adaylannm

Bilgi

ve

lletislrn

Teknolojilerine lllskln Niyetlerini Belirlemek Arnacryla Teknoloji Kabul
Modelini

Uygulamak.

8th

International Educational

Technology

Conference, 157-162.
Karaboqa, M. (2007). Avctlar ltceet Ortaogretim Kurumlan Yoneticilerin
Motivasyonlarmm(Ogretmen) Motivasyonu Ozerine Etkisi. Beykent
Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu lsletme Yonetirni Anabilim Dall
Egitim Yonetlml ve Denetimi Bilim Dall. (Yuksek Lisans Tezi).

82

Karaboqa,

M. ve Peker, S. (2009). Ortaoqretlm

Motivasyonlannm

Kurumlan

Yonetlcitertnln

Ogretmen Motivasyonu Ozerine Etkisi. Uiuslererest

5. Balkan Egitim ve Bilim Kongresi, 357-361 .

Karasar, N. (1995). Bilimsel eresttrme yontemt, Ankara: Alkirn Kitapevi.
Karolyi,V.

C., Ford, R.V, Gardner,

H. (2003).

"Multiple Intelligences: A

Perspective on Giftedness': Handbook of Gifted Education, ed. by.
Nicholas Colangelo, Gary A. Davis, Pearson Education, USA, s. 100112.
Kaplan, A. (2008). "Maternal
Childhood

Goal Factors in Adaptive

Perfectionism",

and Maladaptive

Educationc3hPsychQ.1C>gY,. 28(7), 795-808.

"Raven 'm ilerleyen Matrislar Plus . .• Testinin ·

ti-1?

\(a..§. <;.qcuklan

Ozerinde Gecerll«, GOvenirlik ve On Norm .f;.alt§ma.la.rm.a•Gore
OstOn
Zekelt

Olan

ve

Olmayan

Ogrencilerin

Mant1ksal

DQ§Onme

Yeteneklerinin Kar§1la§tmlmas1".istanbul Oniversitesi, Sosyaf Bilimler
Enstiti.isi.i. (Yi.iksek Lisans Tezi).
Kaptan, S. (1998). Bilimsel eresurme ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekrsik
Web Ofset Tesisleri.
Kline, P. (1991 ). Intelligence: The Psychometric View. NY: Routledge
Koroglu, i.

$.

(2014). OstOn Yetenekli <;.ocuklann Sosyal Medya Kullamm

Motivasyonlan. lstanbul.Ticaret

Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstiti.isi.i

Medya ve lletlslrn Sistemleri Anabilim Dali. (Yi.iksek Lisans Tezi).
Kulaksizoqlu,

A.(2004).

OstOn Yetenekli <;.ocuklarBildiriler Kitet». istanbul:

Cocuk Vakf Yaymlan
Larson, L. M. Stephen, A. Bonitz, V.S. & Wu, . F. (2014). Predicting science
achievement in India: role of gender, self-efficacy, interests, and effort.

Journal of Career Assessment, 22(1 ), 89-101.

83

Lee, 0. ve Brophy, J. (1996). Motivational patterns observed in sixth-grade
science classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 33(3),
585-610.
MEB.(2015).http://umraniyeatakent.meb

.k 12.tr/tema/icerikler/icerikler/ogrenm

ede-dikkat-ve-motivasyonun-onemi

154 759.html)

MEB.(2015). http://www.tevitol.k12.tr
Mernduhoqlu,

H. B. ve $eker,

G. (2009). Ogretmenlerin

Alqrlarrna Gore

ilkogretim Okullanrun Orqutsel iklimi. Uluslararas, 5. Balkan Egitim ve
Bilim Kongresi, 227-238.
Mentis Tas, A. (2005). Ogretmen Egitiminde AktitO.g.renme. Gazl Oniversitesi
Ktr§ehir Egitim Fakilltesi Dergisi, C (6), Sayi (2), 177-1.84.
Montgomery,

D. (1999). Supporting "able misfits" in the primary classroom',

in P. Cooper (ed). Understanding and Supporting Children
Morgan, C.T. (1984 ). Psikolojiye giri§ ders kitabt (Ceviri), Ankara: Meteksan
Yaymlan.
Naglieri, J. & Das, J.P. (1997). Cognitive Assessment

System Interpretive

Handbook Itasca, llllnois: Riverside Publishing
Ogurlu,

0.

