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Özet 

Çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin motivasyon düzeylerini etkileyen faktörleri ortaya 

koymaktır. Araştırmada, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

evreni İstanbul İli Ataşehir ilçesi’inde bulunan ilkokul öğrencileridir. Çalışma elverişli örnekleme 

yoluyla belirlenen 105(48 kız, 57 erkek) ilkokul 3.ve 4. Sınıfa devam eden öğrenciler üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırma verileri motivasyon yönelimleri ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, Öğrencilerin içsel-dışsal motivasyon alt boyutlarının ve genel motivasyon düzeylerinin yaş 

değişkenine göre karşılaştırılması sonucunda 9 yaş grubundaki, kız ve 3. Sınıfa devam eden öğrenciler 

lehine anlamlı farklar olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcüler: ilkokul, motivasyon, içsel motivasyon, dışsal motivasyon 

Factors Affectıng Motıvatıon Levels Of Prımary School Students 

Abstract 

The aim of the study is to reveal the factors that affect the motivation levels of primary 

school students. In the research, relational scanning model was used from the scanning models. The 

universe of the research is the elementary school students in the city of Istanbul, Ataşehir. The study 

was conducted on 105 (48 females, 57 males) elementary school students who were selected through 

favorable sampling and who continued to the 4th and 4th grade. The research data were collected by 

means of motivational orientations. As a result of the research, it was observed that there were 

significant differences in favor of the 9th-year group, the girl and the 3rd class student as a result of the 

age-variable comparison of the students' internal-external motivation sub-dimensions and general 

motivation levels. 
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Giriş 

Motivasyon terimi Latince hareket etmek anlamında kullanılan “to move” kelimesinden 

türemiştir (Ud ve diğ., 2012). Motivasyon, insanı harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini 

belirleyen, onların, düşünceleri, umutları, inançları, kısaca arzu; ihtiyaç ve korkularıdır (Örücü ve 

Kambur, 2008). Motivasyon, bireye enerji verip, davranış için istekli hale gelmesinde etkili 

olduğundan, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini ön plana çıkaran en önemli faktörlerden birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Akbaba,2016). Motivasyon bireylerin çeşitli gereksinmelerini 

karşılamaları için doyum sağlayacak ya da amaca götürecek davranışlarda bulunma sürecidir 

(Sabuncuoğlu & Tüz, 1998). Lefrançois, 1995), motivasyon davranışın nedenselliği ve davranışın 

açıklanması olarak ifade eder.  

Motivasyonu yüksek olan öğrencinin öğrenmesi üst düzeydedir (Senemoğlu, 2007). 

Motivasyon, öğrenmenin en kritik ve en zor ölçülebilen öğelerinden biridir. Yeterince motive olmamış 

bir öğrenci öğrenmeye hazır hale gelmemiştir (Ulusoy, 2007; Selçuk, 2000). Çünkü, öğrenci ilgi duyma 

dikkat etme ve çabada sürekli değildir, gerekli zamanı harcamamıştır ve konuya odaklanmamıştır 

(Fidan, 1985). Öğrencilerin buna ilişkin motivasyon durumlarının ölçülerek programlara yön verilmesi 

beklenir (Semerci, 2010). 

Başarı ve mutluluğun ortak noktasında bulunan motivasyon, eğitimde ve sınıf yönetiminde 

önemli bir kavramdır. Öğrenme motivasyonu olmadan performans ve öğrenme yeteneği hakkında 

konuşulamaz. Öğrencilerde olumlu performans elde etmek için en önemli unsur eğitim sürecinde yer 

alan insan kaynağının niteliğidir (Iordache, 2014). Bu nedenle, öğrenci niteliklerini geliştirmenin ve 

öğrenci ile ilgili her konuya gerekli özenin gösterilmesinin eğitim ve öğretim faaliyetlerine önemli 

katkı sağlaması beklenir. 

