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ANADOLU LISESINDE ĠKINCI YABANCI DIL OLARAK ALMANCA 

ÖĞRENME MOTIVASYONU 

ÖZET 

Türkiye‟de, öğrencilerin en az bir yabancı dili öğrenebilmeleri için farklı politikalar 

ve eğitim-öğretim modelleri uygulanmıĢtır. Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği ve 2012 yılında yürürlüğe giren yeni eğitim kanunu 

bağlamında, yabancı dil eğitimini yeniden düzenlemiĢ ve Anadolu liselerinde 

Almanca‟nın ikinci yabancı dil olarak okutulmasını zorunlu tutmuĢtur. Bu 

çalıĢmanın amacı, Ġstanbul ilinde iki Anadolu lisesinde eğitim ve öğretimine devam 

eden öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmelerinde motivasyon 

düzeylerini etkileyen faktörleri incelemektir. ÇalıĢmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 

okuyan toplam 121 (kız ve erkek) öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilere; Almanca 

öğrenirken beklenti düzeyi, dıĢsal ve içsel motivasyon ve algılarını belirlemek 

amacıyla “Yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin motivasyon düzeyi” 

baĢlıklı bir anket uygulaması yapılmıĢtır. Bulgular istatistiksel olarak analiz 

edilmiĢtir. Sonuç olarak içsel ve dıĢsal motivasyon faktörlerinden sınıf düzeyi ile 

ebeveynlerin eğitim durumlarının Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak 

Almanca öğrenmede öğrencilerin motivasyonlarını belirlediği anlaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Anadolu Lisesi, Yabancı Dil, Almanca, Öğrenme Motivasyonu 
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FACTORS AFFECTING MOTIVATION LEVELS OF STUDENTS 

LEARNING GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE IN 

ANATOLIAN HIGH SCHOOLS 

ABSTRACT 

Numerous educational policies and models have been implemented for the students 

to learn at least a foreign language in Turkey. The Ministry of Education in Turkey 

has redesigned the foreign language teaching policy within the context of the 

regulation of primary level institutions and the recent law of education which came 

into effect in 2012. As a result of this reform, German has been adopted as a second 

compulsory language in Anatolian High Schools other than English. To identify the 

attitudes of students towards learning German, a survey entitled „motivation level of 

students learning German as a foreign language‟ in which a total of 121 students 

from the 9th, 10th, 11th and 12th grades participated was carried out with a view to 

determining students‟ expectation, extrinsic motivation, intrinsic motivation and 

perception of learning German. The findings were analyzed statistically. The study 

revealed that the students‟ grades and educational background of parents were the 

determining factors affecting intrinsic and extrinsic motivation levels of students 

learning German as a foreign language in Anatolian High Schools other than English. 

 

Keywords: Anatolian School, Foreign Language, German, Learning Motivation 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Problemin Belirlenmesi 

Bilimsel, teknolojik ve küresel geliĢmelerin baĢ döndürücü hızla gerçekleĢtiği 

günümüzde yabancı dil(ler) bilmenin bilgi toplumu olma yolundaki değeri gün 

geçtikçe daha fazla anlaĢılmaktadır. Son 200 yıldır Türkiye‟de yabancı dil 

öğrenme konusunda farklı politikalar ve uygulamalar hayata geçirilmiĢtir. 

Özellikle „Avrupa Birliği (AB) üyesi olma‟ amaç ve hedefinde olan Türkiye‟nin 

tek bir yabancı dili yeterli görmeyerek, çok uluslu ve kültürlü , uluslararası 

örgütlere nesillerini hazırlaması gereklidir (DurmuĢçelebi, 2006). 

Türkiye‟de yabancı dil öğreniminde karĢılaĢılan sorunların aĢılabilmesi için 

uzun yıllardır farklı politikalar ve eğitim-öğretim modelleri uygulanmıĢtır. 

Özellikle, 1997 yılında yapılan eğitim reformu sayesinde yabancı dil eğitim ve 

öğretimi konusunda ciddi adımlar atılmıĢtır (Sarıçoban, 2012). Hayata geçirilen 

modeller yurtdıĢı ülkelerindeki dil öğretme ve öğrenme yaklaĢımlarını göz ardı 

etmemiĢtir. Ancak Türk toplumunun genel yapısına hitap eden yabancı dil 

politikalarının geliĢtirilmesini gerekliliği açık biçimde görülmektedir. Yapılan 

çalıĢmalar, temel sorunun genel eğitim politikaları ile uygulamalar arasındaki 

uyumsuzluktan kaynakladığını göstermektedir (Suna ve DurmuĢçelebi, 2013).  

Almanca, yabancı dil olarak dünyada ve Türkiye‟de önemini korumaktadır. 

Özellikle, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü tarihi iliĢkiler ile AB üyeliği 

için sürdürülen siyasi ve ekonomik süreçler belirleyici olmaktadır (Boyacıoğlu, 

2015). Türkiye‟de Almanca eğitim veren okulların geçmiĢi 1957 yılına 

dayanmaktadır. YurtdıĢında, yükseköğretimine devam eden Türk asıllı 

öğrencilerin en çok tercih ettikleri yabancı diller arasında Almanca, 

Ġngilizceden sonra ikinci sırada gelmektedir. Uluslararası Ģirketler Ġngilizce 

dıĢında almanca ve birkaç dili daha eleman seçiminde tercih sebebi 

yapmaktadırlar. Uluslararası akademik yayın dilleri içinde almanca da 

bulunmaktadır. Almanya ve Almanca konuĢan ülkeler, Erasmus öğrenci ve 
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personel hareketliliğinde sıklıkla ziyaret edilen ülkelerdir (Alptekin ve Tatar, 

2011). 

Almanca, ilk olarak Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde 1864 yılında kurulan dil 

okulunda öğretilmeye baĢlanmıĢtır. Cumhuriyet dönemi ile Ġstanbul, Ġzmir ve 

Ankara illerinin yanında, Sivas ve Kastamonu illerindeki liselerde öğretilmiĢtir. 

Türkiye‟de üniversite seviyesinde bu dilin öğretimi 1933 yılına denk gelir. II. 

Dünya SavaĢı öncesi Almanya‟dan Türkiye‟ye göç eden ve Ġstanbul 

Üniversitesinde baĢlatılan reform süreci kapsamında yabancı öğretim üyeleri 

tarafından Edebiyat Fakültesinde Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

kurulmuĢtur. Türkiye‟nin tarihinde Almanya ile olan yakın iliĢkilerine bağlı 

olarak Almanca, Türk Milli Eğitim sisteminde zorunlu yabancı dil olarak yerini 

almıĢtır (Çakır, 2017).  

Almanca, ikinci yabancı dil olarak 2003-2004 eğitim öğretim döneminde bazı 

lise ve dengi okullarında zorunlu tutulmuĢtur. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB),  

2012-2013 eğitim-öğretim dönemiyle almancanın ikinci yabancı dil olarak 

Anadolu liselerinde zorunlu okutulması kararını almıĢtır. Türkiye‟de 

yükseköğretim dâhil olmak üzere öğrenciler on yıl süresince yaklaĢık 800 saat 

yoğun yabancı dil eğitimi almaktadırlar. Türkiye‟de Almanca eğitim veren 

ilkokul, ortaokul, lise ile üniversiteler bulunmaktadır. Bu sebeple ikinci dil 

olarak Almanca öğrenmek isteyen öğrencilerin bu dile yatkınlıklarının ve 

istekliliklerinin akademik seviyede incelenmesi önemlidir (Arslan ve Akbarov, 

2010).  

Almanca, yalnızca, Almanya Cumhuriyeti‟nde değil, yakın ve akraba diğer 

ülkelerde de (Avusturya, Belçika, Ġsviçre, LihtenĢtayn ve Lüksemburg gibi) 

resmi olarak konuĢulmaktadır. Benzer Ģekilde, Macaristan, Danimarka, Çek 

Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya‟da zorunlu dil olarak okutulmaktadır. 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği (AB) serüveni bağlamında; Almanya, Avrupa‟da 

Türk akademisyen ve öğrencilerin en çok ziyaret ettikleri ERASMUS programı 

ülkesidir. Aynı zamanda, Türkiye‟de Almanca eğitim veren ilk, orta, lise ve 

üniversiteler bulunmaktadır. Bu sebeple, ikinci dil olarak Almanca öğrenmek 

isteyen öğrencilerin bu dile yatkınlıklarının ve istekliliklerinin akademik 

seviyede incelenmesi önemlidir.  

TaĢdemir (2013).  
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Motivasyon pek çok alanda rolü incelenen bir kavramdır. Motivasyon, bireyi 

fiziki, manevi ve psikolojik açıdan harekete geçirerek amaç ve hedefleri 

istikametinde yönlendiren kiĢiye özgü bir unsur olarak tanımlanmaktadır (AkbaĢ 

Tuna ve Türkmendağ, 2020). Bu kavram, aynı zamanda öğrencinin eğitim ve 

öğretim hayatında performansı ve akademik baĢarısını etkilemektedir. Biçer 

(2016), motivasyonun yabancı dil öğreniminde öğrencilerin üstlenecekleri 

rollerini tayin eden faktör olduğunu ileri sürmektedir. Bu  görüĢe göre  

motivasyon seviyesi düĢük öğrencilerin yabancı dil öğrenmede gösterdikleri 

performans düĢük olmakta ve dili öğrenmek için gerekli yeteneklerini 

düĢürmektedir. Özetle motivasyon, öğrenci ve yabancı dil arasında güçlü bir 

psikolojik bağ oluĢması için uygun ortamı hazırlamaktadır.  

