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Özet
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerle normal öğrencilerin akademik öz-yeterlik algılarının
karşılaştırılmasıdır. Tarama modelinde yapılan çalışmada, örneklem olarak üstün yetenekli öğrencilerin
eğitim gördüğü İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nden 45 üstün yetenekli öğrenci ile İstanbul’un farklı
bölgelerinden üç okuldan 77 normal öğrenci belirlenmiştir. Algılanan Akademik Öz-yeterlik Ölçeği (Jinks
& Morgan, 1999) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında yüzde,
frekans ve t-testi gibi istatistik hesaplamalarla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üstün yetenekli
öğrencileri ve normal öğrencilerin akademik öz-yeterlik algıları arasında anlamlı farklılaşmanın olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
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Öz-yeterlik üzerine yapılan araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'li yılların sonlarında Albert
Bandura'nın çeşitli fobilere sahip bireylere yaptığı terapi çalışmalarıyla başlamıştır. Yılan ve köpek gibi
hayvanlar tarafından ısırılma fobisi olan bireylerin korkularıyla başa çıkabilmelerine yönelik terapi seansları
sırasında Bandura (1977) bazı bireylerin ne kadar istekli olsalar dahi korkularını yenemediklerini
görmüştür. Bandura gözlemleri neticesinde farklı terapi sonuçlarının ortaya çıkmasının kişilerin başarılı
olabileceklerine dair algılarındaki farklılaşmadan kaynaklandığı kanaatine varmıştır. Sahip olunan beceriler
ve öğrenilmiş stratejiler, kişinin bunları uygun koşullar altında kullanmaya ilişkin inancı olmadığı müddetçe
işlevsel olmayacaktır (Bandura, 1997). Öz yeterlilik kişinin var olan becerileri değil, bu becerilerle farklı
koşullar altında ne yapabileceğine ilişkin inancıdır. Kuvvetli bir öz yeterlilik inancı geliştikten sonra zaman
zaman görülen başarısızlıklar kişinin öz yeterliliğinde önemli bir etkiye yol açmaz. (Schunk, 1989a). Öz
yeterlilik algısı ile bireylerin, kendilerine verilen bir görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirip
gerçekleştirmeyecekleri belirlenebilmektedir (Bong. 1995).
Akademik öz- yeterlilik’’ bireylerin önceden planlanmış eğitim başarılarına ulaşabilmeleri için gerekli
olan eylemleri organize edebilme ve bu eylemleri gerçekleştirebilme kapasiteleri hakkındaki yargıları’’
olarak tanımlanabilmektedir.(Lee, 2005, s.490); Linnenbrink & Pintrich, 2003, s.120 akt: Özsüer, İnal,
Uyanık & Ergün, 2011, s.116). Bandura (1977), insanların, yaşamları boyunca edindikleri deneyimlere
dayalı olarak, kendi baş etme yeteneklerine ilişkin, özel inançlar geliştirdiklerini ve sahip oldukları özyeterlilik inançları geliştikçe davranış değişikliğinin de arttığı belirtilmiştir. Böylelikle, bir davranışın başarı
ile yapılmasında, kişinin sahip olduğu yeterlilik inancının, o davranışın yapılmasını etkilediği ve
yönlendirdiği söylenebilir.
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Özellikle öğrenme etkinlikleri düşünüldüğünde akademik öz- yeterlilik algısı daha çok dikkat
çekmektedir. Akademik öz yeterlilik, öğrencinin bireysel olarak akademik bir işi başarıyla
tamamlayabileceğine yönelik var olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Chun & Choi, 2005). Öz yeterlilik
inancı yüksek olan bireyler, düşük öz- yeterlilik düzeyine sahip olan bireylere göre öğrenme
yaşantılarındaki etkinliklerinde daha istekli olmakta, etkinliklere yönelik daha fazla çaba harcamakta ve
karşılaştıkları güçlükler karşısında daha etkin stratejiler geliştirdikleri söylenebilir (Eggen & Kauchak, 1999;
Akt. Akbay & Gizir, 2010, s.63). Akademik öz yeterlilik; öğrencinin Matematik, Fen Bilgisi, OkumaYazma ve Dil Becerileri, Yabacı Dil, Sosyal Bilgiler, Türkçe derslerinde kendini ne kadar başarılı olarak
algıladığını içermektedir.