Motivasyonda etkili olan faktörlerin dışsal ve içsel olmak üzere iki bakış açısına dayandığı 

görülmektedir. Dışsal motivasyonda birey dışsal faktörler tarafından motive edilir. İçsel motivasyonda 

ise sosyal ve parasal yararlar elde etmesi kadar, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için içsel olarak 

motive olma ön plana çıkmaktadır(Basset-Jones & Llyod, 2005,akt.Ateş ve Uluç, 2015). İçsel 

motivasyonlu insanlar belirli ödüllerle ya da diğer dışsal şeylerle ilgilenmezler, görev performansı 



onlar için ödüldür. Dışsal olarak motive olan bireyler ise, içsellerin aksine kolayca etkilenen 

insanlardır. Dışsal başvuru dikkat, beklenti ve başkalarını hesaba katma gibi basit duygu yapılarını 

oluşturur (Merlevede, Bridoux, & Vandamme, 2006, akt. Ateş&Uluç,2015 ). 

Öğrencilerin öğrenim sürecinde çok önemli bir rolü olan motivasyon eğitim alanında ayrı 

bir öneme sahiptir. Bu alanda her ne kadar akademik performans çok iyi ve kolay ölçülebilir bir 

değişken olsa da, motivasyon ile karmaşık bir ilişkisi vardır. Bu nedenle araştırmacılar, 

motivasyondaki öğrencilerin kişisel farklılıklarını belirlemek için davranış, ilgi alanları, hedefler, 

değerler vb. değişkenleri ele almaktadırlar. Başarı için, öğretim ortamlarında yalnızca bilişsel 

becerilere ağırlık verilmesi yeterli değildir(Ergin & Karataş,2018). Bu ortamlarda öğrencilerin başarılı 

olabilmesi için duyuşsal alan becerilerinin önemli bir rol oynadığını gösteren araştırmalar vardır (Duit 

ve Treagust, 2003; Lee ve Brophy, 1996; Thompson ve Mintzes, 2002; Weaver, 1998 akt; Ergin ve 

Karataş, 2018). Duyuşsal alan becerilerinden biri de motivasyondur. Uzbaş (2009) tarafından 

gerçekleştirilen bir araştırmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan rehberler ve danışmanlar 

öğrencilerin en önemli problemlerinin motivasyon sorunları olduğunu ifade etmişlerdir. Motivasyon, 

bireyin gelişimini destekler ve potansiyelini okulda etkili şekilde kullanmasına katkı sağlar (Eggen ve 

Kauchak, 2001). 

Akbaba’ya (2006) göre “Yeterince motive olmamış bir öğrenci, öğrenmeye hazır değil demektir. 

Öğrenciler, genelde ilgi duydukları ve merak ettikleri konuları daha kısa sürede öğrenirler. 

Öğrencilerin motive oldukları zamanlarda, derslere daha çok dikkat ettikleri, ilgi duydukları, ödevlerini 

yaptıkları ve sınavlar için çalıştıkları söylenebilir. Öğrenci, motive olduğu ölçüde başarılı olmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında öğrencinin motivasyon sorunlarının belirlenmesi ve giderilmeye çalışılması, 

öğrenci başarısını yükseltmek için önemli bir çözüm olabilir. Bu araştırma, öğrencilerin motivasyon 

düzeylerini ve onları motive eden etkenlerle ilgili ip uçlarını öğretmenlere ebeynlere göstermesi 

açısından önemli olduğu düşünülerek gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Amacı  

Çalışmayla ilkokul öğrencilerinin motivasyon düzeylerini etkileyen faktörleri ortaya 

koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alt problemler cevap 

aranmıştır. 

1. Öğrencilerin motivasyon düzeylerini cinsiyet nasıl etkilemektedir? 



2. Öğrencilerin motivasyon düzeyleri yaş nasıl etkilemektedir? 

3. Öğrencilerin motivasyon düzeyleri sınıf düzeyi nasıl etkilemektedir? 

