
     Çoğu eğitimcinin katılacağı gibi, öğrenmenin en önemli koşullarından biri 

motive olmaktır. Bunu sağlamak için ise öğrenenin motivasyonunu  harekete 

geçirmek ve desteklemek gerekmektedir.  

Peki bir çok bireysel farklılığımız ve öğrenme çeşitlerimiz varken bu 

nasıl sağlanır? 

     İşte tamda bu sorudan yola çıkarak, Psikolojik Danışman ve Rehberlik    

Servisi olarak; “Motivasyon ve Öğrenme” konulu bültenimiz yoluyla sizlerle 

buluşmak istedik. 

    Bireyin motivasyonunu               

sağlayabilecek  metotlara ve             

tekniklere ulaşabilmek,                

ulaşıldığında da öğrenen için doğru 

olanını belirlemek zorlayıcı bir       

süreçtir. Özellikle birçok farklı          

kuramın da (bilişsel,   davranışsal, 

hümanistik vb.) ortaya çıkması,  

çoğumuzun bu konudaki düşüncelerini daha da karmaşık ve belirsiz bir hale 

getirebilmektedir. Bu kuramlar içerisinden en doğruyu seçmek kişiden kişiye, 

ihtiyaçlara göre  farklılık  gösterebildiğinden, bütüncül bir model ortaya           

konması ve tüm bu kuramların ışığından yola çıkması çoğumuz için bir             

avantaj sağlayabilmektedir. 

ARCS-V Modeli de tam da söz ettiğimiz gibi; John Keller tarafından, grup veya 

bireyin motivasyon karakteristiğini analiz etmekte ve bu analizlere                       

dayanarak motivasyon stratejileri sunmaktadır.  

Sizlere ARCS-V Modelini daha yakından tanıtmadan önce Motivasyonu           

oluşturan temel kavramlardan ve kuramlardan bahsetmek isteriz.  

 İçsel ve dışsal motivasyon  

 Davranışsal, humanistik, bilişsel ve sosyokültürel prespektifte             

motivasyon 
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M O T İ VA S Y O N  N E D İ R ?  

     Motivasyon bir diğer adıyla güdülenme genellikle içten gelen yani; 

harekete geçme, hedefe kendini yönlendirme ve devamlılık sağlama         

isteği olarak açıklanır. Öğrenme motivasyonu ise; öğrenen bireyin      

öğrenme etkinliklerini anlamlı ve değerli bulması ve bunlardan fayda 

sağlama arzusu olarak tanımlanır. 

     “Özünde motive olmuş (güdülenmiş) bir öğrenci, yaptığı işi kendisi 

için sağladığı zevk, haz duygusu ya da uyandırdığı başarı  hissi için            

yapar.”  (Mark Lepper 1988) 

     “Özünde motive olmamış (güdülenmemiş) bir öğrenci ise yaptığı işi  

‘ödül sağlamak ya da bir cezadan kaçmak amacıyla’, not, etiket ya da öğretmenin onayını                   

hedefleyerek yapar.” (Lepper) 

 Lepper’in söz ettiği öğrenme motivasyonunu sağlamak için, öğrencinin algı ve dikkat süreçlerinin 

üzerinde durulması gerekir. Öğrenciler, neyi öğrenmek isterlerse onu öğrendiklerinden, bu              

konuda seçici algı ve dikkat gösterirler. Eğitimcilerin, öğrencinin dikkatini yakalaması için ilk 

planda ele almaları gereken şey onların içsel motivasyonlarını sağlamaktır. 

İ ç s e l  v e  D ı ş s a l  M o t i v a s y o n  

    Hepimiz bir işe yada hedefe odaklanmanın yaşattığı yüksek motivasyon hissini biliriz.           

Ya da tam tersi, herhangi bir işe elimizin gidemeyişini.  

Peki bize bazen bu gücü ve enerjiyi veren, bazen de bizi bundan yoksun bırakan             

nedir? İtkiler, ihtiyaçlar, teşvik edici şeyler, korkular, hedefler, sosyal baskı, öz güven, ilgiler, 

merak, inançlar, değerler, beklentiler ve daha bir çoğu bu sorunun cevabı niteliğinde olabilir.  