Phan (2012) yaptığı araştırmalarda ilkokullardaki fen ve matematik derslerindeki akademik başarının,
öğrencilerin akademik öz yeterlilik inançlarıyla çok yakından ilişkili olduğunu, akademik öz yeterliliği
yüksek olan ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarının da yüksek olduğunu tespit etmiştir.
Zimmerman(1995) akademik öz yeterliliğin önemli özelliklerini şöyle belirtmektedir.
 Öz-yeterlik kişinin fiziksel ya da psikolojik özellikleri vb. kişisel niteliklerini değil, bir işi
gerçekleştirebilme konusundaki yargılarını içermektedir.
 Yeterlilik inancı, çok boyutlu olup farklı alanlarla bağlantılıdır. Bu nedenle matematik öz yeterlik
inancı, ingilizce öz yeterlik inancından farklıdır.
 Öz yeterlilik ölçümleri durumlara bağlıdır. Örneğin bir öğrenci yarışmacı bir sınıfta işbirliğinin
öne çıkarıldığı sınıfa nazaran öğrenme konusunda daha düşük yeterlilik gösterebilir.
 Öz yeterlilik ölçümleri performans için belirtilen doğru ölçütlere bağlıdır. Kıyaslama da farklı
ölçütler ve normlar dikkate alınmaz (s. 203-204).
Araştırmacılar öğrencilerin zihinsel yeterlilikleri ile öz-yeterlilik inançları arasında oldukça güçlü ilişkiler
olduğunu savunur.(Pajares, 1996; Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992). Yapılan bazı
çalışmalarda üstün yetenekli öğrencilerin akademik öz yeterliklerinin normalden daha yüksek olduğu
bulunmuştur.(Junge & Dretzke, 1995; Zimmerman & Martinez-Pons, 1992). Pajares (1996), yanlış
yapmama konusunda üstün yetenbekli öğrencilerin üstün olmayanlara oranla daha fazla özen
gösterdiklerini, yüksek performans göstermelerine rağmen özellikle üstün yetenekli kızların, yeteneklerine
güvensizlik eğilimi içerisinde bulunduklarını belirlemiştir. Bu bilgilerin yanında, öğrencilerdeki düşük öz
yeterlilik inancının bazı psikolojik septomlarla bağlantılı olduğunu da tespit etmiştir. (Flett, Panico ve
Hewitt, 2011).
Üstün yetenekli öğrenciler; bazı özeliklerin dağılımı, sıklığı, zamanlaması ve kompozisyon açısından
farklılık gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır (Akarsu, 2001). Feldhussen’e (1986) göre üstün
yeteneklilik, bireyin hayatını kolaylaştıran, daha güvenilir, daha etkin olmasını sağlayan ve kişiyi yüksek
seviyede beceri gerektiren durumları da başarmasını sağlayan genel kabiliyet, kişisel düşünce ve
motivasyonun bileşkesidir.
Üstün yetenekliler, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, normal okul programlarının
dışında farklı eğitim program ve uygulamalarına gereksinim duyarlar. Türkiye'de ilk olarak Fen Liseleri
daha sonra Anadolu, Güzel Sanatlar, Spor ve Sosyal Bilimler Liseleri kurularak, alanlarında ilgi ve
yetenekleri üst düzeyde olan öğrencilere eğitim verilmesi amaçlanmıştır (Ataman, 2014). Bu kurumların
üstün yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı gerekçesi ile Bilim ve Sanat
Merkezi (BİLSEM) uygulaması başlatılmıştır. Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim çağındaki öğrencilerin, üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek, bilimsel düşünme ve
davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmeleri için, onlara
gerçek yaşamdan öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri sağlayan kurumlardır (MEB BİLSEM
Yönergesi, 2007).
Bu çalışmanın amacı üstün zekalı olduğu kanıtlanan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile üstün zekalı
olmayan öğrenciler arasındaki akademik öz yeterlik inançları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını
incelemektir. Bu amaca bağlı olarak aşağıdaki problemlere yanıt aranmıştır.
 Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin akademik öz-yeterlik zeka puanlarına göre farklılaşmakta
mıdır?
 Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin akademik başarı algı puanları arasında anlamlı farklılık var
mıdır?
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Yöntem
Katılımcılar