Motivasyonunun yabancı dil öğrenmede rolünü araĢtıran ve bu konuda 

baĢlatılan çalıĢmalar 60 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Özellikle, dil 

öğrenmede motivasyonun rolünü incelemeye baĢlayan araĢtırmalar yaklaĢık 

olarak 60 yıl önce Lambert ve Gardner'in (1959) çalıĢmaları ile baĢlatılmıĢtır. 

Ġlerleyen dönemlerde yabancı dil öğrenme alanında önemli katkılar sağlayan 

kiĢilerden Dörnyei (2005) ve Csizér (2009)  yabancı dil öğretimi için bir 

motivasyon taslağı oluĢturmuĢtur. Sonraları dil eğitiminde motivasyonu 

sağlayan öğretme stratejileri konusunda Breen ve Littlejohn  (2000) ile Barbara 

Gross Davis (2009) kapsamlı araĢtırmalar yapmıĢtır. BaĢarılı yabancı dil(ler) 

öğrenme ile motivasyon faktörü arasındaki bağlantıyı irdeleyen uzmanlardan 

Reece Walker (1997), Carrol (1981) ve Politzer (1971) motivasyon 

düĢüklüğünün, dil öğrenme üzerinde, beceri ve genel yetenek kadar etkili 

olduğunu savunmuĢtur. Eğitim ve öğretimde motivasyonun yabancı dil 

öğrenirken önemli olduğunu ileri süren ve araĢtırılmasını teĢvik eden kuramlar 

geliĢtirilmiĢtir. Bu kuramlardan bazıları, ödül beklentisi, davranıĢçı kuram; içsel 

kuram ve yapısal kuramdır. ARCS (Attention-Relevance-Confidence-

Satisfaction; Dikkat-Uygunluk-Güven-Doyum) modeli ise ayrı bir yaklaĢım 

getirmiĢtir (Yıldırım, 2011). 

Yabancı dil öğreniminde öğrenciyi motive eden içsel ve dıĢĢal faktörler , 

araĢtırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu çalıĢmada Almanca‟nın zorunlu ikinci 

yabancı dil olarak öğreniminde öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen faktörler 

incelenmiĢtir. Çiftpınar (2013)'a göre iki önemli motivasyon alt boyutu, içsel ve 
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dıĢsal motivasyonlardır. Ġçsel motivasyon; zor vazifeleri tercih etmek, mera, 

bağımsız kabiliyet ve yargılama ile baĢarı için bazı içsel kriterlerin olmasını 

gerektirirken; dıĢĢal motivasyon ise kolay görevlerin tercih edilmesi, öğretmeni 

memnun etmek ve akademik baĢarı (not almak) odaklı olma, problem çözmede 

öğretmene bağlılık, yapılacak vazifeler hakkında eğitmene itimat duymak ve 

kararlarına güvenmek gibi baĢarı için bazı dıĢsal faktörlere gerektirmektedir. Bu 

sebeple Türkiye‟de konunun üzerine giden çalıĢmalar yapılmıĢtır ve 

yapılmaktadır. Örneğin: Çam, Serindağ ve ĠĢigüzel (2010), Almanca öğrenmeye 

dönük motivasyon düzeyini belirlemiĢ, ĠĢigüzel ve Kırmızı (2014) Almanca 

öğrenme sürecinde baĢarısızlığa neden olan faktörleri araĢtırmıĢ, Çoraklı ve ark. 

(2016), teknolojik yeniliklerin almanca öğreniminde derse katılıma etkisini 

incelemiĢ, Uslu ve Uyanık (2017), motivasyon ve Almanca öğrenme iliĢkisine 

bakmıĢ, ĠĢler ve Günbayı (2017), öğretmenlerin karĢılaĢtıkları sorunları analiz 

etmiĢ, Alkaç (2020) Almanca öğreniminde altyapı ve farklı uygulama 

modellerinin baĢarı durumunu anlamak üzerine odaklanmıĢtır. ÇalıĢmalar 

geniĢletilerek verilebilir. Bu çalıĢmada ise öğrencilerin Almanca öğrenmeleri 

sürecinde, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmede içsel ve dıĢĢal 

motivasyonların etkisi olup olmadığı ve varsa düzeylerinin belirlenmesi, 

almanca öğrenmedeki beklentilerinin saptanması ve Almanca öğrenmeye karĢı 

tutumlarının belirlenmesi çalıĢmanın kapsamı içine dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢma 

ortamındaki kaynakların yeterliliği, ücret eĢitliği, yükselme fırsatı, ek yararlar 

ve iĢ güvencesi gibi faktörler enstrümantal motivasyon faktörleridir. insanların 

doğuĢtan kendilerine ilginç gelmeyen, fakat sosyal yaĢamda etkili iĢlevleri olan 

etkinlikleri düzenleyerek kendileri ile içselleĢtirme ve bütünleĢtirmeye motive 

olduğunu ve bu süreçlerin de sosyal yaĢamda önemli fonksiyonları olduğunu 

vurgulamaktadır (Strong, 1984; Aslan ve Doğan, 2020).  

1.2 ÇalıĢmanın Amacı 

Anadolu lisesi öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak almanca öğrenme 

süreçlerinde motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin, yabancı di l 

öğreniminden beklentilerinin ve dil öğrenmeye karĢı tutumlarının belirlenmesi 

önem taĢımaktadır. Bu araĢtırma, uzun yıllar yoğun biçimde yabancı dil eğitimi 

alan öğrencilerin yükseköğretime geçmeden önce yabancı dil seviyelerinin 
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anlaĢılması ve yabancı dil eğitiminde beklentilerinin karĢılanması açısından 

alanyazına katkı sağlamaktadır. Bu çalıĢmada Ġstanbul ilinde yerleĢik bazı 

Anadolu lisesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda eğitim ve öğretimlerine devam 

eden öğrencilerin ikinci dil olarak almanca öğrenme motivasyon düzeylerini 

etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

1.3 ÇalıĢmanın Soruları ve Önemi 

Bu çalıĢmada, öğrencilerin Almanca öğrenmeleri sürecinde aĢağıdaki 

sorularımıza yanıt bulmak hedeflenmiĢtir: 

 Öğrencilerin ikinci yabancı dil Almanca öğrenmede içsel motivasyon düzeyi 

nedir? 

 Öğrencilerin ikinci yabancı dil Almanca öğrenmede dıĢsal olarak motivasyon 

düzeyi nedir? 

 Öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmeden beklentileri var 

mı? 

 Öğrencilerin ikinci yabancı dil Almanca öğrenmeye karĢı tutumları nedir? 

Bu araĢtırma, Türkiye‟de yabancı dil ve ikinci yabancı dil eğitim ve öğretimi 

için gösterilen çabalara güncel veriler yoluyla destek olması umulmaktadır. Elde 

ediken bulgular doğrultusunda motivasyon odaklı yabancı dil öğretimi 

modelinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditlerinin anlaĢılması 

umulmaktadır. (Çam ve ark., 2010: s. 304).  

Aynı zamanda, üniversite öncesi lise dönemi eğitimine adımını atmıĢ Anadolu 

lisesi öğrencilerinin ikinci dili öğrenmedeki yetenekleri (talent), potansiyelleri 

ve karĢılaĢtıkları sorunların bilimsel açıdan ortaya konulmasına katkı 

sağlanacaktır.  

Bu yönüyle çalıĢmamızın alana ve alanyazına sağlayacağı katkıları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz: ikinci yabancı dil eğitiminde, güncel veriler sağlayarak, tartıĢma 

ve ileri araĢtırma potansiyeli oluĢturması, hâlihazırda yapılmıĢ çalıĢmaların 

yeniden tartıĢılmasına destek olması, yabancı dil eğitim-öğretiminde yeni 

yaklaĢımlar geliĢtirebilmek için referans olması  ve gelecekte aynı alanda 

yapılacak çalıĢmalarda araĢtırmacılara bir yol gösterici olması da umulmaktadır. 
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1.4 ÇalıĢmanın Ġçeriği ve Yöntemi 

ÇalıĢma içeriği açısından anket uygulama ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda, 

Ġstanbul ilinde yerleĢik 2 Anadolu lisesindeki 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine 

ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmede motivasyon durumlarını 

belirlemek için kiĢiler bilgileri ile toplam 18 ifadeden oluĢan bir anket 

uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma, Anadolu Liselerinde okuyan 

öğrencilerin Almanca öğrenimine karĢı tutumlarını araĢtırmaktadır . Bundan 

dolayı, tabiatı gereği bu çalıĢma betimleyici bir çalıĢmadır.  AraĢtırmada,  anket 

uygulanan 2 Anadolu lisesindeki 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ,   hiçbir 

Ģekilde etki altında bırakılmamıĢ, doğal haliyle gözlemlenmiĢ ve betimlenmiĢtir. 