(2007). Bili§sel Degerlendirme

Sisteminin (CAS) 12 Ya§ Grubu

i<;in Gecertuc, GOvepirlik ve On Norm <:;alt§mas, ile Oston Zeka/1 ve
Yetenekli
Cocuklenr:

Normal.

Ya§ttlanyla

Kar§tla§tmlmas,.

(Yayrmlanrnarrus

YOksek
Lisans). istanbul Opiversitesi Sosyal Bilimler Ensitusu, istanbul.
Osmentt Tarih Deyimleri ve Terimleri SozliigO I, 1993 Milli Egitim Basirnevi
Sayfalar 537-540.
Ogretmen

Platformu,

http://www.ogretmenplatformu.com/ustun-Zekali-

celiskiler, 10.10.2015 tarihinde almrrustrr,

84

Oncul, R. (2000). Egitim ve egitim bilimleri soz/Ogil. istanbul: Milli Egitim
Basrrnevi.

Oner, N. (1997). Turkiye'de Kullanilan Psikolojik Testier [Psychologic Tests
Used in Turkey]. istanbul: Bogazici Oniversitesi Yaymlan.
Ozden, Y. (2003). Ogrenme ve Ogretme. Ankara: Pegem Yaymcrhk.
Ozden, Y. (2005). Kendini Kestet. Ankara: Babil Yaymcrhk, Ozel Egitim
Hizmetleri Yonetmenliql, 31.05.2006 tarih ve 26184 sayrh Resmi
Gazete.
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudurlugu Bilim ve Sanat
Merkezleri http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar kurum.asp.04.09.2013
tarihinde ahnrmstir.
I. Ozel Egitim Konseyi. 1991. Ostun Yetenekliler ve Egitirnleri Komisyonu
Raporu.
Pamela R.

Clinkenbeard. (2012). Psychology in the Schools Wiley

Periodicals, Inc.
Parhan, A. C. (1998). Psychology, Usa: South Western Publishing.
Pehlivanoqlu, S. (2010). Orta Ogretime ve Yuksek Ogretime Gegi~ Sistemi.
Turk Egitim Dernegi, 1-64.
Pritchard, M. C. (1995). The Contnbutions Of Leta S. Hollingworth to the
Study of Gifted Children. Witty, Paul. D.C (Ed) The Gifted Child.
Boston: Heath and Company, 4 7-83.
Philips ve Lindsay. (2007). High Ability Studies.
Renzulli, J. S. (1998). The three-ring conception of giftedness. In S. M.
Baum, S. M. Reis, & L. R. Maxfield (Eds.), Nurturing The Gifts And
Talents Of Primary Grade Students (pp. 1-27). Mansfield Center, CT:
Creative Learning Press
Renzulli, J.S. (1999). "What Is This Thing Called Giftedness, and How
Develop It? A Twenty-Five Year Perspective", Journal for

85

Sak, U. (2010). OstOn Zekeltler Ozellikleri, Tentratemelen, Egitimleri. Ankara,
Maya Akademi.
Sak, U. (2013). OstOn Zekehler Ozellikleri, Terulenmeten, Egitimleri. Ankara,
Vize Yaymcrhk,
Schunk, D.H., (2009). Ogrenme teorileri: Egitimsel bir bekisle (Ceviri Edltoru:
Dr. Muzaffer $ahin), 5. Baskrdan ceviri, Ankara: Nobel Yaymevi.
Seah, W.T. ve Bishop, A.J. (2000). Values in mathematics textbooks: A wiew

throught the australasian regions. Paper Presented at the Annual
Meeting of the American Educational Research Association,

LA: New

Orleans.
Selcuk, Z. (2000). Getislm ve ogrenme, Geli§tirift7]i§] .. B. .ask1. Ankara: Nobel
Yayrnlan.
Senemoqlu, N. (2007). Gelisim, ogrenme ve ogretim: Kurarr,danµygulamaya.
Ankara: Gonul Matbaacrhk,
Siegle, D. & McMoach, D. B. (2005). Motivating gifted students. Tx: prufrock

press, Inc.
Silverman, L. K. (1993). Counseling The Gifted And Talented. Denver: Love
Publishing

