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Editör’ün Notu

Editorial

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi’nin yeni

Welcome to the new issue of the Turkish Jour-

sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda yer alan maka-

nal of Giftedness and Education. The com-

lelerin tamamının ortak noktası algılar üzerine

mong theme among the articles of this issue is

odaklanmasıdır.

perceptions.

Abdullah Aljughaiman, Xiaoju Duan, Marion

In

Händel, Manuel Hopp, Heidrun Stoeger ve

Aljughaiman, Xiaoju Duan, Marion Händel,

Albert Ziegler çalışmalarında örtük üstün zeka

Manuel Hopp, Heidrun Stoeger and Albert

kuramlarının öznel eylem alanlarını ve dolayı-

Ziegler investigated implicit theories of stu-

sıyla öğrenme davranışını etkilediği varsayı-

dents from Germany and Kenya. Participants

mıyla yola çıkarak Almanya ve Kenya’da öğ-

drew pictures of an intelligent person. They

renciler ile üstün zeka imgesi üzerine kültürler

found “hardworking” to be the most meaning-

arası bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada

ful single attribute identified by the partici-

en anlamlı bulgu, üstün zekâlı kişilere ilişkin

pants. The study clearly shows people do have

çizimlerde “çalışkanlık” özelliğinin dikkate

implicit theories of giftedness and these theo-

değer bir şekilde yer almasıdır. Bahadır Erişti

ries vary significantly. Bahadır Erişti, in his

araştırmasında üstün yetenekli öğrencilerin

study, explored gifted students’ attributions to

öğrenme ve öğretme kavramlarına yükledikle-

learning and teaching conceptions and their

ri anlamlar ile öğretmenlik mesleği ve öğret-

beliefs about teacher characteristics and teach-

men özellikleri konusundaki öncelik tercihleri

ing as profession. In the study, gifted students

konusundaki görüşlerini incelemiştir. Üstün

indicated knowledge as the most important

yetenekli öğrencilerin, öğretmenlerde görmek

characteristics teachers should possess. Ercan

istedikleri en önemli özellik bilgi olarak sap-

Öpengin and Uğur Sak carried out a study to

tanmıştır. Ercan Öpengin ve Uğur Sak, üstün

investigate the effects of labeling students as

zekâ etiketinin üstün zekâlı olarak tanılanan

“gifted” on their perceptions.

öğrencilerin kendilerine ve ebeveynlerinin ve

common beliefs, labeling students as “gifted”

arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algıları üze-

did not have any overall significant effects on

rindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırmada

their perceptions about themselves nor did it

genel olarak üstün zekâ etiketinin önemli algı-

have any effects on their perceptions about

sal değişikliğe neden olmadığı, ancak yalnızlık

their parents’ and friends’ attitudes towards

ve arkadaş kıyaslaması gibi madde analizle-

them. However, analysis by item showed that

rinde bazı olumsuz etkilerinin olduğu saptan-

scores of some negative feelings such as “I feel

mıştır. Necati Hırça araştırmasında, doğa ve

lonely among my friends” increased after la-

bilim kampının üstün yetenekli öğrenciler

beling, an important finding as experts in the

üzerindeki etkilerini incelemiş; Bilim ve Sanat

field of gifted education we should be aware

Merkezlerinde çalışan öğretmenlerin görüşle-

of. Necati Hırça investigated teachers’ percep-

rine göre, kampın öğrencilerin sosyal yetenek-

tions about the effectiveness of a nature science

lerini ve bilimin doğasına yönelik bakış açıla-

camp program on gifted students and found

rını olumlu etkilediğini saptanmıştır. Öğret-

that such programs had positive effects on

menlerin üstün yeteneklilerin eğitiminde ye-

gifted students’ thinking and attitudes.

their

cross-cultural

study,

Abdullah

Contrary to

tersiz bulunmaları ise araştırmanın dikkate
değer bir bulgusu olarak kaydedilmelidir.

See you next time!

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle!

Uğur Sak, Editor in Chief
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______________________________________________________
Üstün Zekâlı Kişilere İlişkin
Kültürler Arası Örtük Teoriler
Çalışması

A Cross-Cultural Study of
Implicit Theories of an
Intelligent Person

Abdullah Aljughaiman1, Xiaoju Duan2, Marion Händel3, Manuel Hopp4,
Heidrun Stoeger5 & Albert Ziegler6
Öz

Abstract

Bu çalışma, örtük üstün zekâ kuramlarının
öznel eylem alanlarını ve dolayısıyla öğrenme
davranışını
etkilediği
varsayımına
dayanmaktadır. Bu bağlamda bireyin üstün
zekâ hakkındaki örtük kuramları ayrı bir önem
taşımaktadır. Bu varsayımla yola çıkılarak
kültürler arası yapılan araştırmada, Kenya ve
Almanya’dan 200 öğrenciye üstün zekâlı bir
kişi çizmeleri ve daha sonra çizdikleri tipleri
verilen bazı özelliklere göre derecelemeleri
istenmiştir. Veriler, öğrencilerin örtük zekâ
kuramları arasında önemli farklılıkların
olduğunu ortaya koymuştur. Zeki bir kişiye
ilişkin örtük teoriler ile çizimi yapan
öğrencilerin cinsiyetleri ve milliyetleri arasında
ilişki bulunmuştur. Özellikle Alman kızlar zeki
kişi prototipleri olarak daha çok karşı cinsi
çizmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, üstün
zekâlı kişiye ilişkin örtük teoriler çok yönlü bir
resim ortaya koymaktadır. Araştırmada en
dikkate değer bulgu, üstün zekalı kişilere
ilişkin çizimlerde “çalışkanlık” özelliğinin en
anlamlı tek özellik olarak resimlerde yer
bulmasıdır. İleriki araştırmalarda örtük
teorilerin, üstün zekâlı öğrencilerin öğrenme
davranışları üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak
araştırılmalıdır.
Anahtar Sözcükler: örtük zekâ teorileri, kültürler arası araştırma, eylem alanı üstün zekâ
modeli, öznel eylem alanı

This contribution is based on the assumption
that implicit theories influence the subjective
action space and hence the learning behavior
of students. The implicit theory that an
individual holds of an intelligent person is of
particular importance in this context. For this
cross-cultural study, we asked 200 students
from Kenya and Germany to draw an
intelligent person and then to rate the
typicality of the drawing with respect to a
number of attributes. The data indicated
considerable differences among the students’
implicit theories of intelligence. Implicit
theories of an intelligent person correlated
with the nationality and the gender of the
students who made the drawings. German
girls, in particular, frequently ascribed a
gender to their prototypically intelligent
person which differed from their own. Our
data offer evidence that implicit theories of an
intelligent person reflect a multifaceted
picture. The most meaningful single attribute
identified by participants for the figures they
had drawn was that of being hardworking. We
conclude that future studies should further
examine the influence of implicit theories on
the learning behavior of gifted students.
Key Words: implicit theory of intelligence,
cross-cultural study, actiotope model of
giftedness, subjective action space
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Theoretical Background
In accordance with the actiotope model of giftedness, we view individual learning and skill
development as the results of an individual’s dynamic interaction with a personal environment. During this interaction process individuals only use a subset of the innumerable action
options for which their personal environments allow. Three components of an individual’s
actiotope determine this relationship (Ziegler, 2005; Ziegler, Vialle, & Wimmer, in press).

The Generation of Actions in an Individual’s Subjective Action Space
The term action repertoire describes all the actions which a person can, in theory, carry out. A
person’s action repertoire normally expands over the course of development. In this sense,
educational efforts are concerted efforts on the part of educators to help an individual develop an effective action repertoire. A seventh grader, for instance, can execute more mathematical operations than a third grader. The action repertoire places limits on the parts of the environment with which an individual can interact.
An individual’s goals represent another important actiotope component. Goals describe desired states as they pertain either to an individual’s physical entity (e.g., assuming a certain
posture, seeking warmth, finding nourishment) or the surrounding world (e.g., opening a
door, putting glasses on, writing a word). In other words, individuals interact with their environments in a goal-directed manner.
The third component of an individual’s actiotope is subjective action space. We understand the
subjective action space as a sort of mental navigation space of behavior possibilities. It is the
framework within which an individual generates and accepts possible actions. Generating
actions within the subjective action space involves coordinating an individual’s action repertoire, goals, and environment. An individual’s action space is subjective in that it represents
a construct which need not reflect reality. This explains why a person can, for instance, overor underestimate the breadth of her or his repertoire of actions or choose dysfunctional actions in a particular situation. As implicit theories play a crucial role in the development of
one’s subjective action space, we examine them more closely in this contribution.

Implicit Theories and Subjective Action Space
One important function of implicit theories is helping individuals to orient themselves within their subjective action space. More specifically, they offer individuals insight into whether
their action repertoire is sufficient for pursuing certain goals under given circumstances
within their respective environments (Ziegler, 2012).
The situation of gifted girls and women in the area of STEM (an acronym for science, technology, engineering, and mathematics) is a frequently cited example of how implicit theories
can influence individuals’ subjective action space. Such girls and women possess action repertoires which are just as effective as those of boys and men. The girls and women fail, howTurkish Journal of Giftedness & Education, 2012,2/1
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ever, to integrate all of these skills into their subjective action spaces (Stoeger, 2007; Zorman
& David, 2000). In the case of mathematics, girls underestimate the effectiveness of their action repertoire. Among other things, they believe that they need to work harder than their
male peers in order to achieve an equal amount of success. This view appears to reflect the
acceptance of gender-role stereotypes, which begin to have negative effects for girls around
the age of ten. It is around this age that girls start showing evidence of less efficacious control
beliefs and higher rates/amounts/levels of helpless than male students. In fact it is gifted girls
and women in particular who then avoid STEM fields and subjects and thus become underrepresented in those fields (Händel & Ziegler, 2012).
Yet the example of girls whose dysfunctional implicit theories have a dramatically negative
influence on their subjective action space is most certainly not an exceptional case. Quite to
the contrary, numerous studies show that a good number of self-related implicit theories
contain dysfunctional beliefs regarding an individual’s own potential actions. Researchers
estimate that the magnitude of the impact of dysfunctional beliefs on learning accomplishments and on performance on IQ and creativity tests may be as much as one standard deviation (for an overview, cf. Stoeger, 2009).
However, implicit theories can also indicate that creating action alternatives is worth the
effort. The experiment conducted by Shih, Pittinsky, & Ambady (1999) offers a good case in
point. While people in the United States tend to ascribe above-average mathematics abilities
to Asian students, people, normally, view women as possessing below-average mathematics
abilities. Women of Asian descent in the United States are an interesting case in that they
instantiate both attributes: They are “Asian” and they are “women.” When, in experiments,
participants representing this group were reminded of their ethnicity, their mathematics performance improved. When they were reminded of their gender, their mathematics performance worsened. The activation of a certain implicit theory clearly compelled test persons to
use more or less effective operations and actions.

Implicit Theories of Intelligence
In the area of learning, implicit theories about learners’ intelligence and giftedness have a
considerable influence on individuals’ subjective action space. The considerable amount of
scholarly interest focused on implicit learning theories over the past decades thus seems well
justified (Dweck, 1999; Sternberg, Conway, Bernstein, & Ketron, 1981). In various studies
(e.g., Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007; Mueller & Dweck, 1998), researchers have
shown, for instance, that implicit theories influence learning behavior, the approaches individuals take to learning and performance situations, the learning goals individuals set as
well as (mediated throug the factors of effort and persistence) their accomplishments, intelligence, and creativity.
Researchers have also examined implicit theories in the case of gifted individuals. For example, Alexander (1985) conducted a study with gifted and non-gifted students of their percep-
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tions of intelligence. The author scored students’ answers in questionnaires and extracted the
most frequently occurring concepts such as being smart, knowledge as well as academic and
social skills. While non-gifted students focused more on social and academic skills, their gifted peers focused on cognitive processes. A study conducted by Yussen and Kane (1983) indicates that younger children perceive social aspects as being important for intelligence;
whereas older students focus on academic skills.
Studies documented substantial gender effects. In a study by Raty and Snellman (1997), for
example, individuals asked to draw an intelligent person where more likely to draw images
of male adults than were individuals asked to draw an ordinary person. Mottus et al. (2008)
found that academically highly able women were assessed significantly higher with regard
to gregariousness, activity, aesthetics, and order compared with typical academically highly
able men. In another study, Paulhus and Landolt (2000) asked students to rate a list of intelligent persons (e.g., Einstein). Along with other factors, sex-match was shown to be associated with high nomination rates. In addition, the stable paragons appear to cluster in terms of
subtypes of intelligence: science/engineering, verbal/creative, social/political, and business.
These subtypes can be seen as comparable to the prototypes proposed by Sternberg et al.
(1981), namely problem solving, verbal fluency, and social intelligence.
In their study with German pupils, Rammstedt and Rammsayer (2000, 2002) also identified
substantial gender effects. The researchers asked study participants to assess their own intelligence and that of their parents. Male study participants rated their logical, mathematical,
and spatial abilities higher. Female participants rated their musical and interpersonal abilities higher. Participants’ assessments of their parents’ abilities adhered to the following pattern: To their fathers they ascribed higher levels for general intelligence, reasoning, and
mathematical and spatial abilities; with respect to their mothers, on the other hand, they saw
better verbal, musical, and inter-personal abilities.
Besides convincing evidence of a robust gender effect, there is also ample evidence that culture plays a major role in the formation of implicit theories of intelligence. Indeed, researchers such as Furnham (2000) and Rammstedt and Rammsayer (2000) suggest that the definition of intelligence is shaped by cultural factors. This view is also shared by researchers
studying implicit theories of intelligence (e.g., Dweck & Leggett, 1988). In their frequently
cited paper, Lim et al. (2002) compared studies from the Western world which used Western
study participants to studies with African or Asian samples. African and Asian study participants seem to emphasize social aspects of intelligence (e.g., by combining attribute adjectives such as “cooperative” with the term intelligence) and aspects that facilitate interpersonal and group relations. In contrast, the Western concept of intelligence seemed to be more
dominated by references to the classical academic subjects such as mathematics.

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012,2/1
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Current Research
In the opening section we advanced our claim that implicit theories of intelligence can have a
considerable influence on the possible actions which an individual generates within her or
his subjective action space. It is therefore important to understand these implicit theories. In
our study we are specifically interested in adolescents’ prototypical perceptions of intelligent
persons. We started by making the assumption that adolescents have differentiated perceptions of the characteristics which intelligent persons possess. In order to test our assumption
we asked our study participants to draw an intelligent person. We then asked them a number of questions about the person they had drawn. We asked them, for instance, about the
depicted person’s age, popularity, and artistic abilities. The attributes we asked about were
those for which researchers have identified typical differences (as we described above).
As researchers have repeatedly identified gender differences, we placed special emphasis on
the observation of gender differences. In accordance with the typical “male-normativeness of
IQ” (Furnham, 2001), we expected that the prototype of an intelligent person would have
male features.
There is also reason, however, to expect that the gender of the pupil who is making the
drawing may play a role in determining the nature of the prototype (cf., Furnham, 2001). For
this study we considered this effect as a congruence effect. We expected to identify gender as
a main effect which, however, we predicted would be moderated by study participants’ own
gender.
We also examined a congruence effect with respect to age. Do pupils tend to draw an intelligent person who is of their own age? Extant research suggests that the prototypically intelligent person that a student draws will be older than the person doing the drawing and, furthermore, that boys tend to draw prototypes with a greater age difference than girls do (Raty
& Snellman, 1997).
We also examined the culture dimension as described by Lim et al. (2002) and Rammstedt
and Rammsayer (2000). We selected two cultures which we assume are quite different from
one another. Although cross-cultural studies on implicit theories of intelligence with German
and Kenyan subjects do not exist, there are several reasons to assume that such a study will
find considerable differences. Firstly, the educational systems of both countries are quite different from one another. In our study, participants were seventh graders. Primary education
in Germany covers the first four years of mandatory schooling. Secondary education starts in
fifth grade, when pupils are separated into different tracks (according to their achievements
and teacher recommendations) and lasts five to eight years depending on the type of secondary schooling a pupil receives. In Kenya primary education lasts eight years; four years of
secondary education then follow. Secondly, the concept of intelligence differs in both cultures (cf. Langfeldt, 2011; Wober, 1972, 1974). German society stresses academic aspects of
intelligence. African cultures’ conceptions of intelligence revolve largely around skills that
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help facilitate and maintain harmonious and stable intergroup relations (Grigorenko et al.,
2001; Ruzgis & Grigorenko, 1994; Sternberg, 2007). Grigorenko and her colleagues (Grigorenko et al., 2001) for example found four distinct terms constituting conceptions of intelligence among rural Kenyans, corresponding to knowledge and skill, respect, comprehension
of how to handle real-life problems, and initiative. Thirdly, both cultures differ in regard to
many variables that might have an influence on the concept of a prototypically intelligent
person. For example, average life expectancy in Kenya and Germany differs dramatically,
standing at around 80 years in Germany and 55 years in Kenya. This might influence the
assumed age of a prototypically intelligent person.
Although in most studies only main effects of culture and gender could be found, we also
investigated possible interactions of these variables. Two more aspects distinguish our study.
First, ours is the first study of this type to examine German and Kenyan culture. Second, we
assessed several attributes of a prototypically intelligent person which earlier cross-cultural
studies had not addressed such as, for instance, technical skills.

Method
All reported data are individual data that we collected via paper-and-pencil questionnaires.
The data reported in this paper focus on children’s prototypical views of intelligent persons
and are part of a larger study in which children’s prototypical views of intelligent and creative persons were collected. Students were randomly assigned to answer first the questionnaire about intelligence or creativity, respectively. We will not, however, consider the perceptions of creativity in this paper.

Sample
Data for about 400 grade-seven students from two countries (193 from Kenya and 207 from
Germany) are reported. Due to the different schooling systems in the two countries, Kenyan
seventh graders are classified as primary school students (primary schooling in Kenya encompassing eight grades) and German seventh graders are classified as secondary school
students (primary school in Germany encompassing four to six years). The mean age of the
students was 13.5 years (SD = 1.1). 48.4% of the students were female. Table 1 illustrates the
characteristics of the sample separately for Kenya and Germany.
Table 1. Sample of the Study
Country

N

Age (years), M (SD)

Female (%)

Kenya
Germany

193
207

13.9 (1.1)
13.1 (1.0)

52.8
44.9

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012,2/1
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Measurements
We provided study participants with oral instructions and written items in the questionnaire
in their native language. We collected data on students’ nationality, grade, age, and gender.
To assess prototypical views of intelligent persons the following procedure was realized.
Students were asked to draw a picture of an intelligent person. They were given five minutes
for the task. Hence, the underlying aim was not to preserve detailed pictures for analysis
afterwards (cf. Raty & Snellman, 1997). We instead asked students to describe their picture in
more detail according to several criteria presented to them on the questionnaire. This procedure has the advantage of allowing for objective scoring rather than requiring interpretation
of the actual drawn images.
The presented criteria were: gender (male/female) and age (in years) of the drawn person. In
addition, students were asked to answer eight items on a six-point rating scale of correctness
(1: not at all true; 6: very true) with respect to their drawing. In particular, talent in several
domains (mathematics, artistic, languages, and technical skills), social aspects (popularity,
sociality) as well as willingness to work hard and imagination of the drawn intelligent person had to be rated by the students. The items were:
The intelligent person in my picture …


… is mathematically talented.



… is well liked by others.



… is talented in artistic areas.



… likes to be around other people.



… is talented in languages.



… is imaginative.



… has good technical skills.



… is hardworking.

Results
We will first describe students’ prototypical image of an intelligent person. Afterwards we
go into more detail regarding gender and culture differences and their interaction.
37.3 % of the students drew a female person. The majority of students (62.7%) drew a male
person. A chi-squared test indicates that this difference is significant (Χ² = 26.01, p < .001).
The mean age of the drawn intelligent person was 24.5 years (SD = 13.6). In other words,
students on average estimated the intelligent person as being 11.0 years their senior (SD =
13.7). Only 20.0% of the students drew an intelligent person who was younger than themselves.
The relevance of several attributes of an intelligent person is displayed in Table 2 and ordered by importance. Students envision an intelligent person as being hardworking, imagi-
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native, and talented in the domains of mathematics and reading. Less considerable characteristics were sociability, popularity, and talent in technical and artistic domains.
Table 2. Characteristics of an Intelligent Person, Ordered by Importance (scale: 1–6)
M
5.27
4.90
4.80
4.71
4.30
4.29
4.26
3.86

Hardworking
Mathematically talented
Talented in languages
Imaginative
Social
Popular
Good technical skills
Talented in artistic areas

SD
1.04
1.29
1.32
1.35
1.51
1.40
1.63
1.62

As the perceived gender of an intelligent person is more frequently male, we investigated
whether this result was influenced by the gender of the study participants, i.e., those making
the drawings. Table 3 shows that the perceived gender of an intelligent person more frequently corresponds to the gender of the person who made the drawing. A Mann-WhitneyU-Test with gender as the independent variable and the gender of the drawn person as the
dependent variable showed that the attributed gender of the drawn intelligent person does
depend on the drawer’s gender (U = 10715, z = -9.58, p < .001). Table 3 illustrates that boys
mostly draw males (85.3%) and girls mostly draw females (61.0%).
Gender differences were also found when analyzing the two countries separately (Kenya: U
= 2232, z = -7.20, p < .001; Germany: U = 3226, z = -6.16, p < .001). However, a comparison of
the total number of drawings of male versus female intelligent persons shows a difference
between the two countries (U = 16554, z = -3.54, p < .001). A majority (71%) of the German
study participants envisioned an intelligent person who was male. Only about half (53.9%) of
the Kenyan study participants envisioned an intelligent person who was male.
Table 3. Envisioned Gender of an Intelligent Person, Separated According to the Study Participants’
Gender and Country
Total

Kenya

Germany

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Boy

85.3

14.6

81.3

18.7

88.6

11.4

Girl

39.0

61.0

29.4

70.6

49.5

50.5

Total

62.7

37.3

53.9

46.1

71.0

29.0

To investigate cultural differences in the perceived age of the drawn intelligent person we
conducted a univariate analysis of covariance (ANCOVA) with personal age as covariate (as
the age difference between Kenyan and German students is significant, t(398) = 7.248, p <
.001). On average, the Kenyan students perceived the intelligent person as being 23.4 years
old (SD = 12.4); the average age ascribed to the images by German students was 25.5 years
(SD = 14.6). The difference is not significant (F(1,397) = 2.092, p = .148, η² = .005).
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The analysis of attributes of an intelligent person such as talents in several domains or sociability might be influenced by the order in which pupils answered the questionnaire about
intelligence and creativity (see above). We investigated this by running several independent
t-tests with questionnaire order as the independent variable. Due to significant differences in
the variables mathematically gifted (t(398) = 2.055, p < .05), hardworking (t(398) = 1.924, p =
.055), liked (t(398) = -2.285, p < .05) and social (t(398) = -3.056, p < .01) the ordering of the /
order on the questionnaire is entered as a/the covariate in the following analyses.
Multivariate analyses of variance with country, gender, and perceived gender as independent variables and age of the students and order of questions on the questionnaire as covariates were conducted to investigate cultural and gender differences in the perceived characteristics of an intelligent person. Pillai’s trace is reported as the value for multivariate effects
(see Table 4).
Table 4. Multivariate Results of the Factors Gender, Perceived Gender, Nationality, and Their Twoand Three-Way Interaction Terms
Factors and interaction terms

Pillai’s trace

F (8,383)

p

Partial η²

Gender
Perceived gender
Nationality
Gender by perceived gender
Gender by nationality
Perceived gender by nationality
Gender by perceived gender by nationality

.010
.013
.169
.037
.025
.037
.029

0.488
0.652
9.739
1.855
1.237
1.819
1.429

.865
.734
.000
.066
.276
.072
.183

.010
.013
.169
.037
.025
.037
.029

We detected a significant multivariate effect for nationality and observed moderately significant effects for the interaction of gender and perceived gender and for the interaction of gender and nationality. Table 5 lists the significant univariate effect and Figure 1 displays the
pattern of attributes which test participants ascribed to their depictions of intelligent persons.
Participants from both nations rated the attributes imaginative and hardworking as well as
the talent in several domains equally. Kenyan students attributed higher levels of popularity
and sociability to intelligent persons than German study participants did.
Table 5. Univariate Results
Factors and interaction terms
Nationality
Liked
Social
Gender by perceived gender
Imaginative
Hardworking
Gender by nationality
Imaginative
Perceived gender by nationality
talented in math
good technical skills
talented in art
Social
Gender by perceived gender by nationality
Imaginative

F(1,390)

p

Partial η²

60.307
36.193

.000
.000

.134
.085

3.373
2.957

.067
.086

.009
.008

3.019

.083

.008

2.781
3.953
5.539
4.617

.096
.047
.019
.032

.007
.010
.014
.012

4.302

.039

.011

Note. Displayed are only the significant main and interaction effects
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The Intelligent Person ...
… is imaginative

5
Mean

… is hardworking
4
… is mathematically
talented
… has good technical skills

3
2

… is talented when it
comes to languages
… is talented in artistic
areas
… likes to be around other
persons

1
Kenyan

German

Nationality of Subject

Figure 1. Prototypical Attributes Ascribed to an Intelligent Person, Separated by Culture.
The Intelligent Person ... is Imaginative

The Intelligent Person ... is Imaginative

5,5

5

5
Mean

Mean

5,5

4,5

4,5

This Person is male

4

Nationality of Subject: Kenyan

4
This Person is female

Nationality of Subject: German

3,5

3,5
Boy

Girl

Boy

Gender

Gender

The Intelligent Person ... is Imaginative
Nationality of Subject = German

5,5

5,5

5

5
Mean

Mean

The Intelligent Person ... is Imaginative
Nationality of Subject = Kenyan

4,5
4

Girl

This Person is male

4,5
4

This Person is male

This Person is female

3,5

This Person is female

3,5
Boy

Girl

Boy

Gender

Girl
Gender

Figure 2. Interaction Effects for the Attribute Imaginative
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We detected three interaction effects for the attribute imaginative: gender by perceived gender, gender by nationality, and gender by perceived gender by nationality (cf. Figure 2). Both
boys and girls who drew an intelligent person with the opposite gender attributed more imagination to intelligent persons than boys and girls who drew an intelligent person of their
own gender respectively. Kenyan boys and girls ascribed an equal amount of imaginativeness to the intelligent persons they drew. In contrast, German boys perceived the intelligent
persons they drew as more imaginative than did German girls. Finally, we observed interaction effects of gender and perceived gender for Kenyan students, but not for German students.
We found a marginally significant interaction between gender and perceived gender for the
attribute hardworking as subjects applied it to the intelligent persons they had drawn (cf. Figure 3). When we asked boys to quantify just how hardworking the intelligent person they
had drawn was, the responses of boys who drew a male figure were similar to those of boys
who drew a female figure. This did not hold for the female test subject, however. Girls who
drew an intelligent male deemed their figures more hardworking than girls did who were
judging drawings of female intelligent persons.
The Intelligent Person ... is Hardworking
6

Mean

5,5
5

This Person is male
This Person is female

4,5
4
Boy

Girl
Gender

Figure 3. Interaction Effect of Gender and Perceived Gender for the Attribute Hardworking

The interaction effects of perceived gender and nationality are shown in Figure 4. The result
patterns for talent in mathematics and skill in technical domains are similar. German students
who drew an intelligent male attributed more talent in mathematical and technical domains
to their figures than did German students who drew an intelligent female. In contrast, German students who drew an intelligent male attributed less talent in artistic domains and less
sociability to their figures than did German students who drew an intelligent female. German students thus attributed greater levels of gender-specific stereotype characteristics to
their drawings than Kenyan students did.
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The Intelligent Person ... is
Mathematically Talented

5,5

The Intelligent Person ... has Good
Technical Skills
5,5

5

Mean

Mean

5

4,5
This Person is male
4

4,5
4

This Person is female
3,5

3,5
Kenyan

Kenyan

German

The Intelligent Person ... is Talented
in Artistic Areas

5

The Intelligent Person ... Likes to be
Around Other Persons
5,5

This Person is male
This Person is female

4,5
4

This Person is male
This Person is female

5

Mean

5,5

German

Nationality of Subject

Nationality of Subject

Mean

This Person is male
This Person is female

4,5
4

3,5

3,5
Kenyan

German

Kenyan

Nationality of Subject

German

Nationality of Subject

Figure 4. Interaction Effects of Nationality and Perceived Gender for Talent in the Domains of Mathematics, Technical Skills, and Art as Well as Sociality