Yöntem 

Bu araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile yapılmış betimsel bir 

çalışmadır. Tarama modelleri; geçmişte veya halen var olan bir durumu, var olduğu şekli ile 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000, Büyüköztürk&Diğerleri, 2013).  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni İstanbul İli Ataşehir ilçesi’inde bulunan ilkokul öğrencileridir. 

Çalışmanın örneklemi  elverişli örnekleme yoluyla belirlenen 105(48 kız, 57 erkek) ilkokul 3.ve 4. 

Sınıfa devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Elverişli örnekleme zaman, para ve işgücü açısından 

var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden 

seçilmesidir(Büyüköztürk ve diğ., 2013). Bu örneklem araştırmacının bazen örneklem tasarlaması 

ve ulaşması çok zor olduğu durumlarda bazen de evren elemanlarının hepsini belirlemek imkansız 

olduğunda kullanılan örneklemedir. Elverişli örnekleme, pratik ve ekonomik olması açısından tercih 

edilebilir (Monetle, Sullivan ve De Jong, 1990). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Motivasyon 

Yönelimleri Ölçeği ile toplanmıştır. 

Motivasyon Yönelimleri Ölçeği,  

Lepper, Corpus ve Iyengar (2005) tarafından öğrencilerin sınıf içi motivasyon yönelimlerini 

belirlemek amacıyla geliştirilen, Ateş&Uluç(2015) tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan ve 

30 maddeden oluşan bir ölçektir. Sınıfta Motivasyon Yönelimleri Ölçeği içsel ve dışsal motivasyon 

olmak üzere iki ölçekten oluşmaktadır. İçsel motivasyon; meydan okuma, merak, bağımsız ustalık 

alt boyutlarından oluşmaktadır. Dışsal motivasyon ise; kolay iş, hoşlanılan öğretmen, öğretmen ba-

ğımlılığı alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçekte içsel motivasyonda 17, dışsal motivasyonda ise 

13 madde bulunmaktadır. Ölçek 1 ile 5 arasında değer alan maddelerden oluşan beşli Likert tipinde 

bir ölçektir. Uygulayıcılar için cevap seçenekleri; hiç bana uygun değil, biraz bana uygun, bana 

uygun, çoğunlukla bana uygun, kesinlikle bana uygun şeklindedir. Ölçeğin alt boyutlarında alınan 

puanın yüksekliği motivasyon yöneliminin yüksekliğine işaret etmektedir (Ateş ve Uluç, 2015). 

Araştırmada, içsel motivasyonun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı.83 ; meydan okuma alt 



boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .67  , merak alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .67 bağımsız ustalık alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .66 oluşmaktadır. 

Dışsal motivasyonun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .81, kolay iş alt boyutunun 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .67, hoşlanılan öğretmen alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .51 , öğretmen bağımlılığı alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .70 olarak 

hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, elde edilen veriler SPSS 22.00 for Windows programı ile analiz edilmiştir. 

Analiz işlemlerinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1. Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Cinsiyetin Etkisi 