Sternberg, R. J. ve Clinkenbeard, P. R. (1995). "The Trierchic Model Applied

to Identifying, Teaching, and Asse§sing Gifted Children", Roeper
Review, 17, 4,255.
Sternberg, R. J. ve Grigorenko, E. I. (2001 ). "Learning Disabilities, Schooling,

and Society", Phi Delta Kappan, 83, 4, 335-339.
Sternberg, R.J. (2003). Wisdom,lntelligence

and Creativity Synthesized. New

York: Cambridge University Press.
Sah in, A. (2004 ). 'Ustim Yetenek ve Egitim", OsWn Yetenekli

Ser;ilmi§ Makaleler Kitabt, istanbul, Cocuk Vakf Yaymlan.

86

Terirn, B. ve Ozturk, A. (2009).

Meslek Yuksekokulu Ogrencilerinin

Muhasebe Egitimine Bakrs Acrlarmm

Degerlendirilmesi: Gordes

Meslek Yuksekokulunda Bir Uygulama. Ce/a/ Bayar Oniversitesi
Sosyal Bilimler, C (7), Sayi (2), 153-168.
Thompson, T.L. ve Mintzes, J.J. (2002). Cognitive structure and the affective
domain: On knowing and feeling in biology. International Journal of
Science Education, 24(6), 645-660.
Tuan, H. L., Chin, C.C. ve Shieh, S. H. (2005). The Development of a
Questionnaire to Measure Students' Motivation Towards Science
Learning. International Journal of Science Education, V (27), No (6),
639-654.

Ulusoy, A. (2007).

Gildilfenme (Editor: Prof.Dr, Ayten lJlusoy, . Egitim

psikolojisi kitabmda bolurn), Ankara: Arn yaymcihk.
Olgen, G., (1994). Egitim psikolojisi: Kavramlar, ilkeler, yoniemler, kuramlar
ve uygulamala. Ankara: Lazer Ofser Matbaa.
Olgen, G. (1997). Egitim Psikoloji. istanbul: Alktm Yaymevi.
Weaver, G.C., (1998). Strategies in K-12 science instruction to promote
conceptual change. Science Education, 82(4), 455-472.
Webb, J. T., Meckstroth, E. A. & Tolan, S. S. (1994). Guiding the Gifted
Childd. Az: Gifted Psychology Press.
Webb, T.J., Meckstroth, A.E., Tolan, S.S. (2006). Guiding the Gifted Child,
25. Bask1, Scottsdale, Arizona.

Wigfield, A. ve Eccles, J.S. (2000). Expectancy-value theory of achievement
motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81
Winner, E. (2000). "Giftedness: Current Theory and Research", Current
Directions in Psychological Science, 9, 153-156.

87

Yan, K. Haihui, Z. (2005). "A Decade Comparison: Self Concept of Gifted and
Non gifted Adolescents", International Education Journal, 6(2), 224231.
Yavuzer, H. (1986). "Okul Besensmtn Etkileyen Nedenler" Aile ve Cocu«
1982-1983 seminer Konusmeten. istanbul: Ak Yaymlan, 1986.
Yrlrnaz, H. ve Huyuquzel, Cavas, P. (2007). Reliability and validity study of

the

students'

motivation

toward

science

learning

(SMTSL)

questionnaire, ilkogretim Online, 6(3), 430-440.
Ziegler, A. & Heller, K.A. (2002). Conceptions of giftedness from a metatheoretical perspective. In K.A. Heller, F.J. Monks, R.J. Sternberg &
R.F. Subotnik (2th Eds.), International Handbook Of Giftedness And
Talent. Elsevier Science Ltd.