Discussion
According to the actiotope model of giftedness, developing expertise means gradually expanding one’s action repertoire (Ziegler, 2005). This process takes years and ends up reflecting a dizzyingly high number of individual learning episodes (Ziegler, Vialle, & Wimmer, in
press). Each of these individual learning episodes demands an augmentation of the number
of actions within an individual’s subjective action space. Implicit theories play a crucial role
in this process, because they can, among other things, carry information which can facilitate
expansions of an individual’s action repertoire. Among implicit theories, implicit theories of
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intelligence are particularly important, as they can determine whether gifted students consider themselves capable of achieving particular learning goals.
We have a number of important findings to report. First, a student’s prototype of an intelligent person is oftentimes not identical with her or his own characteristics. A number of observations support this conclusion. The pupils’ prototypes of an intelligent person depicted
individuals who were supposed to be an average of 11 years older than the study participants. In other words, students from both countries perceive intelligent persons as being in
their mid-twenties. Although life expectancy is much higher in Germany than in Kenya, students do not significantly differ in the age they ascribe to an intelligent person: In Kenya,
people in their mid-twenties are usually married, have children, and are settled. A considerable portion of Germans in their mid-twenties may have spent the first half of that decade
working through programs of tertiary education (earning a master’s degree, for instance).
Second, the gender of the prototype was often not that of the study participant who had
made the drawing and answered our questions. Overall, more prototypes of an intelligent
person were male. This effect is mainly due to German students, especially German girls.
German girls’ attributions differed from those of Kenyan boys and girls and German boys in
that they were the most likely to not draw an intelligent person of their own gender. Instead,
the female German study participants’ drawings were split roughly evenly between male
and female depictions. That is, half of the German girls who participated in the study spontaneously drew an intelligent male. As a consequence, it is conceivable that those girls who
drew male figures may conclude that they, by reason of their gender, are not as intelligent as
their male peers.
In addition to asking study participants about the age and gender of the person they had
drawn, we also had them assess their figure according to eight attributes of an intelligent
person. We found cultural differences for two of these attributes. Kenyan students place an
equal emphasis on social variables and other variables (e.g., the attributes hardworking as
well as mathematically talented). This concurs with other studies that found that the concept
of intelligence is primarily expressed in rural Kenyan vocabulary by four concepts, which
appear to form two latent structures, social-emotional competence and cognitive competence
(Grigorenko et al., 2001). German students in contrast do not emphasize social variables as
characteristics of intelligence but instead highlight talent and other attributes. That is, German students’ answers adhere more closely to established Western intelligence stereotypes
by emphasizing cognitive variables and talent and downplaying the role of social variables.
A particularly interesting finding is the significant interaction of perceived gender and nationality. These results indicate that gender is heavily influenced by cultural factors. For example, German students who drew intelligent males attributed higher levels of mathematical
talent and technical skills to their figures. In contrast, German students who drew an intelligent female attributed higher levels of talent in artistic domains and also greater popularity
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to their figures. Regardless of their own gender, German students differed from their Kenyan
peers in their perceptions of intelligent males and females regarding the stereotypically male
domains of mathematics and technological skills and the stereotypically female domains of
art and being liked. Kenyan students’ patterns of assessing their figures’ attributes did not
differentiate as much between male and female intelligent persons. With regard to technical
skills, Kenyan participants showed an unexpected pattern: Students who had drawn an intelligent female attributed higher levels of technical skills to their figures than did students who
had drawn an intelligent male.
In conclusion we want to stress three findings which are important for gifted education.
First, students have differing implicit theories of intelligence. As earlier studies have clarified
(Ziegler, 2012), implicit theories of intelligence influence learning outcomes. Thus, educators
need to keep their pupils’ implicit theories of intelligence in mind and need to be aware of
just how different these can be from pupil to pupil. When an educational effort fails to yield
a desired result, teachers need to consider the possibility that disadvantageous implicit theories of intelligence may be at work.
Second, the prototype that an individual creates of an intelligent person correlates with the
culture and the gender of the person who is creating the prototype. It should be pointed out,
however, that while we know that these correlations exist, a more precise description of their
nature remains elusive. What was unambiguous in our results was the greater frequency
with which German girls created counter-gender images by envisioning an intelligent male:
German girls were just as likely to draw a male figure as they were to draw a female figure.
For Kenyan participants of both genders and for the German boys, on the other hand, we
observed a clear congruence effect: boys tended to depict males, and girls tended to depict
females.
Third, our data offer insights into other attributes commonly ascribed to an intelligent person prototype. The attribute deemed most important by both the German and Kenyan study
participants was not an ability found within a classic talent domain but rather an individual’s willingness to work hard. The attribute hardworking ranked first among students’ attributions. This view fits well into the malleable theory of intelligence as described by Dweck
(1999). Participants’ assessments indicate that they ascribe less importance to the attributes of
talented (in mathematics and in reading) and imaginative. Also of lesser importance for the
participants are the characteristics of sociability and popularity as well as of talent in technical
and artistic domains. With regard to their relative importance, however, Kenyan students ascribed more importance to sociability and popularity than German students did. This last finding confirms existing research (cf. Grigorenko et al., 2001; Lim et al., 2002).
These findings justify a more focused investigation of the relationships between individual
theories of intelligence and learning behavior among gifted students. We envision a crosscultural study with a longitudinal design that can offer insight into the direction of causality

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012,2/1

15

Aljughaiman, Duan, Händel, Hopp, Stoeger ve Ziegler

Örtük Teoriler

among findings. The longitudinal design will allow researchers to account for the likelihood
that individuals’ learning experiences have an effect on their implicit theories of intelligence.
The results of our current study suggest furthermore that future work should focus on girls
as well as on social and cultural influences.
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ile İlgili Görüşleri
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Abstract

Bu araştırma, üstün yetenekli öğrencilerin
öğrenme ve öğretme kavramlarına yükledikle‐
ri anlamlar ile öğretmenlik mesleği ve öğret‐
men özellikleri konusundaki öncelik tercihleri
konusundaki görüşlerini farklı değişkenler
yönünden ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Karma desenle gerçekleştirilen bu araştırma‐
nın katılımcıları, “Üstün Yetenekliler Eğitim
Programları (ÜYEP)” tanılama sistemi ile tanı‐
lanan 46 üstün yetenekli öğrencidir. Araştır‐
mada elde edilen başlıca bulgular ise şöyledir:
Üstün yetenekli öğrencilerin önemli bir bölü‐
mü, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğ‐
retmek yerine, yeni bilgiler öğrenmeyi öncelik‐
le tercih etmektedirler. Öğrencilerin, öğretme
ve öğrenmeye ilişkin öncelik tercihleri, cinsiyet
ve sınıf düzeyine göre farklılık göstermemiştir.
Üstün yetenekli öğrencilerin önemli bir bölü‐
mü, öğretmenliği ileride yapmak istedikleri bir
meslek olarak görmemektedirler. Öğrencilerin,
bir meslek olarak öğretmenliğe ilişkin görüşle‐
ri, cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sınıf
düzeylerine göre farklılaşmamıştır. Üstün ye‐
tenekli öğrencilerin, öğretmenlerde en önemli
gördükleri özellik bilgili olmadır.
Anahtar
Sözcükler:
Üstün
yetenekli
öğrenciler, öğrenme, öğretme, öğretmenli,
öğretmen özellikleri

The researcher investigated gifted students’
attributions to learning and teaching concep‐
tions and their beliefs about teacher character‐
istics and teaching as profession. The research
was a mix of qualitative and quantitative
methods. Participants included 46 gifted stu‐
dents who were identified to be gifted by the
identification system of the Education Pro‐
grams for Talented Students at Anadolu Uni‐
versity, Turkey. The results showed that in
making a choice, gifted students primarily
preferred to learn new information instead of
teaching others. Gifted studentsʹ priority pref‐
erences about learning and teaching did not
vary by gender and grade. Most gifted stu‐
dents did not want to have a teaching career.
A few of them wished to have teaching as their
career for they considered teaching as a way to
help others learn and a way of enjoyment.
Gifted studentsʹ views on teaching as a profes‐
sion did not vary by gender and grade. They
indicated knowledge as the most important
characteristics teachers should possess, fol‐
lowed by understanding and fairness.
Keywords: Gifted students, learning, teaching,
teaching profession, teacher characteristics

Summary
Purpose and significance: The purpose of the study was to examine gifted students’ attribu‐
tions to learning and teaching and their views about teacher characteristics and teaching as a
profession.
Method: This research was a mix of qualitative and quantitative methods. Gifted

studentsʹ attributions to learning and teaching and their views about teacher charac‐
teristics and teaching as a profession were portrayed and data was interpreted using
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quantitative and qualitative methods based on studentsʹ own expressions. The re‐
search was conducted with 46 gifted students who were attending 7th, 8th and 9th
grades in Eskisehir, Turkey. Students were identified by the identification system of
the Education Programs for Talented Students at Anadolu University in Eskisehir.
Students came from 15 different elementary schools; 18 of them were female and 28
were male. Seventeen of the participants were 7th graders, 14 were 8th graders and 15
were 9th graders.
Data was collected using “Questionnaire for Gifted Students’ Perceptions of Learn‐
ing, Teaching and Teacher (QGST)” developed by the researcher. It was reviewed by
5 experts in order to examine its content validity. They were professionals in curricu‐
lum and instruction, gifted education, and guidance and counseling. After expert
revisions, a pilot study was carried out with 21 students before this study. The final
form of the instrument included four groups of items. In one item, students ranked
14 teacher characteristics from 1 to 14 in importance with 1 being the most important
and 14 the least important. In the other items, of which 4 were open‐ended and 7
were forced‐choice, students indicated their opinions and choices about learning and
teaching. The instrument was administered to the participants during their summer
courses they attended at Anadolu University. Data analysis included quantitative
and qualitative methods. Quantitative data was analyzed using descriptive non‐
parametric statistical techniques. Chi‐square test and Mann‐Whitney‐U test were
used in testing differences. Qualitative data was analyzed using content analysis ap‐
proach. In order to ensure the reliability of the analysis, themes and sub‐themes cre‐
ated based on data were submitted to experts and they were asked to examine the
suitability of the structure created through content analysis. After revisions were
made based on expert opinions, the analysis was submitted to another 2 experts. The
results showed that the agreement rate between the 2 experts was 96%. Validity of
the study was investigated using the internal validity method. Two experts reviewed
the data collection procedures and data interpretation. The reports were edited and
finalized based on the experts’ reviews.
Results and Conclusions: Majority of gifted students (60, 9%) showed a preference for learn‐
ing new information instead of teaching others. The rate of students who preferred to teach
others rather than learning new information was 39,1%. Gifted studentsʹ preferences about
learning and teaching did not vary by gender (χ2(1) = .001; p=.979) and grade (χ2(2) = 1.043;
p=.594). Why gifted students prefer learning new information instead of teaching others
might be of several reasons. These reasons could be classified in three categories based on
the findings. First, the prominent theme is that learning is an exciting, engaging, happy and
curious process for them. Second, learning is a way for acquiring new perspectives, for
providing self‐ maturation and self‐development, and a way to be successful. The third
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group of view is that learning new information differentiates them from others. Why some
gifted students preferred teaching others instead of learning new information also has sever‐
al reasons. These were classified in two categories. The first reason is related to the satisfac‐
tion they get while they share their knowledge with others and while they make positive
changes in others’ life. The second is related to teaching process during which students im‐
prove their own development and feel enjoyment.
19.6 % of the participants considered teaching as a profession they wished to make. In con‐
trast, 80.4 % of the students did not want to. Gifted studentsʹ views about teaching as a pro‐
fession did not vary by gender (χ2(1)= 0.133; p=.716) and grade (χ2(2)= 3.946; p=.139). The
reasons why gifted students wished teaching as a profession were classified in several cate‐
gories. The highest rated of these was concerned with the idea that by teaching, they con‐
tribute to the lives of others and this process provides students with positive feelings. The
second highest rated reason was that they wanted to be a teacher in order to save other stu‐
dents from boredom in the classroom they encountered during their school years. The other
reason was the belief that teaching as a profession is a holy job. The reasons why the gifted
students did not want to have teaching as a career was related to the characteristics of this
profession. Students perceived this profession to be difficult, boring, monotonous, tedious
and requiring patience. They also did not consider teaching as a profession because it did
not fit their interests and abilities. Another important reason that gifted students did not
want to have a teaching career was the low income teachers have.
Gifted students’ ranking of 14 teacher characteristics in importance revealed interesting find‐
ings. Gifted students considered “knowledge” to be the most important characteristics of a
teacher (M= 2.826) followed by understanding (M= 3.913), and fairness (M = 4.391). Proficien‐
cy in Turkish (M= 5.152) and inquiry (M= 5.196) were also found to be important. Experience
(6.065), emotionality (7.087), impressive tone of voice (7.5) and discipline (7.674) were of sec‐
ondary importance for gifted students they looked for from teachers. They ranked charisma
(9.283) as the tenth most important characteristics. Finally, gifted students considered teach‐
ers’ physical appearing not very important and ranked them as follows: handsome or beauti‐
ful (11.848), beautiful or stylish dressing (12.022) and male or female teacher (12.239). Gifted
studentsʹ rankings of physical characteristics did not vary statistically by gender (p>.05) and
grade (p>.05). In sum, gifted students’ ranking of teacher characteristics in importance was
as follows: 1) knowledge, 2) understanding, 3) fairness, 4) proficiency in Turkish, 5) inquiry,
6) experience, 7) emotionality, 8) impressive tone of voice, 9) discipline, 10) charisma, 11)
strict in rules, 12) handsome or beautiful, 13) beautiful or stylish, and 14) man or woman.

Giriş
Öğrenme ve öğretme, insan yaşamının vazgeçilmez ve yaşam boyu süren iki etkinliğidir.
Bireysel farklılıklardan bağımsız olarak, tüm insanların yaşamlarının oldukça önemli bir
bölümü, çeşitli öğrenme kaynaklarından yeni bilgi, beceri ve tutumlar öğrenerek ya da baş‐
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kalarına bir şeyler öğreterek geçmektedir. Söz konusu süreçler, kimi zaman kendiliğinden,
kimi zaman ise özel olarak yapılandırılmış eğitsel ortamlarda planlı ve programlı, kimi za‐
man rastlantısal, doğrudan ya da dolaylı süreçlerle gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, belli
eğitsel amaçlarla, planlı ve programlı olarak yürütülen etkinlikler yoluyla elde edilen öğ‐
renmeler, tüm öğrendiklerimiz içerisinde oldukça büyük önem taşır (Erişti, 2011).
Öğrenme ve öğretme, aynı sürecin iki farklı noktadan ele alınması olarak değerlendirilebilir.
Söz konusu süreç, öğrenen bakış açısıyla ele alındığında olup biten şey; yeni birtakım bilgi,
beceri ve tutumların elde edildiği öğrenme, öğreten açısından ele alındığında ise öğrenme‐
nin sağlanması ya da öğretme olarak adlandırılmakta ve tanımlanmaktadır. Farklı yönleriyle
çok sayıda bilimsel çalışmaya konu edilmiş öğrenme ve öğretme kavramlarının, çok çeşitli
bileşenler içeren, oldukça karmaşık örüntüler oldukları bilinen bir gerçektir.
Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan kalıcı nitelikli yaşantı ürünleri
(Şimşek, 2009) olarak tanımlanan öğrenmenin oluşabilmesi için, bireylerin öğrenmeye elve‐
rişli bir çevre içine girmeleri, uyaranlarla etkileşmeleri, tepki vermeleri ve yeni yaşantılar
kazanmaları gerekir. Bu bağlamda, öğrenme üzerinde belirleyici etki gücüne sahip çok sayı‐
da değişkenden söz edilebilir. Bu değişkenlerden önemli birisi de, öğrenme ortamlarının
niteliği (Bransford, Brown ve Cocking, 2000) ve gerçekleştirilen eğitsel etkinliklerin bireyle‐
rin özelliklerine uygunluğudur (Alexander, 2006; Alexander ve Winne, 2006). Öğrenenlerin
bireysel farklılıklarını (Ackerman, Kyllonen ve Roberts, 1999; Stanovich, Sá ve West, 2003;
Meyer ve Turner, 2002; Nolen, 2007) ve öğrenme özelliklerini (Turner ve Patrick, 2004; Perry,
Turner ve Meyer, 2006) dikkate almayan bir öğretim sürecinin başarıya ulaşması olanaklı
değildir.
Üstün yetenekli öğrenciler, sahip oldukları çok sayıda farklı bireysel özellik nedeniyle nor‐
mal öğrenenlerden ayrışırlar. İleri dil gelişimleri, odaklanma ve yoğun dikkat toplaşımı sağ‐
lama (Nordby, 2004), yüksek hafıza güçleri (Sak, 2010), ilgi düzeyleri, aktiflikleri (Eristi ve
Sak, 2008; Sak ve Eristi, 2012), mükemmeliyetçi ve idealist yapıları (Berger, 2006), bu özellik‐
lerden bazılarıdır.
Söz konusu farklılıklar, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme süreçlerine de etki etmektedir.
Üstün yetenekli öğrenciler; hızlı öğrenebilen (Winebrenner, 2003), meraklı (Blackburn ve
Erickson, 1986), öz düzenleyici öğrenen (Risemberg ve Zimmerman, 1992), sorgulayıcı öğ‐
renme yaklaşımları kullanan (Winebrenner ve Brulles, 2009), hayal güçleri geniş (Freeman,
2003), yaratıcı (Torrance ve Goff, 1989), esnek düşünebilen (VanTassel‐Baska, 1994), mü‐
kemmel sorun çözme becerilerine sahip (Sak ve Maker, 2005), pratik yapmaya ve tekrara
gereksinim duymadan hızlı öğrenebilen (Freeman, 2004) öğrencilerdir.
Normal öğrenenler gibi, üstün yetenekli öğrenciler de yaşamlarının önemli bir bölümünü
çeşitli süreçlerle öğrenerek ya da akranları başta olmak üzere başkalarına bir şeyler öğreterek
geçirmektedirler. Bu bağlamda, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme ve öğretme olgularına
yükledikleri anlamların bilinmesi, onlar için nitelikli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi,
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akademik başarısızlıklarının önlenmesi, öğrenmeye dönük ilgilerinin ve güdülenmelerinin
sağlanması ve korunması, geliştirilecek öğretim programlarının ve öğretim etkinliklerinin
taşıması gereken nitelikleri ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda,
üstün yetenekli öğrencilerin, öğrenme ve öğretme kavramlarına ne tür yüklemeler yaptıkla‐
rı, olumlu ve olumsuz yüklemelerinin altında yatan etmenler, öğrenme ve öğretme kavram‐
larını öncelikle tercih etme nedenleri ve hangi yönüyle önemli ve değerli buldukları yanıt‐
lanması önem taşıyan sorulardır. Öte yandan, ender bulunan, sıradışı değerler olarak, üstün
yetenekli çocukların öğretmenlerin sahip olmaları gereken nitelikler konusundaki öncelik
sıralamalarının bilimsel verilerle ortaya konulması, öğretmen yetiştirme programlarının ge‐
liştirilmesi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri konusunda yol gösterici olabilecektir. Üs‐
tün yetenekli öğrencilerin, öğrenme ve öğretme kavramlarını ele alış biçimlerinden hareket‐
le, bir meslek olarak öğretmenliğe bakış açıları da, mevcut durumun analizi ve bu konudaki
yönelimlerini ortaya koyması bakımından değerlidir.
Bu araştırmada, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Üstün yetenekli öğrencilerin, öğrenme ve öğretme konusundaki öncelik tercihleri ne‐
dir?
2. Üstün yetenekli öğrencilerin, bir meslek olarak öğretmenliğe bakış açıları nedir?
3. Üstün yetenekli öğrencilerin, öğretmen özellikleri konusundaki öncelik sıralamaları
nedir?

Yöntem
Bu araştırma, karma desenle planlanmış bir araştırmadır. Karma desen araştırmalar, nitel ve
nicel araştırmaların birlikte kullanımını içeren bir araştırma türüdür (Johnson ve Onwu‐
egbuzei, 2004; Leech ve Onwuegbuzie, 2007, 2010). Araştırmada bu desenin seçilmesinde
etkili olan etmenler; araştırmanın amaçları, nitel ve nicel paradigmaların birlikte kullanımı‐
nın, bir yaklaşımın eksik ya da yetersiz kaldığı noktada, söz konusu eksikliğin diğer yakla‐
şım tarafından giderilmesine olanak vermesi (Onwuegbuzie ve Leech, 2005) ve daha ayrıntılı
ve etkili sonuçlara ulaşılabilmeye elverişli olmasıdır (Tashakkori ve Teddlie, 2003). Bu bağ‐
lamda, araştırmada, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme ve öğretme kavramlarına yükle‐
dikleri anlamlar ile öğretmenlik mesleği ve nitelikli öğretmen özellikleri konusundaki dü‐
şünceleri, nicel ve nitel süreçlerle kendi ifadelerine dayalı olarak betimlenmiş ve yorumlan‐
mıştır.
Araştırma Grubu
Bu araştırmanın evrenini, Eskişehir, Türkiye’deki ilköğretim okullarının 7, 8 ve 9. sınıfların‐
da öğrenim gören, tanılanmış üstün yetenekli öğrenciler oluşturmaktadır. Bu ölçüte dayalı
olarak seçilen ve araştırmaya katılım daveti götürülen öğrenci sayısı 51’dir. Katılımcı öğren‐
ciler, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Da‐
lı tarafından yürütülen “Üstün Yetenekliler Eğitim Programı (ÜYEP)” tanılama sistemi ile
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tanılanan ve bu programda hafta sonlarında, öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre aka‐
demik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayıcı eğitimler almaktadırlar (Sak, 2011). Araştırma‐
nın veri toplama aracını yanıtlayarak, araştırmaya katılan öğrenci sayısı 46’dır. Katılımcı
öğrenciler, 15 farklı ilköğretim okulunda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin 18’i kadın,
28’i de erkektir. Sınıf düzeyleri bağlamında ise öğrencilerin 17’si yedinci sınıfta, 14’ü sekizin‐
ci sınıfta ve 15’i de dokuzuncu sınıfta öğrenim görmektedirler. Aile bireyleri içerisinde (anne
ve/ya da baba) öğretmen olan öğrenci sayısı yalnızca 9’dur. Katılımcı öğrencilerin 22’si, an‐
nelerinin kendilerine olan yaklaşımını destekleyici, 14’ü rehber ve 10’u da otoriter olarak
tanımlamaktadırlar. Babalarının kendilerine yaklaşımını destekleyici olarak tanımlayan öğ‐
renci sayısı 26, rehber olarak tanımlayan öğrenci sayısı 9 ve otoriter olarak tanımlayan öğ‐
renci sayısı da 11’dir.
Veri toplama Aracı
Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen, “Üstün yetenekli öğrencilerin gö‐
züyle öğrenme, öğretme ve öğretmenlik” adlı veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Veri top‐
lama aracının geliştirilmesinde, Anderson (1998) tarafından önerilen sistematik izlenmiştir.
Bu bağlamda, öncelikle araştırmanın amaç ve sorularına bağlı olarak maddeler yazılmış ve
taslak form oluşturulmuştur. Taslak form, kapsam geçerliğinin belirlenmesi amacıyla, eğitim
programları ve öğretim, üstün yetenekliler, rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında gö‐
rev yapan 5 akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Uzmanların geribildirimleri doğrultu‐
sunda gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından, taslak form katılımcı öğrencilerle aynı
sınıf düzeyinde öğrenim gören 21 ilköğretim öğrencisine; dil, anlaşılırlık, yanıtlanma kolay‐
lığı, vb. niteliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanmıştır. Veri toplama aracı, uzmanların
önerileri ve ön uygulamadan elde edilen veriler doğrultusunda, 12 sorudan oluşan bir yapı‐
da uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Veri toplama aracında yer alan sorular, katılımcıların
araştırmaya konu olan kişisel özelliklerini belirtmelerini gerektiren çoktan seçmeli 7 soru;
görüşlerini yazılı olarak belirtmeleri gereken 4 soru ve kendilerine verilen bir dizi öğretmen
özelliğini önem ve öncelik sırasına koymaları gereken 1 soru biçimindedir.
Veri Toplama Süreci
Araştırmanın verileri, Temmuz 2011 tarihinde, veri toplama aracının üstün yetenekli ilköğre‐
tim öğrencilerine uygulanması yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin Üs‐
tün Yetenekliler Eğitim Programında bulundukları bir zaman diliminde, rehber öğretmenleri
tarafından, önceden belirlenen gün ve saatlerde toplanmıştır. Rehber öğretmen, uygulama
süreci öncesinde, araştırmanın amacı ve veri toplama aracının özellikleri konusunda araş‐
tırmacı tarafından kısa süreli bir eğitimden geçirilmiştir. Buna paralel olarak, rehber öğret‐
men de, uygulama süreci öncesinde araştırmanın amacı, kapsamı ve kendilerinden bekle‐
nenler konusunda katılımcı öğrencilere açıklamalar yapmış ve ardından uygulamayı gerçek‐
leştirmiştir.
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Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada nicel ve nitel olmak üzere iki tür veri toplanmıştır. Araştırmanın yanıt aradığı
sorular doğrultusunda, katılımcı öğrencilerden elde edilen nicel veriler parametrik olmayan
betimsel istatistiksel teknikler ile nitel veriler ise içerik çözümlemesi yaklaşımı yoluyla çö‐
zümlenmiştir. Araştırmada, değişkenler arasındaki ilişkiler frekans ve yüzde çözümlemeleri,
ortalama, standart sapma, chi‐square testi, sıralı değişkenlere ait farklılaşmaların belirlenme‐
sinde Mann Whitney‐U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri, içerik
analiz yaklaşımı yoluyla çözümlenmiştir. Bu bağlamda, araştırmada elde edilen bulgular,
katılımcı öğrencilerden elde edilen özgün verilere bağlı kalınarak ve katılımcıların açıklama‐
larından doğrudan alıntılar yapılarak (Ezzy, 2002) betimsel bir yaklaşımla sunulmuştur. Çö‐
zümleme sürecinde içerik analizi yaklaşımının seçilmesinin temel nedeni; olay ve olgular
arasında neden‐sonuç ilişkileri kurmak amacıyla sistematik analizler yapılmasını ve araştır‐
macıların veri analizi sürecinde kişisel yorum ve değerlendirmelerini de sürece katarak çö‐
zümleme yapmalarına olanak veren bir yaklaşım (Strauss ve Corbin, 2008) olmasıdır. Araş‐
tırmada elde edilen verilerin kodlanması, kategorilerin ve temaların oluşturulması, verilerin
kodlara ve temalara göre düzenlenerek tanımlanması, son olarak da bulguların yorumlan‐
ması aşamalarından oluşan içerik analizi yaklaşımında temel amaç, araştırmada elde edilen
verileri açıklayabilecek kavramlara ve kavramlararası ilişkilere ulaşmaktır (Wolcott, 1994).
Araştırmada, öncelikle, öğrencilerden elde edilen nitel veriler, anlamlı bölümlere ayrılarak,
her bölümün kavramsal olarak taşıdığı anlam belirlenmiştir. Bu süreçte, kendi içinde anlamlı
bütünler oluşturan bölümler kodlanmış, kodlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar değer‐
lendirilmiş ve birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek temalaştırılmıştır. Son olarak, be‐
lirlenen temalar katılımcılardan elde edilen doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma
verilerinin güvenirliğini sağlamak amacıyla, öğrencilerden elde edilen verilere dayalı olarak
oluşturulan temalar ve alt temalar alan uzmanlarına sunulmuş, oluşturulan yapının uygun‐
luğu konusunda görüş bildirmeleri istenmiştir. Uzmanların geribildirimleri doğrultusunda
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, mevcut yapı bu kez nitel araştırma konusunda yetkin
iki akademisyene sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, değerlendiriciler arasında % 96 ora‐
nında görüş birliği olduğunu göstermektedir. Miles ve Huberman’a (1994) göre, görüş birliği
konusunda elde edilen bu oran, araştırmanın yüksek düzeyde bir güvenirliğe sahip olduğu‐
nu ortaya koymaktadır. Araştırmanın geçerliği, iç geçerlik çalışması yoluyla yapılmıştır. Bu
amaçla, araştırmacının veri toplama aracı ile verilerin analizi ve yorumlanması süreçlerinde‐
ki tutarlılığı belirlemek için, öğrencilerden elde edilen ham veriler ve araştırma raporu, nitel
araştırma konusunda uzman 2 akademisyenin görüşlerine sunulmuş, rapor, uzmanlardan
elde edilen geribildirimler doğrultusunda düzenlenmiş ve sonlandırılmıştır.