       t Testi  

Puan  Gruplar  N X Ss Sh t Sd P 

Kolay iş  Erkek 57 15,7193 3,93589 ,52132 1,551 103 ,124 

 Kız 48 16,8958 3,79383 ,54759    

Hoşlanılan 

öğretmen 
Erkek 

57 8,7719 2,13824 ,28322 ,248 103 ,805 

 Kız 48 8,8750 2,09990 ,30309   , 

Öğretmen 

bağımlılığı 
Erkek 

57 16,7895 3,83004 ,50730 3,409 103 ,001 

 Kız 48 19,2083 3,35780 ,48466  103 ,001 

Dışsal 

motivasyon 
Erkek 

57 41,2807 8,19354 1,08526 2,414 103 ,018 

 Kız 48 44,9792 7,35278 1,06128    

Meydan  

okuma 
Erkek 

57 21,3333 4,08102 ,54054 1,607 103 ,111 

 Kız 48 22,5625 3,68381 ,53171    

Merak Erkek 57 18,9123 4,36414 ,57804 1,197 103 ,234 

 Kız 48 19,9167 4,18118 ,60350    

Bağımsız 

ustalık 
Erkek 

57 12,7895 4,30422 ,57011 ,843 103 ,401 

 Kız 48 13,4167 3,09312 ,44645    

İçsel 

motivasyon 
Erkek 

57 53,0351 10,52712 1,39435 1,488 103 ,140 

 Kız 48 55,8958 8,88757 1,28281    

Genel toplam Erkek 57 94,3158 17,60495 2,33183 2,023 103 ,043 

 Kız 48 100,8750 15,19746 2,19356      



Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin motivasyon düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t 

testi sonucunda, öğretmen bağımlılığı(t=3,409; p<.05), dışsal motivasyon  (t=2,414; p<.05), 

motivasyon düzeyleri toplam puanlarının (t=2,203; p<.05)aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık kız öğrencilerin lehine 

gerçekleşmiştir. 

Tablo2. Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Yaşın Etkisi 

       t Testi  

Puan  Gruplar  N X Ss Sh t Sd P 

Kolay iş  10,00 51 15,5294 3,30062 ,46218 1,882 103 ,063 

 9,00 54 16,9444 4,30628 ,58601    

Hoşlanılan 

öğretmen 
10,00 

51 9,0196 1,87072 ,26195 ,946 103 ,347 

 9,00 54 8,6296 2,31726 ,31534    

Öğretmen 

bağımlılığı 
10,00 

51 17,0588 3,08812 ,43242 2,232 103 ,028 

 9,00 54 18,6852 4,25074 ,57845    

Dışsal 

motivasyon 
10,00 

51 41,6078 6,05336 ,84764 1,713 103 ,090 

 9,00 54 44,2593 9,35704 1,27333    

Meydan  

okuma 
10,00 

51 21,2353 3,72338 ,52138 1,685 103 ,095 

 9,00 54 22,5185 4,05965 ,55245    

Merak 10,00 51 18,2549 3,99421 ,55930 2,666 103 ,009 

 9,00 54 20,4259 4,32894 ,58909    

Bağımsız 

ustalık 
10,00 

51 12,5294 3,31875 ,46472 1,442 103 ,152 

 9,00 54 13,5926 4,15964 ,56605    

İçsel 

motivasyon 
10,00 

51 52,0196 8,75326 1,22570 2,397 103 ,018 

 9,00 54 56,5370 10,42984 1,41932    

Genel toplam 10,00 51 93,6275 13,69520 1,91771 2,227 103 ,028 

 9,00 54 100,7963 18,73689 2,54977    

 



Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yaş değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t 

testi sonucunda, öğretmen bağımlılığı(t=2,232; p<.05), merak (t=2,666; p<.05), içsel motivasyon 

(t=2,397; p<.05), motivasyon düzeyleri toplam puanlarının (t=2,227; p<.05)aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık 9 yaş grubu 

öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. 

Tablo3. Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine Sınıf Düzeyinin Etkisi 