     Bir grup araştırmacı motivasyonun kişisel bir yetenek ya da karakteristik bir özellikten          

doğduğunu düşünmektedir. İnsanların başarmak ya da kazanmak için güçlü İHTİYAÇLARI         

vardır, ya da sınav KORKULARI, ya da sanata karşı sürekli bir İLGİLERİ. Dolayısıyla başarmak 

için çok çalışırlar, sınavdan kaçarlar ya da saatlerini sanat galerinde geçirirler.  

     Öte yandan, farklı bir grup araştırmacı ise; motivasyonu bir durum, geçici bir hal olarak ele 

almaktadır. Örneğin; yarınki sınavınızı geçmek için bir paragraf okumak zorundasınız ve             

motivasyonunuzu sağlamışsınız. Herhangi bir ilgi, korku ya da meraktan kaynaklanmadığı için 

geçici bir motive olma hali bulunmakta. Gördüğünüz üzere ilk araştırma motivasyonu içsel,  

kişisel faktörlerle (ihtiyaç, ilgi, merak) bağdaştırırken, diğeri dışsal, 

çevresel faktörlerle (ödül, ceza ya da soysal baskı) bağdaştırır. Bu iki 

durum ayrı olabileceği gibi birlikte de görülebilirler çünkü                

bireyler bazı dışsal faktörleri içselleştirebilmektedir. Örneğin; hiç 

eğlenceli olmayan bir görevi  baskı altında kalmadan sadece                    

hedefine ulaşabilmek için seçmesi. Buradaki hedef  hem bir ihtiyaç 

(içsel) hem de ulaşıldığında bir ödül niteliği taşımaktadır. 
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Peki ya siz şuan bu 
bülteni neden 

okuyorsunuz? Merak mı? 
İhtiyaç mı? Görev mi? 
Yoksa tüm bunların 

karışımı mı? 



F a r k l ı  P e r s p e k t i f l e r  A ç ı s ı n d a n  M o t i v a s y o n  

Davranışsal Yaklaşım: Davranışsal açıdan motivasyon öncelikle bir teşvikin veya ödülün               

varlığını analiz ederek başlar. Ödül, cezbedici bir nesnenin istenilen bir davranışın                              

sergilenmesinden sonra sunulmasıdır. Teşvik ise; soyut ya da somut bir şeyin, kişiye o davranışta 

bulunmadan önce, cesaretlendirilmesi için kullanılır. 

Örneğin; bir davranışta bulunması için öğrenciye fazla puan verilmesi bir teşvik iken,                        

davranışından dolayı fazla puan alması ödüldür. Eğer bir davranış kalıcı hale getirmek istenirse, 

bu pekiştireçler konusunda adil ve tutarlı olunması gerekir. 

Humanistik Yaklaşım: Humanistik yaklaşım, motivasyonun içsel kaynaklarına odaklanarak,             

insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı üzerinde durur. Dolayısıyla humanistik perspektife göre             

motive etmek; kişilerin içsel kaynaklarını yani yetkinlik hislerini, özsaygılarını, özerkliklerini ve               

kendini gerçekleştirme arzularını geliştirmek ve beslemekten geçmektedir. Tabii bu ihtiyaçlarını 

gerçekleştirebilmek için daha önce yer alan temel ihtiyaçlarının doyumunun sağlanmış olması  

gerekir. 

Maslow’un Hiyerarşisi bu teoriyi daha iyi açıklamaktadır. 

Yukarıda yer alan  tablonun  en üste ulaşabilmesi için, en alttan başlayarak  her basamağın yerine 

getirilmiş olması gerekmektedir. 

Bilişsel Yaklaşım: Bilişsel perspektif, insanları aktif ve meraklı olarak ele alır. Bilgi edinmeyi          

kendi problemlerini çözmeleri için  gerçekleştirdiklerini söyler. Bu yüzden, bilişsel                            

teorisyenler içsel  motivasyonun kaynaklarıyla ilgilenir. Aslında bilişsel teoriler davranışsal       

teorilere karşı reaksiyon olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel teorisyenler; düşüncelerimizin              

davranışlarımızı etkilediğine inanır. Bu noktada hedeflerin güçlü ve kendimize uygun olması,    

düşüncelerimizi de etkileyeceğinden daha kolay motive olmamızı sağlar. 
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M o t iv a sy o n un  Ta r ih se l  S ü rec i  

S a y f a  4  

Sosyokültürel Yaklaşım: İnsanlar kendi kimliklerinin gerekliliklerine uyan aktiviteler 

içinde yer alır. Siz de toplum içerisindeki kimliğinizi ve grubunuzu düşünerek,                     

katıldığınız etkinliklerle ilişkilendirdiğinizde benzerlikleri fark edeceksiniz.  