Bulgular ve Yorumlar
Araştırmada elde edilen bulgular, araştırmada yanıtı aranan sorular doğrultusunda, aşağıda
sırasıyla ele alınmıştır.
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Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Konusundaki Öncelik Tercih‐
leri ve Bu Kavramlara Yükledikleri Anlamlar
Araştırmada yanıtı aranan ilk soru, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme ve öğretme kav‐
ramlarına yükledikleri anlamların belirlenmesi ile ilgilidir. Bu sorunun yanıtlanmasında,
öğrencilerin araştırmanın veri toplama aracında yer alan “Öğrenme ve öğretme süreçlerini göz
önüne aldığınızda, tercih yapmak durumunda kalsanız, yeni bilgiler öğrenmeyi mi yoksa sahip oldu‐
ğunuz bilgileri başkalarına öğretmeyi mi öncelikle tercih ederdiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlar
çözümlenmiştir. Edilen bulgular, Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Konusundaki Öncelik Tercihleri
Tercih önceliği

f

Öğrenme ve öğretme arasında bir seçim yapacak olsam, yeni bilgiler öğrenmeyi öncelikle
tercih ederim.
Öğrenme ve öğretme arasında bir seçim yapacak olsam, bildiklerimi başkalarına öğretmeyi
öncelikle tercih ederim.
Toplam

28
18
46

Üstün yetenekli öğrencilerin % 60,9’u, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmek yerine,
yeni bilgiler öğrenmeyi öncelikle tercih etmektedirler. Buna karşın, yeni bilgiler öğrenmek
yerine, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmeyi öncelikle tercih eden öğrencilerin ora‐
nı % 39,1’dir.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Konusundaki Öncelik Tercih‐
lerinin Cinsiyetlerine ve Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeylerine Göre Görünümü
Üstün yetenekli öğrencilerin, öğrenme ve öğretme kavramlarına ilişkin öncelik tercihlerinin,
cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını be‐
lirlemek amacıyla chi‐square testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin, öğ‐
renme ve öğretme konusundaki öncelik tercihleri, cinsiyetlerine (χ2(1) = .001; p=.979) ve öğre‐
nim gördükleri sınıf düzeylerine göre (χ2(2) = 1.043; p=.594) farklılaşmamaktadır.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Sahip Oldukları Bilgileri Başkalarına Öğretmek
Yerine, Yeni Bilgiler Öğrenmeyi Öncelikle Tercih Etme Nedenleri
Araştırmanın bu sorusunun yanıtlanmasında, bir tercih yapmak durumunda kalmaları du‐
rumunda, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmek yerine, yeni bilgiler öğrenmeyi ön‐
celikle tercih edeceklerini belirten 28 öğrenciden elde edilen nitel veriler çözümlenmiştir.
Öğrenciler, konu hakkındaki gerekçeli görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Elde edilen
bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo2. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Sahip Oldukları Bilgileri Başkalarına Öğretmek
Yerine, Yeni Bilgiler Öğrenmeyi Öncelikle Tercih Etme Nedenleri
Tema

f

Öğrenmenin heyecan verici sonuçları olan bir süreç olması
Öğrenmenin ilgi çekici bir süreç olması
Yeni şeyler öğrenmenin mutluluk verici olması
Öğrenmenin, merak duygusunu gidermenin en iyi yolu olması
Öğrenmenin, yaşamın farkına varmayı sağlaması ve yeni bakış açıları kazandırması
Bilginin bireyi diğer insanlardan farklı ve özel kılması
Öğrenme yoluyla yeni bilgiler edinmenin bireyi olgunlaştırması
Kendini geliştirmenin yolunun öğrenmeden geçmesi
Öğrenmenin, başarılı olmanın ön koşulu olması
Bilgi birikimini artırmanın, arkadaşları içinde söz sahibi olmayı kolaylaştırması

11
9
9
8
6
3
2
2
1
1

Öğrencilerin, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmek yerine, yeni bilgiler öğrenmeyi
öncelikle tercih etme nedenleri konusundaki sonuçlar üç kümede toplanabilir. Bunlardan
ilki, yeni bilgi ve beceriler öğrenme sürecinin üstün yetenekli öğrenciler için taşıdığı anlamla
ilgilidir. Öğrenmenin heyecan verici, ilgi çekici, mutluluk verici, merak giderici bir süreç
olması bu bağlamda öne çıkan temalardır.
[Ö2. “Öğrenme, beni en çok heyecanlandıran şeydir.”] [Ö3. “Ben yeni şeyler öğrenirken tüm dünyayı
unuturum.”] [Ö5. “Nedenini bilmiyorum. Ancak, yeni şeyler öğrendiğimde öyle çok mutlu oluyorum
ki…”] [Ö11. “Birçok şeyi merak ediyorum. Öğrenme olmazsa hiçbir sorumun yanıtını bulamam ve
merak içinde kalırım.”].
İkinci grup vurgulamalar, çoğunlukla öğrenmenin sonuçları ile ilgilidir. Yeni bakış açıları
kazandırması, yaşamın farkına varmayı sağlaması, bireyi olgunlaştırması ve kendini geliş‐
tirmeyi ve başarılı olmayı olanaklı kılması bu bağlamda öne çıkan vurgulardır.
[Ö1. “Hayatta olup bitenleri anlamanın tek yolu öğrenmedir.”] [Ö4. “Kendimi geliştirmek ve başarılı
olmak zorundayım. Bunu başarmanın yolu daha çok şey öğrenmektir…”] [Ö16. “Olaylara herkes gibi
yanlış bakmak istemiyorum. Ben gerçek nedenleri bilmek, farklı düşüncelere göre değerlendirmek isti‐
yorum yaşananları.”].
Öğrencilerin, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmek yerine, yeni bilgiler öğrenmeyi
öncelikle tercih etme nedenleri konusundaki üçüncü grup görüşleri, öğrenmenin kendilerini
farklılaştıracağına olan inançları ile ilgilidir. Sahip oldukları bilgi birikiminin, kendilerini
diğer insanlardan farklı ve özel kılacağı ve arkadaşları içinde söz sahibi olmalarını kolaylaş‐
tıracağı gibi düşünceler, bu başlık altında değerlendirilebilir.
[Ö8. “Sıradan bir insan olmak bana göre çok sıkıcı. Herkes birbirine çok benziyor. Böyle bir kişi olmak
istemiyorum…”] [Ö18. “Arkadaşlarımın benim sözlerime değer vermesi çok hoşuma gider. Oyun
oynarken, bir şey yaparken, konuşurken benim düşüncemi önemsemeleri bana gurur veriyor ve çok
hoşuma gidiyor...”].
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Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Yeni Bilgiler Öğrenmek Yerine, Sahip Oldukları
Bilgileri Başkalarına Öğretmeyi Öncelikle Tercih Etme Nedenleri
Bu sorunun yanıtlanmasında, bir tercih yapmak durumunda kalmaları durumunda, yeni
bilgiler öğrenmek yerine sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmeyi öncelikle tercih ede‐
ceklerini belirten 18 öğrenciden elde edilen veriler çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular,
Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Yeni Bilgiler Öğrenmek Yerine, Sahip Oldukları
Bilgileri Başkalarına Öğretmeyi Öncelikle Tercih Etme Nedenleri
Tema

f

Bildiklerini başkalarıyla paylaşmanın güzel olması ve bilginin paylaşıldıkça çoğalması
Bir şeyler öğreterek başka insanlara yararlı olmanın güzel bir duygu olması
Öğretmenin çok zevkli bir süreç olması
Bir şeyler öğreterek başka insanları mutlu etmenin mutluluk verici bir duygu olması
Bir kişinin yeni şeyler öğrenmesini sağlayarak yaşamını değiştirmenin mutluluk verici olması
Öğretmenin, başka insanlara değer vermek anlamına gelmesi
Öğretmenin, insanın kendisini geliştirmeye katkı sağlaması
Öğretirken, karşıdaki kişinin heyecanını ve merakını gözlemlemenin güzel bir duygu olması

9
7
3
3
3
2
1
1

Öğrencilerin, yeni bilgiler öğrenmek yerine, sahip oldukları bilgileri başkalarına öğretmeyi
öncelikle tercih etme nedenleri konusundaki görüşleri iki kümede toplanabilir. Bunlardan
ilki, sahip oldukları bilgileri paylaşarak, başkalarının yaşamında olumlu değişikliklere yol
açmaktan duydukları memnuniyet ile ilgilidir. İkinci grup düşünceler ise, öğretme işinin,
öğrencilerce zevkli ve kendilerinin gelişmesine de katkı sağlayan bir süreç olarak algılanması
ile ilgilidir.
[Ö20. “Başkalarıyla paylaşmadıktan sonra, benim bilgili olmamın hiçbir anlamı yok. Bilgiyi çoğalt‐
manın yolu, herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşmasıdır.”] [Ö23. “Arkadaşlarıma bildiklerimi
öğreterek onların da bilgili olmalarını sağlamak çok güzel…”]. [Ö34. “Ben başkalarına öğretirken de
öğreniyorum. Onları inandırmam ve ikna etmek için çok daha bilgili olmam gerekiyor.”].

Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Bir Meslek Olarak Öğretmenliğe Bakış Açıları
Araştırmanın bu sorusu, öğrencilerin araştırmanın veri toplama aracında yer alan iki farklı
soruya verdikleri yanıtlarının çözümlemesi yoluyla analiz edilmiştir. Çoktan seçenekli olan
ilk soru “Öğretmenliği bir meslek olarak yapmak ister misiniz?” sorusudur. İkinci soru ise, öğ‐
rencilerin, konu hakkındaki görüşlerini, gerekçeli ve yazılı olarak belirtmelerini gerektirmek‐
tedir. Öğrencilerden elde edilen verilerin çözümlenmesi yoluyla elde edilen bulgular, Tablo
4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri
Bir meslek olarak öğretmenlik

f

Öğretmen olmak isterim
Öğretmen olmak istemem.
Toplam

9
37
46

Üstün yetenekli öğrencilerin % 19,6’sı, öğretmenliği ileride yapmak istedikleri bir meslek
olarak gördükleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna karşın, önemli bir çoğunluk ise (%
80,4), öğretmenliğin kendileri için uygun bir meslek olmadığı ve bu nedenle de öğretmenliği
bir meslek olarak yapmak istemedikleri görüşündedirler.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açılarının Cinsiyet‐
lerine ve Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeylerine Göre Görünümü
Üstün yetenekli öğrencilerin, bir meslek olarak öğretmenliğe bakış açılarının, cinsiyetlerine
ve öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre farklılaşıp durumunu belirlemek amacıyla ya‐
pılan chi‐square testinden elde edilen sonuçlara göre, öğretmenliğe ilişkin görüşler, cinsiyete
(χ2(1) = 0.133; p=.716) ve öğrenim görülen sınıf düzeyine göre (χ2(2) = 3.946; p=.139) farklılaş‐
mamaktadır.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Bir Meslek Olarak Öğretmenliğe Olumlu Bakma
Nedenleri
Araştırmanın bu sorusunun yanıtlanmasında, öğretmenliği bir meslek olarak yapmak iste‐
diklerini belirten 9 öğrenciden elde edilen veriler çözümlenmiş ve elde edilen bulgular Tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmenliği Bir Meslek Olarak Yapmak
İsteme Nedenleri
Tema

f

Öğretmen olup, başkalarının gelişmesine katkı sağlama isteği
Öğretmenlerin istenmeyen tüm özelliklerini düzeltme isteği
Bilgisizleri bilgilendirme ve kahraman olma isteği
Öğrencilere yüksek notlar vermek için öğretmen olmak isteği
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olması
Başkalarının kendisine bilgin gözüyle bakmalarının zevk ve güven verici bir duygu olması
Çocuk sevgisi ve çocuklarla zaman geçirme isteği

4
1
1
1
1
1
1

Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenliği bir meslek olarak yapmak isteme nedenleri konu‐
sundaki görüşleri birkaç başlık altında toplanabilir. Bunlardan en çok öne çıkan, öğreterek
başkalarının yaşamlarına katkı sağlamanın çocuklarda yarattığı olumlu duygularla ilgilidir.
Öğrencilikleri boyunca karşılaştıkları öğretmen davranışlarına duyulan tepki ve bu tür dav‐
ranışları başka çocukların yaşamaması nedeniyle öğretmen olma isteği ikinci en yüksek
orandır. Diğer bir neden, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına olan inançtır. Öğretmene du‐
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yulan hayranlık, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenliği yapılabilecek bir meslek olarak
görmelerine etki eden bir başka değişkendir. Konu hakkında, katılımcı öğrencilerden elde
edilen bazı veriler şöyledir:
[Ö12. “Başka insanlara ışık kaynağı olmak çok büyük mutluluk verici bir duygudur.”]. [Ö31. “Öğ‐
retmen olup bugüne kadar tanıdığım öğretmenlerdeki nefret ettiğim tüm davranışları değiştirmek
isterdim. Pek çok defa hak etmediğim notlar aldım.”]. [Ö36. “Öğretmenler bilgindirler. Herkes, çok
şey bildikleri için öğretmenlere bir bilgin gibi bakar.”]. [Ö40. “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Öğ‐
retmenlikle ilgili çok sayıda kutsal söz vardır. Tanrı mesleği gibidir.”]. [Ö42. “Ben çocukları çok sevi‐
yorum. Öğretmen olarak onlarla çok daha fazla zaman geçirebilir, onlara yeni şeyler öğretir ve mutlu
olurdum.”].

Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Bir Meslek Olarak Öğretmenliğe Olumsuz Bakma
Nedenleri
Araştırmanın bu sorusunun yanıtlanmasında, öğretmenliği bir meslek olarak yapmak iste‐
mediğini belirten 37 öğrenciden elde edilen veriler çözümlenmiş, elde edilen bulgular Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmenliği Bir Meslek Olarak Yapmak
İstememe Nedenleri
f

Tema
Öğretmenliğin zor bir meslek olması
Öğretmenliğin yorucu bir meslek olması
Öğretmenliğin sıkıcı, monoton bir meslek olması
Öğrencilerle uğraşmak istememe
Öğretmenliğin sabır gerektiren bir meslek olması
İlgi ve yeteneklerine uygun bir meslek olmaması
Ekonomik getirisi oldukça yetersiz bir meslek olması
Başkalarının bilgisiz olmasına tanıklık etmek istememe

11
10
10
9
7
6
3
2

Üstün yetenekli öğrencilerin, öğretmenliği bir meslek olarak yapmak istememe nedenleri ile
ilgili görüşleri önemli ölçüde öğretmenlik mesleğinin özellikleri ile ilgilidir. Öğrenciler; öğ‐
retmenliği, zor, sabır gerektiren, yorucu, sıkıcı ve monoton bir meslek olarak algılamaktadır‐
lar. Bu görüşleri, öğretmenliği ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek olarak görmeme izle‐
mektedir. Ekonomik getirisinin yetersizliği ve bilgisiz insanlarla uğraşmak istememe de,
öğrencilerin, öğretmenliği bir meslek olarak seçme sürecine olumsuz yönde etki eden diğer
değişkenlerdir.
[Ö21. “Öğretmenler, aynı bilgileri farklı sınıflarda, her yıl tekrar tekrar anlatmak zorundalar. Bu çok
sıkıcı bir durum..”]. [Ö33. “Ben ilgisiz, bilgisiz öğrencilerle uğraşmak istemiyorum. Çok çabuk sinir‐
lenirim onlara…”]. [Ö34. “Beni dinlemeyen öğrencilere katlanamam. Ayrıca, öğrencilere sınıfta
hâkim olmak çok zor ve ilgisizler, uğraşamam onlarla.”]. [Ö38.“Öğrencilerle uğraşmak zor ve yoru‐
cudur, sabır gösteremem.”]. [Ö39. “Öğrencilerden çok daha fazla şey bilmek gerekir. Bir de, anlatmak
istediklerimi anlatamayınca çok sinirleniyorum. Öğrenciler çok şımarıklar.”].
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Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmen Özellikleri Konusundaki Öncelik Sıra‐
lamaları
Bu sorunun çözümlenmesi, öğrencilerin araştırmanın veri toplama aracında yer alan sırala‐
ma türünde bir soruya verdikleri yanıtların analizi yoluyla yapılmıştır. Öğrenciler, veri top‐
lama aracında kendilerine verilen 14 farklı öğretmen özelliğini, en önemli bulduklarından
(1), en az önemli bulduklarına doğru (14) sıralamışlardır. Öğrencilerden elde edilen verilerin
çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular, Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 7. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmen Özellikleri Konusundaki
Öncelik Sıralamaları
Öğretmen özellikleri öncelik sıralaması

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

Bilgili olma
Anlayışlı olma
Adaletli olma
Türkçeyi doğru ve güzel kullanma
Araştırmacı olma
Deneyimli olma
Duygusal olma
Etkileyici bir ses tonuna sahip olma
Disiplin sağlayıcı olma
Karizmatik olma
Kuralcı olma
Yakışıklı ya da güzel olma
Güzel ya da şık giyinme
Erkek ya da kadın olma

En düşük
sıra
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00
4,00
2,00

En yüksek
sıra
11,00
11,00
10,00
10,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

Sıra
ortalaması
2,826
3,913
4,391
5,152
5,196
6,065
7,087
7,500
7,674
9,283
9,783
11,848
12,022
12,239

SS
2,379
2,279
2,654
2,033
2,979
3,165
3,846
2,631
3,099
2,880
2,820
1,932
2,027
2,349

Üstün yetenekli öğrencilerin, öğretmenlerde öncelikle aradıkları ya da en önemli gördükleri
özellik; 2,826 sıra ortalaması ile bilgili olmadır. Anlayışlı olma (3,913), öğretmenlerde en
önemli bulunan ikinci özelliktir. Bu sırayı, 4,391 sıra ortalaması ile adaletli olma izlemekte‐
dir. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma (5,152) ile araştırmacı olma (5,196) birbirine oldukça
yakın ortalama değerlere sahip iki özelliktir. Deneyimli olma (6,065), duygusal olma (7,087),
etkileyici bir ses tonuna sahip olma (7,500) ve disiplin sağlayıcı olma (7,674) öğrencilerin orta
sıralarda önemli gördükleri özelliklerdir. Karizmatik olma (9,283) ve kuralcı olma (9,783),
öğrencilerin on ve onbirinci sırada önemli buldukları özelliklerdir. Üstün yetenekli öğrenci‐
lere göre, biçimsel özellikler olarak değerlendirilebilecek; yakışıklı ya da güzel olma (11,848),
güzel ya da şık giyinme (12,022) ve cinsiyet‐erkek ya da kadın olma‐ (12,239), öğretmende en
az önemli görünen üç özelliktir.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmen Özellikleri Konusundaki Öncelik Sıra‐
lamalarının; Cinsiyetlerine, Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeylerine, Aile Bireyleri
İçerisinde Öğretmen Bulunma Durumlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açı‐
larına Göre Değişkenliği
Araştırmada yanıtı aranan son soru, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmen özellikleri konu‐
sundaki öncelik sıralamalarının; cinsiyet, sınıf düzeyi, aile bireyleri içerisinde öğretmen bu‐
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lunma durumu ve öğretmenlik mesleğine bakış açısı değişkenleri yönünden farklılaşıp fark‐
lılaşmadığının belirlenmesi ile ilgilidir. Öğrencilerden elde edilen verilerin çözümlenmesi
sonucunda elde edilen bulgular şöyledir:
Yapılan chi‐square testinden elde edilen sonuçlara göre, üstün yetenekli öğrencilerin öğret‐
men özellikleri konusundaki öncelik sıralamaları; cinsiyet (p>.05) ve öğrenim görülen sınıf
düzeyi (p>.05) yönünden istatistiksel bir farklılaşma göstermemektedir. Öğrencilerin, aile
bireyleri içerisinde (anne/baba) öğretmen olma değişkenine göre, öğretmen özellikleri konu‐
sundaki öncelik sıralamaları yalnızca “adaletli olma” (p=.032) ve “öğretmenin cinsiyeti”
(p=.006) bağlamında değişkenlik göstermektedir. Bu durum, Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiş‐
tir.
Tablo 8. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmenlerin Sahip Olmaları Gereken “Adaletli
Olma” Özelliği Tercih Sıralamalarının, Aile Bireyleri İçinde Öğretmen Bulunma Değişke‐
nine Göre Karşılaştırılması
Ailede
Öğretmen

n

Var
Yok

9
37

Ortalama
sıra
15,00
25,57

Sıralar
toplamı
135,00
946,00

Mann‐Whitney U

Z

p.

90

‐2,139

0,032

Yapılan çözümlemede elde edilen bulgular, aile bireyleri içinde öğretmen bulunan öğrenciler
(9), öğretmen özelliklerinden biri olan “adaletli olma” özelliğini, ailesinde öğretmen bulun‐
mayan öğrencilere (37) göre daha öncelikli bir özellik olarak görmektedirler. Normal koşul‐
lar altında, “adaletli olma” özelliğinin ailesinde öğretmen bulunan öğrenciler ile bulunma‐
yan öğrenciler arasında .032 düzeyinde anlamlı fark gösterdiği (Mann‐Whitney U: 90; Z: ‐
2.139; p<.05) öne sürülebilir. Hatırlanacağı gibi, veri toplama aracındaki bu soruda öğrenci‐
ler; 14 farklı öğretmen özelliğini, en önemli gördüklerinden (1), en az önemli gördüklerine
doğru (14) sıraya koymuşlardır. Bu yönüyle, bu soruda aynı anda 14 farklı ölçme işlemi ger‐
çekleştirildiği ve bu bulgunun, çok sayıda test gerçekleştirmiş olmaktan kaynaklanan anlam‐
lı bir sonuç olabileceği düşünülebilir. Bu aşamada, titiz bir yol izlenerek Bonferroni uyarla‐
ması (Huck, 2012) gerçekleştirilirse, önem taşıyabilecek bir alfa düzeyinin p=.05/14=.0036
olması gerekir. Bu nedenle ‘adaletli olma’ özelliği için gözlemlenen .032 değerinin olasılık
düzeyinin çok manidar olmadığı, başka bir deyişle de pratikte çok büyük bir önem taşıma‐
dığı söylenebilir.
Tablo 9. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmenlerin Cinsiyet (Erkek ya da Kadın Olma
Özelliği) Tercih Sıralamalarının, Aile Bireyleri İçinde Öğretmen Bulunma Değişkenine
Göre Karşılaştırılması
Aile bireyleri
içinde öğretmen

n

Var
Yok

9
37

Ortalama
sıra
12,89
26,08

Sıralar
toplamı
116,00
965,00

Mann‐Whitney U

Z

p.

71

‐2,725

0,006
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Aile bireyleri içerisinde öğretmen bulunan 9 öğrencinin, öğretmenlerin cinsiyet özellikleri
bazındaki öncelik tercih sırası ortalamasının (12,89), ailesinde öğretmen bulunmayan 37 öğ‐
rencinin tercih sıralaması ortalaması ile (26,08) karşılaştırılması sonucunda iki grup ortala‐
ması arasında .006 değerinde anlamlı bir fark (Mann‐Whitney U: 71; Z: ‐2.725; p<.05) olduğu
belirlenmiştir. Bir önceki değişkende olduğu gibi, Bonferroni uyarlamasında elde edilen de‐
ğerle karşılaştırıldığında, ortalamalar arasında elde edilen .006’lık değerin (p>.0036) pratikte
çok büyük bir önem taşımadığı söylenebilir.
Son olarak, üstün yetenekli öğrencilerin, öğretmen özellikleri konusundaki öncelik sıralama‐
larının, bir meslek olarak öğretmenliğe bakış açılarına göre istatistiksel olarak farklılaşma
durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre, farklılaşma 14 özellik içeri‐
sinde yalnızca “duygusal olma” özelliği (p=.038) bağlamında söz konusudur.
Tablo 10. Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Öğretmenlerin Sahip Olmaları Gereken “Duygusal
Olma” Özelliği Tercih Sıralamalarının, Bir Meslek Olarak Öğretmenliğe Bakış Açıları
Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Öğretmen
olmak

n

İsterim.
İstemem.

9
37

Ortalama
sıra
15,22
25,51

Sıralar
toplamı
137,00
944,00

Mann‐Whitney U

Z

p.

71

‐895

0,038

Bir meslek olarak öğretmenliği seçebileceğini belirten öğrenciler (9), öğretmen özelliklerin‐
den biri olan “duygusal olma” özelliğini, öğretmenliği bir meslek olarak seçmek istemedikle‐
rini belirten öğrencilere göre (37), daha öncelikli ve önemli bir özellik olarak görmektedirler.
Yapılan çözümlemeye dayalı olarak, “duygusal olma” özelliğinin taşıdığı önemin, öğrencile‐
rin öğretmenlik mesleğine bakış açılarına göre farklılaşma gösterdiği (Mann‐Whitney U: 71;
Z: ‐895; p<.05); bununla birlikte, ortalamalar arasında elde edilen .038’lik değer, Bonferroni
uyarlaması sonucunda elde edilen değerle kıyaslandığında ise (p>.0036), farkın çok büyük
bir önem taşımadığı söylenebilir.

Sonuç ve Tartışma
Üstün yetenekli öğrencilerin önemli bir bölümünün, sahip oldukları bilgileri başkalarına
öğretmek yerine, yeni bilgiler öğrenmeyi öncelikle tercih etmeleri, öğrenme olgusuna süreç
ve sonuçları bağlamında yükledikleri anlamlarla ve öğrenme özellikleriyle açıklanabilecek
bir durumdur. Bu sonuç, ilgili alanyazını destekler niteliktedir (Eccles v.d., 1993; Eshel ve
Kohavi, 2003; Neber ve Schommer‐Aikins, 2002). Üstün yetenekli öğrenciler, sahip oldukları
bilgi ve becerileri başkalarına öğretmekle kıyaslandığında, yeni bilgi ve beceriler öğrenmeyi
çok daha heyecan ve mutluluk verici, ilgi çekici, merak duygusunu giderici bir süreç olarak
görmektedirler. Öğrenmenin, yeni bakış açıları kazandıran, kendilerini diğerlerinden farklı
ve sıradışı kılan, evrende olup bitenlerin farkına varmalarını, kişisel gelişimlerini ve başarılı
olmalarını sağlayan bir süreç olarak algılanması, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenmeyi
öncelikle tercih etmelerinin nedenleri olarak ele alınabilir. Bu yönüyle, öğretme ile kıyaslan‐
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dığında, öğrenme üstün yetenekli öğrenciler tarafından çok daha önemli ve değerli bir süreç
olarak görülmektedir. Yeni bilgi ve beceriler öğrenmek yerine, sahip oldukları bilgileri baş‐
kalarına öğretmeyi öncelikle tercih eden az sayıdaki üstün yetenekli öğrencinin bu tercihle‐
rinin temel nedenleri ise, sahip oldukları bilgileri paylaşarak, başkalarının yaşamında olum‐
lu değişikliklere yol açmaktan duydukları memnuniyeti çok daha fazla önemsemeleri ve
değerli bulmalarıdır. Bu sonuç, öğrencilerin kişilik ve sosyal özelliklerinden kaynaklanan bir
durum olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, öğretmeyi kendilerine zevk veren ve kişisel
gelişmelerine katkı sağlayan bir süreç olarak algılayan az sayıda öğrenci de bulunmaktadır.
Öğrencilerin, öğretme ve öğrenmeye ilişkin öncelik tercihlerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi de‐
ğişkenleri bağlamında istatistiksel olarak farklılaşmaması, bu iki kavramın öğrenciler tara‐
fından benzer bir biçimde algılandığı ve öğrencilerin bu iki sürece benzer anlamlar yükledik‐
leri biçiminde yorumlanabilir.
Üstün yetenekli öğrencilerin oldukça önemli bir bölümü, öğretmenliği ileride yapmak iste‐
dikleri bir meslek olarak görmemektedirler. Bu sonuç, birçok nedenle açıklanabilir bir du‐
rumdur. Öğrencilerin, öğretmenlik mesleğinin özelliklerini algılayış biçimleri en önemli ne‐
den olarak ele alınabilir. Üstün yetenekli öğrencilerin oldukça önemli bir bölümü, öğretmen‐
liği, zor, sabır gerektiren, yorucu, sıkıcı ve monoton bir meslek olarak algılamaktadırlar. Öğ‐
retmenliği ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek olarak görmemeleri ve bu mesleğin eko‐
nomik getirisinin yetersizliği yönündeki görüşler, bu sonucu yaratan başka nedenlerdir. Öğ‐
retmen olmaları durumunda, karşılarındaki kitlenin, bilgisiz, ilgi düzeyleri düşük, kurallara
uymayan, disiplin sorunları olan ve kolay öğrenemeyen kişiler olacakları ve bu duruma ta‐
hammül gösteremeyecekleri düşüncesi, öğretmenliği bir meslek olarak seçme sürecine
olumsuz yönde etkileyen, dikkat çekici bir başka nedendir. Bu sonuç, üstün yetenekli öğren‐
cilerin kişisel ve öğrenme özellikleriyle açıklanabilecek, üstün yetenekli öğrencilerin, uyaran‐
lara ve gürültüye karşı aşırı tepkili ve öfkeli (Sak, 2010), diğer öğrencilerle çatışma yaşayan
(Nordby, 2004), derslerin yavaş işlenmesi ve tekrarlar nedeniyle sabırsızlık gösteren (Ruf,
2005; Sak, 2010); mükemmeliyetçi, idealist ve aşırı duyarlı öğrenciler olmalarından (Berger,
2006) kaynaklanmış olabilir. Öte yandan, bu sonuç, üstün yetenekli öğrencilerin öğretme ile
kıyaslandığında, öğrenmeyi çok daha zevkli ve heyecan veren bir süreç olarak algılamala‐
rında da etkili olmuş olabilir. Öğretmenliği ileride bir meslek olarak yapmak istediğini belir‐
ten az sayıdaki öğrenciden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin başkalarına bir şeyler öğretme
konusuna yükledikleri anlamlarla oldukça benzer niteliktedir. Bunlardan en çok öne çıkan,
yeni şeyler öğreterek başkalarının yaşamlarına katkı sağlamanın yarattığı olumlu duygularla
ilgilidir. Öğrencilikleri boyunca karşılaştıkları öğretmen davranışlarına duydukları tepki,
öğretmenlik mesleğinin kutsallığına olan inanç, öğretmene duyulan hayranlık, üstün yete‐
nekli öğrencilerin öğretmenliği yapılabilecek bir meslek olarak görmelerine etki eden diğer
etkenlerdir. Bu sonuçlar da alanyazında elde edilen araştırma bulgularıyla benzeşir nitelik‐
tedir (Cramond ve Martin, 1987; Copenhaver, ve McIntyre, 1992; Bégin ve Gagné, 1994a;
Bégin ve Gagné, 1994b). Üstün yetenekli öğrencilerin, bir meslek olarak öğretmenliğe ilişkin
görüşlerinin, cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak
Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012,2/1

33

Erişti

Üstün Yetenekli Öğrenciler için Öğrenme‐Öğretme

farklılaşmaması, öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine benzer anlamlar yükledikleri biçimin‐
de yorumlanabilir.
Üstün yetenekli öğrencilerin, öğretmenlerde en önemli gördükleri özellikler konusunda elde
edilen sonuçlar; öğrencilerin öncelikle bilgili öğretmenleri önemsediklerini ortaya koyar nite‐
liktedir. Bu durum, öğrencilerin, yeni bilgi ve beceriler öğrenmeye olan açlıkları, meraklı
olmaları, heyecanlı yapıları ve diğer kişisel özelliklerinden kaynaklanmış olabilir. Öğrenci‐
lerin, anlayışlı olmayı bir öğretmende bulunması gereken en önemli ikinci özellik olarak
görmeleri ise, öğrencilikleri döneminde yaşadıkları olumsuz yaşantılarının bir yansıması
olarak değerlendirilebilir. Öte yandan bu sonuç, üstün yetenekli öğrencilerin, akademik des‐
teğin yanısıra, duygusal olarak da desteğe ihtiyaç duydukları yönündeki araştırma bulgula‐
rıyla (Webb, Meckstroth ve Tolan, 1982) örtüşmektedir. Öğrencilerin, öğretmenlik mesleği
hakkındaki düşünceleri konusunda elde edilen nitel bulgular, bu düşünceyi oldukça destek‐
ler niteliktedir. Üstün yetenekli öğrencilerin, yakışıklı ya da güzel olma, güzel ya da şık gi‐
yinme ve erkek ya da kadın olma gibi biçimsel özellikleri, bir öğretmende en az önemli özel‐
likler olarak algılamaları, nicelik yerine nitelik konusunu çok daha fazla önemsemelerinin bir
sonucu olabilir. Son olarak, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmen özellikleri konusundaki
öncelik sıralamalarının; cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf düzeyi yönünden istatistiksel ola‐
rak farklılaşmaması, öğrencilerin, öğretmenlik özellikleri konusunda benzer düşüncelere
sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir.
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Abstract

Bu çalışmanın amacı, üstün zekâ etiketinin
üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin
kendilerine ve ebeveynlerinin ve arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algıları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Üstün zekâ ile ilgili alanyazında etiketlemenin, olumlu ve olumsuz
etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Araştırmaya, üstün yetenekli öğrenciler için yürütülen
bir eğitim programına başvuran 415 altıncı
sınıf öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler arasından 26’sı üstün zekâlı olarak tanılanmıştır.
Araştırmada, Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları toplam test
ve alt ölçek bazında, üstün zekâ etiketinin
öğrencilerin kendilerine ve ebeveynlerinin ve
arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algılarında
önemli bir değişikliğe neden olmadığını ortaya
koymuştur. Madde bazında analiz sonuçlarında ise “Arkadaşlarım arasında kendimi yalnız
hissediyorum”, “Ailem beni başka çocuklarla
çok fazla kıyaslıyor” ve “Arkadaşlarım zayıf
yönlerim ile alay ediyorlar” algılarında anlamlı
bir artış olduğu görülmektedir. Ayrıca üstün
zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin, arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algılarında normal
öğrencilere göre daha olumsuz algıya sahip
oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Algı, Üstün zekâ, Üstün
zekâ etiketinin etkileri

The purpose of this study was to investigate
the effects of labeling students as “gifted” on
their perceptions of themselves and of their
parents’ and friends’ attitudes towards them.
Research shows that labeling can have both
positive and negative effects. This study was
conducted with 415 sixth-grade students who
applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS). Of the population 26 were
identified to be gifted. The Gifted Label Effects-Scale (GLE-S) was used to collect data.
Total scale and subscale comparisons of gifted
students’ pretest and posttest scores showed
that labeling students as “gifted” did not have
any significant effect on their perceptions
about themselves nor did it have any effect on
their perceptions about their parents’ and
friends’ attitudes towards them. However, a
comparison of gifted students’ pretest-posttest
scores by item showed increases in the following perceptions: “I feel lonely among my
friends”, “my parents often compare me to
other children” and “my friends tease me for
my weaknesses.” In addition, results showed
that gifted students had less positive perceptions about their friends’ attitudes towards
them compared to those who were not identified to be “gifted.”
Keywords: Gifted, Gifted label effects, Perception.