Betimsel araĢtırma, araĢtırma konusu hakkında genel bir bakıĢ açısı kazanmak 

için oldukça uygun bir araĢtırma tipidir. ÇalıĢma iki Anadolu Lisesinde 9, 10, 

11 ve 12 sınıflar ile yapılmıĢtır. ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak, bu tür 

çalıĢmaların veri toplama araçlarından biri olan 5-noktalı Likert ölçeği 

kullanılmıĢtır (EK - 1). 1932'de Rensis Likert tarafından bulunan bu ölçek, 

katılımcıların bir konuya yönelik tutumlarını ölçerek bir dizi ifadeye cevap 

vermelerini ve her biri hakkında ne hissettiğini değerlendirme lerini 

sağlamaktadır.   
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2.  LĠTERATÜR TARAMASI 

2.1 GiriĢ 

Bu bölümde, motivasyon kavramı ve teorileri, yabancı dil öğretiminde 

motivasyon ve yaklaĢım modelleri, ikinci yabancı dil öğrenme ve Almancanın 

ikinci yabancı dil olarak öğrenilmesinden karlılaĢılan sorunlar, geniĢ kapsamlı 

literatür araĢtırmaları ve elde edile sonuçlar üzerinden durulmaktadır.  

Yabancı dil öğrenme süreci, düĢünülenden daha karmaĢık olan bir süreçtir. 

Etkili yabancı dil öğretiminde çok sayıda faktörün baĢarıyı etkilediği 

bilinmektedir. Tezin bu bölümünde, Almancanın ikinci yabancı dil olarak 

öğretiminde etkili olduğu düĢünülen kavramlar ve konular üzerinde 

durulmuĢtur. Bu kavramlar ve konular arasında; motivasyon kavramı tanımı ve 

önemi, motivasyon ve öğrenme, yabancı dil öğreniminde motivasyon, 

motivasyon türleri, motivasyonun etkileri, Almanca öğreniminde motivasyon 

sorunları, Almanca öğrenen öğrencilerin motivasyonu, Almanca öğrenme 

stratejileri üzerinde durulmuĢtur. 

2.2 Motivasyon Kavramı ve Teorileri 

Tezin bu bölümünde, motivasyon kavramı, motivasyonun tanımı ve önemi, 

motivasyon ve öğrenme, yabancı dil öğreniminde motivasyon ve motivasyon 

türleri (içsel ve dıĢsal) üzerinde durulmuĢtur. 

2.2.1 Motivasyon kavramı 

Bir kiĢi için maddi ve maddeden oluĢan bazı fizyolojik  ihtiyaçlar önemli olduğu 

kadar, psikolojik ve sosyal gereksinimler de önemlidir. Fizyolojik 

gereksinimleri yanında, psikolojik ve sosyal gereksinimleri de karĢılanan kiĢi ait 

olduğu gruba daha çok bağlılık hisseder. Bu bağlılığın seviyesi yükseldikçe, 

moral açısından geliĢen ve güçlenen kiĢi, verilen görevleri ve kendisinden 

beklenen rolleri isteyerek ve benimseyerek yerine getirir (Ergül, 2005). 
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Motivasyon sözcüğü, köken olarak latince “Motus” kelimesinden gelmektedir. 

Bu kelimenin Türkçe‟de karĢılığı “Hareket” demektir. Motivasyon kavramının 

sözcük anlamından yola çıkarak, kavramsal olarak kiĢiyi fiziki, manevi ve 

psikolojik açıdan harekete geçirerek amaç ve hedefleri istikametinde 

yönlendirmek Ģeklinde ifade etmek doğru olacaktır. Motivasyon sözcüğünün 

Türkçe‟de günümüzde karĢılığı ise “güdüleme” veya “isteklendirme” olarak 

geçmektedir (TaĢdemir, 2013: s. 5). 

2.2.2 Motivasyonun tanımı ve önemi 

Literatürde motivasyon (isteklendirme) kavramı için yapılan tanımlardan 

bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 KiĢinin kiĢisel ihtiyacının karĢılanması yoluyla ait olduğu örgütün amaçları ve hedeflerine 

varması için gerekli gayreti göstermesidir (Önen ve Kanayran, 2015: 49). 

 Bir bireyin yaptığı iĢte veya ait olduğu örgüt içindeki rolündeki yüksek verimin veya 

performansın sebeplerini açıklayan iç ve dıĢ enerjilerinin tümüdür (ġahin, 2004: 525). 

 KiĢinin beklentilerini veren bir çalıĢma ortamını yaratan her türlü etkileme ve heveslendirme 

eylemleridir (Güney,2017: 294). 

 Bireyi bir iĢte harekete geçirebilmenin yanıtıdır (Bayrakçı, 2010: 16). 

 KiĢinin belirli bir amaç ve hedefe varmak için sergilediği çabaların ve kararlılığın ifade ediliĢ 

Ģeklidir (Erdem, 2015: 204). 

 Bireyin kendisinden beklenen görevi yapmak konusundaki kararlılık ve istekliliğidir (Güney, 

2015: 253). 

 KiĢileri harekete geçiren, yönlerini belirlemelerini sağlayan ve bu hedefe ulaĢmak için 

beklentilerine yanıt veren bir kavramdır (YeĢil, 2016: 166). 

 Bireyi ait olduğu bir grubun müĢterek hedeflerine ikna, dahil ve teĢvik eden eylemlerdir (Selen, 

2016: 37). 

 KiĢiyi, hedef odaklı davranıĢ geliĢtirmesinde ve bu tutumunu devam ettirmesinde kontrol eden 

faktördür (Akgündüz, 2013: 133). 

 Ġçsel psikolojik bir kavramdır (Çetin ve Mutlu, 1997: 290). 

Motivasyon, çağımızda örgütsel amaçlar ve hedeflere varmak açısından gittikçe 

önem kazanmaktadır. Bu geliĢmelerin itici faktörü ise çalıĢanları motive 

etmekte yatmaktadır. ÇalıĢanların motive edilmeleri artık bir gereksinim olarak 

kendini hissettirmiĢ olup baĢarı ve sürekliliğin arkasındaki en önemli güçlerden 
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sayılmaktadır. Motivasyon, organizasyon içinde etkili iletiĢim, her seviyede 

iliĢkileri yönlendirmesi, huzur sağlaması, çatıĢma ortamını azaltması, çalıĢan 

performansını ve verimliliğini yükseltmesi gibi; örgüt, yöneticiler ve iĢgörenler 

açısından sayısız faydalar sağlamaktadır.  

Dünyada son dönemlerde görülen ciddi ekonomik krizler; örgütler açısından 

yönetimin, yöneticilerin ve çalıĢanların nitelikli olmaları gerekliliğini ortaya 

kesin biçimde koymuĢtur. Bu koĢulun arkasında ise ekonomik sorunlardan 

sayılan unsurların mutlak etkilenmeleri yatmaktadır. Özellikle iĢten çıkarmalar, 

bütçelerdeki bazı kesintiler ve daralan mali olanaklar, çalıĢanların sosyal 

haklarındaki erozyonlar ile yüksek iĢten çıkıĢ oranları gerçekleĢmesi çalıĢma 

saatlerinde artıĢ iĢgörenlerin kuruluĢlara duydukları güveni derinden 

sarsmaktadır. Sarsılan güven ise motivasyonu olumsuz biçimde etkilemekte ve 

iĢ verimini menfi etkileyecek derecde düĢüĢlere yol açmaktadır. Tüm bu Ģartlar 

örgütleri ve yönetimlerini çalıĢanlarını iĢgören motivasyonunu 

yükseltebilecekleri az maliyetli çözümler bulmaya yöneltmektedir. Bu sebeple 

çağdaĢ yönetim anlayıĢı ve yönetici tarzları düĢük iĢgören motivasyonunu 

yükseltecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkmıĢtır (Öğüt, 2016: 287). 

Bu hususta bilinen bir diğer gerçek ise motivasyon kavramının kiĢiden kiĢiye 

değiĢiklik gösterebilmesidir. Çünkü kiĢilerin motive olmaları için gerek 

duydukları faktörler ve koĢullar birbirlerinden pek çok açıdan farklı olabilir. 

Doğal olarak bu durum beklentilerin kiĢilerin kendilerini motive edebilen 

kriterlerden aldıkları hissin derecesine göre değiĢecektir. ÇalıĢan motivasyonu 

ayrıca ekonomik ve zamana bağlı olarak farklılıklar sergileyebilmektedir. 

Örneğin; ekonomik krizlerde iĢgörenlere yapılabilecek bir ücret iyileĢtirmesi ve 

iĢ garantisi motive edici etki gösterirken rutin dönemlerde yapılmaları 

durumunda beklenen aynı etkiyi göstermeyebilir. Benzer Ģekilde, rutin 

dönemlerde uygulanan yaptırımların kriz dönemlerinde ise etkileri 

öngörülenden daha olumsuz sonuçlara yol açabilir. ÇalıĢan bakımından yönetim 

ve örgütsel, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik enstrümanların yerinde doğru 

zaman ve Ģekilde kullanılmaları farklı motivasyon sonuçları elde edilmesinde 

rol oynamaktadır (Ünsar ve diğ., 2010). Özetle, çalıĢanların motive olmalarını 

sağlayan ortak bir standart yaklaĢım mevcut değildir. Bireysel farklılıklar, 
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yönetici tarafından uygulanacak motivasyon tekniğine karĢı da farklı 

reaksiyonlara sebep olacaktır. 