Araştırmanın örneklem grubu; İstanbul ili İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden 45 üstün zekalı
öğrenci ve üstün yetenekli olmayan 77 ilkokul 4. sınıf öğrencisiyle beraber toplam 122 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 45 üstün zekalı öğrencinin 14 tanesi kız 31 tanesi erkek öğrenciden
oluşmaktadır. O yıl İstanbul Bilim ve Sanat merkezini kazanan bütün öğrenciler araştırmaya katılmıştır.
122 üstün zekalı öğrenciden 57 tanesi kız öğrenciden 65 tanesi de erkek öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan öğrenciler; Bilim ve Sanat Merkezlerini kazanan ve kazandıkları ilk sene Destek
Etkinlikleri Eğitimine devam eden öğrencilerdir. 2012- 2013 Eğitim Öğretim yılında 4. Sınıf öğrencileri
arasından seçildiği için 4. Sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. (2013-2014 Eğitim- Öğrenim döneminden
sonra 4. Sınıf öğrencilerine sınav yapılmış ve 5. Sınıf öğrencileri Destek Etkinlikleri Eğitimi’nde eğitimöğretim almışlardır). Ayrıca araştırmada kullanılan ölçek ilkokul öğrencileri için hazırlanmış ölçektir.
Araştırmada özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilerin akademik öz yeterlilik inançları sorgulanmaktadır.
İlkokul düzeyinde Bilim ve Sanat Merkezleri'ne devam eden öğrenciler ancak 4. sınıf öğrencileridir. 4.
sınıftan önce Bilim ve Sanat Merkezi'ne İstanbul ilinde öğrenci alınmamaktadır.
Üstün Yetenekli öğrenciler için ilkokul düzeyinde ancak özel okulların açtığı özel sınıflar
bulunmaktadır. Araştırmada özellikle Bilim ve Sanat Merkezi'ni kazanan öğrenciler seçilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı Jinks ve Morgan (1999) tarafından algılanan akademik öz
yeterliliği belirlemek aracılığı ile geliştirilen ve Öncü (2012) tarafından Türkçe'ye çevrilen 'Algılanan
Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği'dir. Ölçek ilkokul düzeyindeki öğrencilerin akademik öz yeterlilik algılarını
belirlemeye yönelik üç boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar yetenek (9 madde), ortam (13 madde) ve çaba
(4 madde) dır. Ölçek maddeleri ''hiç katılmıyorum'','' biraz katılıyorum'', ''oldukça katılıyorum'' ve''
tamamen katılıyorum'' şeklindedir. Ölçekte tersinde puanlanan 9 madde bulunmaktadır.