Summary
Purpose and Significance: Labels function in education as means of delivering specialized
services to identified students (Hickey & Toth, 1990) and the label “gifted” is widely used to
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describe advanced academic performance or cognitive development. The label gifted can
affect both familial and peer relationships. It may also affect the child’s sense of self-worth
both directly and through the response of others to the label. The related literature shows
that the label “gifted” has been hypothesized to be perceived both positively and negatively
by students, their parents and friends. Nevertheless, such a hypothesis has not been investigated sufficiently to draw certain conclusions. The purpose of the current study was to investigate possible positive and negative effects of gifted label. The study was distinct in terms of
its methodology through which labeling effects were investigated both before and after students were labeled as gifted and comparisons were made with a control group. The following research questions were examined:
1.

Do gifted students’ perceptions about themselves and their parents’ and friends’ attitudes towards them differ from non-gifted students’ perceptions?

2.

Do gifted students’ perceptions about themselves before they are identified as gifted
differ from their perceptions after they are identified as gifted?

3.

Do gifted students’ perceptions about their parents’ attitudes towards them before
they are identified as gifted differ from their perceptions after they are identified as
gifted?

4.

Do gifted students’ perceptions of their friends’ attitudes towards them before they
are identified as gifted differ from their perceptions after they are identified as gifted?

Method: Research participants consisted of 415 sixth-grade students (47.5% female and
52.5% male) who applied to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University in Eskisehir in Turkey and who filled out the Gifted Label Effects-Scale (GLE-S)
during their applications. The gifted group included 28 students who were identified to be
gifted among the 415 students by the identification system of the EPTS. These students were
accepted to the EPTS programs. Because two of them dropped out the program before the
posttest was administered, the research group included 26 gifted students. The comparative
group included 387 non-labeled students who applied to the EPTS but not identified to be
gifted. Of the gifted sample 23.1% was female and 76.9% were male. As a posttest the GLE-S
was administered to the gifted students after they attended the EPTS programs for 4 months.
We had such a time period between the pretest and posttest because we hypothesized that
labeling effects did not appear soon after the identification; instead a reasonable time period
was necessary for the emergence of the effects.
GLE-S is composed of 3 subscales. They measure self-perceptions, perceptions of parental
attitudes and perceptions of friends’ attitudes (see Appendix A). Each subscale includes 8
items, of which 4 are related to positive perceptions and the other 4 are related to negative
perceptions. In total, the scale includes twenty-four items, half of which are negative perceptions and the other half are positive perceptions. A four point likert-type scale was used for
scoring the items in the scale. Each item was scored from “0” to “3” (“0” = It does not suit
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me, “1” = It suits me slightly, “2” = It suits me mostly, “3” = It suits me completely). The
items related to negative perceptions were coded in reverse. Total score on the scale can
range from 0 to 72. Scores closer to “0” mean negative perceptions whereas scores closer to
“72” mean positive perceptions. Cronbach alpha coefficient for the reliability of the GLE-S
for 24 items was found to be .72.
Pretest and posttest scores were compared at total score, subtest score and item level since
each item in the scale was supposed to have its distinct significance. Paired-samples t-test
was used to compare pretest and posttest differences at total score and subtest levels, whereas Wilcoxon sign-ranks test was used to compare pretest and posttest differences at item level. Independent-samples t-test was used to compare gifted students’ scores with the scores
of the students who were not identified to be gifted.

Results: A significant difference was found between the total score of non-gifted students
(X=54.93) and the posttest score of gifted students (X=51.80), t (411) =2.12, (p<.05). Follow-up
analysis by subtest showed that the difference came from their perceptions of their friends’
attitudes, t (411) =2.025, (p<.05). That is, gifted students held less positive perceptions than
non-labeled students about their friends’ attitudes towards them. A comparison of gifted
students’ perception scores before the identification and their scores 4 months after the identification using Paired-samples t-test analysis yielded no significant difference. That is, gifted students’ scores at the subscale level did not change significantly from pretest to posttest.
However, Wilcoxon sign-ranks analysis item by item showed significant increases for 3 items
out of 24. These perceptions were as follows: “I feel alone among my friends.” “My family compares me with other children too often.” “My friends make fun of my weaknesses.”

Discussion: A comparison of gifted and non-gifted students’ perceptions related to labeling
effects shows that gifted students hold less positive perceptions than other students about
their friends’ attitudes towards them. However, whether or not this difference comes from
gifted labeling is unknown because gifted students’ perceptions related to labeling effects
did not change significantly from the pretest to the posttest at the subscale level. Although
pretest-posttest scores (self-perceptions, parents attitudes and friends attitudes) at the subscale level did not change significantly, as reported before, we found significant increases in
three items, related to negative perceptions, in the item level analysis. For example, gifted
students’ scores in the item “My friends make fun of my weaknesses “significantly increased
after labeling. Several reasons can be speculated about the increase in negative perceptions
related to labeling. Either gifted students’ perceptions might have changed or their friends
and parents’ attitudes might have changed. For example, in the case of students’ making fun
of gifted students’ weaknesses, their actual purpose might be to camouflage gifted students’
abilities because of jealousy. These speculations bring into mind a need for directly measuring labeling effects on parents and friends rather than gifted students’ perceptions.
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There could be more differences than the ones found in this study between gifted and nongifted students’ perceptions related to labeling effects if different samples are used in research. We prefer to make a speculation here. The education system in Turkey could be one
of the principal reasons behind the absence of significant effects of labeling on gifted students’ perceptions. The education system is thoroughly test-oriented which entails competition among students to obtain the highest grades across the classroom, the school, the city
and yet across the country. Higher grades are also considered to be the most important criterion of achievement among the community. Most of the participants in the current study
who applied to the EPTS usually held the “top” ranks of academic success in their classes.
As a consequence, they already were implicitly labeled by their social environment and exposed to effects of labeling even before they took part in the EPTS.
This study is distinct in its methodology compared to other studies about the labeling effect.
First, the current study diverges from previous studies by measuring and comparing gifted
students’ perceptions both before and after labeling. Second, unlike previous studies in
which effects of “gifted” label were directly asked to gifted and other students, we did not
ask students effects of gifted label; instead we included behaviors or perceptions in our
measurement that could be changed by “gifted” label. More research is needed to fully understand possible effects of gifted label. Particularly needed is the experimental study that
includes gifted and non-gifted control groups.

Giriş
Tanılama süreçleri, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitiminde yaşanan gelişmelere
paralel olarak, öğrencilerin nitelikli bir eğitim alabilmeleri için gereklilik haline gelmiştir. Bu
da çocuğun/bireyin durumuna ad koymayı diğer deyişle etiketlemeyi getirmiştir. Öğrencilerin etiketlenmesi, özellikle özel eğitimin gerekliliği ön plana çıkmaya başladıktan sonra yaygınlaşmıştır. Özel eğitimden yararlanması gereken öğrencilerin belirlenebilmesi için çeşitli
testler yapılarak bu öğrencilerin uygun eğitimi almaları sağlanmaktadır.
Özel eğitim alanında çalışan uzmanlar etiketlenmeyi genellikle gerekli görüyor iseler de etiketlenmenin bazen hem etiketlenene hem de etiketlenenin sosyal çevresine olumsuz etkileri
olmaktadır. Etiketleme teorisini ilk ortaya atan kişilerden biri olan Becker (1963), etiketlenmenin hem çocuğun davranışlarında hem de çocuğa karşı toplumun ve çevresinin davranışlarında ciddi değişiklikler yarattığını belirtmektedir. Yine çocukların sınıflandırılması ve
etiketlenmesi üzerine önemli bir çalışma olarak kabul edilen ‘‘çocukların geleceği’’ adlı çalışmada, Hobbs (1975) etiketlenmenin çok güçlü ve etkili bir uygulama olduğunu belirtmiş,
özellikle olumsuz etiketlenme diyebileceğimiz “zihin özürlü” gibi etiketlemelerin etiketleneni olumsuz etkilediğini ileri sürmüştür. Tüm bu olumsuzluklarına rağmen uzmanlar, hem
alandaki çalışanların iletişimini kolaylaştırdığı hem de çocukların uygun eğitim olanaklarına
kavuşması için etiketlemeyi gerekli görmektedirler.
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Etiketlenme üzerine çalışan uzmanlar, genellikle olumsuz etiketlenme üzerine çalışmalar
gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalarda yer alan katılımcıların yetersizliği olan gruplardan
seçilmiş olması ya da onlar üzerinde çalışılıyor olması nedeniyle de etiketlenmenin daha çok
olumsuz sonuçlarını göz önünde bulundurmuşlardır. Öte yandan özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için üstün zekâlı/yetenekli bireyler de etiketlenmektedirler. Üstün zekâlılarda etiketlenme üzerine çalışan bazı araştırmacılar, öğrencilerin etiketlenip, özel bir grup
olarak diğerlerinden farklı bir eğitim almalarını etik bulmazlarken (Shapon-Shevin, 1987),
diğerleri bu konuda kaygıya gerek olmadığını ileri sürmektedirler. Bununla birlikte bu öğrencilerle çalışanların birincil sorumluluğunu, etiketlenmenin olumsuz etkilerini en aza indirgemek olarak açıklamaktadırlar (Clark, 1997).
Üstün zekâ tanısı alan çocuklar her ne kadar olumlu bir etiket taşıyormuş gibi olsa da, etiketlenmiş olmanın duygusal, sosyal ve akademik anlamda karmaşık etkilerini yaşayabilmektedirler. Üstün zekâ etiketine karşı çocuk sevinç, şaşkınlık, kaygı gibi duygusal tepkiler sergileyebilir. Öte yandan üstün zekâ etiketi, çocuğun aile bireyleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile olan sosyal ilişkilerini de çeşitli yönlerden etkileyebilmektedir. Örneğin üstün
zekâlı öğrenciler evde kardeşleri tarafından kıskanılırken, okulda da arkadaşları tarafından
sosyal ortamlardan dışlanabilmekte ve yalnızlığa itilebilmektedirler. Akademik olarak ise
üstün zekâ etiketi, çocuk için yeni beklentiler anlamına gelmektedir.

Üstün Zekâ Etiketinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Etiketleme sosyal bir süreçtir. Olumlu veya olumsuz tüm etiketler sosyal algıyı etkileyen
birer sembol olarak kişi ve sosyal çevresi arasındaki ilişkiyi etkiler (Cornell,1983 s.323). Üstün zekâlı olarak etiketlenmiş olan çocuğun tutumları ve davranışları, ona yakın çevresi ile
olan ilişkilerinden etkilenmektedir. Guskin, Okolo, Zimmerman ve Peng (1986) etiketin, çocuğun kişiliğinin bir parçası olmasını eleştirmektedirler. Etiket, çağrışım olarak iyi veya kötü, yararlı veya zararlı fark etmeksizin çocuğun özbenliğinin gelişimine etki etmektedir. Örneğin, etiketlenmiş bir üstün zekâlı çocuk sorularla, varsayımlarla ve tepkilerle karşılaşır.
Bunlar eğitsel veya çevresel olabilirler. Bir çocuk farklı bir etikete sahip olduktan sonra, hayatında duygusal, sosyal ve akademik anlamda değişiklikler olur.
Üstün zekâlılarda etiketlenmeye yönelik hem üstün zekâlıların algıları hem de diğerlerinin
algıları ile ilgili çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamıştır. O yıllarda yapılan ilk çalışmalarda
genelde etiketlemeye ve etiketlemeye bağlı olarak öğrenciler için hazırlanan programlara
yönelik olumlu bir bakışın olduğu görülmektedir (Guskin, Okolo, Zimmerman ve Peng,
1986). 1970’lerde yapılan çalışmalarda genelde programlara yönelik olumlu tutumun devam
ettiği gözlenmekle beraber etiketlemeye karşı olumsuz görüşlerde ortaya çıkmaya başlamıştır. 1980’lerde de üstün zekâ etiketinin etkilerine yönelik çalışmalar devam etmiş ve bir kısım
araştırmacılar bu etiketin öğrencilerde çok olumlu etkisinin olduğunu belirtirken diğer bir
kısmı ise mükemmeliyetçilik, stres, okula karşı olumsuz tutum ve başarısızlık gibi olumsuz
etkileri olduğunu belirtmişlerdir (Jenkins-Friedman ve Morphy, 1988). Özellikle 1990’lardan

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012, 2/1

41

Öpengin ve Sak

Üstün Zekâ Etiketi

sonra yapılan çalışmalarda üstün zekâlı olarak etiketlenmenin hem olumlu hem de olumsuz
etkilerinin olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur (Feldhusen ve Dai, 1997; Kerr,
Colangelo ve Gaeth, 1988; Moulton, Housewright ve Bailey, 1998).
Moulton, Housewright ve Bailey (1998) tarafından yapılan bir çalışmada 14 üstün zekâlı öğrenciye, üstün zekâ etiketini nasıl algıladıkları sorulmuştur. Bulgular en yüksek beş olumlu
algının; içsel tatmin, özel olma hissi, farklı eğitim alma hakkı, başka üstün zekâlılarla birlikte
olma fırsatı ve üstün zekâlılar sınıflarında özel deneyimler edinme fırsatları olduğunu ortaya
koymuştur. En yüksek 5 olumsuz algı ise; ebeveyn beklentileri/baskısı, damgalanma, öğretmenlerin beklentileri/baskıları, arkadaşları tarafından sömürülme ve yetersiz danışmanlık
hizmeti olarak belirlenmiştir.
2009 yılında 6,7 ve 8. sınıflara devam eden üstün ve çok üstün zekâlı olarak tanılanmış 66
öğrenci ile yapılan bir çalışmada (Berlin, 2009), öğrencilerin üstün zekâlı olma etiketine yönelik algıları araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, üstün zekâlı ve çok üstün zekâlı öğrencilerin
hem olumlu hem de olumsuz etiket algıları sıralamaları arasında farklılıklar olduğunu açığa
çıkarmıştır. Çok üstünlerin, etikete ilişkin ilk beş olumlu algı sıralamalarında; özel deneyimler, sunulan büyük fırsatlar, farklı müfredata tabi olma, sıkıcı olmayan eğlenceli sınıf ortamı
ve daha iyi öğretmenler yer almıştır. Üstün zekâlı grubun ilk beşi ise; sunulan büyük fırsatlar, sıkıcı olmayan eğlenceli sınıf ortamı, daha iyi öğretmenler, ebeveynleri mutlu etme ve
gururlandırma ve farklı müfredata tabi olma şeklinde oluşmuştur. Çok üstün grubu etikete
ilişkin olumsuz algıları; fazla ödev, başarmaya yönelik içsel baskı, aile baskısı, üstünlere yönelik öğretmenlerin önyargıları ve insanların yüksek beklentileri biçiminde sıralamışlardır.
Üstün zekâlılar grubu ise etikete ilişkin olumsuz algı sıralamasını; aile baskısı, fazla ödev,
başarmaya yönelik içsel baskı, üstünlere yönelik öğretmenlerin önyargıları ve insanların
yüksek beklentileri olarak sıralamıştır.
Sak (2011a) tarafından 812 katılımcı ile gerçekleştirilen bir çalışmada Türkiye’ de insanların
üstün zekâlılar ile ilgili yaygın yanılgıları ve dogmaları belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılara üstün zekâlılar ile ilgili altı yanılgı hakkındaki fikirleri sorulmuştur. Araştırmaya konu
olan yanılgılar ve bu yanılgılara katılımcıların katılım oranları şu şekildedir: Üstün zekâlı
çocuklar her alanda üstün zekâlıdır (%34,4), bir kez üstün zekâlı olarak doğdun mu hayat
boyunca üstün zekâlı kalırsın (%28,4), insanlar üstün zekâlı doğarlar; sonradan üstün zekâlı
olmazlar (%39,4), çok iyi bir müzisyen üstün yeteneklidir ama üstün zekâlı olmayabilir
(%89,3), bütün çocuklar üstün zekâlıdır (%15) ve üstün zekâlı insanların çoğunun ruh ve
davranış problemleri vardır (%60,5). Üstün zekâlıların genellikle ruhsal sorunlu insanlar
olarak algılanması ve bir alanda yetenekli olmak için üstün zekânın çok gerekli olmadığı
düşüncesinin toplumda yaygın olarak kabul görüyor olması araştırmanın dikkat çekici sonuçlarıdır. Sak, toplumda kabul gören bu yanlış algılara bir neden olarak üstün zekâlıların
özellikle medyada yansıtılma biçimlerinin etkili olduğunu ileri sürmektedir.
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Üstün zekâlıların medyada nasıl ele alındıkları ile ilgili O’Connor (2010) tarafından yapılan
bir çalışmada, 2006- 2008 yılları arasında İngiltere’de yayınlanan gazeteler incelenmiştir. Bu
çalışmada 187 habere ulaşılmıştır; Haberlerin 17’ sinin akademik alanda üstün zekâlılar ile
15’inin sportif alanlarda yetenekliler ile 13’ ünün ise müzik alanındaki yetenekliler ile ilgili
oldukları belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda akademik alanda yetenekli olanların
sportif ve müzik alanında yetenekli olanlara göre daha olumsuz şekilde haberlere konu edildikleri görülmüştür.
Kunkel, Chapa, Patterson ve Walling (1995) 85 üstün zekâlı öğrencinin katılımıyla bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada arkadaşlarına, üstün zekâlı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatan mektup yazmaları istenmiştir. Araştırmada öğrencilerdeki üstün zekâ etiketi
ile ilgili yaygın düşüncenin olumlu olduğu ve çoğunluğun bunu başarı, kendini gerçekleştirme olarak açıkladıkları saptanmıştır.
Feldhusen ve Dai (1997) 305 üstün zekâlı öğrencinin, üstün zekâlı olmayan arkadaşları ile
olan bağları üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırmada, üstün zekâ etiketinin kabulünü ölçmüşlerdir. Çalışma sonucunda, 15-17 yaş grubundaki gençlerin, arkadaşlık bağlarındaki
olumsuz havanın daha fazla farkında oldukları belirtilirken, 9-11 yaş grubundaki çocukların
ise etiketi daha fazla kabullendikleri saptanmıştır.
Kerr, Colangelo ve Gaeth (1988) yaptıkları çalışmada üstün zekâlıların kişisel, akademik ve
sosyal yönden, sahip oldukları etiketlerine karşı algılarını ölçmeye çalışmışlardır. Bulgularında; üstün zekâlılığın kişisel olarak olumlu fakat başkaları tarafından olumsuz ya da karışık olarak algılandığını; kişisel gelişim ve eğitim anlamında olumlu, fakat sosyal ilişkiler anlamında olumsuz algılandığını belirtmişlerdir. Toplam 184 üstün zekâlı ergen ile yapılan bu
çalışmada katılımcılar, üstün zekâlı olmanın iyi bir özellik olduğunu, fakat başkalarının üstün zekâlıların bu özellikleri hakkında olumlu düşünmediklerini belirtmişlerdir.
Del Prete (1996) üstün zekâlı olarak etiketlenmiş olmanın sonucunda çocukların, özellikle
arkadaş çevresi tarafından kıskanıldığını ve süper olarak algılanmış olmanın ise diğerleri
tarafından damgalanmaya yol açtığını belirlemişlerdir. Del Prete ayrıca başkalarının beklentilerini yerine getirerek, üstün olduğunu kanıtlama çabasının da çocuklar üzerinde baskı
oluşturduğunu öne sürerken, bu etiketin bir artı değer mi yoksa omuzlarda yük mü olduğunun tartışılması gerektiğini belirtmiştir.
Guskin, Okolo, Zimmerman ve Peng (1986) üstün zekâlı olarak tanılanmanın sebep ve sonuçları üzerindeki görüşlerini öğrenmek amacıyla, 9-15 yaş grubundan 300 üstün zekâlı çocuk ile bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda bu çocukların üstün zekâ etiketinden oldukça memnun oldukları belirlenmiştir.
Üstün zekâlılar ile ilgili çalışmalar yürüten bazı uzmanlar etiketlenen çocukların üstün zekâ
etiketine ters tepki gösterebileceklerini ifade etmişlerdir (Robinson, 1990). Üstün zekâ etiketinin baskısı ile çocukların, kendilerini başarılı olmak ve yüksek performans göstermek zoTurkish Journal of Giftedness & Education, 2012, 2/1
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runda hissettikleri ve bunun sonucunda kaygı ve endişe duydukları belirtilmektedir (Cornell,1989). Her ne kadar üstün zekâlı olmak olumlu bir etiketlenme olarak kabul edilse de
Robinson (1989) farklı olarak gösterilmenin üstün zekâlı çocuklar tarafından kabullenilmesinin zor olduğunu belirtmekte ayrıca ebeveynlerin ve çevrenin beklentilerinin de çocukların
duygusal durumlarını olumsuz etkilediğini söylemektedir.
Üstün yetenekli olarak etiketlenmeye bir diğer örnek de Cornell (1989)’in yaptığı, çocukların
uyumu ve ebeveynlerin üstün zekâ terimini kullanması ile ilgili araştırmasıdır. Bu araştırmada ebeveynlerin üstün zekâ terimini fazla kullanmasına bağlı olarak çocukların gelişiminin olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekilmektedir.
Huryn (1986) 12-18 yaş grubundaki 60 öğrenci ile yaptığı çalışmasında, üstün zekâ etiketinin,
üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin sosyal ilişkilerinde bukalemun etkisi yaptığını
belirtmektedir. Öğrencilerin, üstün zekâya değer veren öğretmenleri ve ebeveynleri ile olan
ilişkilerinde üstün zekâlı olmayı ön plana çıkarırken, üstün zekâya olumsuz yaklaşan arkadaşları ile iletişimlerinde ise üstün zekâlı olduklarını maskeledikleri saptanmıştır. Huryn, bu
öğrencilerin etiketlerinin olumsuz yönlerinin farkında olduklarını ve özellikle arkadaş baskısı görebilecekleri durumlarda bu sahip oldukları etiketi saklama yoluna gittiklerini belirtmektedir.
Sak (2011b) da bu konuda yaptığı araştırmalar sonucunda etiketin olası olumlu etkileri olarak, kişide özgüven ve özbeklenti artışını, olumlu çevresel beklentilerin oluşumunu ve toplumsal katkının artışını ileri sürmüştür. Olası olumsuz etkiler olarak da sosyal dışlanmayı,
gerçek dışı özgüven artışını, saygınlık kaygısını, aşırı çevresel beklentileri ve yetişkin çocuk
davranışının gelişebileceğini ileri sürmüştür.

Üstün Zekâ Etiketinin Birey Tarafından Algılanması
İlgili alanyazında kimi araştırmacılar, üstün zekâlı olarak etiketlenmenin çocukların kendilerini farklı hissetmelerine neden olduğunu belirtmektedirler. Robinson (1990), 155 üstün
zekâlı ergen ile yaptığı bir çalışmada üstün zekâlıların bu etikete bakışlarını incelemiştir.
Katılımcılardan 71’i çok memnun olduklarını, 84’ü ise hoşnutsuzluklarını bildirmişlerdir.
Hoge ve Renzulli (1993), yaptıkları alanyazın taramasında üstün zekâlıların yaşıtlarına göre
özgüvenlerinin fazla olduğu sonucuna varmışlardır. Özgüvenin çeşitli bağımsız alanlardan
oluştuğunu belirttikleri çalışmalarında, üstün zekâlıların akademik özgüven alanında kendilerini yaşıtlarına göre daha olumlu biçimde algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır.
Colangelo, Kelly ve Schrepfer (1987) tarafından 61’i üstün zekâlı olarak tanılanmış, 20’si yetersizlik gösteren ve 162 ‘si ise normal eğitim alan herhangi bir tanılamaya tabi tutulmamış,
toplamda 243 öğrencinin katılımı ile bu grupların sosyal ve akademik özgüvenlerini değerlendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda her iki alanda
da üstün zekâlı olarak tanılanmış öğrencilerin özgüvenlerinin, diğer gruptakilerden daha
fazla olduğu saptanmıştır.
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Chan (2002), Hong Kong’ta üniversite bünyesindeki üstün zekâlılar için yaz programına katılmak isteyen 116 öğrencinin IQ seviyeleri, üstün zekâ etiketine bakışları ve özgüvenleri
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmacı, IQ’ nün üstün zekâlıların iş yetkinlikleri üzerinde doğrudan ve olumlu etkisinin olduğunu belirlemiştir.
Üstün zekâ etiketinin etkileri üzerine yaptığı çalışmada Makel (2009), üstün zekâlı olarak
etiketlenmeden önce ve etiketlenme sonrası, öğrencilerin ve ebeveynlerinin tutumlarını incelemiştir. Bu çalışmada öğrenci ve ebeveynlerinin tutumları; üstün zekâ programlarıakademik, genel akademik, ebeveyn-akademik ve ebeveyn-sosyal boyutları ile ele alınmıştır.
Araştırma sonuçları, üstün zekâ programına bir dönem devamdan sonra çocukların tutumlarında ebeveyn-akademik ve genel akademik alt ölçek puanlarında bir düşüş olduğunu
göstermektedir.
Hickey ve Toth (1990) yaptıkları alanyazın araştırmasıyla, her ne kadar 70’lerin başındaki
çalışmalarda etiketlenmenin kişilerde yüksek kaygıya ve olumsuz sosyal ilişkilere sebep olduğunu belirtmişlerse de, son çalışmaların bunun aksi yönde sonuçlar ortaya çıkardığını
belirtmişlerdir.
Feldhusen ve Dai (1997) yaptıkları çalışmada, bir yaz okulu programına katılan üstün zekâlı
öğrencilerin etiketlenmeye karşı algılarını araştırmışlardır. Araştırmanın sonuçları, birçok
öğrencinin yeteneklerinin gelişmesini fazla çalışmayla açıkladıklarını göstermektedir. Ayrıca
araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üstün zekâ etiketinin öğrencilere, hem kaliteli bir
eğitim fırsatı hem de yaşıtları ile olumlu sosyal ilişkiler geliştirme fırsatı sunduğu yargısına
ulaşılmıştır.
Guskin, Okolo, Zimmerman ve Peng (1986) tarafından yapılan araştırma öğrencilerin üstün
zekâ etiketine olumlu bakışlarını yansıtan bir çalışma olarak alanyazına girmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, üstün zekâlı öğrencilerin kendileri hakkında çok olumlu bir algıya sahip
olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler, üstün zekâlılığın çok çalışmakla elde edildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu başka insanların da
onlara karşı olumlu bir bakışa sahip olduklarını belirtirken, sadece çok az bir kısmı yaşıtlarından olumsuz tepkiler aldıklarına değinmişlerdir. Bu araştırmada araştırmacıların ulaştığı
bir başka sonuç ise üstün zekâ etiketinin öğrencilerin öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından
yüksek statü olarak görüldüğüne ilişkindir.
Üstün zekâlıların etiketlenmesi üzerine çalışma yürüten bazı araştırmacılar tarafından öğrencilerin tek bir etiket ile damgalanmasının yanlış olduğu belirtilmektedir. Kimi araştırmacılar, çoğu öğrencinin bu etiketten memnun olmadıklarını ileri sürmektedirler. Örneğin,
Hershey ve Oliver (1988)’in 600 öğrenci ile yaptıkları çalışmada, katılımcıların %39’u üstün
zekâlı olarak etiketlenmekten rahatsız oldukları, %30’unun ise bundan rahatsız olmadıkları
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sonucu ortaya çıkmıştır. 1500 öğrenci ile yapılan başka bir araştırmada (Cross, Coleman ve
Stewart, 1993) ise, öğrencilerin yarısından fazlası üstün zekâlı olarak tanılanmanın sosyal
yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtmiş ve bu olumsuzluklarla baş edebilmek için öğrencilerin akademik başarılarını düşürmek gibi farklı yöntemler geliştirdikleri belirlenmiştir.
Bu alanda yapılmış ve etiketlenmenin kişi üzerinde olumsuzlukları olduğunu savunan
önemli çalışmalardan biri de Freeman’ın yaptığı uzun dönemli çalışmadır. Bu çalışmanın
sonucunda üstün zekâlı olarak etiketlenmiş olan öğrenciler, diğer gruptaki öğrencilere göre
daha fazla davranışsal ve duygusal problemlere sahip bulunmuşlardır (Freeman, 1991, Freeman, 2006a ve Freeman, 2006b, akt. Reichenberg, 2009).
Heller (2004) yaptığı alanyazın taramasında etiketlemenin, üstün zekâlılar ile ilgili en ciddi
problemlerden biri olduğu yargısına ulaşmıştır. Etiketlemenin sonucu olarak gördüğü riskler
arasında sosyal yalıtımı, benmerkezci tutum ve davranış geliştirmeyi, tehlikeli ya da istenmedik kişilik gelişimini ve mükemmeliyetçiliği göstermektedir.
Üstün zekâ etiketi ile ilgili yapılan çalışmaların da ortaya koyduğu gibi üstün zekâ etiketi
bazen olumlu bazen de olumsuz olarak algılanmaktadır. Ancak etkinin türü bireyden bireye
ve toplumsal tepkilere göre büyük farklılıklar gösterebilir. Tabi ki etiketin bir etki yaratabilmesi için etiketlenen kişinin veya bu kişinin sosyal çevresinin etikete karşı davranışsal tepkide bulunması gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda hem üstün zekâlılara yönelik eğitim
olanaklarında hem de toplumda üstün zekâlı çocuklara yönelik ilgide büyük artış olduğu
gözlemlenmektedir (Sak, 2010). Buna rağmen üstün zekâ etiketinin etkileri üzerine herhangi
bir çalışma yapılmamıştır. Bu etiketlemenin yaratabileceği olası olumlu ve olumsuz etkileri
belirlemek bu çalışmanın başlıca gerekçesidir. Buna ek olarak çalışmanın, alanda eksikliği
görülen üstün zekâlı öğrencilerin yaşamlarının tanılanma öncesi ve sonrasıyla karşılaştırıldığı araştırmalara katkı sunması hedeflenmektedir.

Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, üstün zekâ etiketinin öğrencilerin kendilerine yönelik algıları ile ebeveynlerinin ve arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algıları üzerindeki etkilerini belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları incelenmiştir:
1. Üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin kendilerine, ebeveyn tutumlarına ve arkadaş tutumlarına ilişkin algıları üstün zekâlı olarak tanılanmayan öğrencilerinkinden
farklılık göstermekte midir?
2. Üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin tanı öncesi ve tanı sonrası kendilerine yönelik algıları arasında fark var mıdır?
3. Üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin tanı öncesi ve tanı sonrası ebeveyn tutumlarına ilişkin algıları arasında fark var mıdır?
4. Üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin tanı öncesi ve tanı sonrası arkadaş tutumlarına ilişkin algıları arasında fark var mıdır?
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Yöntem
Bu çalışmada, üstün zekâ etiketinin öğrencilerin çeşitli algıları üzerindeki etkilerini belirlemek için tarama modeli ve tek grup öntest-sontest kontrol grupsuz deney deseni kullanılmıştır.

Çalışma Grubu
Araştırmada ulaşılabilir ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubu 2011
yılında yapılan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) seçme sınavına katılan ve
Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeğini (ÜZETÖ) cevaplayan 415 öğrenciden oluşmuştur. Bu
öğrencilerin %52,5’i erkek, %47,5’i ise kız öğrencilerdir. Katılımcıların %86,7’si 12 yaş grubunda iken yaşı 13 olan öğrenci oranı %11,6’dır. Öğrencilerin %84,3’ü devlet okuluna,
%15,7’si ise özel okula devam etmektedirler.
Araştırmaya katılan 415 öğrenciden, ÜYEP seçme sınavını kazanan ve üstün yetenekli olarak
tanılanan 28 öğrenci, araştırmanın deney grubunu da oluşturmuşlardır. İki öğrencinin Program’dan ilişikleri kesilmesi nedeniyle bu öğrencilere son testler uygulanamamıştır ve bu
öğrenciler araştırmadan çıkarılmışlardır.
Öntest-sontest çalışmasına katılan 26 öğrencinin %76,9’ u erkek, %23,1 ‘i ise kızdır. Çalışma
grubunun çoğunluğu olan %76,9’u 12 yaş grubunda yer almaktadır, diğer %23,1’i ise 13 yaşındadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerden %69,2’isi devlet okuluna, %30,8’i ise özel
okula devam etmektedir. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin %76,9’u orta ve üst seviyede gelir grubundan gelirken, öğrencilerin %23,1’i aile gelir düzeyini düşük olarak belirtmişlerdir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerden anneleri en az üniversite mezunu olan
öğrencilerin oranı %73,1 iken, babaları en az üniversite mezunu olan öğrenciler ise toplamın
%84,6’sını oluşturmaktadır. Okullarında ders dışı sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere
katılan öğrenci oranı %61,5 iken herhangi bir etkinliğe düzenli olarak devam etmediğini belirten öğrenci oranı %38,5’tir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin algılarını incelemek amacıyla Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği
(ÜZETÖ) kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların okul, yaş, cinsiyet, ebeveyn eğitim durumları
ve aile gelir düzeylerini belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği (ÜZETÖ)
Araştırma da kullanılan ölçek üç aylık bir süreçte araştırmacının da dâhil olduğu üç kişilik
bir uzman ekip tarafından geliştirilmiştir. Öncelikle üstün zekâ etiketinin etkileri konusunda
alanyazın taraması yapılmıştır. Alanyazın incelemesinde üstün zekâ etiketinin genel olarak
birey üzerinde, bireyin ailesi üzerinde ve arkadaş çevresi üzerinde etkili olduğunun belirlenmesi üzerine ölçeğin kapsamının bu alanlar olmasına karar verilmiştir. Ayrıca etiketin
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hem olumlu hem de olumsuz etkiler yarattığı ve bu nedenle ölçek maddelerinin bu doğrultuda hazırlanması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır.
Alanyazın incelemesinden sonra ölçeği geliştirmek için çeşitli araştırmalarda ve araştırma
haricinde okullarda kullanılan normal öğrencilere yönelik geliştirilen çeşitli ölçekler, anketler ve envanterler de incelemiştir. İncelenen bu materyaller, öğrencilerin kendilerine, ailelerine, arkadaşlarına ve içinde bulundukları aile ve okul ortamlarına yönelik çeşitli beklenti ve
değerlendirmelerini tespit etmek için hazırlanan materyallerdir. Bütün bu araştırmalardan
sonra uzman ekip öğrencilerin çeşitli algılarına yönelik cümleleri içeren 80 maddelik bir havuz oluşturmuş, çeşitli incelemelerden sonra madde sayısı 24’e indirilerek ölçeğin son sürümü hazırlanmıştır.
Araştırmada kullanılan Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği (ÜZETÖ) 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Alt ölçekler, kendilik algısını, ebeveyn tutumu algısını ve arkadaş tutumu algısını ölçmektedir. Ölçekte yer alan her alt ölçek 8 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 4’ü olumlu algıyı, 4’ü ise olumsuz algıyı içermektedir. Ölçeğin tamamı 12’si olumlu, 12’si olumsuz
algıya yönelik olmak üzere toplam 24 maddeden oluşmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği
No

Madde

1

Zeki biri olduğumu düşünüyorum.

2

Çok şey başarabileceğime inanıyorum.

3

Yaptıklarımdan daha da iyisini yapabileceğime inanıyorum.

4

Derslerime büyük bir istekle çalışıyorum.

5

Arkadaşlarım arasında kendimi yalnız hissediyorum.

6

Başaramayacağım hiç bir şey yoktur.

7

Çoğu okul arkadaşımın fikirleri bana saçma geliyor.

8

Başarısız olduğumda kendimi çok alçalmış hissederim.

9

Ailem bana çok güveniyor.

10

Ailem benden daha da çok başarı bekliyor

11

Ailem en iyi eğitimi almam için çok çaba sarf ediyor.

12

Ailem daha iyi bir eğitim almaya hakkım olduğuna inanıyor.

13

Ailem gösterdiğim başarıyı asla yeterli bulmaz.

14

Ailem beni başka çocuklarla çok fazla kıyaslıyor.

15

Ailem eğlenmeye vakit ayırmamdansa sürekli çalışmam gerektiğini düşünür.

16

Düşük not aldığımda ailem hayal kırıklığı yaşar.

17

Grup çalışmalarında çoğu öğrenci benimle aynı grupta olmak istiyor.

18

Sınıf arkadaşlarım arasında önemsenen biriyim.

19

Arkadaşlarım en zor soruları bile çözebileceğimi düşünürler.

20

Benimle arkadaşlık kurmak isteyen çok öğrenci var.

21

Arkadaşlarım zayıf yönlerimle alay ediyorlar.
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Tablo 1 (devamı). Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği
No

Madde

22

Sınıf arkadaşlarımın beni kıskandıklarını düşünüyorum.

23

Sınıf arkadaşlarım arasında dışlanan biriyim.

24

Okul arkadaşlarım arasında pek sevilmediğimi düşünüyorum

Likert tarzı bir ölçek olan ÜZETÖ’de dörtlü derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Katılımcılardan her soru için kendilerine en uygun olanı seçmeleri istenmiştir. Ölçekte her sorunun
değeri 0-3 arasında değişmektedir (0= Bana hiç uymuyor,1= Bana biraz uyuyor, 2= Bana oldukça uyuyor, 3= Bana tamamen uyuyor). Veri girişi sürecinde olumsuz algılara ilişkin sorulara verilen puanlar tersten kodlanmışlardır. Ölçekte alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 72 olup puanların 0’a yaklaşması olumsuz algıyı, 72’ye yaklaşması ise olumlu
algıyı göstermektedir.
Ölçeğin güvenirlik çalışması öntest uygulamasında 415 katılımcıdan elde edilen veriler kullanılarak Cronbach-Alpha hesaplaması ile gerçekleştirilmiştir. Yirmi dört madde üzerinden
hesaplanan Cronbach-Alpha (α) güvenirlik katsayısı .72 olarak bulunmuştur.

Veri Analizi
Üstün zekâ etiketinin olası etkilerinin araştırılması amacıyla öntest ve sontest puanlarının
karşılaştırılması hem alt test bazında hem de madde bazında yapılmıştır. Çünkü alt testler
kadar her bir madde de kendi başına önem taşımaktadır. Alt test puanlarının karşılaştırılmasında ilişkili örneklemler için t-test analizi, madde puanlarının karşılaştırılmasında ise Wilcoxon İşaretli-Sıralar testi kullanılmıştır. Ayrıca üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin
sontest puanları ile ÜYEP’e başvuran diğer öğrencilerin puanlarının karşılaştırılmasında
ilişkisiz örneklemler için t-testi kullanılmıştır.

Bulgular
Madde Puan Dağılımları
Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği’ni oluşturan maddelere katılımcıların verdikleri cevaplarına karşılık gelen puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de yer almaktadır. Maddelerin aldıkları ortalama puanlar değerlendirilirken olumsuz maddeler olan
5,6,7,8,13,14,15,16,21,22,23 ve 24 numaralı maddelerin tersten puanlandıkları dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyişle, bu maddelerin puanları azaldıkça algı olumsuzlaşmakta, arttıkça algı
olumlulaşmaktadır.
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Tablo 2. Madde Bazında Betimsel İstatistikler
Tanılanan 26 öğrenci
Tanılanmamış 387 öğrenci
Öntest

Sontest

Maddeler

(X)

(S)

(X)

(S)

(X)

(S)

1. Madde

2,69

0,54

2,57

0,57

2,52

0,62

2. Madde

2,73

0,45

2,57

0,80

2,09

1,07

3. Madde

2,80

0,49

2,61

0,80

2,23

0,85

4. Madde

2,11

0,86

1,88

1,14

2,77

0,67

5. Madde

2,88

0,32

2,53

0,90

2,78

0,51

6. Madde

0,84

0,88

1,07

1,01

2,70

0,72

7. Madde

2,19

1,05

2,00

0,74

2,77

0,47

8. Madde

0,69

1,01

1,15

1,15

2,09

1,05

9. Madde

2,76

0,51

2,65

0,74

2,57

0,72

10. Madde

2,23

0,86

2,26

1,04

0,80

0,77

11. Madde

2,76

0,42

2,88

0,32

2,29

0,93

12. Madde

2,42

1,06

2,38

1,13

2,15

1,01

13. Madde

1,84

0,96

1,80

1,20

2,79

0,51

14. Madde

2,19

0,89

1,84

0,92

2,13

1,02

15. Madde

2,03

1,14

2,07

1,05

2,23

0,84

16. Madde

0,92

1,12

1,19

1,09

2,11

0,95

17. Madde

2,07

0,89

1,84

1,00

2,84

0,49

18. Madde

2,46

0,76

2,30

0,83

2,84

0,56

19. Madde

2,30

0,78

2,46

0,76

2,42

0,77

20. Madde

2,11

0,86

1,96

0,95

1,06

1,09

21. Madde

2,57

0,80

2,19

1,09

2,19

0,89

22. Madde

2,11

0,86

2,00

0,56

1,00

1,10

23. Madde

2,80

0,49

2,76

0,51

2,65

0,71

24. Madde

2,76

0,65

2,73

0,66

2,80

0,60

Toplam

2,22

0,77

2,15

0,87

2,28

0,78

Üstün Zekâlı Olarak Tanılanan ve Tanılanmayan Öğrencilerin ÜZETÖ İle Ölçülen
Algılarının Karşılaştırılması
Çalışma grubunda yer alan 26 öğrencinin sontest puanları ile ÜYEP’e başvuran diğer 387
öğrencinin puanları ilişkisiz örneklemler için t testi ile karşılaştırılmıştır. Üstün zekâlı olarak
tanılananlar ile normal zekâlı öğrencilerin hesaplanan ortalama puanları ve t testi sonuçları
Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Üstün Zekâlıların Sontest Ortalama Puanları ile Normal Zekâlıların Ortalama Puanları
Karşılaştırmasının t-Testi Sonuçları
Ölçek
Toplam
ÜZETÖ

Kendilik Algısı

Ebeveyn
Tutumu Algısı

Arkadaş
Tutumu Algısı

Tanı

N

X

S

Sd

t

p

Üstün Zekâlı

26

51.80

7.93

411

2.12

0.034

Normal Zekâlı

387

54.93

7.21

Üstün Zekâlı

26

16.43

2.64

411

1.515

0.131

Normal Zekâlı

387

17.21

2.58

Üstün Zekâlı

26

17.11

3.08

411

1.341

0.181

Normal Zekâlı

387

17.97

3.11

Üstün Zekâlı

26

18.26

3.94

411

2.025

0.044

Normal Zekâlı

387

19.74

3.57

Ölçek maddelerinin tamamı dikkate alındığında grupların ortalama algı puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur, t(411)=2.12, (p<.05). Üstün zekâlı olarak tanılanmamış öğrencilerin algıları (X=54.93), üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin algılarına (X=51.80) göre
daha olumludur. Alt ölçeklerden elde edilen veriler incelendiğinde ise iki grup arasında
kendilik algısı ve ebeveyn tutumu algısı alt ölçeklerinde anlamlı bir fark olmamasına karşın
arkadaş tutumu algısı alt ölçeğinde tanılanmayan öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir t(411)=2.025, (p<.05).

Üstün Zekâlı Olarak Tanılanan Öğrencilerin Tanı Öncesi ve Tanı Sonrası
Algılarının Karşılaştırılması
Üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin, tanılanma sonucunda kendilerine, ebeveynlerinin
tutumlarına ve arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algılarında ki değişimin belirlenmesi için
uygulanan Üstün Zekâ Etiket Etkileri Ölçeği (ÜZETÖ)’nin her üç alt ölçeğinden elde edilen
ortalama puanlar t- testi ile analiz edilmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. Üstün Zekâlı Olarak Tanılanan Öğrencilerin Tanı Öncesi ve Tanı Sonrası Ortalama
Puanları Karşılaştırmasının t-Testi Sonuçları
Ölçek

Ölçüm

N

X

S

Sd

t

p

Kendilik Algısı

Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest

26
26
26
26

16.96
16.43
17.19
17.11

2.47
2.64
3.21
3.08

25

0.904

0.374

25

0.153

0.879

26
26

19.19
18.26

3.69
3.94

25

1.460

0.157

Ebeveyn
Tutumu Algısı
Arkadaş
Tutumu Algısı
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Ölçeğin her üç alt ölçeğinde yapılan t-testi analizi sonucunda üstün zekâlı öğrencilerin öntest
ve sontest ortalama algı puanları arasında gerçekleşen farkın istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığı tablo 4’te görülmektedir. Bu sonuç üstün zekâ etiketinin, öğrencilerin kendilerine, ebeveynlerinin tutumlarına ve arkadaşlarının tutumlarına ilişkin algıları üzerinde genel
olarak olumlu veya olumsuz bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak bu genel
analizin yanı sıra madde bazında analizlerin yapılması soruna ilişkin olarak daha ayrıntılı
bilgi vermektedir.

Üstün Zekâlı Olarak Tanılanan Öğrencilerin Tanı Öncesi ve Tanı Sonrası
Algılarının Madde Bazında Karşılaştırılması
Üstün zekâ etiketinin öğrencilerin çeşitli algıları üzerinde etkisini belirlemek için öğrencilerin her madde için öntest ve sontest ortalama puanları Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz
edilmiştir. Ölçeğin bütün maddeleri için yapılan Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5. Üstün Zekâlılar Sontest Öntest Madde Bazında Karşılaştırma Sonuçları
Madde
1.madde

2.madde

3.madde

4.madde

5.madde

6.madde

7.madde

8.madde

9.madde

52

Sontest-Öntest

N

Sıra Ortalaması

z

p

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

7
3
16
6
3
17
4
0
22
7
6
13
6
0
20
4
11
11
10
6
10
3
10
13
5
3
18

5,00
6,67
5,00
5,25
4,50

0.832*

0.405

1.155*

0.248

2,50
0,00

1.890*

0.059

8,71
5,00

1.127*

0.260

3,50
0,00

2,264*

0.024

9,00
7,64

1.476**

0.140

8,60
8,33

0.994*

0.320

6,33
7,20

1.904**

0.057

4,60
4,33

0.722*

0.470
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Tablo 5’in devamı
Madde
10.madde

11.madde

12.madde

13.madde

14.madde

15.madde

16.madde

17.madde

18.madde

19.madde

20.madde

21.madde

22.madde

23.madde

24.madde

Sontest-Öntest

N

Sıra Ortalaması

z

p

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

4
5
17
2
5
19
4
4
18
6
6
14
9
2
15
3
5
18
4
8
14
8
3
15
5
3
18
3
5
18
6
4
16
13
3
10
9
4
13
3
2
21
3
2
21

5,00
5,00

0.333**

0.739

4,00
4,00

1.134**

0.257

4,75
4,25

0.142**

0.887

7,25
5,75

0.366**

0.715

6,22
6,67

2.179*

0.029

5,67
3,80

0.144**

0.885

5,00
7,25

1.567**

0.117

6,19
5,50

1.604*

0.109

5,10
3,50

1.100*

0.271

3,50
5,10

1.100**

0.271

5,83
5,00

0.882*

0.405

7,30
6,00

2.066*

0.039

6,00
9,25

0.638*

0.523

2,85
3,25

0.276*

0.783

3,00
3,00

0.447*

0.655

*Pozitif sıralar temeline dayalı
** Negatif sıralar temeline dayalı
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Yapılan analizler sonucunda üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerin üç madde haricinde
öntest ve sontest ortalama puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı tablo 5’te görülmektedir. Arkadaşlarım arasında kendimi yalnız hissediyorum, Ailem beni başka çocuklarla çok fazla kıyaslıyor ve Arkadaşlarım zayıf yönlerimle alay ediyorlar maddelerinde sırasıyla 6, 9 ve 13 katılımcının sontest puanlarında ki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur, p<05. Bu üç maddede öntest puanı lehine gerçekleşen fark, üstün zekâ etiketinin öğrencilerin bu algılarına
olumsuz yönde bir etkisi olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulguları alt ölçek bazında değerlendirildiğinde üstün zekâ etiketinin, öğrencilerin algıları üzerinde etkisi olmadığı sonucuna varılabilir. Ancak madde bazında yapılan değerlendirmede üç maddede üstün zekâ etiketinin öğrencilerin algıları üzerinde etkili olduğu
saptanmıştır. Alanyazında da üstün zekâ etiketinin genel olarak öğrenciler üzerinde etkileri
olduğu belirtilmektedir (Berlin,2009; Chan, 2002; Colangelo, Kelly ve Schrepfer, 1987; Cornell,1989; Cross, Coleman ve Stewart, 1993; Del Prete, 1996; Feldhusen ve Dai, 1997; Freeman, 2006; Guskin, v.d. 1986; Heller, 2004; Hershey ve Oliver, 1988; Hickey ve Toth,1990;
Huryn, 1986; Jenkins-Friedman ve Morphy, 1988; Kerr, Colangelo ve Gaeth, 1988; Kunkel,
v.d. 1995; Moulton, Housewright ve Bailey, 1998; Robinson, 1990; Sak, 2011b).
Yapılan bu çalışmada ölçek bazında alanyazındaki çoğu araştırmadan farklı bir sonuca ulaşılmış olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda etiketlenmenin etkileri araştırılırken katılımcılara yöneltilen soruların daha çok üstün zekâ ve etiket
kavramları ile ilgili oldukları görülmektedir(Berlin, 2009; Kerr, Colangelo ve Gaeth 1988;
Makel, 2009; Moulton, Housewright ve Bailey 1998; Robinson, 1990). Bu çalışmada ise, ölçek
maddelerinde üstün zekâ veya etiket gibi kavramlar yer almamış, etiketin etkileri davranış
ifade eden maddeler ile saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca önceki araştırmalarda üstün zekâ
etiketinin etkileri öğrenciler üstün zekâ etiketi aldıktan ve bir programa devam ettikten sonra incelenmiştir. Bu çalışmalarda öğrencilerin etiket veya tanılama öncesi algıları bilinmemektedir. Bu araştırma öğrencilerin etiket öncesi ve etiket sonrası algılarının ölçülmesi ve
karşılaştırılması ile önceki araştırmalardan ayrılmaktadır.
Araştırmaya katılan üstün zekâlı öğrenciler ile normal öğrencilerin ÜZETÖ’ye verdikleri
yanıtların karşılaştırılması sonucunda, normal öğrencilerin puanlarının daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. İki grup arasında alt ölçekler bazında gerçekleşen
puan farklarının anlamlılığını sınamak amacıyla yapılan analizlerde, arkadaş tutumuna ilişkin algı puanlarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, üstün zekâlı öğrencilerin normal öğrencilere göre arkadaşlarının tutumlarına ilişkin daha
olumsuz bir algıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin üstün zekâlı olarak tanılandıktan sonra kendilik algısının,
etiketlenmenin etkisiyle değişip değişmediğine bakıldığında; öğrencilerin kendine yönelik
algılarında anlamlı bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Kendilik algısı, kişinin kendisi
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ile ilgili fikirleri anlamında kullanılmaktadır. Alanyazında üstün zekâlı öğrencilerin özgüvenlerinin yüksek olduğu (Colangelo, Kelly ve Schrepfer, 1987; Hoge ve Renzulli, 1993) ve
üstün zekâ etiketini kendileri açısından olumlu algıladıkları belirtilmektedir (Guskin, Okolo,
Zimmerman ve Peng, 1986; Kerr, Colangelo ve Gaeth, 1988; Kunkel, Chapa, Patterson ve
Walling, 1995). Bu çalışmaya katılan öğrencilerin de öntest verileri incelendiğinde olumlu
kendilik algılarının yüksek olduğu ve bu durumun programa kabul edildikten sonra da devam ettiği görülmektedir.
Üstün zekâ etiketinin öğrencilerde olumsuz kendilik algısı olarak sosyal dışlanma (yalnızlık), gerçekdışı özgüven (Sak, 2011b), mükemmeliyetçilik (Jenkins-Friedman ve Morphy,
1988) ve başarısızlık kaygısı (Cornell,1989) oluşturabileceği vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmaya katılan öğrencilerin ölçeğin olumsuz kendilik algısına yönelik maddelerinin öntest
ortalama puanları incelendiğinde, alan yazını doğrular nitelikte sonuçlar göze çarpmaktadır.
“Başaramayacağım hiçbir şey yoktur” ve “Başarısız olduğumda kendimi çok alçalmış hissederim”
maddelerinin düşük ortalamaya sahip olduğu Tablo 2’de görülmektedir. Madde bazında
yapılan analizde “Arkadaşlarım arasında kendimi yalnız hissediyorum” maddesinin sontest değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşmesi dikkate değer bir bulgudur.
Yani öğrencilerin üstün zekâlı olarak tanılandıktan sonra kendilerini, arkadaşları arasında
daha fazla yalnız hissettikleri görülmektedir. Bu sonuç alan yazında sosyal dışlanma olarak
belirtilen etiketlemenin olumsuz etkisine paralellik göstermektedir.
Etiketlenmenin katılımcıların algıladıkları ebeveyn tutumu üzerindeki etkisi incelendiğinde;
öğrencilerin ebeveyn tutumuna yönelik algılarında etiketlenme sonrası anlamlı bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Alanyazında, çocukları üstün zekâlı olarak tanılandıktan sonra,
ebeveynlerin gurur, övünç, şaşkınlık, kaygı gibi tepkiler gösterdikleri belirtilmektedir (Fisher, 1981). Bu duygusal tepkilerin yanı sıra ailelerin olumlu anlamda çocuklarını destekleyerek özgüvenlerini arttırdıkları (Chan, 2002; Colangelo, Brower, 1987b; Guskin, v.d, 1986) onlara daha iyi eğitim olanakları sağlamaya çalıştıkları (Sak, 2011b) alanyazında etiketlemenin
etkisiyle ilişkilendirilmektedir. Yapılan çalışmada da alanyazına paralel sonuçlar görülmektedir. Katılımcıların, ölçekte olumlu ebeveyn tutumu maddelerine verdikleri puanların öntest ortalaması incelendiğinde, genel olarak öğrencilerin ailelerinden hem kendilerine duyulan güven, hem de sundukları eğitim olanakları bağlamında memnun oldukları söylenebilir.
Üstün zekâlıların ailelerinden gördükleri olumsuz yaklaşımlar alanyazında aile baskısı ve
aşırı beklentiler olarak birden çok araştırmacı tarafından belirtilmektedir (Berlin,2009; Freeman, 1991; Moulton, Housewright ve Bailey, 1998; Sak, 2011b). Türkiye’de var olan sınav
odaklı eğitim anlayışının da etkisiyle üstün zekâlı öğrencilerden aileleri her sınavda en iyi
notu almalarını beklemekte ve bunun için sürekli çalışmalarını, zamanlarının önemli bir
kısmını ders çalışmaya ayırmalarını istemektedirler. Bu durum öğrenciler üzerinde aile beklentilerini karşılama telaşı ile korku, stres ve kaygıya dönüşebilmektedir.
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Yapılan bu çalışmaya katılan öğrencilerin, olumsuz ebeveyn tutumu maddelerine verdikleri
puanlar incelendiğinde, öğrencilerin ailelerinin kendilerine karşı tutum ve davranışlarında
çok olumsuz bir algıya sahip olmadıkları görülmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bir değişim yalnızca bir maddede gözlenmiştir: “Ailem beni başka çocuklarla çok fazla kıyaslıyor.” Bu
maddede tanılamadan sonra olumsuz anlamda bir değişim görülmektedir. Bu durum öğrencilerin üstün zekâlı olarak tanılandıktan sonra ebeveynleri tarafından diğer akranlarıyla daha fazla karşılaştırıldıklarını düşündükleri şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin üstün zekâlı olarak tanılandıktan sonra arkadaşlarının kendilerine karşı olan tutumlarına yönelik algılarının, etiketlenmenin etkisiyle kayda değer bir
değişim göstermediği saptanmıştır. Alanyazında üstün zekâlı olarak tanılanmanın arkadaş
ilişkilerini genel olarak olumsuz etkilediği görüşü ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda üstün zekâlıların arkadaşları tarafından sömürülmeye (Moulton, Housewright ve Bailey,
1998), kıskanılmaya, damgalanmaya (Del Prete, 1996), baskıya (Huryn, 1986), olumsuz tepkilere (Guskin, Okolo, Zimmerman ve Peng, 1986), sosyal izolasyona (Heller, 2004), dışlanmaya (Cornell, 1989; Chan, 2002), düşmanlık ve kin içeren tutumlara (Guskin v.d. 1986) maruz
kaldıkları belirtilmektedir. Yalnızca, Feldhusen ve Dai, 1997 ‘de yaptıkları çalışmada üstün
zekâ etiketi sayesinde öğrencilerin arkadaşları ile olumlu sosyal ilişkiler geliştirmeye fırsat
bulduklarını belirtmişlerdir.
Yapılan çalışmaya katılan öğrencilerin arkadaş tutumuna ilişkin algıları incelendiğinde,
alanyazında hâkim olan düşüncenin aksine, genel olarak arkadaşlarının tutumlarına ilişkin
olumlu bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların öntest ve sontest puanları
birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin, kendilerini başkalarının arkadaşlık kurmak istediği, popüler, güvenilir ve sevilen biri olarak gördükleri söylenebilir. Olumsuz arkadaş tutumuna ilişkin maddelerin ortalama puanlarının yüksek olması da bu durumu destekler
niteliktedir. Fakat “Arkadaşlarım zayıf yönlerim ile alay ediyorlar” maddesinin ortalama puanı
etiketlemeden sonra istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş göstermiştir ki bu, dikkate alınması
gereken bir bulgudur. Okul ortamlarında öğrencilerin okul dışında elde ettikleri başarılar
önemsenmekte ve bu başarılar hem öğrencinin kendisi hem ailesi hem de kimi zaman öğretmenleri tarafından çok fazla ön plana çıkarılabilmektedir. Bu da başarılı olan öğrencinin
arkadaş çevresinde kıskançlığa neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak çeşitli davranış
örüntüleri ortaya çıkabilir. Öğrencinin zayıf yönleri ya da fiziksel özellikleri ön plana çıkarılarak alay konusu yapılabilir.
Araştırmanın yöntem farklılığından kaynaklanan nedenler dışında, etiketlemenin öğrencilerin algıları üzerinde çok az etkisinin görülmesinin en önemli nedeni olarak Türkiye’deki eğitim sistemi gösterilebilir. Türkiye’nin eğitim sisteminde sınav odaklı bir yapılanma vardır.
Öğrenciler iyi bir eğitim alabilmek için merkezi sınavlardan yüksek puan almak zorundadırlar. Bu durum okullarda daha ilköğretimin ilk yıllarından itibaren öğrencilerin çoktan seçmeli testler ile sınıf içinde, okul genelinde, şehir genelinde hatta ülke genelinde yarıştırılmasına neden olmaktadır. Bu sınavlardan yüksek not almak toplum genelinde yüksek başarının
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en önemli kıstası olarak kabul görmektedir. Bu sınavlardan yüksek not alan öğrenciler aile,
okul ve yaşadıkları çevre tarafından, resmi olarak etiketlenmiş olmasalar da üstün zekâlı
olarak düşünülmektedirler. Bu durumu bir bakıma örtük etiketleme olarak ta adlandırabiliriz.
Üstün zekâlı öğrencilerin sosyal olarak etiketlenmiş olmaları, alan yazında belirtilen etiketlenmenin olası etkilerine maruz kalmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmaya katılan öğrenciler de okullarında çok başarılı, dershanelere devam eden ve genel olarak okul içinde ve okul
dışında yapılan sınavlarda yüksek puan alan öğrencilerdir. Bu da öğrencilerin programa
kabul almadan önce de çevreleri tarafından çok çalışkan, çok başarılı olarak etiketlendikleri
ve öğrencilere karşı çevrelerinin bu etiketlemeye paralel bir tutum sergiledikleri söylenebilir.
Nitekim katılımcıların öntest puanlarına bakıldığında bu durum daha net anlaşılmaktadır.
Tablo 2’de de görüldüğü gibi, her maddenin 0-3 arasında bir puan aldığı ölçekte, katılımcılar
ölçeğin olumlu anlam içeren maddelerini genel olarak 2’nin üzerinde puan ile değerlendirmişlerdir. Hatta özgüveni gösteren “Yaptıklarımdan daha iyisini yapabileceğime inanıyorum”
maddesinde öğrencilerin ortalaması 2.80 olarak gerçekleşmiştir. Olumsuz maddelerde düşük
ortalamaya sahip olan 6. madde “Başaramayacağım hiçbir şey yoktur” algısı alan yazında etiketlenmenin olumsuz etkileri olarak görülen gerçekdışı özgüvene ve 16. madde “Düşük not
aldığımda ailem hayal kırıklığı yaşar” algısı aşırı aile beklentilerine örnek olarak verilebilir. Yani
araştırmaya katılan öğrencilerin, ÜYEP’e kabul edilmeden önce de üstün zekâlı olarak etiketlenmenin olası olumlu ve olumsuz etkilerinin bazılarını hayatlarında hissettikleri söylenebilir.
Bu çalışmanın uygulaması ÜYEP’e başvuran ve programa devam eden 6. sınıf öğrencileri ile
sınırlıdır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde üstün yeteneklilere yönelik faaliyet gösteren kurumlarda bu çalışmanın tekrarı veya benzer çalışmaların yapılması etiketlenmenin üstün
yetenekliler üzerinde ki etkileri hakkında daha genellenebilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Öte yandan benzer çalışmalar farklı sınıf düzeylerinde de yapılmalıdır; çünkü çocukların, ergenlerin ve gençlerin sosyal algıları yaşamla birlikte farklılaşmaktadır. Ayrıca üstün
zekâlı öğrencilerin aile ve arkadaş çevresinin üstün zekâ etiketini nasıl yorumlandıkları ve
üstün zekâlılara karşı nasıl tepkiler geliştirdiklerinin de farklı araştırmalarla ortaya konulması, üstün zekâ etiketinin etkilerinin daha kapsamlı yorumlanmasına olanak sağlayacaktır.