       t Testi  

Puan  Gruplar  N X Ss Sh t Sd P 

Kolay iş  4,00 51 15,5294 3,30062 ,46218 1,882 103 ,063 

 3,00 54 16,9444 4,30628 ,58601    

Hoşlanılan 

öğretmen 
4,00 

51 9,0196 1,87072 ,26195 ,946 103 ,347 

 3,00 54 8,6296 2,31726 ,31534    

Öğretmen 

bağımlılığı 
4,00 

51 17,0588 3,08812 ,43242 2,252 103 ,028 

 3,00 54 18,6852 4,25074 ,57845    

Dışsal 

motivasyon 
4,00 

51 41,6078 6,05336 ,84764 1,713 103 ,090 

 3,00 54 44,2593 9,35704 1,27333    

Meydan  

okuma 
4,00 

51 21,2353 3,72338 ,52138 1,685 103 ,095 

 3,00 54 22,5185 4,05965 ,55245    

Merak 4,00 51 18,2549 3,99421 ,55930 2,667 103 ,009 

 3,00 54 20,4259 4,32894 ,58909    

Bağımsız 

ustalık 
4,00 

51 12,5294 3,31875 ,46472 1,442 103 ,152 

 3,00 54 13,5926 4,15964 ,56605    

İçsel 

motivasyon 
4,00 

51 52,0196 8,75326 1,22570 2,409 103 ,018 

 3,00 54 56,5370 10,42984 1,41932    

Genel toplam 4,00 51 93,6275 13,69520 1,91771 2,247 103 ,027 

 3,00 54 100,7963 18,73689 2,54977    

 



Tablo 3’de görüldüğü gibi, öğrencilerin motivasyon düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız 

grup t testi sonucunda, öğretmen bağımlılığı(t=2,252; p<.05), merak (t=2,667; p<.05), içsel 

motivasyon (t=2,409; p<.05), motivasyon düzeyleri toplam puanlarının (t=2,247; p<.05)aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık 3. Sınıf 

düzeyi öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. 

Tartışma Ve Sonuç  

Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerinin motivasyon düzeylerini yaş, cinsiyet ve sınıf 

düzeylerinin etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Öğrencilerin içsel-dışsal 

motivasyon alt boyutlarının ve genel motivasyon düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırılması sonucunda kız öğrenciler lehine anlamlı faklılıklar bulunmuştur. Yaman ve Dede 

(2007), Aluçdibi ve Ekici (2012), Yerlikaya (2014), İnel Ekici,  Kaya ve Mutlu (2014) tarafından 

yapılan çalışmalar bu araştırmanın sonucunu desteklerken, Kılıç (2011) tarafından yapılan 

çalışmada erkek öğrencilerin motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu, Uluçay ve Güven 

(2017) , Yenice, Saydam ve Telli tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda ise, cinsiyetin etkisinin 

olamadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada, Öğrencilerin içsel-dışsal motivasyon alt boyutlarının ve genel motivasyon 

düzeylerinin yaş değişkenine göre karşılaştırılması sonucunda 9 yaş grubundaki öğrenciler lehine 

anlamlı faklılıklar bulunmuştur. Yaman & Dede (2007)’nin yapmış olduğu çalışmada Performansa 

Yönelik Motivasyon ve İletişime Yönelik Motivasyon düzeylerinin 8. sınıf öğrencilerinin 

motivasyon düzeylerinin 6. ve 7. sınıf öğrencilerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın  sonucu ile  Yaman & Dede (2007)’nin yapmış olduğu araştırma sonucu paralellik 

göstermektedir. 

3.sınıfta okuyan öğrencilerin içsel ve dışsal motivasyon alt boyutları ile genel motivasyon 

düzeylerinin 4. sınıfta okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın 

sonucunda öğrencilerin matematik dersinde duydukları motivasyon düzeylerinin öğrencilerin sınıf 

düzeylerine göre farklılık gösterdiği ve sınıf düzeyi arttıkça motivasyon düzeyinin azaldığı 

söylenilebilir. Uluçay&Güven (2017) , Yaman ve Dede (2007), Kılıç (2011), Yenice, Saydam ve Telli 

(2012) tarafından yapılan çalışmalar araştırmanın bu sonucuyla tutarlılık göstermektedir. 



Sonuç olarak, öğrencilerin motivasyon düzeylerine birçok değişkenin etkisi olduğu 

söylenebilir. Bu değişkenlerden bazılarının etkileri, bu çalışmanın sonuçlarıyla ortaya belirlenmeye 

çalışılmıştır. Motivasyon üzerinde farklı değişkenlerin etkilerinin değişik çalışmalarla 

belirlenmesinin ve bu çalışma sonuçlarının ortaya konulması yapılacak araştırmalara da yol 

gösterici olacaktır. Öğrencilerin akademik becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir kaynak olacağı 

düşünülebilir. 
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