Verilerin Analizi

Verilerin Analizlinde SPSS 15.0 paket programı kullanıldı. Çalışmada bağımsız t testi uygulanmıştır.
Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistiksel analizler ve t testi
kullanılmıştır.

Bulgular
Bu çalışmada üstün zekalı olan ve normal öğrencilerin akademik öz-yeterlikleri ve alt boyutlarının
farklılaşma durumu araştırılmıştır. Araştırma bulguları tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 1. Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin akademik öz-yeterlik puanlarının t-Testi sonuçları
Akademik Öz-yeterlik
Öğrenci Tipi
N
M
SD
Boyutu
İlkokul
Normal
77
3,0472
,81052
Yetenek Boyutu
öğrenci
BİLSEM
Üstün zekalı
45
3,7131
,42594
öğrenci
İlkokul
Normal
77
1,8998
,93708
Ortam Boyutu
öğrenci
BİLSEM
Üstün zekalı
45
1,9365
,58233
öğrenci
İlkokul
Normal
77
3,6277
,70082
Çaba Boyutu
öğrenci
BİLSEM
Üstün zekalı
45
3,7185
,45480
öğrenci
Öğrencilerin sahip oldukları zeka düzeyi, akademik yetenekli oldukları (Fen Bilgisi, Matematik, Okuma
Yazma ve Dil Becerileri, Sosyal Bilgiler) derslerde anlamlı bir farklılık gösteriyor mu ? sorusunun cevabı
Tablo 1 de gösterilmiştir.
Araştırmaya devlet okulunda eğitim gören 77 ilkokul öğrencisi ile üstün zekalı olduğu testlerle
belirlenen 45 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi katılmıştır. Ankete verilen sorular 3 grupta
sınıflandırılmıştır. Bunlar; ’yetenek’, ‘ortam’ ve ‘çaba’ alanlarıdır. Yetenek alanında üstün zekalı olan
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öğrenciler ile normal öğrenciler arasında akademik öz-yeterlik alanında anlamlı bir farklılık görülmüştür.
‘Ortam’ algısı üzerine yapılan istatistik sonuçlarında da üstün zekalı olan öğrencilerle, normal öğrenciler
arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmektedir. Çaba algısı üzerine yapılan çalışmada ise üstün
zekalı olan öğrencilerle, normal öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Üstün
zekalı olan öğrenciler ile üstün zekalı olmayan öğrenciler derslerine gösterdikleri çabanın birbirine yakın
olduğu düşünülmektedir.
Üstün yetenekli öğrencilerin akademik öz-yeterlik ortalamaları ile normal öğrencilerin akademik
ortalamaları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Tablo 2 de gösterilmiştir.
Tablo 2 Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin akademik başarı algısı t-Testi Sonuçları
Okul Türü
N
SS
SD
t
p
𝑋̅
İlkokul

77

3,0472

,81052

BİLSEM

45

3,7131

,42594

-5,109

120

,000

Tablo 2’ de görüldüğü gibi, üstün yetenekli öğrencilerin akademik öz yeterlilik ortalaması sırayla 3,71,
normal öğrencilerin akademik öz-yeterlik ortalaması ise 3, 04’dür. Buna göre üstün zekalı öğrencilerin
akademik öz- yeterliklerin normal öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Üstün zekalı olan öğrenciler, normal öğrencilere göre Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe
derslerinde anlamlı ölçüde akademik öz yeterliliklerinde farklılık vardır. Normal öğrencileri simgeleyen
‘’ilkokul’’ öğrencileri ile üstün zekalı öğrencileri simgeleyen ’’bilsem’’ öğrencileri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu görülmüştür (p<0.01). Bu da bize üstün zekalı olan öğrencilerle normal öğrenciler
arasında akademik öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.
Üstün zekalı olan öğrencilerle üstün zekalı olmayan öğrenciler arasında ortam algısı arasında anlamlı
bir farklılık görülmekte midir sorusunun cevapları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin ortam algısı t-Testi Sonuçları
Okul Türü
N
SS
SD
t
p
𝑋̅
İlkokul

77

1,8998

,93708

BİLSEM

45

1,9365

,58233

-,237

120

,813

Üstün zekalı öğrencilerin otama algısı puanlarının aritmetik ortalaması 1,936, normal öğrencilerin
ortam algısı puanlarının aritmetik ortalamaları ise 1,899 olduğu görülmüştür. Yapılan t-testi sonucunda
üstün zekalı olan öğrencilerle normal zekalı öğrenciler arasında akademik öz yeterlilik alanında ortam algısı
kriterine göre anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Üstün zekalı olan öğrencilerle normal
öğrenciler ortam algısı boyutu açısından anlamlı bir farklılık yoktur.
Üstün zekalı öğrencilerle üstün zekalı olmayan öğrenciler arasında gösterdikleri çaba boyutu arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır ? sorusunun cevabı aşağıdaki Tablo 4 ’te incelenmiştir.
Tablo 4. Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin çaba algısı t-Testi Sonuçları
Okul Türü
N
SS
SD
t
p
𝑋̅
İlkokul