Kaynaklar
Becker, H. (1963). The Outsiders; Studies in the sociology of deviance. New York: Free Press.
Berlin, J. E. (2009). It’s all a matter of perspective: Student perceptions on the impact of being labeled
gifted and talented. Roeper Review, 31, 217-223.
Chan, D. W. (2002). Perceptions of giftedness and self-concepts among junior secondary students in
Hong Kong. Journal of Youth and Adolescence, 31(4), 243-252.
Clark, B. (1997). Growing up gifted (5th ed.). Columbus: OR Macmillan.
Colangelo, N., Kelly, K. R. & Schrepfer, R. M. (1987). A comparison of gifted, general, and special
learning needs students on academic and social self-Concept. Journal of Counseling & Development, 66(2), 73.
Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012, 2/1

57

Öpengin ve Sak

Üstün Zekâ Etiketi

Cornell, D. G. (1983). Gifted children: The impact of positive labeling on the family system. American
Journal of Orthopschietry, 53, 322-335.
Cornell, D. G. (1989). Child adjustment and parent use of the term“gifted”. Gifted Child Quarterly, 33,
59-64.
Cross, T. L., Coleman, L.J. & Stewart, R.A. (1993). Psychosocial diversity among gifted adolescents: An
exploratory of two groups. Roeper Review, 17, 181-185.
Del Prete, T. (1996). Asset or albatros? The education and socialization of gifted students. Gifted Child
Today, Jan-Apr(24–25), 44-50.
Feldhusen, J. F. & Dai, D. Y. (1997). Gifted students’ attitudes and perceptions of the gifted label, special programs, and peer relations. Journal of Secondary Gifted Education, 9(1), 15-20.
Guskin, S. L., Okolo, C., Zimmerman, E. & Peng, C.J. (1986). Being labeled gifted or talented: Meanings and effects perceived by students in special programs. Gifted Child Quarterly, 30, 61-65.
Heller, A. K. (2004). Identification of gifted and talented students. Psychology Science, 46(3), 302-323.
Hershey, M. & Oliver, E. (1988). The effects of the label gifted on students identified for special programs. Roeper Review, 11(1), 33-34.
Hickey, M. G. & Toth, L. (1990). The effects of labeling children gifted: A review of the literature. Early
Child Development, 63, 149-151.
Hobbs, N. (1975). The futures of children: Categories, labels, and their consequences. Tennessee: Vanderbilt
University Press.
Hoge, R. & Renzulli, J. (1993). Exploring the link between giftedness and self-concept, Review of Educational Research, 63(4), 449-465.
Huryn, J. S. (1986). Giftedness as deviance: A test of interaction theories. Deviant Behavior, 7, 175-186.
Jenkins-Friedman, R. & Murphy, D. L. (1988). The Mary Poppins effect: Relationships between gifted
students’ self concept and adjustment. Roeper Review, 11, 26-30.
Kerr, B., Colangelo, N. & Gaeth, J. (1988). Gifted adolescents’ attidues toward their giftedness. Gifted
Child Quarterly, 32, 245-247.
Kunkel, M., Chapa, B., Patterson, G. & Walling, D. (1995). The experience of giftedness: A concept
map. Gifted Child Quarterly, 39, 126–34.
Makel, C. (2009). Student and parent attitudes before and after the gifted identification process. Journal
for the Education of the Gifted, 33(1), 126-143.
Moulton, P., Moulton, M., Housewright, M. & Bailey, K. (1998). Gifted and talented: Exploring the
positive and negative aspects of labeling. Roeper Review, 21, 153-154.
O’Connor, J. (2010). Is it good to be gifted? The social construction of the gifted child. Children & Society, DOI:10.1111/j.1099-0860.2010.00341.x.
Reichenberg, A. & Landau, E. (2009). Families of gifted children. In L.V. Shavinina (Eds.), International
handbook on giftedness (pp. 873-884). Quebec: Springer
Robinson, A. (1989). Gifted: The two-faced label. Gifted Child Today, 12, 34-36.
Robinson, A. (1990). Does that describe me? Adolescents’ acceptance of the gifted label. Journal for the
Education of the Gifted, 13, 245-255.
Sak, U. (2010). Educational programs and services for gifted students in Turkey. J. Maker & S. Schiever
(Ed.), Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. (3th ed.). Austin, TX:
Pro-ed.
Sak, U. (2011a). Prevalence of misconceptions, dogmas, and popular views about giftedness and intelligence: A case from Turkey. High Ability Studies, 22(2), 179-197.
Sak, U. (2011b). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. Ankara: Maya Akademi.
Shapon-Shevin, M. (1987). Giftedness as a social construct. Teachers College Record, 89(1), 47-61.

58

Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2012, 2/1

Öpengin & Sak

Gifted Label

APPENDIX A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

It suits me completely

It suits me mostly

It suits me slightly

STATEMENTS

It does not suit me

GIFTED LABEL EFFECT-SCALE

I think I am smart.
I believe that I can achieve a lot.
I believe that I can do better than what I have done up to now.
I study for my lessons with much eager.
I feel alone among my friends.
There is no such thing that I cannot achieve.
I find the opinions of most of my school-mates ridiculous.
When I fail in something, I feel extremely debased.
My family members have full confidence in me.
My family expects me to be even more successful.
My family members make much effort to provide me with the best
education.
My family believes that I have the right to receive a better education.
My family would never be satisfied with my success.
My family compares me with other children too often.
My family thinks that I should always study, rather than sparing
time to enjoy myself.
My family gets disappointed when I obtain low grades.
In group activities, most of the students prefer being in the same
group with me.
My classmates consider me an important person.
My friends think that I can solve even the most difficult questions.
There are many students who want to be friends with me.
My friends make fun of my weaknesses.

22

I think that my classmates are jealous of me.

23

I feel excluded among my classmates.

24

I think that I am not very much loved among my classmates.
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Perceptions of Science and Art
Centers’ Teachers about a Nature
and Science Camp Designed for
Gifted and Talented Students

Bilim ve Sanat Merkezi
Öğretmenlerinin Üstün ve Özel
Yetenekli Öğrenciler için
Tasarlanan Doğa ve Bilim Kampı
Hakkında Görüşleri

Necati Hırça1
Öz

Abstract

Ülkemizde üstün ve özel yeteneklilerin (ÜÖY)
eğitimi konusunda oldukça geç kalınmıştır. Bu
çalışmanın amacı bilimin doğası etkinliklerini
içeren bir doğa ve bilim kampının ÜÖY öğren‐
ciler üzerine etkilerini, Bilim ve Sanat Merkez‐
lerinde (BSM) çalışan öğretmenlerin görüşleri‐
ne göre incelemektir. Çalışmada eylem araş‐
tırması kullanılmıştır. Doğa ve bilim kampında
gözlemci olarak bulunan 10 gönüllü BSM öğ‐
retmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır.
Veriler öğretmenlerden odak grup görüşmesi
ve yarı yapılandırılmış form yoluyla elde
edilmiştir. Öğretmenler kampın öğrencilerin
sosyal yeteneklerine ve bilimin doğasına yöne‐
lik bakışlarına olumlu etkilere neden olduğu‐
nu belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların
BSM’de çalışmalarına rağmen çoğunun ÜÖY
öğrencilerin özel eğitimleri hakkında yeterli
donanıma sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Bu
nedenle öğretmenler, ÜÖY öğrencilerin yete‐
neklerini geliştirecek bu tür programlara ve
çeşitli bilimsel etkinliklere ihtiyaç duydukları‐
nı belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: bilim ve sanat merkezi,
yaz bilim kampı, üstün ve özel yetenekli

Education and training for gifted and talented
(GT) students have had slow growth rate in
Turkey. The aim of this study was to investi‐
gate teachers’ perceptions about the effective‐
ness of a nature science camp including the
nature of science activities on GT education.
Action research was used to carry out the
study. The sample of the study included 10
voluntary teachers working in Science and
Arts Centers (SAC). As the participants, they
were observers in the nature and science camp.
Focus group and semi‐structured interviews
were used for data collection. The results
showed that teachers indicated that the nature
and science camp had positive effects on stu‐
dents’ skills and their perspectives of the na‐
ture of science. Further, it was found that most
participants were not sufficiently trained in
gifted education, although all of them worked
in the SACs. Therefore, they stated that they
needed this kind of programs and various
science activities to improve GT students’
skills.
Key Words: science and art centers, nature
science camp, gifted and talented students

Summary
Purpose and significance: According to Kirk and Gallagher (1989) ʺgifted and talentedʺ
means children who have high performance capability in one or more areas such as leader‐
ship ability, creative, artistic, or intellectual or in specific academic fields, and who require
service or activities not ordinarily provided by the school in order to fully develop such ca‐
pabilities (cited in Yılmaz and Çaylak, 2009).
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Considering the positive outcomes of gifted education programs and based on educational
conditions in Turkey, SAC programs were designed for the gifted in Turkey. The first SAC
was established in 1992 (Dönmez, 2004). Since then, 59 SACs have been established, and as of
2010, these programs serve 6,942 gifted children (BSMİDR, 2010). These programs have sig‐
nificant effects on gifted studentsʹ science achievement (Yılmaz and Çaylak, 2009), but also
have many problems, such as those related to corporate governance problems, inadequate
physical infrastructures, and teacher training for special education (Gökdere and Çepni,
2003).
The aim of this study was to investigate teachers’ perceptions about the effectiveness of a
nature science camp, including the nature of science activities on GT’s education.
Method: The sample of the study included 10 voluntary teachers working in three SACs. As
the participants, they were observers in the nature and science camp. Action research was
used to carry out the study. Action research is characterized by spiraling cycles of problem
identification, systematic data collection, reflection, analysis, data‐driven action taken, and,
finally, problem redefinition (Johnson, 1993, p.1).
The researcher designed a nature and science camp project aiming at teaching the nature of
science while developing gifted students’ social skills through several engaging activities.
The designed project included nature of science activities, science experiments, observing the
nature, sky, cave, and coal mine. Six instructors from three universities and two teachers
from one SAC trained 30 gifted primary students from three cities in a one‐week science
camp. The teachers who were the participants of the study were observers in the nature and
science camp. Qualitative methods were used to collect data. Two methods of data collection
were carried out: a semi‐structured interview which included six open‐ended questions and
a focus group interview with two teachers. Data were analyzed using qualitative content
analysis method by coding and creating categories and themes.
Results: The findings about teachersʹ perceptions of the nature and science camp were
grouped in two major themes: camp program content and science activities content.
Teachers’ perception about the program: The frequency analysis showed that the program
provided students with opportunities to think about science (N=8), developed students’
skills (N=8) and allowed to students’ understanding of nature of science (N=7). Teachers be‐
lieve that content should be designed with a consideration of the camp area (N=6), activities
should be renewed (N=3), content should be reduced (N=2) and content should be changed
(N=1).
Teachers’ perception about the activities: According to teachers perceptions, program activi‐
ties influenced students’ cognitive skills (N=9), social skills (N=7), developed students’ psy‐
chomotor skills (N=6), had enough equipment (N=5), provided enjoyable learning experienc‐
es (N=5), were interesting (N=4), were either short or long (N=3), had insufficient applica‐
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tions (N=3), were insufficient (N=6), were not for different age groups (N=8) and were not for
different mental abilities (N=1).
Discussion and Conclusions: The results showed that teachers indicated that the science
camp including the nature of science activities had positive effects on gifted students’ skills
and their perspectives of the nature of science. Further, it was found that most participants
were not sufficiently trained in gifted education, although all of them worked in the SACs.
As they were aware of the situation, they stated that they needed this kind of programs and
various science activities from other education faculties to improve their skills in order to
teach gifted students in science.
Identification, training and employment of gifted individuals significantly contribute to the
development of society. Training of these individuals in every academic level will provide
value‐added benefits to the future of our country (BSMİDR, 2010). The lack of these condi‐
tions will impede or delay their self‐esteem, self‐perception, discipline and achievement
(Sak, 2011).

Giriş
Gallagher (1989)’e göre entelektüel, yaratıcı, sanat veya liderlik gibi alanlarda yüksek per‐
formans gösteren ve bu kapasitelerini tamamen geliştirmek için özel akademik alanlarda
okulunda elde edemediği etkinliklere ihtiyaç duyan çocuklar Üstün ve Özel yetenekli (ÜÖY)
çocuklardır (akt. Yılmaz ve Çaylak, 2009). Bu çocuklar sadece bir alanda yaşıtlarından, üstün
olma özelliği göstermekle birlikte (Tunçdemir, 2004), üstün özellik gösterdikleri alanda yük‐
sek düzeyde görev sorumluluğu, ortalamanın üzerinde bir yetenek düzeyi, yüksek düzeyde
motivasyon ve yüksek düzeyde yaratıcılık gibi dört temel özelliğin etkileşiminden kaynak‐
lanan özel bir niteliğe sahiptirler (Pehlivan, 2010).
ÜÖY bireyler her devirde, ülkelerin sahip olduğu en önemli beşeri kaynaklardır (Orbay,
Gökdere, Tereci ve Aydın, 2010). Ülkelerin bilim ve teknoloji alanında birbirilerini geçme
çabaları bu öğrencilerin erken tespitini ve kendilerine uygun eğitim olanaklarının sunulma‐
sını zorunlu hale getirmektedir. Ruslar ilk uzay aracı Sputnikʹi 1957’de uzaya fırlattıktan
sonra diğer gelişmiş ülkelerde de bu bireylerin eğitimine verilen önem gerek kurumsal, ge‐
rek eğitim programları ve gerekse tanılama boyutlarında hızla artmaya başlamıştır (Ataman,
1998). ÜÖY bireylerin belirlenmesi, eğitilmesi ve istihdamı gelişmiş ülkelerin olduğu gibi
ülkemizin de kalkınması ve merkezi bir güç olmasında çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu
itibarla, bu bireylerin eğitimi ve topluma kazandırılmaları için her öğretim kademesinde
olumlu koşulların sağlanması ve önlemler alınması, ülkemizin geleceği adına toplumsal ve
bireysel katma değer oluşturacak (BSMİDR, 2010; Sak,2010), bu koşullar sağlanamadığında
da, bu bireylerde özgüven, saygınlık, benlik algısı, çalışma disiplini ve başarı ile ilgili sorun‐
lara neden olacaktır (Sak, 2010).
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ÜÖY öğrencilere önem vererek ilk kez Enderun mekteplerinde eğitmeye başlayan bir millet
(Bilgili, 2004) olarak uzun yıllar ihmal ettiğimiz ÜÖY öğrencilere yönelik eğitimler (Gökdere
ve Küçük, 2003; Sak, 2011), 1964 yılında Ankara Fen Lisesinde tekrar başlamıştır. Daha sonra
bu çalışmalar Türkiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde
Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalı kurularak devam etmiş ve 2002‐2003 öğretim yılın‐
da ÜÖY öğrencilere sınıf öğretmeni yetiştirilmeye başlanmıştır. Ne yazık ki, bu okuldan me‐
zun olan öğretmenlerin BSM’lerde istihdamı gerekirken söz konusu öğretmenler ilköğretim
okullarına sınıf öğretmeni olarak atanmıştır (BSMİDR, 2010). Günümüzde, Milli Eğitim Ba‐
kanlığı’nın yürütmekte olduğu BSM uygulaması, Anadolu Üniversitesi bünyesinde TUBİ‐
TAK desteği ile uygulamaya geçirilen ÜYEP programı ve İstanbul Üniversitesinde yürütülen
programların dışında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik sadece birkaç münfe‐
rit program yürütülmektedir (Sak, 2009).
Bu programlardan ülkemiz şartlarına en uygun olduğu düşünülen BSM uygulaması, 1992
yılında uygulanmaya başlamıştır (Dönmez, 2004). Eylül 2010 itibari ile açılan BSM sayısı 54
ilde 59’a ulaşmış ve toplam 6942 öğrenciye hizmet vermektedir (BSMİDR, 2010). Fakat öğ‐
rencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki başarılarına önemli ölçüde katkı sağlayan (Yılmaz
ve Çaylak, 2009) bu genç kurumlar, başta işleyiş mekanizması, kurumsallaşma, fiziksel
mekân yetersizliği, öğretmen seçimi, aile eğitimi gibi konular başta olmak üzere pek çok
problemle karşı karşıyadırlar (Gökdere ve Çepni, 2003). Bu problemlerden belki de en önem‐
lisi ÜÖY öğrencilerimizin Üstün yeteneklilerin eğitimi alanında uzman olmayan öğretmenler
tarafından eğitilmesidir (Sak, 2006, 2009). Şu an yönergesinin dayanağı durumundaki “Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin” ÜÖY bireylerin eğitimine ilişkin maddelerinin kanuni
dayanakları dahi bulunmayan BSM’lerin öğretmenleri ve öğretmen eğitimleri ile ilgili bazı
sorunları Bilim ve Sanat Merkezleri iç denetim Raporuna (2010) göre şöyle sıralanabilir:
a. 2008’den bugüne kadar 21 adet BSM açıldığı halde bu süre zarfında öğretmen se‐
çimi yapılmamıştır ve 2010 yılı verilerine göre BSM’lerin öğretmen ihtiyacı 713’e
ulaşmıştır. Bu sayı toplam 687 yönetici ve öğretmenin görev yaptığı dikkate alındı‐
ğında öğretmen açığının %50’den fazla olduğu ve her okulda ortalama 12 öğretmen
ihtiyacı olduğu görülmektedir.
b. BSM’lerde son beş yılda toplam 392 öğretmen veya yönetici hizmetiçi eğitim faali‐
yetine katılmıştır. Bu sayı toplam 687 yönetici ve öğretmenin görev yaptığı dikkate
alındığında, mevcut yönetici ve öğretmenlerin her yıl ortalama % 11’inin hizmet içi
eğitime alındığı ifade edilebilir.
c. Öğretmenlerin yararlanabileceği Matematik, fen, sosyal bilgiler, dil sanatları gibi
bireysel alanlarda öğrencinin yetenek düzeyine göre zenginleştirilmiş ve derinleşti‐
rilmiş alternatif programlar üretilmemiştir.
BSM’lerin işleyişi hakkında derinlemesine pek az araştırma yapılmasına rağmen alanyazın
incelendiğinde de benzer sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bunlardan Gökdere ve
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Çepni (2004) yaptıkları araştırma sonucunda ÜÖY öğrencilere eğitim veren fen öğretmenle‐
rinin pek çok konuda hizmetiçi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirlemişlerdir. Bu ihtiyaçlar
arasında en fazla proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve somut uygulamaları, süreli yayınlara
ulaşım ve ilgili kaynaklar için internet sitelerine erişim, modern öğretim teorileri ve uygula‐
malı etkinliklere yönelik ihtiyaçlardır. Ayrıca öğretmenlerin Bloomʹun Taksonomisi ve for‐
mal operasyon dönemi özellikleri, dünyadaki yetenek geliştirme modelleri, araştırmacı öğ‐
retmen modeli ve laboratuvar yaklaşımları konularında hizmet içi seminere ihtiyaç duyduk‐
larını belirtmişlerdir. Kurt (2006), ise BSM yönergesinin destek eğitim aşamasında belirtilen
her bir ünite ile ilgili hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izleneceğinin belirtilmediğini, öğ‐
rencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin nasıl ölçüleceğine dair çalışmaların yapılmasının
gerekliliğini ifade etmektedir. Özkan (2009) çalışmasında, BSMʹlerde uygulanan programın
zenginleştirilmesi için üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliği yapılması, BSMʹle‐
rin yönergeyle yürütülmesinin neden olduğu zorluklar, öğretmen ve yöneticilerin gelişimle‐
rine katkı sağlayacak; üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim seminerlerini
yetersizliği gibi sorunlara değinmiştir. Bu sonuçlara benzer olarak, Sezginsoy (2007),
BSM’lerde çalışan öğretmenlerin yeterli hizmet içi eğitimi alamadıklarını, üstün yetenekli
öğrencilere yönelik takip edecekleri düzenli bir eğitim programının olmadığını, bu yüzden
merkezlerde üstün yetenekli öğrencilere yönelik nasıl bir eğitim uygulamaları gerektiği ko‐
nusunda ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirmiştir. Şenol (2011) ise 24 Bilim ve Sanat
Merkezi’nde görev yapmakta olan 337 öğretmene uygulanan ankete göre öğretmenlerin ço‐
ğunluğunun karşılaştığı sorunlar arasında altyapı ve malzeme yetersizliği, öğrencilerin de‐
vamsızlığı, hizmet içi eğitimin yetersizliği, yönetmeliğin olmaması ve velilerin, öğrencilerin
eğitimiyle ilgili beklentilerine yönelik yaşanan sorunlara değinmiştir.
Alanyazın da görüldüğü gibi BSM’lerin ve BSM’lerde çalışan öğretmenlerin pek çok sorun‐
larla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu sorunlardan bu çalışmayla ilgili olanların ba‐
şında, öğretmenlerin merkezlerde nasıl bir program uygulayacaklarını bilmemeleri, yeterin‐
ce hizmetiçi eğitim almadıkları sayılabilir. Öğretmenler bu sorunlara çözüm için başta TUBİ‐
TAK olmak üzere üniversitelerden ve diğer kurumlardan destek beklemektedirler. Çünkü en
üst seviyedeki eğitim kurumu olan üniversitelerin araştırmalar yoluyla bilime katkıda bu‐
lunma, ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan mühendis, doktor ve öğretmen gibi nitelikli
insan gücünü yetiştirme, toplumun kültürünü tanıtma, yayma ve araştırma yoluyla geliştir‐
me ve bunun için çeşitli kurumlarla işbirliği içinde olma şeklinde sıralanan bir takım görev‐
leri vardır (Kaya, Çepni, Küçük, 2004). Bunun yanında, bu öğretmenlerin ÜÖY ve BSM’ler
hakkında çok kısa süreli eğitim almalarına rağmen, Bilim ve Sanat Merkezleri yönetmeliğine
göre görevleri “… eğitim programına, modeline ve amacına uygun olarak eğitim‐öğretim planları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek” olarak belirlenmiştir (MEB, 2007). Yeterli eğitim alsa
dahi bir öğretmenin tek başına yönetmeliği, müfredatı ve eğitim programı olmayan bir ku‐
rumda, belirtilen görevleri yapamayacağı çok açıktır. Bu nedenle yeterli sayıda öğretmeni
bulunmayan BSM’lerin “üstün” öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve “özel yete‐
nekli” öğrencilerinin ise yeteneklerini geliştirmek için iletişim kurmaları gereken yerler üni‐
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versitelerin ilgili fakülteleri ve bu fakültelerde çalışan öğretim elemanları olduğu düşünül‐
mektedir.
Bu çalışmanın amacı, alanında uzman öğretim elemanları tarafından eğitmenliği yapılan
bilimin doğası etkinliklerinden oluşan bir doğa ve bilim kampı programının ÜÖY öğrenciler
üzerine etkisini bu öğrencilere eğitim veren BSM öğretmenlerinin bakış açılarıyla irdelemek‐
tir.

Yöntem
Araştırma Modeli
Bu çalışmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Çepni (2007)’ye göre eylem araştır‐
malarında, var olduğu düşünülen bir sorun üzerinde çalışılır. Bu yöntem bir durumun özel‐
liği üzerine odaklanır, problemin bir yönünün derinlemesine ve kısa sürede çalışılmasına ve
farklı veri toplama tekniklerinin bir arada kullanılmasına da imkân sağlar (Akt. Ayvacı ve
Ernas; 2009). Araştırmacı durumla ilgili veriler toplar, eylem planı belirleyerek uygular ve
araştırma grubu üzerinde değişimleri gözlemler (Uzuner, 2005).
Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından belirlenen sorun şu şekilde tanımlanabilir:
“BSM’lerde çalışan öğretmenler; a) BSM’lerde verilen eğitimlere alternatif olarak geliştirilmiş
bilimin doğasını kapsayan etkinlikleri içeren bir doğa ve bilim kampı hakkında ne düşün‐
mektedirler?, b) uygulanan kamp programın içeriği hakkında ne düşünmektedirler?, c) seçi‐
len kamp alanının verilen eğitime etkisi hakkında görüşleri nelerdir? d) ÜÖY öğrencilere
öğretim üyeleri tarafından eğitim verilmesi hakkında ki düşünceleri nelerdir?
Bu amaç kapsamında kampta rehber olarak görev alan öğretmenlerden eğitim sürecini ayrı‐
ca izlemeleri ve bu program süresince eğitim sürecinin, planlamalara ve amaçlarına uygun‐
luk, verimlilik, etkinlik ve özellikle program iç prosedürlerine göre uygulama yöntemlerinin
sürdürülebilirliği ve etkisini değerlendirmeleri istenmiştir.