Sosyokültürel bakış açısı da bu yüzden kişinin bulunduğu toplumun değerlerine bakar. 

Öğrenciler ele alındığında, ait olduğu sınıfın ya da okul topluluğunun öğrenmeye karşı 

bakış açısı ya da öğrenmeye verdiği değer, öğrencinin motive olmasını etkileyen              

faktörlerdir. Bu yüzden öncelikle okul topluluğunu oluşturan her üyenin; öğrencileri         

izleyerek, anlamaya çalışarak, öğrenciliğin onlar için ne olduğunu ve ne ifade ettiğini  

öğrenmesi gerekir. 

Görmüş olduğunuz bu farklı bakış açıları, kullanışlı motive edici teknikler bulabilmek 

için bize yol gösterici olabilir. Yine de bültenin başında da değinildiği gibi; kişisel                              

farklılıklarımızı göz önünde bulundurup, motivasyonun belirli bir reçetesi olduğu                

fikrinden de uzaklaşmalıyız.  

Ö Z E L  K A R A G Ö Z Y A N  E R M E N İ  O R T A O K U L U  



A R C S- V M ODE Lİ  

     ARCS-V Modeli bir problem çözme 

yaklaşım biçimidir. Bu yaklaşım;              

öğrenen kişinin motivasyonunun           

uyandırılmasını ve sürdürülmesini 

sağlayan çevresel durumları                       

düzenler. ARCS –V Modelinde;           

motivasyon kavramını oluşturan 

bileşenler 5 kategori altında 

toplanmıştır. Bunlar sırasıyla; 

DİKKAT, UYGUNLUK, GÜVEN, 

DOYUM ve İSTEM’dir.  

 

İlk olarak DİKKAT; ARCS Modeli’nin             

başlangıç ayağını oluşturur. Öğrenen kişinin dikkatini çeken ve sürdürmesini sağlayan                         

beklenmedik/ani sürprizleri, taktikleri, durumları içerir. Özellikle öğretim ortamının                       

başlangıcında verildiğinde, öğrenen kişinin merakını uyandırılmasını sağlar.  

Bir diğer önemli nokta ise, DİKKAT bölümünde uyguladığımız taktiklerin farklılık  ve değişiklik 

göstermesi koşuludur. Stratejimizde değişikliklere yer vermezsek, monoton ve rutin bir            

davranışa dönüşme riski taşımakta ve öğrenenin ilgisini kaybetme noktasına gelinebilmektedir.  

 

İkinci kategori UYGUNLUK tur. 

Merakını uyandırdığınız kişiyle, 

öğreteceğiniz bilgi arasında bir bağ 

oluşmasını sağlamalıyız. Bu alan 

atlandığında öğrenen kişinin             

dikkatini sürdürmesi zorlaşır ve 

zamanla kaybolur. Bundan dolayı, 

öğrenen  kişinin  öğrenme stiline 

ve geçmiş deneyimlerine bakarak,                        

vurgularımızı buraya yapmalı ve 

bir bağ kurmasını sağlamalıyız.            
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GÜVEN alanı 3. kategori olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alan öğrencilere başarılı                  

olabilmeleri için pozitif yönde beklenti ve düşünceler oluşturmakta yardımcı olur.                      

Öğrenen kişi (öğrenciler diyebiliriz) düşük güven duygusuna sahip olabilir, çünkü                   

kendisinden ne tür bir beklentinin olduğuyla ilgili az miktarda fikir sahibidir. 

Ayrıca öğretilenler de, net, açıklayıcı ve ulaşılabilir örneklerle desteklenmediğinde, güven 

alanı inşa edilmesi daha da zorlaşır. Eğer öğrenen kişi eğitim programının hedeflerine            

ulaşamayacağını düşünürse veya programı başarı ile tamamlamanın çok fazla çaba ve      

zaman gerektirdiği hissine kapılırsa GÜVEN alanı oluşamayıp motivasyonu düşecektir. 