Öğrencilerin motive olmaları bakımından sorumluluk almaları ve baĢarılarının 

takdir edilmesi gibi olumlu bir atmosfer yaratılmalıdır. Olumlu ortam, 

yeteneklerinin geliĢmesi ve güven duygusunun sağlanması gibi pek çok fayda da 

sağlamaktadır (Yörük ve Dündar, 2003: 58). Bu nedenle gerilim ve de ihtilaf 

ortamının oldukça düĢük tutulabildiği ortamlar yaratmak ancak bağlı olduğu 

örgüte güven hissinin geliĢmiĢ olduğu ve kendisinin takdir edildiğine inanan 

iĢgörenler ile mümkündür. Bir çalıĢan kendisinden beklenen görevleri nasıl ve 

neden yapacağını net biçidme bilirse motivasyonu ve de elbette performansı 

yükselecektir (Selen, 2016: 34). Etkin ve açık bir iletiĢimin çalıĢan baĢarısında 

rolü net Ģekilde görülmektedir. 

2.2.3 Motivasyon ve öğrenme 

Öğrenci baĢarısını etkileyen en önemli öğelerden  biri motivasyondur. 

Motivasyonu açıklayan çeĢitli kuramlar vardır. Bunların baĢlıcaları :  DavranıĢçı 

YaklaĢım, Sosyal Öğrenme Kuramı, Hümanistik YaklaĢım ve BiliĢsel 

YaklaĢım‟dır.  Genel anlamda, eğitim psikologları öğrenmede üç tür motivasyon 

kaynağı tanımlamaktadırlar. Bunlar: doğal ilgi, dıĢ kaynaklar ve baĢarıdır 

(Oktay Ergür, 2002: ss. 38-39). Genellikle isteklendirme ve yönteme dayalı yaĢ, 

cinsiyet, kiĢilik, motivasyon, yaĢam deneyimleri ve öğrenme stilleri gibi 

etkenler yabancı dil öğrenenleri öğrenme sürecinde etkilemektedir (Arslan ve 

Akbarov, 2010: s. 180). 

Yabancı dil öğrenmede etkili araçlardan olan motivasyon öğrencilerin öğrenme 

sürecinde üstlenecekleri rolü belirlemektedir. Bu sebeple, motivasyon düzeyi 

düĢük öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerilerinin zayıf olduğu 

görülmektedir. Öğrenciyi yabancı dil öğrenmek için harekete geçiren en önemli 

faktörlerden olan motivasyon, dil ile öğrenci arasında güçlü bir psikolojik bağ 

kurmak demektir. Bireyin bir dili öğrenirken kendisine koyduğu hedeflere 

ulaĢmasında, sahip olduğu dil becerisinin yanında, öğrenme sürecindeki 

motivasyon düzeyi de etkilidir.Motivasyon düzeyinden içsel, dıĢsal ve de 

enstrümental ve bütünleĢtirici faktörlerin farklı etkileri bulunmaktadır (Biçer, 

2016).    
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Tokat ilinde lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında yapılan bir araĢtırma 

öğrencilerin yabancı dil öğrenmeyi zor, daima ezber ve tekrar gerektiren bir 

konu olarak gördüklerini göstermiĢtir. Bazı öğrencilerin yabancı dilin önemini 

ve günlük hayatlarıyla arasındaki önemli iliĢkiyi kavradıkları, özellikle kız 

öğrencilerin bu konuda erkek öğrencilere göre daha olumlu yaklaĢtıkları 

belirlenmiĢtir (BekdaĢ, 2017: s. 35). 

2.2.4 Yabancı dil öğretiminde yaklaĢımların kronolojisi  

Yabancı dil öğretiminin yaklaĢımların ortaya çıkıĢının kronolojik seyri 1800‟lü 

yılların ortalarına uzanır. O zamandan günümüze kadar, farklı yaklaĢımlar 

ortaya konulmuĢ ve denenmiĢtir. Yabancı dil öğretiminin tarihi seyrinde 

geçirdiği değiĢimler Tablo 2.1‟de gösterilmiĢtir. 

 Yabancı dil öğretimindeki yaklaĢımlara bakılırsa, Sears (1845) yılındaki 

Grammar-Translation Method, Berlitz ve Sauze (1900) yılında Direct Method, 

Palmer ve Hornby (1930-1960)'nin Oral Approach and Situational Language 

Teaching, Halliday'in (1970-2012) arası Communicative Language Teaching ve 

Prabhu (1987)'nin Task-Based Language Teaching modelleri örnek 

verilebilir.Verilen örnekleri iki katına yükseltmek mümkün görünmektedir  

Çizelge 2.1: Yabancı Dil Öğretme YaklaĢımlarının Tarihi Seyri  

YaklaĢımın Adı Yıl GeliĢtiren KiĢi(ler) 

Grammar-Translation Method 1845 Sears 

Direct Method 1900 Berlitz ve Sauze 

Oral Approach and Situational 

Language Teaching 
1930-1960 Palmer ve Hornby 

Audiolingual Method 1950 (US Army) 

The Silent Way 1963 Caleb Gattegno 

CommunicativeLanguage Teaching 1970-2012 Halliday 

Total Physical Response 1970 Asher 

Natural Approach 1977 Terrell ve Krashen 

Suggestopedia 1979-1985 Lozanov. 

  



12 

Çizelge 2.1: (devamı) Yabancı Dil Öğretme YaklaĢımlarının Tarihi Seyri  

YaklaĢımın Adı Yıl GeliĢtiren KiĢi(ler) 

Task-Based Language Teaching 1987 Prabhu 

Content-Based Instruction 1989 Brinton, Snow ve Wesche 

Cooperative Language Learning 1993 Johnson ve Roger Johnson 

2.2.5 Yabancı dil öğretiminde motivasyon kuramları 

Motivasyon yabancı dil öğreniminde kolaylaĢtırıcı faktörlerden birisidir. Bu 

konuda görüĢ beyan eden uzmanlardan Reece Walker (1987) motivasyonun 

öğrenmenin gerçekleĢmesi ve baĢarısı için anahtar rolü olduğunu belirtmiĢtir. 

Walker‟a göre yeteneği daha düĢük bir öğrenci iyi motive edildiği takdirde daha 

baĢarılı olabilmektedir. Carrol (1981) ise ikinci yabancı dil öğretiniminde 

“motivasyon”, “kabiliyet” ve “genel yetenek” gibi baĢlıca üç belirleyici 

faktörden bahsetmektedir. Politzer (1971) ise Fransızca ve Ġspanyolca öğrenim 

gören Amerikalı öğrencilerde baĢarısızlığın nedeninin motivasyon eksikliği 

olduğunu ileri sürmektedir (Soyupek, 2007). 

Antalya ili MuratpaĢa ilçesi ortaöğretim kurumunda yapılan bir araĢtırmada, 

öğretmenlerin dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda karĢılaĢtıkları 

sorunlar incelendiğinde, ilk sıralarda öğrenciler arası bireysel farklılıklar ve 

öğrencilerde motivasyon eksikliği (% 68.7) belirlenmiĢtir (ĠĢler ve Günbayı, 

2017: s. 378). 

Motivasyon hakkında çok sayıda kuram ileri sürülmüĢtür. Bu kuramların 

ekseriyeti psikoloji, sosyoloji ve de öğrenme psikolojisi temellidir. Özellikle 

psikoloji ve sosyo-psikoloji üzerine gerçekleĢtirilen araĢtırmaların çoğunluğu 

motivasyonun yabancı dil öğrenimi üzerindeki rolünü ortaya koymaya 

çalıĢmıĢtır (Çiftpınar, 2011: s. 173).  

2.2.5.1 Motivasyona üç farklı bakıĢ açısı 

Ġkinci yabancı dil öğreniminde öğrencinin motivasyonuna etki eden bakıĢ açıları 

üç temel kuram ile iliĢkilendirilebilir.Bu kuramlar Ģu biçimde açıklanabilir: 

DavranıĢçı Kuram, motivasyonunun üç farklı bakıĢ açısından birisi olup ödül 

beklentisi, ödüllendirme ile dıĢĢal ve bireysel güçler denetimi üzerine dayalıdır. 
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BiliĢsel kuram ise temel insan ihtiyaçları tarafından yönlendirilmekte, efor 

derecesine verilmiĢ ve içsel ve bireysel güçlerin denetiminde gerçekleĢir. Bu 

noktada, biliĢsel kuram içsel faktörleri dâhil ederek davranıĢsal kuramdan dıĢĢal 

faktörler ile ayrılır. Son olarak yapısal kuramın dayandığı unsurlar ise sosyal 

bağlam, topluluk, sosyal durum ile içsel ve etkileĢimli güçlerin de kontrolüdür. 

(Çiftpınar, 2011) 

 

ġekil 2.1: Motivasyona Üç Farklı BakıĢ Açısı  

Bir sınıf ortamında, ana dilinden farklı bir yabancı dili öğrenmede baĢarılı 

olmada, motivasyonun dil öğrenme kabiliyeti ile birlikte olması gerekir. 

Özellikle dil öğrenmede motivasyonun rolünü incelemeye baĢlayan araĢtırmalar 

yaklaĢık olarak 60 yıl önce Lambert ve Gardner‟in çalıĢmaları  ile baĢlatılmıĢtır. 