Çalışma Grubu ve Özellikleri
Çalışma grubunu İkisi Batı Karadeniz (BK) ve birde Güneydoğu (GD) bölgesinde olmak üze‐
re üç farklı BSM’nde çalışan toplam 10 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğret‐
men sayısı üç BSM için az olduğu düşünülebilir. Fakat Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya
katılan okulların kadrolu öğretmen sayılarının 2010 yılı verilerine eşit olduğu görülmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde BSM’lerde çalışan en deneyimli öğretmenin 5 yıllık BSM deneyimi
olduğu görülmektedir. Bu tablonun ilginç bir sonucu da Müdür yardımcılarının fazla olma‐
sıdır. Bunun nedeni BSM’lerin öğretmen seçiminde son üç yıldır öğretmen almamasına kar‐
şın yöneticilik sınavları ile hiç BSM deneyimi olmayan idareciler alabilmesidir.
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Tablo 1: Çalışmaya Katılan BSM’lerin Genel Durumu (BSMİDR, 2010)
Okullar
GD
2007
30
14
16
0
0
0
1
1
2
2
6
0
1

BK 2
2002
235
141
216
1
1
1
1
3
0
7
10
0
0

Kuruluş Yılı
Öğrenci Kapasitesi
Devamlı Öğrenci
Toplam Öğrenci
Fizik Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Bil. Laboratuvarı
Eğitim Alan Yönetici
Eğitim Almayan Yönetici
Kadrolu Öğretmen
Eğitim Almayan Öğretmen
Doktoralı Personel
Y. Lisanslı Personel

BK 1
2008
100
30
30
1
1
1
1
1
1
1
9
1
0

Üç BSM’den çalışmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve deneyim durumları Tablo 2ʹ
de verilmiştir.
Tablo 2: Öğretmenlerinin Cinsiyet ve Mesleki Deneyime Göre Dağılımları
Kurumdaki Görevi
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Biyoloji Öğretmeni
Fen ve Tekn. Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Tarih Öğretmeni
Bilgisayar Öğretmeni
Müdür Yardımcısı

Mesleki Deneyim

BSM Deneyimi

Cinsiyeti

15‐20 Yıl
15‐20 Yıl
5‐10 Yıl
5‐10 Yıl
10‐15 Yıl
10‐15 Yıl
15‐20 Yıl
10‐15 Yıl
10‐15 Yıl
5‐10 Yıl

2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
5 Yıl
5 Yıl
4 Yıl
2 Yıl

Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Bayan
Erkek
Erkek
Bayan
Erkek

Süreç
Eylem araştırmaları çalışma süreci, eylemi planlama, planı eyleme geçirme, veri toplama ve
çözümleme, yansıtma olmak üzere 5 başlık altında toplanabilir (Kuzu, 2009). Buna göre, ça‐
lışmada izlenen süreç aşağıda sunulmuştur:
Eylemi planlama. Araştırmacılar, BSM öğrencilerine bilimin sürecini, doğasını, diğer alanlar‐
la ilişkisini doğada ve zevkli etkinlikler yoluyla tanımalarını sağlayacak, sosyal becerileri
geliştirmeye yönelik etkinlikleri içeren öğreticiliğini üniversitelerin farklı fakültelerinde öğ‐
retim elemanlarının yapacağı bir Doğa ve Bilim Kampı projesi hazırlamışlar ve 3 BSM’den 10
öğretmeni bu kampa rehber ve gözlemci olarak dâhil etmişlerdir.
Planı eyleme geçirme. Hazırlanan proje 2011 yılında TUBİTAK’a sunulmuş, 111B166 Nolu
proje olarak desteklenmiştir. Yaz bilim kampına 3 BSM’den, “Bireysel yetenekleri Fark Et‐
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tirme” ve“ Özel Yetenekleri Geliştirme” Programlarında eğitim gören 30 öğrencinin katılımı
sağlanmıştır. Bu öğrencilere farklı alanlarda 6 öğretim üyesi ve BSM’den 2 öğretmen tarafın‐
dan olmak üzere 8 eğitmen tarafından bir hafta boyunca yaklaşık 60 saat eğitim verilmiş,
çalışmalarda 3 BSM’den 10 öğretmen rehber ve gözlemci olarak görev almıştır. Etkinliklerin
çoğu alanyazından alınmıştır (Lederman ve Abd‐El‐Khalick, 1998; Küçük, 2006). Öğrencilere
verilen eğitim genelde doğa içinde bilimin ve bilimsel bilginin dört temel unsurunu çeşitli
sosyal etkinlikler, oyunlar ve dramalar ile incelenmesine yöneliktir. Bu dört unsur;
a) Bilimsel bilginin deneysel olduğu,
b) Bilimsel bilginin kesin olmadığı,
c) Çıkarım ve gözlem arasında fark,
d) Bilimsel bilginin insan yaratıcılığının ve hayal gücünün bir ürünü olduğudur.
Veri toplama. Bu çalışma kapsamında öğretmenlerin kişisel bilgileri, araştırmacının gözlem‐
leri ve açık uçlu sorularda oluşan form olmak üzere 3 farklı veri toplanmıştır. Doğa ve bilim
kampına rehber olarak katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri kamptan önce alınmıştır. Kamp
süresince de araştırmacılar kampa katılan öğretmenlerin genel davranışlarını gözlemlemiş
ve bazı yerlerde yorum ve düşüncelerini almıştır. Bu yorum ve düşünceler not alınmış ve bu
çalışmanın sonuçlarını desteklemek için kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerini öğrenmek
için, veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Bu form 3
araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Katılımcıların serbestçe cevap vermeleri istendiğin‐
den açık uçlu sorular tercih edilmiştir. Bu tür soruların avantajı, araştırmacının beklemediği
veya planlamadığı cevapları da alabilmesi ve böylece konu hakkında daha geniş ve ayrıntılı
bilgiye sahip olunabilmesidir (Büyüköztürk ve diğ., 2008). Açık uçlu sorularla belli bir konu
ile ilgili olarak daha yansız ve ayrıntılı cevapların toplanması amaçlanmaktadır (Büyüköz‐
türk ve diğ., 2008). Sorular hazırlanmadan önce problem tanımlanmış ve öğretmenlerden
hangi konulara yönelik görüş alınacağına karar verilmiştir. Buna göre, öğretmenlerin kam‐
pın amacına ulaşıp ulaşmadığı, kampın kapsamının yeterli olup olmadığı, öğrencilerin sos‐
yal gelişimine etki edip etmediği, kamp alanının ve öğretim teknolojilerinin yeterli olup ol‐
madığı, etkinliklerin içeriği ve öğretim elemanlarının performanslarının bu öğretmenler tara‐
fından değerlendirilmesine karar verilmiştir. Form ile veri toplandıktan sonra, kampın içeri‐
ği ile BSM’lerin işleyişini kıyaslayan 2 öğretmenle verdikleri cevapları açıklayıcı yönde odak
grup görüşmesi yapılmıştır. Bu öğretmenler BSM’lerde 5 yıllık tecrübesi olan bayan Fen ve
Teknoloji öğretmeni ve 4 yıllık tecrübesi olan erkek Biyoloji öğretmenidir. Bu öğretmenlerin
görüşleri branşlarının baş harfleri ve deneyimleri ile (F5) ve (B4) olarak kodlanmışlardır.
Verilerin analizi. 6 açık uçlu sorudan oluşan form aracıyla toplanan veriler, içerik analizine
dayalı olarak değerlendirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabi‐
lecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla, toplanan veriler önce kavramsallaştırı‐
lır, Bunlar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların organize edil‐
mesi ve bulguların tanımlanması, yorumlanması şeklindedir (Yıldırım ve Şimşek, 2003).

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2011, 2/1

67

Hırça

Bilim Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Görüşleri

Verilerin analizinde, 2 araştırmacı yer almıştır, inceleme şu şekilde gerçekleşmiştir: Önce
araştırmacılar verilerin kodlanması aşamasında formda yer alan sorulara verilen cevapları
ayrı ayrı incelemiş ve yazılanları anlamlı bölümlere ayırmaya çalışmışlardır. Kendi içinde
anlamlı bir bütün oluşturan bu bölümler, araştırmacılar tarafından yeniden isimlendirilerek
kodlanmıştır. Bundan sonra, oluşturulmuş olan kodlar bir araya getirilerek ortak yönler bu‐
lunmaya çalışılmıştır. Bu ortak yönlerden yola çıkılarak, verileri genel düzeyde açıklayabilen
ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temalar oluşturulmuştur. Bu temalar olum‐
lu, yetersiz ve olumsuz şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Verilerin daha anlaşır olması için tablo
olarak ifade edilmesi yolu tercih edilmiştir. Tabloların altında, öğretmen düşüncelerine ör‐
nek ifadeler hiçbir değişikliğe gidilmeksizin aynen verilmiştir.
Yansıtma. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular öğret‐
men görüşlerinden örnekler verilerek tablolar halinde sunulmuştur.

Bulgular
Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgular kamp programının içeriği, etkinliklerin
içeriği, kamp yapılan alanın çalışmalara etkisi ve öğreticilerin çalışmalara etkisi başlıkları
altında 4 başlık altında toplanmıştır.

Öğretmenlerin Kamp Programının İçeriğine Yönelik Görüşlerinin Analizi
Öğretmenlerin kamp programının içeriğine yönelik görüşleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Öğretmenlerin Programın İçeriğine Yönelik Görüşlerinin Analizi
Tema
Olumlu

Yetersiz

Olumsuz

Neden
Öğrencilerde doğa bilinci sağlamıştır
Bilim hakkında düşünmelerini sağlamıştır
Bilimin Doğasını anlamalarını sağlamıştır
Öğrencilere Sosyal yetenekler kazandırmıştır
Etkinlikler zayıf geliştirilmeli
Program düzenlenmeli
Program yenilenmeli
Program yoğundu içeriği azaltılmalı
Program içeriği zayıf değiştirilmeli
Programın içeriği kamp alanına göre hazırlanmamış

Frekans (N=10)
5
8
7
8
3
3
3
2
1
6

Genelde öğretmenler kampın amacına ulaştığını “Bilimin malzemesiz ve binasız (laboratuvarsız)
yapılabileceğinin gösterildiği kampta istenilen amaca ulaşılmıştır.” ,“Deney yapmadan bilimin özel‐
liklerini, bilimin kendisini (doğasını) öğrenmesi açısından son derece önemli oldu.” şeklinde belirt‐
mişlerdir.
Bazı öğretmenler ise bir öğretmenin görüşüyle program içeriğini “Bilimsel gelişmelerde mey‐
dana gelen olay ve konuların “fısıltı” gibi de olsa farkında olmalarını sağlamak, doğada eğlenirken
enteresan ufuklar açmak yönü ile faydalı olmuştur ama geliştirilmeli” diyerek yetersiz ama olumlu
bulmuştur.
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Öğretmenler bilim kampının sosyal amacını “… değişik illerden gelen BSM öğrencilerinin kül‐
türlerinin ve geleneklerinin birbiriyle olan etkileşimi ve bunun sonunda oluşan dostluk köprüsü” şek‐
linde ifade etmişlerdir. Başka bir öğretmen bu kampın öğrencilerin sosyal gelişiminde etkili
olduğunu “farklı ilden gelen öğrencilerin kampın son günlerinde birbiriyle dolaşmaları, yaşı büyük
olan bir öğrencinin farklı ilden gelen kendinden daha küçük bir öğrenciye yardımcı olması kampın
sosyal yönden amacına ulaştığını gösterdiği kanısındayım.” şeklinde örnek vererek açıklamıştır.
Bazı öğretmenler kampın etkisini “Kendilerini üstün bir psikolojide gören BSM öğrencilerinin
sosyalleşmesi açısından çok önemli bir görev ifa ettiğini söyleyebilirim.”, “Öğrencilerimiz kendilerini,
kendi bölgelerinde bulunmaz Hint kumaşı zannediyorlardı. Diğer öğrencileri görünce özelliklerinin
sadece kendilerine has bir özellik olmadığını anladılar, davranışlarına çeki‐düzen verdiler” şeklinde
ÜÖY öğrencilerin negatif karakteristik özelliklerine olumlu yönde etki ettiğini belirterek özel
bir noktaya değinmişlerdir.
Bir öğretmen “uygulama zamanına göre program süresi bence gayet uygun.” şeklinde program ile
zamanlamanın uyumlu olduğunu belirtirken, bazı öğretmenler “proje saati çok geç saatlere
konulmuştu, bence proje yaptırılacaksa gündüz olmalı ve öğrencilerle proje konusu ile ilgili alanlara
gezi düzenlenmeli”. “Matematik dersinin sabah olması verim açısından faydalı oldu. Ancak genel
olarak program yoğun olduğu için bazı düzenlemeler yapılmalı” gibi etkinliklerin zamanlarında
düzenleme yapılmasını istemektedir. Bazı öğretmenler “öğrencilere poster sunumu gibi etkinli‐
ğin bir kısmını “öğrenenlerin” yapmasına fırsat verilmelidir”, “Kamp alanı düşünüldüğünde, konu
başlıklarının doku araması (biyoloji), ağaç dikimi, bitkilerin sınıflandırılması gibi konularında konul‐
masının daha faydalı olacağını düşünüyorum.”, “Konu başlıkları açısından uygundu. Daha fazlası
olarak biyoloji çeşitliliğin ve çeşitli hayvanların yaşam koşularının yerinde gözlemlenebileceği başka
bir ders olabilirdi.” şeklinde kamp programını yetersiz görüp yeni etkinliklerin konulmasını
isterken, bunun aksine bazı öğretmenler “konu başlıklarının yeterli ve yeterliliğin fazla olması
nedeniyle de yorucu olduğunu gördüm. Biraz daha serbest zaman oluşturulması gerektiğini düşünü‐
yorum.” şeklinde programın aslında yoğun olduğunu belirtmektedirler.

Öğretmenlerin Uygulanan Etkinliklerin İçeriği Hakkındaki Görüşlerinden Elde
Edilen Verilerin Analizi
Öğretmenlerin uygulanan etkinlikler ve etkinliklerin içeriğine yönelik görüşleri Tablo 4’te
verilmiştir.
Birçok öğretmen “etkinliklerin amacına uygun, becerileri geliştirmeye yönelik ve öğrenme motivas‐
yonunu artırıcı olduğunu düşünüyorum.”, “farklı yaş grubundaki öğrenciler aynı materyallerle farklı
şeyler bulabildi. Düşünme becerileri gelişti diye düşünüyorum.”, “Öğrencilerin genel olarak etkinlik‐
lerle eğlendiklerini ve kendi becerilerini kullandıklarını gördüm.”, “Öğrenciler etkinliklerden memnun
kaldılar. Farklı görüş ve bakış kazandılar. Hayatı ve olayları daha iyi değerlendirme ufku daha ileri bir
seviye kazandı.”
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Tablo 4: Öğretmenlerin Uygulanan Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin Analizi

Tema

Nedeni

Olumlu

Bilişsel alana katkı sağlamıştır
Psikomotor Becerileri geliştirmiştir
Sosyal alana katkı sağlamıştır
Yeterli araç gereç kullanılmıştır
Eğlenerek öğrenmeyi sağlamıştır
Etkinliklerde İlginç içerik vardı
Ders saatlerinin uzunluğu ve kısalığı
Etkinlikler az uygulama içeriyordu
Etkinlikler yetersiz geliştirilmeli
Yaş gruplarının farklılığı
Zihinsel yeteneklerin farklılığı
Etkinlikler zayıftı değiştirilmelidir

Yetersiz

Olumsuz

Frekans (N=10)
9
6
7
5
5
4
3
3
6
8
1
5

“ Grupların farklı kültür, örf, adet ve gelenekten gelmesi önemliydi çünkü aynı olaya bakarken farklı
bakış açılarının olması, farklı yönlerinin gözlemlenmesi ve buna dayalı olarak farklı çıkarımların olma‐
sını sağladı. Çünkü daha sonra gözlem ve çıkarımların farklılığının sebebi zaten yaşanılan coğrafya,
ekonomik durum, eğitim hizmetlerinin yeterliliğine bağlandı” şeklinde etkinliklerin amacına ulaş‐
tığını ifade ederken, öğretmenlerin çoğu farklı yaş gruplarının aynı etkinlikleri birlikte yap‐
malarını “farklı yaş gruplarındaki öğrenciler açısından, yapılan etkinlikler öğrenme düzeyi, katılım
motivasyonu açısından farklı olmuştur. (Bu nedenle) birbirine sınıf ve yaş düzeyi bakımından benzer
öğrencilerin seçimi daha uygun olacaktır. Etkinlikler yine de amacına uygundu ve öğrencilerin moti‐
vasyonunu olumlu yönde değiştirmiştir.”, “Etkinlikler amacına uygundu fakat yaşça büyük olan bazı
öğrenciler sıkıldı, etkinliklerin amaca ulaşabilmesi için daha küçük yaştaki öğrenci gruplarına uygu‐
lanmasının önemli olduğunu düşünüyorum”, “Grupların yaşça farklılığı yaşça büyük olanların sı‐
kılmasına neden oldu. Ama etkinlikler eğlenceli ve amacına uygundu.”, “Etkinlikler bence başarılı
oldu ama içeriği geliştirilmeli. Uluslararası çalışmalardan içerik alınmalı. Öğrenci seviyeleri farklı
olduğu için bazı konulara sadece giriş yapıldı” şeklinde yaşı büyük öğrenciler için yeterli olma‐
dığını ifade ederken, B4 kodlu öğretmen “Bireysel yetenekleri fark edici gruplar her ildeki
BSM’lerde farklı yaş grubundalar, bu nedenle yaş gruplarına göre ayırım yapılmalıydı.” şeklinde
çalışmayı BSM’lerin özelliğine göre değerlendirmiştir.
Bazı öğretmenler ise etkinliklerin yetersiz olduğunu “Ders sürelerinin öğrenci yaş grupları dü‐
şünülerek uzatılıp kısaltılabileceğini düşünüyorum.”, “Derslerin teorik kısımlarının daha az, uygu‐
lama kısımlarının daha fazla olması gerekir.”, “Bilgisayar dersinin içeriği daha ileri seviye olsa iyi
olurdu.” şeklinde eksiklikleri değerlendirirken, F5 kodlu öğretmen”, “Öğrencilerin yaş grupla‐
rının ve zihinsel özelliklerinin farklı olması zaman zaman sıkıntı yaratmıştır. Bu nedenle düşünme
becerisi bakımından aynı yaş ve aynı düşünme becerisi gruplarının kampa çağrılmasının daha uygun
olacağı inancındayım. “şeklinde sadece öğrencilerin yaş farklılıklarına değil aynı zamanda
öğrencilerin zihinsel farklılıklarının da dikkat edilmesini isterken, B4 kodlu öğretmen “Öğ‐
rencilerin özellikleri düşünüldüğünde etkinlikler biraz daha karmaşık ve ileri düzeyde olabilirdi” şek‐
linde görüşünü ifade etmiştir. Bu öğretmelerin görüşlerinin daha iyi anlaşılması ve
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BSM’lerin işleyişinin anlaşılması için mülakat yapılmış ve bu kısımda yayınlanmasının oku‐
yucular için yararlı olacağı düşünülmüştür. (M: mülakatçı, B4: 4 yıl BSM tecrübesi olan biyo‐
loji öğretmeni ve F5: 5 yıl BSM tecrübesi olan Fen ve Teknoloji Öğretmeni demektir.)
M: Kampın içeriğini nasıl buldunuz?
F5: Sosyalleşmeye yönelik etkinliklerin dışında yapılan eğitimlerin amacı olan bilime bakış, BSM’lerde
DEP programında verilmektedir. Buraya gelen öğrenciler daha çok BYF grubu öğrencileridir. Bu ne‐
denle yeterli olmadığını düşünüyorum.
M: DEP ve BYF kavramlarını açıklar mısınız?
B4:BSM’e gelen 4 ve 5. Sınıf öğrencileri Destek Eğitim Programına (DEP) alınıp orada bu öğrencile‐
re grupla eğitim verilmektedir.
M: DEP programında öğrencilere ne anlatıyorsunuz? Bu programda neler var?
F5:Burada ki gibi, DEP programında da öğrencilere grup bilinci içinde bilime bakış anlatılmaktadır.
Buradaki etkinlikler DEP programı için ideal.
B4:Buradaki eğitimler daha çok grupsal etkinlikler oldu. DEP kapsamında 6 aşamalı bir eğitim vardır.
Bu eğitimlerin biride grupla eğitimdir. Buradaki eğitim daha çok Bilim ve Sanatların DEP kapsamın‐
da kullanılabilecek eğitimlerden biri olabilir. Örneğin yapılan bez boyama etkinliği. Bez boyama etkin‐
liğinde öğrenciler gruplara ayrılıp, grup sayısı kadar farklı serbest çalışmalar yaptırılacaktı. Biz buna
müdahale ettik ve 30 öğrencinin tümüne yaklaşık 1m2 bez verdik. Sonra kampa katılan 3 farklı ildeki
10’ar öğrenciden ilk 3 öğrenciyi aynı bez üzerine illerini tanıtan özellikleri çizmelerini isterken diğer
öğrencilerin kaynaştırılması için farklı oyunlar oynattık. Sonra 10 dakikada bir resmi boyayan öğrenci
kendi grubundaki öğrenci ile değiştirilmesini sağladık. Yani aynı ildeki bir öğrenci ilini tanıtan bir
figürün belli bir kısmını çizdikten sonra kendi ilinden diğer bir öğrenci bu resmi devam ettirmeye
çalıştı. Figür bitmiş ise yeni figür oluşturdu. Etkinlik bittiğinde gördük ki bez üzerinde kültürlerimiz
kaynaşırken, bizde doğa üzerinde kaynaşmışız. Bu resimde ayrıca öğrenciler farklı kültürlerin farklı
düşündüğünü, farklı sonuca vardıklarını daha iyi gördüler.
F5:Buraya gelen öğrenciler Bireysel Yetenekleri Fark ettirme (BYF) sürecinde olan öğrencilerdir. Bu
öğrencilerin diğer bir yönü zekâ alanları olarak birbirilerinden farklıdırlar. Yani aynı grup içinde sayı‐
sal zekâlı öğrenci de var, müzik zekâsına sahip öğrenci de. Bu öğrencilere bu nedenle daha çok kendi
alanlarına yönelik bireysel eğitim verilmelidir.
B4:Ayrıca BYF öğrencilerine daha çok birbirini takip eden biraz daha karmaşık etkinlikler uygulanma‐
sı gerekir. Amaç bilimin doğasının anlatılmasından daha karmaşık olacak, bir amacın içinde 3 veya 4
tane ardışık kazanım olacak. Örneğin bir harita okuma olayı. Bir cismi belirli bir yere gömeceksiniz.
Sonra öğrencinin eline birkaç aşamalı harita verirsin, öğrenciye ipucu verirsin. Öğrenci ipucu ile hari‐
tayı kullanarak gömülü yeri bulur, orada başka bir problem vardır, problemi çözer ve hedefe dereceli
olarak yaklaşır. Yani öğrenci problemi yorumlar, harita okur, gözlem yapar, araştırır ve çözer. Kamp
alanı da böyle bir çalışma için çok müsaitti.
M: Peki burada uygulanan kapalı kutu, su makinesi, gizemli küpler gibi etkinliklerde prob‐
lemi yorumlama, gözlem yapma ya da araştırma gibi bilişsel süreçleri kapsamıyor mu?
F5: Bu etkinliklerin amacı sadece bilimin doğasının anlatılması. Etkinlikler geliştirilmeli. Bir ilk olarak
bu çalışma ve etkinlikler çok güzeldi.
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Öğretmenlerinin Seçilen Kamp Alanının Kampa Etkisi Hakkında Görüşlerinden
Elde Edilen Verilerin analizi
Öğretmenlerden elde edilen formlardan kamp alanının çalışmalara etkisine yönelik görüşleri
Tablo 5’de verilmiştir
Tablo 5: Kamp Alanının Çalışmalara Etkisine Yönelik Verilerin Analizi
Tema

Neden

Olumlu

Doğal ortam
Genel İmkân
Güvenlik
Ulaşım
Yemek
Bilgisayar Laboratuvarı
Diğer misafirler

Yetersiz
Olumsuz

Frekans (N=10)
9
7
6
5
4
3
8

Öğretmenler “Kamp mekânının doğa ile iç içe olması, Güneydoğudan gelen öğrencilerin göremeye‐
ceği bitki sahalarının olması çok ilgi çekiciydi.”, şeklinde doğal ortamı anlatırken kamp alanının
“Kamp alanı ulaşım, güvenlik ve her türlü imkânın temini için ideal.” Şeklinde diğer avantajlarını
da açıklamışlardır. Öğretmenler kamp alanının dezavantajlarını “Kamp alanı otele gelen diğer
müşterilerin davranışları hariç çok güzeldi.”, “Diğer müşteriler motivasyonu bozuyordu” şeklinde
açıklamışlardır. Bazı öğretmenler eğitim faaliyetleri için bu kadar uygun bir “Kamp alanında
bilgisayar laboratuvarı olsa daha iyi olurdu.” Şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir.

Öğretmenlerin Doğa ve Bilim Kampında Öğretim Yapan Öğretim Elemanlarının
Performansları Hakkında Görüşlerinden Elde Edilen Verilerin Analizi
Eğitmenler şüphesiz doğa ve bilim kampının başarısında en büyük etkenlerden biridirler.
Öğretmenlerden elde edilen formlardan öğreticilerin çalışmanın başarısına etkisine yönelik
görüşleri tablo 6’de verilmiştir.
Tablo 6: Öğreticilerin Performanslarına Yönelik Verilerin Analizi
Tema

Neden

Olumlu

Alanına hâkimiyet
İlgili
Yardım sever
Öğretim Yöntem ve teknik Bilgisi
Gayret ve Performans
Öğrenci seviyesine inememe
Öğrencilerle iletişime geçememe

Yetersiz
Olumsuz

Frekans (N=10)
9
6
4
4
3
8
3

Genelde öğretmenler “hocalar oldukça kaliteli ve ilgiliydi”, “Öğretim elemanları yeterli donanımla
gelmişlerdi. Bize de yardımda bulundular” gibi öğretim elemanlarının performanslarını başarılı
bulurken, çoğu öğretmen öğretim elemanlarına yönelik “Öğrenci seviyelerine inmekte zorlandı‐
lar. Daha karmaşık kaldılar”, “Üniversitede ders veren öğretim elemanlarının bilgi ve birikimlerinin
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yeterli fakat öğrencilerin yaşının küçük olması nedeniyle ritmi yakalayamadıklarını gördüm.” eleştiri‐
lerinde bulunmuşlardır. BSM öğretmenleri bu tür çalışmalara Eğitim fakültesinde görev alan
öğretim elemanlarının katılmasını “Öğretim elemanları seçilirken öğrencilerin seviyelerine inebil‐
melerinin kolay olması bakımından eğitim fakültesi mezunlarından veya eğitim fakültelerinde çalışan‐
lardan olmasına dikkat edilmelidir” şeklinde açıklamışlardır.