Bir alandaki başarımızı ya da başarılı olamayışımızı kendimize ait (yeteneklerimiz, bilgimiz 

vb.) olmayan, dışsal nedenlere (şans, diğer kişiler, çevre vb) bağlayacak olursak GÜVEN            

alanının oluşması yine güçleşir.  

 

Tüm bu üç kategorinin de tamamlanmış olması, kişiyi motive edebilir, ancak                         

motivasyonunu sürdürmek için yetersizdir. Bu durum için ise 4. adım dediğimiz, DOYUM 

ortaya çıkmaktadır. DOYUM; kişinin başarısına ve öğrenme deneyimine karşı yansıttığı           

pozitif duygu ve tatmindir.  

Öğretim tasarımcıları, öğrencilerin bir derse yönelik içsel motivasyonlarını sürdürmesi ve 

geliştirmesi için dışsal pekiştireçlerin dikkatli bir şekilde kullanılıp DOYUMa ulaşılmasını 

önermektedirler. Bundan dolayı sözlü ya da sözsüz dışsal ödüllerde (puanlar, sertifikalar, 

hediyeler) ayrıca doyumu üretebilir. Ancak yeteri kadar içselleştiremediklerinde ve uygun 

bir dağılım yapılamadığında, dışsal pekiştireçler eşitsizlik ve adil olmama düşüncesini            

geliştirebilir.  
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İSTEM (Eylem denetimi, Öz-düzenleme) 

     Bir bireyin bir hedefe ulaşma konusundaki motivasyonu yeterince güçlü olduğu zaman, kişiyi 

o hedefe ulaşmak için yapacağı çalışmalardan hiç bir güç vazgeçiremez.  

     Ancak bu varsayım her zaman geçerli olmayabilir. Çünkü kişilerin birden fazla hedefleri          

vardır ve bu farklı hedeflere atfedilen değerler bazen birbirleriyle çatışırlar.            

  Örneğin; bir lise son sınıf öğrencisinin önümüzdeki hafta içinde yapılacak Biyoloji sınavında 

her zaman olduğu gibi yine yüksek bir not alması gerekmektedir. Öğrencinin üniversitede             

okumak istediği alan ‘Biyokimya’ dır ve çok iddialı bir üniversiteye girebilmek için                        

başvurusunu tamamlamak üzeredir. Ayrıca bu üniversiteye kabul edilmesi için tabii ki not             

ortalamasının da yüksek olması gerekmektedir.  

Ancak öğrencinin çok iyi olduğu bir diğer alan da spor ve özellikle futboldur. Aksi gibi               

önümüzdeki hafta sonu takımı için çok kritik bir maç oynanacaktır. Kulübün şampiyonluğu bu 

maça bağlıdır. Öğrenci bu maçı kaçırmak istemez.  Ancak hafta sonu sınava da hazırlanması         

gerekmektedir. Bu durumda öğrenci ne yapacaktır?  

Takım arkadaşlarından özür dileyerek, gerçekçi davranıp hafta sonu sınav çalışması                       

gerektiğini mi söyleyecek, yoksa maçı tercih edip nasıl olsa konuları iyi biliyorum deyip          

maçta mı oynayacaktır? 

Bu sorunun yanıtı sadece üniversitede istediği bölüme girme hedefinin ne kadar kuvvetli             

olduğuna değil, çeldiriciler karşısında esas hedefine odaklı kalmadaki sebat etme gücüne de 

bağlıdır. İstem adımı da tam olarak sebat etme gücüyle ilgilidir. 

Aşağıdaki 6 strateji bize çeldiriciler karşısında esas hedefimize yönelik planladığımız adımlara 

nasıl bağlı kalabileceğimize yönelik ipuçları verir: 

Seçici algı: istemin korumacı görevi ile ilgilidir. Ana hedefimizle rekabet eden farklı hedeflere 

dair uyarıcıları görmememizi sağlar.  

Kodlama/Yeni bilgiyi işleme denetimi: uyarıcı çokluğunda ana hedefimize yönelik 

uyarıcılara yönelip diğerlerine dikkatimizi odaklamamamıza yardımcı olur. 

Duygusal durum denetimi: seçtiğimiz hedef doğrultusunda ilerlememize yardımcı olan 

duyguları öne çıkarıp, çeldiricilere ait duyguları kontrol altında tutabilme. 