Lambert ve Gardner‟in araĢtırmalarına kadar yabancı dil öğreniminde en etkili 

faktörlerin zekâ ve sözel beceriler olduğuna inanılmaktaydı. Bu fikrin temelinde 

ise kiĢinin yabancı dil öğrenerek dilini öğrendiği topluma ait kültürel, beceriler 

ve nitelikleri kazanacağına inanılırdı (Acat ve Demiral, 2002: s. 314). 

 

ġekil 2.2: Motivasyon ve Bireysel Yeteneklerin Yabancı Dil Öğrenmede Rolleri  
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Yabancı dil öğrenme alanında karĢılaĢılan engeller ve sıkıntılar geçmiĢte olduğu 

gibi günümüzde de sürmektedir. Çağımızda artan olanaklar ve kaynaklara 

rağmen adeta gelenekselleĢmiĢ süregelen zorluklardan bazılarının ilk bakıĢta 

öğrencilerin ilgisi, motive edilmesi, yöntem, ders araç- gereçleri ve öğrenme 

ortamı olduğu sayılabilir (Soyupek, 2007: s. 1532). 

2.2.5.2 Dörnyei ve Csizér’ın dil öğretiminde motivasyon önerileri 

Yabancı dil öğrenme alanında önemli katkılar sağlayan kiĢilerden Dörnyei ve 

Csizér, yabancı dil öğretimi için bir motivasyon taslağı oluĢturmuĢtur  (Tablo 

3.3). OluĢturdukları motivasyon taslağı baĢlıca üç adımdan oluĢur (Dörnyei ve 

Csizér, 1998): 

 

ġekil 2.3: Dörnyei‟in Hedef Dil Öğrenimindeki Motivasyon Taslağı  

Adımlardan ilki; dil seviyesi olup bütünleyici ve araçsal yardımcı motivasyonel 

sistemler içerir. Ġkinci motivasyon parçası ise öğrenci seviyesidir. Bu noktada, 

öğrencide baĢarı gereksinimi ile özgüven (dil kullanım kaygısı, algılanan L2 

rekabeti, nedensel dayanaklar ve öz etkililik) öne çıkar. Son olarak ise öğrenme 

koĢul seviyesi motivasyon taslağının son ayağıdır. Öğrenme koĢul seviyesi, 

derse özel motivasyonel bileĢikler (ilgi, uygunluk, beklenti ve tatmin), 
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öğretmene özel motivasyonel bileĢikler (yakınlık motivi, otorite tipi, 

motivasyonun doğrudan sosyalleĢmesi), gruba özel motivasyonel bileĢikler 

(amaca yönelik olma, norm ve ödül sistemi, grup bağlılığı ve sınıf amaç yapısı) 

olarak üç esasta ele alınır (Dörnyei, ve Csizér, 1998). 

2.2.5.3 Breen- Littlejohn ve Barbara Gross Davis'in öğretme stratejileri 

Yabancı dil eğitiminde motivasyonu sağlayan öğretme stratejileri konusunda 

Breen Littlejohn (2000) ve Davis (1999), kapsamlı araĢtırmalar yaparak bu 

süreci olumlu yönde etkileyen önerilerde bulunmuĢlardır. Dil eğitimini 

kapsayan öğretim stratejilerinin bazıları Ģu Ģekildedir (Atmaca, 2019: s. 37-38); 

 Ġlgi alanları ve yetenekler 

 AlıĢtırma ve ödevler 

 Karar sürecine katılma 

 Geri bildirim 

Breen ve Littlejohn (2000) ve (1999) tarafından yapılan geniĢ kapsamlı 

çalıĢmaların sonucunda önerilen bazı öğretme stratejileri Ģunlardır: (1) Öğrenme 

- öğretme sürecinde farklı etkinlikler iĢe koĢularak, sınıfta yapılan etkinlikler 

çeĢitlendirilebilir; (2)GeniĢ kapsamlı alıĢtırmalar ve ödevler verilebilir; (3)Açık -

uçlu çalıĢmalar öğrenme sürecine katılabilir ve (4)Öğrencilere seçenekler 

sunulabilir (Ergür, 2002). 

2.2.5.4 ARCS motivasyon modeli. 

Dikkat-Uygunluk-Güven-Doyum olarak bilinen ARCS (Attention-Relevance-

Confidence-Satisfaction) modeli Keller tarafından öğretim tasarımlarında, 

motivasyon faktörünü belirleyici kılmak ve öğretim ortamının etkinliğini 

arttırmak için geliĢtirilena öğrenme modellerinden birisidir. Bu modeli‟nin 

uygulandığı eğitim sisteminde öğrencilerin ilgisini çekmeye yönelik özgün 

stratejiler kullanarak olumlu yönde uyarılmaların sağlanması hedeflenmektedir. 

Yabancı dil öğrenme sürecinde uygulanan bu modelin amacı öğrencinin eğitim 

hayatı boyunca edindiği bilgilerden dolayı kendini yeterli hissedip doyuma 

ulaĢmasıdır. ARCS motivasyon modelinin uygulandığı bir eğitim sürecinde, 

hedef kitlenin motivasyonunu artırmaya yönelik stratejiler uygulanmaktadır. 

„Dikkat‟, „Uygunluk‟, „Güven‟ ve „Doyum‟ gibi unsurları barındıran „ARCS‟ 



16 

motivasyon modeli, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik öneriler sunmaktadır 

(KarataĢ, Ardıç ve Kaya, 2016; Atmaca, 2019).  

 

ġekil 2.4: ARCS Modeli Stratejileri   

2.2.6 Ġçsel ve dıĢsal motivasyon                       

Son dönemde öğrenciler açısından yabancı dil öğrenme konusunda nasıl motive 

olduklarını belirlemeye ve de anlamaya dönük yürütülen araĢtırmaların 

sayısında artıĢ olduğu görülmektedir. Gardner ve Lambert‟in gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmaların ardından çok sayıda araĢtırmacı da yabancı dil öğreniminde etkili 

olan faktörlerin neler oldukları üzerinde durmuĢtur (Chambers 1994; Clark ve 

Trafford 199; Clement ve diğerleri 1994). Bu çalıĢmaların tümüne yakını 

yabancı dil öğrenme hususunda öğrencileri motive eden baĢlıca üç önemli 

etkenin olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu etkenler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Acat 

ve Demiral, 2002: s. 315): 

 Ġçsel sebepler: KiĢinin yabancı dile ilgili olması, keyif alması ve yabancı dili 

kullanmak istemesi; 

 Araçsal (Enstrümental) sebepler: Ġyi seviyede yabancı dil bilmenin ileride 

sağlayacağı fayda ve çıkarlar (kariyerinde ilerleme ve daha ileri yüksek tahsil 

yapma gibi) olduğuna inanması; 

 BütünleĢtirici sebepler: Bir yabancı dilde ustalaĢmak yoluyla diğer yabancı 

kültürleri anlama, bir parçası olabilme ve iletiĢim kurma amacı. 

Acat ve Demirel (2002:315), yukarıda zikredilen sebeplerin öğrencileri yabancı 

dil öğrenme hususunda aynı zamanda motive ettiğini de savunmaktadır. Acat ve 

Demirel tarafından gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, eğitmenlerin  “Öğrencinin 
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yabancı dile karĢı olumlu tutum, ilgi, isteklilik ve katılımı” ifadesi içsel, 

“Üniversite sınavlarında ingilizceden soru sorulmalı” ifadesi araçsal, “Yabancı 

bir dil öğrenilmek isteniyorsa onun kültürü ve yaĢayıĢ Ģekli de öğrenilmeli, bir 

ya da iki aylığına da olsa Ġngiltere görülmeli” ifadesi ise bütünleĢtirici 

motivasyon tiplerine örnek olarak gösterilebilir (Özer ve Korkmaz, 2016: s. 81). 

Yabancı dil öğreniminde öğrenciyi motive eden içsel ve dıĢĢal faktörler 

araĢtırmacıların ilgisini çeken bir alandır.Motivasyon araçlarının farklılaĢması 

ile birlikte, araçlara bakıĢ açılarına göre teoriler ortaya çıkmıĢtır.Maslow‟a göre, 

iĢgörenin motive olması için bulunduğu ihtiyaç basamağının bilinmesi ve bu 

ihtiyacın giderilmesi için gerekli tatmin araçlarının sağlanması gerekmektedir . 

Ġçsel motivasyon; zor görevleri tercih etme, merak/ilgi, bağımsız beceri, 

bağımsız yargılama ve baĢarı için içsel kıstasların varlığını gerektirir. Diğer 

taraftan, dıĢĢal motivasyon, kolay görevlerin tercih edilmesi, öğretmeni 

memnun edecek ve not almaya odaklı olma, problem çözmede öğretmene 

bağlılık, ne yapılacağı konusunda öğretmenin kararlarına güvenme ve baĢarı 

için dıĢsal faktörlere gerek duymaktır (Çiftpınar, 2011: s. 180).  