Tartışma ve Sonuç
Tablo 2’ye göre çalışmaya katılan öğretmenler genel olarak mesleklerinde uzun yıllar geçir‐
melerine rağmen BSM’ler, ÜÖY öğrenciler ve ÜÖY öğrencilere verilecek eğitimler yönünden
deneyimsiz olmaları, onların Bilim ve Doğa kampını ÜÖY öğrencilerin gereksinimlerine göre
değerlendirmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca öğretmenlerin büyük kısmı (%80) doğa ve bilim
kampını ÜÖY öğrencilerin özelliklerine göre değil, daha çok genel öğrenci kitlesine etkisi
şeklinde değerlendirme yapmışlardır. Yalnızca iki öğretmen (%20) kamp programını ve
kampta uygulanan etkinlikleri ÜÖY öğrencilere verilmesi gereken özel eğitim etkinlikleriyle
kıyaslamışlardır. Bu bulgu ve Tablo 2’nin sonuçları öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencile‐
rin eğitimleri konusunda uzman olmamalarının yanında yeterli hizmet içi eğitim dahi alma‐
dıkları, bu yüzden Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yetenekli öğrencilere yönelik nasıl bir
öğretim uygulamaları gerektiği konusunda ne yapacaklarını bilemedikleri şeklindeki alan‐
yazın sonuçları (Gökdere ve Çepni, 2003; Sezginsoy, 2007; Sak 2006, 2009; BSMİDR, 2010) ile
paralellik göstermektedir.
BSM’lerde çalışan öğretmenler genel olarak bilim kampının verimli geçtiğini, BSM’ler için
önemli bir ihtiyacı karşıladığını, normal öğrenciler için yeterli olsa bile ÜÖY öğrenciler için
yeterli olmadığını yine de BSM’ler için bu tür eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiğini
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin kampı değerlendirme sonuçları Leblebicioğlu vd. (2011)’in
kamp programının genel olarak başarılı olduğu ve “kamp programının geliştirilmesi gerektiği
”sonucu ile uyumludur.
BSM’ler konusunda tecrübeli iki öğretmen öğrencilerinin BSM’lerde eğitim aldıkları seviye‐
lere göre ortak kamplara çağrılmamasını çünkü her ildeki BSM’nin kendine özgü uygulama‐
ları olabileceğini söylemişlerdir. Diğer öğretmenler ise bu özel noktaya işaret etmeden bu tür
çalışmalara katılacak öğrencilerin yaşlarının aynı olması gerektiği konusunda hemfikirdirler,
çünkü öğretmenler büyük yaş gruplarının bazen sıkıldıklarını gözlemlemişlerdir. BSM’ler
konusunda deneyimli iki öğretmen ayrıca çalışmalara katılacak öğrencilerin zihinsel yete‐
neklerinin de farklı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu nedenle öğrencilerin yaş uyumunun
yanında zihinsel yeteneklerinin de aynı olup, kampa katılan gruba bilişsel yönden bilimin
doğası konusundan daha ileri bir eğitimin verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Gerekçe
olarak, bu tür eğitimlerin BSM’lerde bir önceki aşamada “destek eğitim programı” çerçeve‐
sinde verildiğini, bu aşamaya gelmiş öğrencilere verilecek eğitimlerin ise bu öğrencilerin
bireysel yeteneklerini geliştirici türde eğitim olması gerektiğini söylemişlerdir. Fakat öğret‐
menlerin büyük çoğunluğu BSM’ler konusunda tecrübeli öğretmenlerin görüşlerine katıl‐
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mayarak, bu tür toplu eğitimin gerekli olduğunu çünkü bu tür ortak çalışmalara katılan öğ‐
rencilerin sosyal yönden geliştiğini, “çivi çiviyi söker” şeklinde üstün özelliklerinin sadece
onlara has olmadığını anlamaya başladıklarını, kendileri gibi olan öğrencilerin arasında bu‐
lundukları için bir anlamda sıradanlaştıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenler doğa ile iç içe olan kamp alanlarının ÜÖY öğrenciler üzerinde pozitif etki etti‐
ğini ve özellikle güneydoğudan gelen öğrenciler için bulunmayacak bir ortam olduğunu
ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin doğa ve bilim kampı hakkında diğer bir eleştirisi de öğretim elemanları hak‐
kındadır. Öğretmenler özellikle Fen ve Mühendislik fakültelerinden gelen öğretim üyeleri‐
nin alanlarında iyi olduklarını fakat alan bilgilerini hedef kitleye ulaştırmak için gerekli öğre‐
tim yöntem ve tekniklerini uygulayamadıklarını, bu nedenle öğrencilerin seviyelerine ine‐
mediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, ÜÖY öğrencilere verilecek eğitimin özellikle eği‐
tim fakültelerinden gelecek öğretim üyeleri tarafından yapılmasını ve Özkan (2009)’ında
aktardığı gibi öğretim elemanlarının kendilerine ÜÖY öğrencilere yönelik materyaller konu‐
sunda yardımcı olmalarını istemektedirler. Bu sonuç, iyi bir öğretmen olabilmek için alan
bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür üçlüsü arasındaki dengenin çok iyi sağ‐
lanması ve öğretmenliğe ilişkin bazı becerilere sahip olunması gerektiği (Karagözoğlu, 1996)
ve özel eğitim alanı düşünüldüğünde ise bunlara ek olarak, özel eğitime gereksinimi olan
çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerini iyi tanımak, özel eğitim yöntem
ve tekniklerine ilişkin bilgi ve becerilere sahip olmak, çocukların performans düzeylerini
belirlemenin yanı sıra uygun ve gerçekçi hedefler belirleyebilmek gerektiği (Çetin, 2004) ile
ilgili sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Ayrıca, çalışmanın diğer bulgusu, Renzulli, (1977)
ve Abram (1982)’ın çalışmalarında belirttiği gibi, ÜÖY öğrencilerin performanslarını ve po‐
tansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için öğrenme ortamlarının daha etkili, bu öğrenci‐
ler için hazırlanacak programın niteliğinin ve eğitici faktörünün, normal seviyedeki öğrenci‐
lerin sahip olduğu imkânlardan daha farklı ve daha üst seviyede olmasına ihtiyaç vardır.
Çalışmanın bulgularına göre, bu tür kampların yalnızca ÜÖY öğrenciler için değil, aynı za‐
manda BSM’lerde çalışan kadrolu ya da görevlendirme ile çalışan öğretmenler için de ya‐
pılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü BSM’lerde kadrolu olarak çalışan öğretmenlerin çoğunluğu
hiçbir hizmet içi eğitim almamışlardır. BSM’ler son üç yılda kadrolu öğretmen almadığı için
öğretmen ihtiyacını görevlendirme öğretmenlerle karşılamaktadır (BSMİDR, 2010). Öğret‐
menlerin BSM’lerin işlevini ve işleyişini öğrenmeleri uzun zamanlarını almaktadır. Bu
kampta üç farklı ilden bir araya gelen BSM öğretmenleri boş zamanlarında bir araya gelerek
yaptıkları ve yapacakları konularda fikir alışverişinde bulunmuşlar, kurulumunu daha önce
tamamlayan ve bu okulda çalışan öğretmenlerle diğer okullarda çalışan öğretmenler mater‐
yal paylaşımı ve BSM’lerde yapılabilecek etkinliklerde birlikte hareket etme kararına varmış‐
lardır. Bir öğretmen bu konuyu “Bu tür doğa ve bilim kamplarından çıkacak sonuçlar, hem eğitim‐
de kullandığımız materyallerimizin artmasına hem de BSM’ler gibi kurum kimliği oturmamış kurum‐
ların kurulumlarının tamamlanmasına büyük katkılar sağlayacaktır. ”şeklinde özetlemiştir.
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Son olarak ülkemizde özel eğitim kurumlarının görevleri öğrencilerinde akademik, sosyal ve
günlük yaşam becerilerinde değişikliği sağlamadır. Buda ancak öğrencilerinin özel ihtiyaçla‐
rına yardımcı olabilecek uzman öğretmenlerle mümkündür (Özyürek, 2008). Bu nedenle,
BSM’lere devam eden ÜÖY öğrencilerin ileride özellikle ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik
gelişmelerde önemli roller üstleneceği gibi gerçekler göz önüne alındığında, bu merkezlerde
verilen eğitime, bu alana yönelik öğretmen yetiştirilmesine özen gösterilmesi ve bu konuda
yapılacak çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.
Not: Bu çalışma TUBİTAK tarafından 111B166 No.lu proje olarak desteklenmiştir.
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Kitapta, üstün zekâ sosyokültürel bir bakış açısıyla tartışılmıştır. Okuyucu ister istemez bazı karşılaştırmalar içine girse de aslında kitaptaki her bölüm, okuyucuya farklı kültürlerdeki üstün zekâ kavramını anlaması için bir fırsat sunmaktadır. Üstün zekâ, dünyanın farklı yerlerinde farklı şekilde algılanabilmektedir. Üstün zekâ kavramının tanımlanması; bu alandaki tanılama yaklaşımlarına, eğitim
sürecine, bu süreçte kullanılan yöntem ve tekniklere ve değerlendirmelere temel oluşturduğu için
önem taşımaktadır.
Üstün Zekâ Alanındaki Sosyokültürel Çalışmalar İçin Bir Çerçeve (A Framework for the Study of
Sociocultural Perspectıves of Giftedness)
Shane N. Phillipson
Bu bölümde küreselleşmenin, üstün zekâlıların eğitiminin etkileri üzerinde durulmuştur. Üstün
zekâlıların eğitimi, küreselleşen dünya düzeni içerisinde pek çok zorlukla yüz yüze kalmaktadır. Üstün zekâ kavramı kültürel çeşitliliğe açık olup, farklı kültürlerdeki üstün zekâlı bireylerin ihtiyaçlarına
göre tanılama, program ve eğitim uygulamaları gerçekleştirilmelidir.
Üstün Zekâ ve Çin’in Konfüçyüsçü Mirası (Giftedness and China's Confucian Heritage)
Jimmy Chan
Kitabın bu bölümünde yazar, Çin kültürünün ve bu kültürü oldukça etkileyen Konfüçyüs felsefesinin
temelindeki zekâ, yaratıcılık ve üstün zekâ kavramlarının gelişimi ve kesin tanımlarını ele almıştır.
Yazar, ilk olarak zekâ ve yaratıcılık kavramlarını tartışmıştır. Çünkü Çin kültürüne göre üstün zekâ
için bu iki kavram oldukça önemlidir ancak ikisinden çok daha fazla şey ifade etmektedir. Farklı kültürlerde ve farklı çağlarda zekâyı tanımlamanın oldukça güç olduğu kabul edilen bir gerçektir. Ayrıca
bazı davranışlar bir kültüre göre zekânın göstergesiyken diğer kültüre göre bu şekilde kabul edilmeyebilir. Örneğin Çin kültürüne göre, sadakat ve itaat zekânın kanıtıdır. Oysa Batı kültüründe eleştirel
düşünebilme yeteneği ve bunu sergileme zekânın kanıtıdır. Yaratıcılık ise orijinal düşünceler üretebilme yeteneğidir. Yaratıcılık kelimesinin Çincede karşılığı, çalışmak, görüş, fikir üretme ve yeniliktir.
Çin kültüründe yaratıcılık, bu kültür sonucunda ortaya çıkan şeylerdir. Konfüçyüs insanları üstün,
orta ve alt olmak üzere üç kategoriye ayırmıştır. Eski çağlarda yapılan diğer sınıflamalar da bu dü-
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şünceyi desteklemektedir. Bu düşünceler de üstün zekânın doğuştan olduğunu göstermektedir. Ancak üstün zekâ kavramı sadece bununla sınırlı değildir. Sonuç olarak, bu bölümde Konfüçyüs’ün etkilediği kavramlar üzerinde durulmuştur.
Alman Bakış Açısına Göre Üstün Zekâ (The Germanic View Of Giftedness)
Albert Ziegler ve Heidrun Stoeger
15. yüzyılın sonundan 19. Yüzyılın başlarına kadar Almanya pek çok filozof, sanatçı ve bilim adamı
yetiştirmiştir. Almanya’nın Avrupa içerisindeki bu özel durumu kendi vatandaşları için de özel bir
algı yaratmakta ve ülkelerini “şair ve düşünürlerin anayurdu” olarak tanımlamaktadır. Ancak 2.
Dünya savaşında Almanya’nın yenik düşmesi ile sonuçlanan süreçte gerek neredeyse her alanda gelen yasaklamalar gerekse de öncü sanatçı, düşünür ve bilim insanlarının yurt dışına kaçmaları yüzünden Almanya’nın düşünsel üretiminde büyük ölçekli bir gerileme yaşanmıştır. Bu çalışma günümüz
Alman toplumunun üstün zekâ kavramına bakış açısı ve toplumun nasıl bir destek ve yönlendirme
ihtiyacı içinde olduklarını ortaya çıkartmak için yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde
Alman tarihi ve kültürel farklılıkları incelenmiş, ikinci bölümde Almanya’da üstün zekâ kavramının
tarihsel kökenleri altı farklı alanda ele alınmış, üçüncü bölümde günümüzdeki durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise Almanya’nın en dikkat çekici üstün yetenek modelleri incelenmiş ve son bölümde ise üstün zekâlıların eğitimi üzerine genel bir değerlendirme ile çalışma sonlandırılmıştır.
Tayland Kültüründe Üstün Zekâ Kavramları (Thai Conceptions of Giftedness)
Usanee Anuruthwong
Bir kültüre göre üstün zekâyı açıklamak oldukça zordur çünkü kültür, fiziksel ve dinamik çevre arasındaki karmaşık sosyal bir ilişkinin sonucudur. Tayland kültürünün anlaşılabilmesi için Tayland
kimliğini, dilini, monarşisini ve dünyadaki yerini bilmek gerekmektedir. Bu bölümde bu bilgilere
değinilerek, Taylandlıların üstün zekâ kavramlarına yer verilmiştir. Yazar, Tayland’ın köklü tarihini 4
bölüme ayırmıştır. İlk ve en eski dönem, bilinmeyen tarihlerden M.Ö. 1. yüzyıla kadar olan kısımdır.
İkinci dönem, bu dönemin bitimi ile 1851 yılına kadar olan kısımdır. Üçüncü dönem Güneydoğu Asya’nın pek çok ülkenin kolonileri halinde olduğu zamandır. Son dönem ise hala devam eden küreselleşme dönemidir. Bu dönemlere göre üstün zekâ kavramı da değişmektedir. İlk döneme göre üstün
zekâ, belirgin özelliklere sahip kişiler için kullanılan bir kavramdır. Örneğin tarımda öncü olanlar,
savaşçılar, sosyal liderler, tarım işçileri, sanatçılar ve balıkçılar üstün zekâlı olarak görülmektedir.
İkinci dönemde ise Taylandlılar diğer dünya ülkeleri ile etkileşimde bulunmuştur. Bu da yeni bir üstün zekâ kavramı ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde dilde, uluslararası ticarette, tercümanlıkta, mimaride iyi olanlar ve sosyal ve diplomatik yetenekleri gelişmiş kişiler üstün zekâlı olarak kabul edilmiştir.
Üçüncü dönemde, Avrupa kültüründen etkilenen Taylandlılar, üstün zekâ kavramını başarı olarak
algılamaya başlamışlar ve üstün zekâlı kişileri zekâ testleri sonucunda belirlemişlerdir. Son dönemde,
üstün zekâ ve üstün yetenek, zekâ testlerinden çok daha geniş bir boyut kazanmıştır.
Dine Kültürü-Navaho Kızılderililerine Göre Üstün Zekâ (When Geniuses Fail: Na-Dene' (Navajo)
Conception of Giftedness in the Eyes of the Holy Deities)
Harold Begay ve C. June Maker
Dine kültüründe üstün zekâlı bireyler metafiziksel güçlere, güçlü bir zihne ve maneviyata sahip,
“kâmil” kişilerdir. Bu kişiler; insan aklını aşan üstün güçlere, güçlü önsezilere sahip; olaylara her
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zaman iyi niyetle yaklaşan bireyler ve iyi karakterli, arzu edilen değerlere sahip bireyler olarak üç
kategoride ele alınabilir. Dine kültürüne göre üstün zekâ kavramı, Batı kültüründe ve Amerikan eğitim sisteminde ne tanınır ne de kabul görebilir. Geçmişteki deneyimler de, Navaho üstün zekâlı öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için, hükümet ile Dine halkı arasında ortak bir noktaya varmak
adına bir şey yapılacakmış gibi görünmemektedir.
Tagalog Konuşan Filipinlilere Göre Üstün Zekâ (Conceptions of Giftedness Among Tagalog Speaking Filipinos)
Barbara Wong-Femandez ve Ma. Alicia Bustos-Orosa
Filipinliler, üstün zekâlı bireyleri tanılama ve onların eğitimi konusunda uzun süredir çalışmaktadır.
Bu bölümde, yazarlar üstün zekâ kavramını gelişimsel ve bilişsel kuramlar doğrultusunda açıklamıştır. Kavramı bir kültüre göre tartışmış ve geleneklerin, değerlerin ve uygulamaların bu kavramı nasıl
etkilediğini ortaya koymuşlardır. Filipin kültürüne göre üstün zekâ, zekâ ve yetenekle ilişkili bir yapıdır. Yazarlara göre; üstün zekâ kavramının değişmesi, tanılama sisteminin de değişmesini zorunlu
kılmaktadır. Ayrıca, toplumun ve kültürün üstün zekâya yönelik algıları, onlara sunulan eğitim programlarını da etkilemektedir.
Avustralya Aborjinlerine Göre Üstün Zekâ (The Australian Aboriginal View of Giftedness)
Kay Gibson ve Wilma Vialle
Avustralya üstün zekâ kavramı ile Avustralya Aborjinleri’nin üstün zekâ kavramı arasında farklar
bulunmaktadır. Beyaz Avustralya kültürüne göre üstün zekâ rekabetçi, hiyerarşik, sözel iletişime
dayalı, etik açıdan bireyin kendisinden beslendiği bir yapı iken; Aborjin kültürüne göre işbirlikçi,
hiyerarşik olmayan, etik açıdan dışarıdan yaptırımlarla bireylerin etkilendiği bir kapsamdadır. Aborjin kültüründe üstün zekâ sıfatı yerine onunla aynı anlama gelen zeki veya parlak sıfatları kullanılır.
Aborjinlere göre çok zeki bireylerin özellikleri bağımsızlığa düşkünlük, yardımseverlik, avlanma yeteneği, spor becerileri, hafıza, hayal gücü ve merak gibi bilişsel becerilerin yanı sıra resim ve müzik
alanındaki yetenekleri kapsamaktadır.
Orta ve Güney Afrika’daki Shonalar’a Göre Üstün Zekâ (Constructions of Giftedness Among the
Shona of Central-Southern Africa
Elias Mpofu, Constantine Ngara ve Ephias Gudyanga
Bu bölümde yazarlar, Orta ve Güney Afrika’da yaşayan Shonalara göre üstün zekâyı ele almışlardır.
İncelemelerinde; daha önceden yapılan çalışmalardan, Shona folklorundan, bu kültürde yaşayan ve
ana dili Shona olan kişilerden elde edilen bilgi ve görüşlerden ve masallardan yararlanmışlardır.
Shona kültürüne göre üstün zekâ kavramı diğer insan yetenekleri gibi manevi bir boyuta sahiptir.
Ancak, bu kültürde üstün zekâ kavramını anlamak için üstün zekâlı olduğu düşünülen bireylerin
okul yaşantılarına veya topluma katılmalarına bakılmalıdır.
Malay Üstün Zekâ Algısını Anlamaya Doğru (Toward an Understanding of a Malay Conception of
Giftedness)
Sivanes Phillipson
Yakın tarihte yapılan bir araştırma ile Malezya Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde üstün zekâlı
çocuklar ve eğitimleri hakkında herhangi bir çalışmanın ya da düzenlemenin yer almadığı ortaya
çıkmıştır. Bakanlığın 1964 yılında açıkladığı ulusal eğitim politikası bildirgesinde üstün zekâlı çocukTurkish Journal of Giftedness & Education, 2012,2/1
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lar ve eğitim ihtiyaçlarından bahsedilmiş olsa da bu sadece özel eğitime ihtiyaç duydukları noktasında kalmıştır. 2005 yılında bakanlık, Malezya’lı okul çağındaki çocukların entelektüel gelişimini tanılamak ve daha ileri götürmek ve Malezya’nın çok kültürlü yapısını tek bir çatı altından toplamak için
iki değişik okul türü geliştirmiştir. Çalışmada bu iki türün müfredat ve amaçlarından bahsedilmiş,
bakanlık tarafından gerçekleştirilen bu atılımın olumlu bir gelişme olduğu anlatılmıştır. Çalışmada
Malezya’nın üstün yetenekliler eğitiminde de bir atılım yapması için öncelikle bir üstün zekâ kavramı
geliştirmesinin gerekliliğinden bahsedilmiştir.

Çok kültürlülük Malezya’nın üstün zekâ algısının

anlaşılmasında kilit nokta olarak ortaya konulmuştur zira her bir etnik gurubun eğitim alanında farklı
algılara sahip olduğu söylenmiştir. Çalışmanın asıl amacı ise öncelikle Malezya’nın kültürel farklılıklarını ortaya koyarak Malezyalıların üstün zekâ kavrayışını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda çalışmada; Malezyalıların kökenleri, Malezya klasik edebiyatı ve sanat biçimleri, Malezya halk hikâyeleri,
Malezyalıların psikolojik özellikleri, Şamanistlik inançlar, siyasi durum ve önemli politik figürler gibi
konulardan bahsedilmiş ve bu bölümlerin arkasından da Malezya üstün zekâ kavrayışı hakkına bir
model önerisi bölümü yazılmıştır. Son bölümde ise üstün zekâlılar eğitiminde küresel ve yerel uygulamalar ortaya konulmuştur.
Üstün Zekâ ve Türk Kültürü (Giftedness and the Turkish Culture)
Uğur Sak
Bu bölümde yazar, Türk kültürüne göre üstün zekâ kavramını açıklarken, Türk kültürünün tarihsel,
sosyolojik ve psikolojik bakış açılarından yararlanmıştır. Başka bir deyişle bu çalışma, Türkiye’de
üstün zekânın ne anlama geldiğini tarihin ve kültürün pencerelerinden açıklamaya çalışmaktadır.
Tarihi araştırmalar, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz modern Türkiye’sine kadar üstün zekâ
kavramının politik bir olgu olduğunu göstermiş, üstün zekânın daha ziyade ulusal bir kapital olarak
algılandığını ortaya koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstün zekâ tanımında ise değişen üstün
zekâ ve yetenek kavramını görmek mümkündür. Bunların yanı sıra Türk halk bilimi de zekâ, üstün
zekâ ve entelektüel başarı gibi kavramları etkilemektedir. Bölümde; Türk folklorunda yer alan Keloğlan, Nasrettin Hoca ve Dede Korkut hikâyeleri üstün zeka kavramını açıklamak için kullanılmış, mantıksal düşünmenin ve pratik yeteneğin Türk kültüründe üstün zekanın önemli işaretçileri olduğu ileri
sürülmüş, dogmaların üstün zeka algısını etkilediği vurgulanmıştır.
Slavlara Göre Üstün Zekâ ve Yaratıcılık (Slavic Conceptions of Giftedness and Creativity)
Jasmina Sefer
Slavlar, diğer Avrupalılar gibi üstün zekânın yaratıcılık ve eğitim boyutlarını çalışmışlardır. Her ne
kadar diğer Avrupalılardan önce kültürel etkinin düşünme süreçlerini etkileyeceğini belirtseler de
zamanla bilimi kültürden ayrı, nesnel biçimde ele alma eğilimine girmişlerdir. Bu eğilim, öznel bakış
açısının zaten uzun süre önce bilimsel çalışmalardan çıkartılmasından kaynaklanmaktadır ve muhtemelen bu nedenle Slavlar düşünsel paradigmalarının kökenlerini kendi kültürel köklerinde aramamışlardır. Ancak 20. Yüzyıldan sonra bu durum değişmiş, kültür ve bilim arasındaki ilişki fark edilmiş ve
çalışmalar da bu doğrultuda şekillenmiştir. Bu çalışmanın amacı öncelikle çeşitli kültürel söylemler ile
ifade edilen Slav düşünce paradigmasını kavrayabilecek sezgisel bir anlayış geliştirmek; bu yolla Slav
bilimsel araştırmalarının ve Slav üstün zekâ ve yaratıcılık kavramlarının ilerideki gelişimlerine katkı
sağlamaktır. Çalışmada Slav psiko-pedagojisinde üstün zekâ ve yaratıcılık kavramı tanımlanmaya
çalışılmış, bu yapılırken de kavramların kültürel arka planı; felsefi, sanatsal ve antropolojik olarak ele
alınmıştır (kültürel benzerlikler-farklılıklar- Slav dili, Slav coğrafyası). Çalışma yoğun olarak Rusya
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üzerine odaklanmıştır ancak Polonya ve Sırbistan gibi diğer Slav ülkeleri de unutulmamıştır. Çalışmanın sonunda da Slav kültürünün dünya sosyal araştırmacılarına nasıl katkı sağlayabileceğinden
bahsedilmiştir.
Japon Kültüründe Üstün Zekâ (Giftedness in the Culture of Japan)
Nobutalw Matsumura
Yazar, bu bölümde Japonlara göre üstün zekâ kavramının ve Japonya’daki üstün zekâlıların eğitiminin tarihini ve günümüzdeki durumunu kaleme almıştır. Japonya ekonomik ve teknolojik gücü ile
bilinmektedir. Bu açıdan dünyanın en ileri ülkelerinden biri olarak görülmektedir. Ancak, Japonya’da
resmi olarak üstün zekâlıların eğitimi bulunmamaktadır. Yazar, ilk olarak Japon tarihi ve Japonya’nın
coğrafik konumu hakkında bilgi verdikten sonra Japonya’nın eğitim sistemini tarihsel bir çerçevede
incelemiştir. Japon kültürüne göre, üstün zekânın farklı açıklamaları bulunmaktadır. Üstün zekâ ve
yetenek, doğuştan gelen mükemmel yeteneği ifade etmektedir. Ayrıca üstün zekâ, akademik olarak
üstünlüğe sahipliktir. Zeki olmak ise üstün zekânın bir göstergesidir. Yetenek ise, Budizm’de olduğu
gibi derin düşünceyi anlama, bilgi edinme ve nedenleri anlama anlamına gelmektedir. Aslında, üstün
zekâ ve üstün zekâlıların eğitiminin Japonlar tarafından ortak kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Çünkü bu iki kavram resmi olarak kabul edilmemiştir. Ancak bu iki kavramın varlığı Japonya’da sanal olarak da olsa kabul edilmiştir. Üstün zekâlıların eğitimi de bireyselleştirilmiş eğitim başlığı altında gelişmektedir.
Avrupa - Amerikan Kültüründe Üstün Zekâ Kavramı (Giftedness in the Euro-American Culture)
Scott Barry Kaufman ve Robert J. Stemberg
Bu bölümün amacı, Amerika Birleşik Devletleri’nin üstün zekâya yaklaşımındaki farklılığı göstermek
ve üstün zekâlıların eğitiminin gelişimi üzerine bir inceleme hazırlamaktır. Çalışmada öncelikle Amerika’daki modern üstün zekâ kavramının kökenleri incelenmiştir. Bölümün başında Galton’dan günümüze üstün zekâ tanımlarına yer verilmiştir. Amerika’da zekâ testlerinin Avrupa’dan ithal edilmesi ve bu testleri üstün zekâlı bireyleri belirlemek üzere kullanılmasından bahsedilmiş daha sonra
Sputnik Dönemi, Vietnam savaşı dönemi, Marland raporu ve sonrası gibi alt başlıklar altında kavramın gelişimi anlatılmış, bu bölümlerden sonra da modern üstün zekâ kavramından bahsedilmeye
başlanmıştır. Bu doğrultuda modern üstün zekâ kuramları ve modelleri alt başlıklar halinde tek tek
ele alınmıştır. Tarihsel sürecin ve teorik temellerin ele alınmasından sonra, ergenlik ve yetişkinlik
sürecinde üstün zekâ, üstün zekânın tanılanması, kuramların uygulama alanında denenmesi gibi
Amerika’da eğitim ve uygulama alanında önemli görülen bazı bilgilere yer verilmiştir.
Avusturalya’da Üstün Zekâ Kavramı (Such Is Life ... in the Land Down Under: Conceptions of Giftedness in Australia)
Maria McCann
Avusturalya’da insan tarihi 40000 yıl öncesine dayanmaktadır. Modern Avustralya nüfusu ise 1788
yılından itibaren başlamıştır. Güney Avrupa ve Asya’dan aldıkları göçler ile şu anki çok kültürlü
Avustralya meydana gelmiştir. Bu kitapta, Avustralya yerlilerinin üstün zekâya bakış açıları Vialle ve
Gibson tarafından incelenmiştir. Ancak bu bölümde de üstün zekâ kavramı açıklanırken, Avusturalya’nın kültüründe ve dilinde bu kıtada yaşayan yerlilerin etkisinden dolayı zaman zaman Aborjinlere
göndermeler yapılmıştır. Bu bölümde de, üstün zekânın herhangi bir kültüre ya da dile göre kesin bir
tanımının olmadığı belirtilmiştir.
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Üstün Zekâlıların ve Yeteneklilerin Eğitiminde İngiliz Modeli (The English Model of Gifted and
Talented Education: Policy, Context, and Challenges)
Jim Campbell ve Deborah Eyre
İngiltere’de üstün zekâlıların ve yeteneklilerin eğitiminde uygulanan model bir Birleşik Krallık modeli
değil, sadece İngiliz modelidir. İngiliz modeli 1999’da formüle edilmiş ve 2002’de Ulusal Üstün Zekâlı
ve Yetenekli Gençler Akademisi ile uygulamaya başlanmıştır. İngiliz modelinin farklı yanı, üstün
zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimini normal eğitim sistemi içerisine iliştirmektir. Böylelikle sadece
ailesi güçlü olanlar değil, tüm üstün zekâlı ve yetenekli bireyler eğitim olanaklarından yararlanabilmektedir. İngiliz modelinin hem teorik hem de uygulamalı bir alt yapısı vardır. Üstün zekâ bu modelde esnek bir şekilde tanımlanır. Özellikle çoklu zekâ modelleri bu modeli etkilemiştir. Modelin
esnek olmasının üç temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, 1950’lerde var olan zekâ testlerinin sadece genel zekâyı ölçmeye yönelik olması ve 11 yaş ve üstü bireylere uygulanabilmesidir. İkincisi yeteneğin genel şekilde tanımlanmış olup, kendi alanına özgü bazı yeteneklerin göz ardı edilmesidir. Sonuncu neden ise İngiliz toplumunda meritokratik yöntemle üstün zekâlı bireylerin seçilmesidir. Bu
şekilde yetenek havuzunda bazı kayıplar verilebilmekte ve üstün zekâlı bireyler farklı sınıflardan eşit
şekilde bu havuza katılamamaktadır. 1950’lerden sonra İngiltere’ye geniş çaplı bir göç olması ile ülke
farklı etnik yapılardan kişilerle zenginleşmiş, söz konusu yetenek havuzu yenilenmiştir. Bu yeni katılan bireylerin başarıları hali hazırdaki anlayışla karşılanamadığı ve bu kişilerin yetenekleri gözden
kaçabildiği için üstün zekâ kavramında esnek bir yapıya gidilmiştir. Böylelikle farklı kültürlerin bir
arada yaşadığı bir toplum için uygun bir model ortaya çıkmıştır.
Üstün Zekânın Meta-Kuramsal Kavramları (Meta-Theoretical Conceptions of Giftedness)
Shane N. Phillipson ve Maria McCann
Bu bölüm, diğer bütün bölümleri sentezler niteliktedir. Kitabın üç temel amacı vurgulanmıştır. İlk
amacı, üstün zekâlı çocukları desteklemek tanılamak ve bu çocuklara eğitim vermek ve üstün zekâ
kavramını uzun sürede güçlendirmek için kültürlere göre üstün zekâ kavramını incelemektir. İkinci
amacı ise, aynı sınıfta olup da farklı kültürlerden gelen çocukları sınıf içi etkinliklere dâhil etmeyi
kolaylaştırmaktır. Son amacı ise, bu zamana kadar dikkat çekmemiş bilişsel süreçlerin araştırılmasına
yön vermektir. Tüm amaçların yanında bu kitabın çeşitli sınırlılıkları bulunmaktadır. En temel sınırlılık, kültürün tanımından kaynaklanmaktadır. Diğer bir sınırlılık ise dilden kaynaklanmaktadır. Ayrıca
kitabın dilinin İngilizce olması, ana dili İngilizce olmayan yazarlar açısından bir sınırlılıktır. Kısaca, bu
kitapta farklı kültürlere göre üstün zekâ kavramı ele alınmıştır.
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