Motivasyon denetimi: ilk başından beri sahip olunan esas hedefimizin halen geçerli olduğunun 

sürekli sağlamasını yapmak ve onu güçlü tutmak. 

Ortam denetimi: hedefinize yönelik planlı çalışmalar yapmaktan sizi alıkoyacak etkinliklerden 

ve ortamlardan uzak durabilmek. 

 Doğru karar verebilmek: Ne zaman duracağınızı bilmek, yeterli bilgi miktarını söyleyebilmek, 

hedefe yönelik gerekli ve önemli eylemlerinizi sürdürebilmek için doğru kararlar verebilmek. 
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ARCS-V Modelinin, ders tasarımı içerisinde bulunması gereken 5 farklı özelliğinden 

söz ettik. Ancak bu niteliklerin her birinin de doğru olarak yerine getirilmesi için ayrı 

ayrı alt kategorilere ayrıldığını belirtmek gerekir. 

ARCS-V MODELİNİN ALT KATEGORİLERİ 
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“Çok Düşük” Örnekleri                                                “Çok Yüksek” Örnekleri         

A) Canı sıkılıyor                                                                                    A) Hiperaktif 

A) Hayal dünyasında                                                                           A) Tedirgin                     

R) Kayıtsız                                                                                              R) Ürkek 

R) İşe yaramaz                                                                                      R) Risk altında 

C) Çaresiz                                                                                               C) Kendini beğenmiş 

C) Denetimsiz                                                                                       C) Şüpheci 

S) Alaycı                                                                                                  S) Gerçekçi olmayan 

S) Küskün                                                                                               S) Hayal kırıklığı yaşamış                                                                                                                                                                                                                   

V) Etkisiz planlama                                                                              V) Saplantılı 

V) Zayıf katılım                                                                                      V) Aşırı kontrollu 

 



Շատ մը դաստիարակներ 

համակարծիք են, թէ սորվելու 

ամենակարեւոր պայմաններէն մէկն է՝ 

ներմղումը (առաւելագոյն կեդրոնացում աշխատութեան ընթացքին): Ասիկա 

իրականացնելու համար պէտք է  աշակերտին ներմղումը շարժման անցնել  ու 

նեցուկ կանգնիլ իրեն: 

Անհատական տարբերութիւններն ու սորվելու զանազանութիւնները 

ի՞նչպիսի ազդեցութիւն մը կ'ունենան ներմղումի վրայ: 

Մենք ալ որպէս ուղեցոյցի գրասենեակ,  ճիշդ այս կէտին վրայ փափաքեցանք 

ձեզի ներկայանալ «Ներմղում Ու Սորվիլ» նիւթով: 

Ներմղումը ապահովելու ուղղութեամբ, դժուար ժամանակամիջոց մըն է 

մեթոտներու ու թէքնիքներու հասնիլ ու անոնցմէ բնորոշել ճիշդը:                  

Յատկապէս տարբեր տեսութիւններուն գոյացումը ինչպէս՝ ( մտային, 

վարմունքի, մարդասիրական), մեզմէ շատերուն այս նիւթի շուրջ ունեցած 

գաղափարները կրնայ մատնել անորոշութեան ու խառնակութեան: 

Այս տեսութիւններուն ամենաճիշդը ընտրել, անձէ անձ եւ կարիքներու 

համեմատ կը տարբերի, այս պատճառաւ  ամբողջատիրական դրութիւն մը 

մէջտեղ դնել եւ այս տեսութիւններու լոյսին տակ յառաջանալ առաւելութիւն 

մըն է մեզմէ շատերուն համար: 

«ARCS» Ուսուցման դրութիւնը, որ մէջտեղ նետուած է Ճօն Քէլըրի կողմէ,  կը 

նպաստէ խումբին կամ անհատին ներմղումի յատկութիւնը վերլուծելու 

ուղղութեամբ ու  կը ներկայացնէ ներմղումի նոր ճամբաներ: 

Ձեզի «ARCS» ուսուցման դրութիւնը, ծանօթացնելէ առաջ կ'ուզենք 

տեղեկութիւն տալ ներմղումը յառաջ բերող խորհուրդներու եւ տեսութիւններու 

մասին: 

Աշխատութեան ընթացքին ներքին ու արտաքին կեդրոնացում: 

Վարմունքի, մարդասիրական, ընկերամշակութային, տեսանկիւնէ ներմղում: 