 

ġekil 2.5: Ġçsel ve DıĢĢal Motivasyon   

Yabancı dil öğrenme alanında önemli katkılar sağlayan kiĢilerden Dörnyei ve 

Csizér yabancı dil öğretmenlerine öğrencilerin içsel motivasyonlarını arttırmak 

için on öneri ileri sürmüĢtür. Bu öneriler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Dörnyei ve 

Csizér, 1998): 

 KiĢisel tavırlarınızla örnek olun;  

 Sınıf ortamını huzurlu ve rahat kılın; 

 Etkinlikleri doğru biçimde sunabilin; 

 Öğrenciler ile iliĢkinizi iyi Ģekilde kurun; 
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 Öğrencilerin yabancı dile ve öğrenimine olan özgüvenini yükseltin; 

 Yabancı dil dersini ilgi çekici hale getirin; 

 Öğrencilerinizi bağımsız olmaya özendirin; 

 Öğrenme sürecini kiĢiselleĢtirin; 

 Öğrencilerinizin hedeflerine ulaĢmaları için motive edin; 

 Öğrencilerinize öğreneceklerin yabancı dili konuĢan toplumun kültürünü 

tanıtın. 

 Bu sebeple, ikinci yabancı dil öğretiminden öğrencinin motivasyonu, motive 

edilmesi ve dilini öğrendiği toplumun kültürel özelliklerini tanımasının olumlu 

katkıları olacağını ifade etmek hatalı olmayacaktır. Aynı zamanda, eğitimcinin ve 

kurumun öğrencinin motivasyonunu yükseltecek olan dıĢĢsal sebepleri hazırlaması, 

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde ileri sürdüğü koĢulların sağlanması ile daha 

olumlu sonuçlar verecektir. 

2.2.7 Motivasyonun etkileri 

Bireyin kendi anadili dıĢındaki dilleri öğrenebilmesi için yapılan tüm etkinlikler 

ve uygulamalar yabancı dil öğretimi-öğrenimi kapsamında değerlendirilir. 

Ġnsanların kendi dilleri dıĢında ikinci bir dil öğrenmeleri pek çok faktöre 

bağlıdır (Aydın, 2006: s. 273). DeğiĢkenler motivasyon düzeyini ve geliĢimini 

bir Ģekilde etkileyen faktörlerdir.Türkoğlu (2004) dil öğretiminde baĢarıyı 

etkileyen faktörleri sırasıyla; yabancı kültürel ve sosyal faktörler, anadilin etkisi 

ve kullanılan faktörler olarak üç grupta değerlendirmiĢtir (Türkoğlu, 2004).  

Buna göre, kiĢinin ana dili dıĢında baĢka bir yabancı dili öğrenebilmesi için 

içsel, dıĢsal, enstrümental ve bütünleĢtirici her türlü faaliyetin sosyo-kültürel 

faktörler baĢta olmak üzere, dil öğretim metodoloji ve kiĢinin anadiline 

hakimiyeti ile bağlantılı olduğunu ileri sürmek hatalı olmayacaktır . 

Dil pek çok bakımdan kendine özgü değerler taĢır. Bu önemli değer arasında en 

önemlileri; düĢünebilme becerisi, geçmiĢ ve gelecek arasında köprü oluĢturma, 

birey olabilme, ulus bilincine sahip olma, dünyayı daha geniĢ perspektiften 

görerek ulusüstü davranmaktır (Kolaç, 2008). KiĢi, mensubu olduğu toplumun 

kendine has özelliklerini ve de kültürel mirası ve bilgi birikimini anadili ile 

edinirken yabancı toplumların bu karakteristiklerine de o toplumların dillerini 

bilerek sahip olabilecektir. Bu sayede kültür ve bilginin geçmiĢten günümüze ve 
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de ileriye dönük taĢıyıcı rolüne sahip olan dili aracılığıyla iletiĢim, etkileĢim ve 

bilgi paylaĢımı gerçekleĢtirebilir (ġahin, 2009). 

Yabancı dil öğrenimi son derece komplike ve problemli bir alandır. 

Littlewood‟a (2001) göre yabancı dili bu hale getiren etkenlerden belkide en 

önemlisi dili öğrenmek isteyenlerin kiĢisel farklılıkları ve bu farklılıkların 

öğrenme sürecine olan tesirleridir. Bir diğer ifadeyle yabancı dil öğreniminde 

baĢarıyı sağlayan faktörlerden birisi dili öğrenecek kiĢilerin kendilerine özgü 

nitelikleri/karakteristikleridir. KiĢisel farklılıkların yanında, öğrencilerin 

yetiĢtikleri aile ortamının, devam ettikleri okulun ve sosyal çevrelerinin de 

önemli etkileri olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır  (Littlewood, 2001). 

Yabancı dil öğrenimi sürecinde öğrencilerin baĢarılarını etkileyen bazı faktörler 

vardır. Öğrencilerin bir yabancı dil öğrenimi sürecinde baĢarılarını belirleyen 

faktörlerden baĢlıcaları: eğitmen, öğrencinin kendisi, dersin veriliĢ Ģekli, çevre 

ve eğitim sistemidir. Yabancı dil öğretiminde motivasyon, eğitmenin konuya 

hâkimiyeti, bu bağlamda sınıfta gerçekleĢtirilen faaliyetler ile kullanılan 

yöntemler ve araçların zenginliği baĢarıyı olumlu ya da olumsuz etkileyen 

faktörlerdir. Aynı zamanda, dersin iĢleniĢi ile iliĢkili olan derse karĢı ilgi ve 

motivasyonun yüksek tutulması yabancı dil öğreniminde baĢarı sağlamak 

açısından ikinci sırada yer almaktadır (Özer ve Korkmaz, 2016: ss. 61-62, 69). 

2.2.8 Motivasyonu etkileyen faktörler 

Tezin bu bölümünde, motivasyonu etkileyen iç faktörler ve kendini  motive 

etme, dıĢ faktörler ve Almanca öğrenme motivasyonununda öğretmenin rolü 

üzerinde durulmuĢtur. 

2.2.8.1 Ġç faktörler 

Yabancı dil öğreniminde motive edici faktörler arasında içsel faktörlerin rolü 

önemlidir. BiliĢsel yaklaĢımda iç faktörler ön plandadır. Bireyler dıĢ 

uyarıcılardan ziyade bu uyarıcıları yorumlama biçimlerine göre tepkide 

bulunurlar. BiliĢsel kuramcıların önemle durdukları gereksinimlerinden biri 

çevreyi anlama ve yeterli olmalıdır. BiliĢsel alan kuramcılarının geliĢtirdiği en 

kapsamlı güdülenme kuramları arasında birisi de "neden bulma kuramı"'dır.  

Neden Bulma Kuramına göre , baĢarı ve baĢarısızlığını içsel ve kontrol 

edilebilir faktörlere bağlayan öğrencilerin motivasyonları daha yüksek olmakta 
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ve akademik hayatlarında daha baĢarılı oldukları görülmektedir (Ergür, 2002: s. 

39). Ġnsanlar sürekli baĢarı ve baĢarısızlıklarının nedenlerini bulamaya çalıĢırlar 

Bu kuram; bireyin kendi baĢarı ya da baĢarısızlığını açıklama biçiminin 

güdülerini nasıl etkilendiğini inceler. Öğrencinin baĢarı ya da baĢarısızlığını 

açıklama biçimleri üç grupta toplanabilir: 1.Nedenin bireyin dıĢında ya da 

kendisinde olması 2.Nedenin durağan ya da değiĢken olması 3.Sorumluluğun  

kontrol edilememesidir. 

Ġç faktörler: KiĢinin yabancı dil öğrenmeyle ilgilenmesi, bundan keyif alması ve 

öğrendiği yabancı dili kullanmasıdır. (Özer ve Korkmaz, 2016: s. 81; Acat ve 

Demiral, 2002: s. 315). 

Tezin bu bölümünde iç faktörlerden kendini motive  etme konusu üzerinde 

durulmuĢtur. 

2.2.8.2 Kendini motive etme 

Öğrencinin eğitim aldığı kurumu kabullenmesi önemlidir. Bu Ģart öğretmenleri 

için de geçerlidir. Eğitim kurumunun öğrenciye sunduğu olanaklar (eğitim 

araçları, teknolojik altyapısı, kültürel ve  spor faaliyetleri, yeme ve içme tesisi) 

dıĢ kaynaklı faktörler olarak öğrencinin motive olmasını destekleyebilir. Diğer 

taraftan, donanımları yeterli olmayan eğitim kurumlarında öğrencinin amaç ve 

hedeflerinin olması kendisini motive etmede en etkili faktördür  (Atmaca, 2019: 

s. 2). 

BaĢtürk (2012) Balıkesir ilinde lise ve üniversite öğrencilerinin yabancı dil 

algılarını karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢ ve öğrencilerin dil öğrenmeye karĢı 

olumlu tutumlarının olduğu ancak süreç sonundaki algılarının olumsuz olduğu 

sonucuna varmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise  , katılımcıların 

büyük çoğunluğu dil öğrenme amaçlarının daha iyi koĢullarda iĢ bulmak olarak 

açıklamıĢlardır. Buradan hareketle, dil öğrenme motivasyonunun daha çok 

dıĢsal faktörlere bağlı olduğu anlaĢılmıĢtır (BaĢtürk, 2012: s. 251).  