77

3,6277

,70082

BİLSEM

45

3,7185

,45480

-,778

120

,438

Üstün zekalı olan öğrencilerle normal öğrenciler arasında gösterdikleri çaba algısı puanları arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada üstün zekalı olan öğrenciler ve normal öğrencilerin akademik öz yeterlik algıları
karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrencilerin akademik öz
yeterlilikleri ile ilkokul 4.sınıfta eğitim gören normal öğrencilerin akademik öz-yeterlikleri arasında anlamlı
bir farklılık olduğu görülmüştür (p<.005). Üstün zekalı olan öğrencilerin normal öğrencilere göre Türkçe,
Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerindeki akademik öz yeterlilik algılarının oldukça yüksek
olduğu görülmüştür. ''Ben Zekiyim'' sorusuna verilen cevapta üstün zekalı olanların, normal öğrencilerle
arasında yüksek bir farklılık çıkmıştır. Üstün zekalı öğrenciler ''zeki'' olduklarının farkında oldukları
görülmüştür. 'Çok çalışırım' sorusuna karşılık üstün zekalı olan öğrenciler ve normal öğrenciler yaklaşık
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olarak aynı cevapları vermişlerdir. Üstün zekalı öğrenciler ile normal öğrencilerin “ortam boyutu” na
ilişkin inançları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>.005). ''benden daha iyi not alan
öğrenciler, öğretmenden benim aldığımdan daha çok yardım alırlar'', ''sınıf arkadaşlarımın çoğu ev
ödevlerine benden daha çok çalışıyor'', ''öğretmenim beni daha çok sevseydi daha iyi notlar alırdım''
sorularına üstün zekalı olan ve olmayan öğrenciler yaklaşık cevaplar vermişlerdir. Üstün zekalı olan
öğrencilerin daha çok ders çalışmadıkları ve öğretmenlerinin ilgisinin daha çok kendilerinde olması gibi
sebeplerden etkilenmediği başarılarının nedenini kendilerinden, kendi algılarından kaynaklandığı
araştırmanın sonucunda görülmüştür.
Kırk yılı aşkın bir süredir çeşitli öğrenme ortamları üzerine binlerce çalışma yapılmış olan öz-yeterlik
kavramı ülkemizde de özellikle son on yıldır eğitimciler ve öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalarla
irdelenmektedir. Ülkemizde öz-yeterlik üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu, farklı disiplinlerdeki
öğretmen adaylarının çeşitli alanlardaki öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının incelenmesine
yöneliktir (Akbulut, 2006; Aşkar & Umay,2001; Berkant & Ekici, 2007; Gerçek, Yılmaz, Köseoğlu ve
Soran, 2006; Morgil, Seçken & Yücel, 2004; Seferoğlu & Akbıyık, 2005). İlkokul düzeyinde yapılan
çalışmaların son derece kısıtlı olması bu gelişim düzeyindeki öğrencilere nitelikli çalışmalar ortaya konması
ihtiyacını doğurmaktadır. Ayrıca pek çok alandaki çalışmaların okul öncesi düzeyde yapılması da
gerekmektedir. Ayrıca üstün zekalı olduğu tanılanmış olan öğrencilerle yapılan çalışmaların daha aydınlatıcı
olacağı düşünülebilir. Akademik öz-yeterlikle ilgili Türkiye' de eğitim öğrenim gören öğrenciler için
ülkemizdeki araştırmacılar tarafından ölçek geliştirilmesi de yine daha sağlıklı sonuçların elde edilmesinde
önemli katkıla sunabilir. Bunun yanında öz-yeterlik üzerine yapılan araştırmalar, gözlem, mülakat, odak
grup görüşmesi ve vaka çalışmalarını içeren nitel araştırmalarla ve gelişimsel farklılıkları tespit etmek için
boylamsal çalışmalarla da desteklenmelidir (Sakız, 2013). Üstün zekalı olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan
(Özel öğrenme güçlüğü, otistik, bedensel özür vb.) gruplarla (iki kere farklı) da akademik öz yeterlilik
çalışmaların yapılması alana farklı bakış açıları kazandıracağı için önemli olacağı düşünülmektedir.
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