88

EKLER
EK 1: Ki~isel Bilgi Formu ve Ba~an Odakh Motivasyon Ol<;egi
EK 2: Yan Yaprlandmlrrus Goru~me Formu
EK 3: Milli Egitim Mudurlugu izinleri
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EK

VE BA$ARI ODAKU MOTiVASYON

BA$ARI ODAKU MOTiVASYONCLCEGi

[ BiRiNCi B0L0M

Cinsiyet

Bayan(

)

Erkek (

OO§Ok(

)

Orta(

)

S1mf:

Gelir
Durumu

)

Yuksek (

Anne Egitim:
)

Anne Meslegi:

[ iKiNCi B0L0M

Degerli

ogrenciler

bu

bolumde

motivasyon

tuturnlanruza

gorO§lerinizi ogrenmek arnaciyla Q.E3§itli .. spr4lapverilrni§tir.

lliskin

Lutfen bu sorulan

kendi dusuncelertnlz dogrultusunda;

1-Kesinlikle Katilm1yorum, 2-Katllmiyorurn,J-Flkrim Yok, 4-Kat,hyorum,
5-Kesinlikle

Katihyorum, segeneklerinden

cevapland mruz,

bi.rini

tik

( X

)

koyarak
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1.

I

Yeni bilgi ufkumLJac;maktad1r.
Ders

2.

koriulanyla

ilgili

ders

arkadaslanma

yardimci olmaktan hoslarunrn.
Kitap ve ders notlanrm srruf arkadaslanrnla

3.

paylasmayi severim.

4.

I ilgi duyduqum derslere sik:

5.

I Cesaretlendirilirsem basanh olurum.
Ders

6.

sorumlusunun

calrsmm.

ders

anlatmaya

olrnasr, beni pozitif etkiler.

7.

Degerli olduqurn hissettirilirse ba~arilt.c>lururn.
Dersteki steak bir ogrenme atmosferi

8.

artmr,
Sonucta kazanacaklanm motivasyonumu pozitif

9.

etkiler.

10.

Basardrkca basarrna istegim artar.

11.

Basanh olduqurnda mutlu olurum.
Ailemin evde okurnasi (kitap, dergi vb.) beni

12.

13.
14.

istekli

cahsrnaya tesvik eder.
I

Derslere hazirhkh giderim.

Yeni

bir

konu

ogrenme

dusuncesi

beni
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heyecan land I nyor.
Derslere iliskin yenilikleri ogrenmek isterim.

16.

Odev

hazirlarken

yeni

bilgiler

ogrenmeyi

severim.

17.

Ders anlatrhrken not almrn.

18.

Derse illskin detayll bilgi verilmesini severim.

19.

Odevlerirnl zarnarunda yapanm.

20.

<;all!;,maktan hoslanmrn.

21.

Ogrendikc;e ogrenme istegim artar.

22.

Yuksek puan almayi severim.

23.

Derse

ili!;,kin etkinlikleri

ilk bitiren

ki!;,i olmak

isterim.

24.

Derse ili!;,kin cabalanrn ic;in ders sorumlusundan
takdir beklerim.

25.
26.

Smavlarda yuksek notaln,aKi.§t~rir11.
Derse

lllskin etkT iikierde.

iak

isterim.

27.

Smavlarda yuksek puan almm,

28.

Ogrenmede sabrrsrzrm.

29.

Ogrendigim her bilgiyi sorgulanm.
Zengin ogrenme etkinlikleri

30.

(rol oynama,

ftrtmasr, gosteri, ornek olay, qorsel sunu, misafir
konusrnaci vb.) ile basarrya motive olurum.

31.

beyin

i!;,birlikli ogrenme ile motivasyonum artar.

92

Kafama takrlan bir konuyu arastrnp ogrenmeden
rahat etmem.
Ne olursa olsun basaracaqirna inarunrn.

34.

Basansizlrk beni yrldrrarnaz,

35.

Basansizhktan ders crkanrim.
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EK 2: VARI YAPILANDIRILMI~ GORO~ME FORMU

1- Sizce

Ostun

Zekah

Ogrencilerin

Basan

Odaklr

Motivasyonlarrnr

artrrmaya yonenk neler yaprlabilir?

•
•
•
•
•

2- Sizce Normal Ogrencilerin Basan Odakh Motivasyonlarrnr artrrmaya
yonellk neler yaprlabilir?

•
•
•
•
•

•
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EK3:>Mil.Li EGiTiM M0D0RL0KLERiNDEN

GEREKLi iZiNLER
.·.·~

Mehmet Emin AKKURT
Villi a.
Milli Egiiim Mi.idi.irli
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FORl\'l: 2