2.2.8.3 Almanca öğrenme motivasyonunda öğretmenin rolü 

Yabancı dil öğreniminde öğrencinin dile ilgisini ve motivasyonunu yükseltmek, 

baĢarının vereceği keyfi hissetmesini sağlamak, iĢlenen konuyu pekiĢtirecek 

alıĢtırmalar, farklı biçimlerde gerçekleĢtirilen sınavlar ve konu pekiĢtirecek 

ödevler verilmesi, tüm bu faaliyetler ertesinde eğitmenin öğrencisine 
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geribildirimde bulunması önemlidir. Öğrencinin, etkili iletiĢim ve sözel/yazılı 

kaynaklara ulaĢmasında dil bilmesinin önemi 

nin farkında olması gibi gerekçeler dil öğrenmede motivasyon faktörlerine dair 

eğitmen görüĢleri arasında bulunmaktadır. Sınıf içi motivasyonun kaynağı ise 

“öğretmenin çalıĢma konusunda yardım ve desteği” olarak gösterilmektedir 

(Özer ve Korkmaz, 2016: s.81). 

2.2.9 Almanca öğreniminde motivasyon sorunları 

Tezin bu bölümünde, Almanca öğreniminde motivasyon sorunları, Almanca 

öğrenim durumları, öğrenme ortamı ve materyalleri ile Almanca öğretiminden 

beklentiler üzerinde durulmuĢtur. 

2.2.9.1 Almanca öğrenim durumları 

Bilimsel, teknolojik ve küresel geliĢmelerin baĢ döndürücü hızla gerçekleĢtiği 

21. yüzyılda yabancı dil(ler) bilmenin önemi büyüktür. Yabancı dil(ler) bilmek, 

dilini öğrendiğiniz toplumu anlamak ve izlemek anlamına gelmektedir. 

Türkiye‟de yabancı dil(ler) bilmenin değeri gün geçtikçe çok daha fazla 

anlaĢılmaktadır. 

 Son 200 yıldır Türkiye‟de yabancı dil öğrenme konusunda farklı politikalar ve 

uygulamalar hayata geçirilmiĢtir. Çağımızın gerektirdiği bilgi toplumu olma 

yolunda yabancı dil(ler) öğretmenin gerekliliği tartıĢılmazdır. Özellikle Avrupa 

Birliği (AB) üyesi olmak amaç ve hedefinde olan Türkiye‟nin tek bir yabancı 

dili yeterli görmeyerek çok uluslu ve kültürlü uluslararası örgütlere nesillerini 

hazırlamak olmazsa olmaz bir gerçek olmuĢtur (DurmuĢçelebi, 2006: s. 286-

287). 

Türkiye‟de yabancı dil öğrenme ve öğretmenin sorunlu bir konu olduğu ve 

ülkemizin genel yapısıyla ilgili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple sorunun 

aĢılabilmesi için çok uzun yıllardır farklı politikalar ve eğitim -öğretim 

modelleri uygulanmıĢtır. Örneğin, ingilizce eğitimi ve öğretimi 19. yüzyılın 

ikinci yarısına, Tanzimat Dönemi‟ne (1839-1876) kadar uzanır. Ancak, 1923 ve 

1997 Cumhuriyet Dönemi‟nde eğitim ve öğretimde batılılaĢma politikaları ile 

daha baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. Özellikle, 1997 yılında yapılan Eğitim 
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Reformu sayesinde yabancı dil eğitim ve öğretimi konusunda daha ciddi adımlar 

atılmıĢtır. (Sarıçoban, 2012: s. 2643).  

Hayata geçirilen modeller yurtdıĢı ülkelerindeki dil öğretme ve öğrenme 

yaklaĢımlarını göz ardı etmemiĢtir. Ancak ülkemiz açısından toplumun genel 

yapısına hitap eden bir dil politikasının geliĢtirilmesinin gerekliliği net Ģekilde 

görülmektedir. Yapılan çalıĢmalar ana problemin yabancı dil öğretmek ve 

öğrenmek değil, genel eğitim politikaları ile uygulamalar arasındaki 

uyumsuzluktan kaynakladığını göstermektedir (Suna ve DurmuĢçelebi, 2013: s. 

21).  

Ülkemizde Almanca ikinci yabancı dil olarak önemini korumaktadır. 

Almancanın önemi iki ülke arasındaki tarihi iliĢkilerle ve özellikle AB ile 

devam eden siyasi ve ekonomik süreçler ile yakından iliĢkilidir. Türkiye‟nin 

Almanya ile daha yakın iliĢkiler kurmasında, dönemin Osmanlı Ġmparatoru II. 

Abdülhamit‟in Almanya Ġmparatoru II. Wilhelm ile Ġstanbul‟da bir araya 

gelmesi, iki ülke arasında Bağdat Demiryolu Projesi‟nin hayata geçirilmesi, 

Genç Türkler‟in Almanya‟ya yüksek tahsil için gönderilmeleri ve I.Dünya 

SavaĢı‟ndaki askeri iĢbirliği yatmaktadır (Boyacıoğlu, 2015: s.131).  

Türkiye‟de Almanca eğitim veren okullar 1957 yılında Almanya ile Türkiye 

arasında imzalanan Kültür AnlaĢması esasları çerçevesinde eğitim-öğretim 

faaliyetlerine baĢlamıĢ ve devam etmektedir.  YurtdıĢında, Kuzey Amerika ve 

Avrupa‟da, yükseköğrenimine devam eden Türk asıllı öğrenci sayısı 50 bine 

yakındır. Bu öğrencilerin eğitim öğretimlerinde en çok tercih ettikleri yabancı 

diller arasında Almanca; Ġngilizceden sonra ikinci sırada gelmektedir. Çok 

uluslu Ģirketler istihdam edecekleri personelin seçiminde Ġngilizce dıĢında 

ayrıca Almanca ya da birkaç diğer dili bilmelerini tercih sebebi olarak 

göstermektedirler. Dünyada uluslararası akademik yayın dilleri içinde almanca 

da bulunmaktadır. Almanya ve Almanca konuĢan ülkeler ERASMUS öğrenci ve 

personel hareketliliğinde sıklıkla ziyaret edilen ülkelerdir (Alptekin ve Tatar, 

2011: s. 1-50).  

Aynı zamanda almanca Avrupa dilleri arasında Ġngilizce ile aynı grupta yer 

aldığı için, Almanca öğrenirken iki dilin akrabalığından yararlanmak büyük 

kolaylık sağlamaktadır. Milli Eğitim müfredatında ikinci yabancı dil Almanca 

lisede baĢladığından, dili öğrenme yeterli bir seviyeye gelememektedir. Bu 
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konuda baĢarılı olmayan öğrencilerin, hedefe odaklanarak, motivasyonlarının 

artırılması gerekmektedir. Yücel (2019), öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak 

Almanca öğrenmek istemelerinin temelinde yatan baĢlıca sebebin Ġngilizce ile 

olan yakın yapısal benzerliği olduğunu savunmaktadır. Ancak bu durumun 

öğrencilere her zaman kolaylık sağlamadığı, iki dil arasındaki yakınlıkların 

negatif transferlere sebebiyet verdiği ve öğrenci kaynaklı hatalara yol açtığı 

görülmektedir (Yücel, 2019: s. 87-88).  

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 2012-

2013 eğitim yılında yürürlüğe giren yeni eğitim kanunu bağlamında yeniden 

düzenlenen ortaöğretim yabancı dil eğitimi, ikinci yabancı dil olarak 

Almancanın Türkiye‟deki algısını değiĢtirmiĢ ve Anadolu liselerinde zorunlu 

yabancı dil olarak okutulmaya baĢlanmıĢtır. 

Gardner‟ın (2006) sosyo-eğitim modeline göre yabancı dil öğreniminde iki 

anahtar faktör vardır. Bunlar sırasıyla, yetenek (kabiliyet) ve motivasyondur 

(Gardner, 2006).  Nitekim Yurtseven ve Altun (2017), yabancı dili öğrencilere 

aktarma sürecindeki sorunların anlaĢılabilmesi için motivasyon ve kazanım, 

yetenek, ilgi, tutum ve öngörü arasındaki bağlantıların netleĢtirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir.  

Yabancı dil öğreniminde bireyleri etkileyen faktörlerin baĢlıcaları isteklendirme 

ve yönteme dayalı yaĢ,  cinsiyet,  kiĢilik, yaĢam deneyimleri ve öğrenme 

stilleridir. Türkiye‟de yükseköğretim dâhil olmak üzere öğrenciler yaklaĢık 10 

yıl süresince 800 saat kadar yabancı dil eğitimi almaktadırlar. Diğer taraftan, 

yabancı dil öğrenme konusunda olumsuz neticeler alındığı gerçeği göz önünde 

tutulursa, bu kadar yoğun yabancı dil eğitiminin neden beklenen hedeflere 

ulaĢamadığının detaylı bir Ģekilde incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Arslan ve Akbarov (2010) „a göre , bu kadar çaba ve gayrete rağmen baĢarılı 

kazanımlar elde edilememesinin en önemli sebepleri arasında motivasyon 

eksikliği ve yanlıĢ öğrenme metotları sayılabilir.  

Benzer Ģekilde, IĢık (2008), yabancı dil eğitiminin kendi öz kaynaklarından 

beslenen kuram, yöntem ve malzemelerden oluĢmasını, genel anlamda yabancı 

dil eğitiminin geliĢmesi ve baĢarının artırılması için en önemli unsur olarak 

değerlendirmiĢtir. Türkiye‟de yabancı dil öğrenimi üzerine yürütülen bir 

araĢtırmaya göre yabancı dil öğretme politikalarının yetersizliği % 82,4, yabancı 
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dil derslerinin öğretmen merkezli olması % 75, yapıya fazla önem verilmesi % 

73,1, öğrencilerin yabancı dil öğrenmek için yeterli zaman ayırmaması %  64,8, 

sınıfların kalabalık oluĢu % 63,9 ve öğrencilerin yeterince motive edilmemeleri 

ise % 55,6 olarak bulunmuĢtur. Bu açıdan bakıldığında, motivasyonun yabancı 

dil öğretiminde çok önemli bir faktör olduğu anlaĢılmaktadır (Oktay, 2015: s. 

584).  

Bu gerçek ikinci yabancı dil öğretiminde de sonucu etkilemekte ve daha ileri 

incelemelerin gerekliliğini göstermektedir (Doğan ve Tuncer, 2016: s. 25). 

Yabancı dil öğrenme sürecinde motivasyon, öğrencinin öğrenme isteğini 

artırarak konuya ilgi duymasını ve etkin bir Ģekilde öğrenme ortamına 

katılmasını sağlamaktadır. 

2.2.9.2 Öğrenim ortamı ve materyalleri 

Eğitim gereksinimlerinin analizi ve analiz sonucu ortaya çıkan eğitim materyali 

gereksinimlerinin karĢılanmasının öğrencinin motive olmasını sağlayan kiĢisel 

özellikleri ile yakından iliĢkisi vardır (Kaya, 2006: s. 356-357). 

Yabancı dil öğretiminde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak görsel ve iĢitsel 

eğitim araçlarından faydalanabilinir. Ġnternet, web tabanlı uygulamalar, web 

tabanlı iletiĢim ağları, projektörler, TV, video ve diğer dijital cihazlar, filmler, 

belgesel yapımlar, animasyonlar gibi teknolojik araçlarından, öğrencilerin kendi 

geliĢimleri, yabancı kiĢilerle iletiĢim kurmaları ve daha hızlı ve etkin dil 

öğrenmeleri hususlarında yararlanabilinir. Bu sayede öğretim süreçleri 

zenginleĢir ve öğrenme düzeyi artar. Edgar Gale‟in (1969) YaĢantı Konisi 

Kuramı‟na göre insanların öğrenmesinde duyuların etkileri önemlidir. Buna 

göre insanların %83‟ü görme, %11‟i duyma, %3,5‟i koklama, %1,5‟i dokunma 

ve %1‟i ise tat duyularıyla gerçekleĢtirmektedir. Bu nedenle duyusal 

yeteneklerinden faydalanılmak istenen öğrencilere zengin öğretim materyalleri 

ve teknolojileri sunmanın yabancı dil eğitimi üzerinde olumlu etkileri olacağını 

ifade etmek yanlıĢ olmayacaktır (ġahin, 2013: ss. 42-44). 

2.2.9.3 Almanca öğreniminden beklentiler 

Almanca öğreniminde yetkin, bağımsız ve temel dil kullanımı gerekliliği 

Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Kriterleri  tarafından çok dillilik ve dili 

kullanabilme ilkeleri arasındadır. Ayrıca Avrupa Konseyi‟nin 2000 yılında 
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yayımladığı bildirgesi ise öğretilen yabancı dilin o dili konuĢan toplumun sosyal 

ve kültür özelliklerini öğretecek biçimde verilmesini tavsiye etmektedir 

(Kırmızı, 2009: s. 269). Bu görüĢün tersi biçimde, kültürel değerlerini kaybetme 

korkusu ve kendi kültürüne yabancılaĢma gibi endiĢeler geliĢeceği için mümkün 

olduğunca bu gibi faaliyetlerin azaltılmasını savunan görüĢler de bulunmaktadır . 

Öğrenciler arasında öğrendikleri yabancı dildeki yaĢanan hızlı ve sürekli 

değiĢimler sebepli beklentiler de yükselmektedir. Bu sebeple, bir öğrencinin o 

yabancı dilden ortalama beklentileri karĢılayabilmesi bakımından yeni 

yöntemlere baĢvurulmasını mecburi kılmaktadır. ĠĢ hayatında; etkileĢim, sözlü 

anlatım becerisi, çok kültürlülük ve mesleki faaliyetleri yerine getirebilmek 

özellikle yabancı dil öğretiminden beklenen sonuçlar arasında bulunmaktadır. 

Yabancı dil öğretimi öğrencinin ilgisini çekmez ve beklentilerine yanıt 

veremezse, bu problemin temelinde o dile karĢı öğrencinin beslediği olumsuz 

önyargıların olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. Bir yabancı dil ile günlük 

yaĢamda gerekli iletiĢimi kurmak açısından öğrenen kiĢiye o dili nerede ve nasıl 

kullanacağı hususlarında yeterli açıklama yapmak dil öğrenimine yönelik 

olumsuz fikirleri zamanla olumlu yönde etkileyebilmektedir  (Ege, 2011: s. 1-3). 

Dil öğretme sürecinde almanca öğretmenlerinin, öğrenme grubundaki 

öğrencilerde ön yargıları yıkması ve ders anlatımında ihtiyaç duyulabilecek 

yardımcı materyalleri sunması gerekmektedir. Bununla birlikte “Almanca neden 

öğrenilmeli” sorusuna detaylı bir açıklama yapmaları, sürecin iĢleyiĢini 

kolaylaĢtıracaktır. Avrupa Birliği yabancı dil öğretimi eki yabancı dil öğretim 

programları özet tablosunda, Belçika‟nın ilköğretim programında birincil 

hedefin “yabancı dil öğrenmeye yönelik ilginin uyanık tutulması” olduğu 

belirtilmektedir. Böylece öğrencilerin motivasyonlarında artıĢ sağlamak 

mümkün olmaktadır (Alkaç, 2020: s. 35). 

2.2.10 Almanca öğrenen öğrencilerin motivasyonu 

Tezin bu bölümünde, Almanca öğrenen öğrencilerin motivasyonu kapsamında 

Almanca dersinde motivasyon konusunda yapılmıĢ olan araĢtırmalardan 

bahsedilmiĢtir. 
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2.2.10.1 Almanca dersinde motivasyon araĢtırmaları 

Dil pek çok bakımdan kendine özgü değerler taĢır. Bu önemli değer ler arasında 

en önemlileri; düĢünebilme becerisi, geçmiĢ ve gelecek arasında köprü 

oluĢturma, birey olabilme, ulus bilincine sahip olma, dünyayı daha geniĢ 

perspektiften görerek ulusüstü davranmaktır. KiĢi, mensubu olduğu toplumun 

kendine has özelliklerini ve de kültürel mirası ve bilgi birikimini anadili ile 

edinirken yabancı toplumların bu karakteristiklerine de o toplumların dillerini 

bilerek sahip olabilecektir. Bu sayede kültür ve bilginin geçmiĢten günümüze ve 

de ileriye dönük taĢıyıcıs rolüne sahip olan dili aracılığıyla iletiĢim, etkileĢim ve 

bilgi paylaĢımı gerçekleĢtirebilir (ġahin, 2009; Kolaç, 2008). 

Ülkemizde yabancı dil öğrenimi sorunların yaĢandığı bir alandır. Bu gibi 

sorunlardan baĢlıcaları; yabancı dil öğrenmeye baĢlama yaĢı kaçtır, MEB‟in 

„‟Yabancı dil öğretiminde yeterlilik düzeyi nedir?‟‟ ailede Türkçe konuĢmak 

yabancı dil öğrenimini ne düzeyde etkilemektedir öne çıkmaktadır (Özer ve 

Korkmaz, 2016: ss. 62-63). Yabancı dil öğretimini etkileyen faktörlere dönük 

gerçekleĢtirilen araĢtırmalardan bazıları Ģunladır:  

 Çam, Serindağ ve ĠĢigüzel (2010), Almanca öğrenme motivasyonu düzeyinin  

dıĢsal motivasyon temelli olduğunu göstermiĢtir. 

 ĠĢigüzel ve Kırmızı (2014) tarafından yapılan çalıĢmada, lise düzeyi Almanca 

öğrenme sürecinde baĢarısızlığa neden olan faktörler arasında öğrenci 

kaynaklı faktörlerin baĢı çektikleri anlaĢılmıĢtır. 

 Çoraklı ve ark. (2016) tarafından yürütülen bir araĢtırmada, teknolojik 

yeniliklerin öğrencilerin Almanca öğreniminde derse katılımını teĢvik ettiği 

ve motivasyonlarını yükselttiği gösterilmiĢtir. 

 Uslu ve Uyanık (2017), incelemelerinde Almanca öğrenen öğrencilerde 

motivasyonun orta düzeyde olduğunu ve bu nedenle baĢarılı olabilmek için 

beklenen gayreti göstermediklerini belirlemiĢtir. 

 ĠĢler ve Günbayı (2017), öğretmenlerin dil eğitiminde ölçme ve 

değerlendirme konusunda karĢılaĢtıkları sorunlar incelendiğinde, öğrencilerde 

motivasyon eksikliğinin ikinci sırada (%68.7)  yer aldığını tespit etmiĢtir. 

 Alkaç (2020) tarafından Ġstanbul Anadolu Yakası‟nda özel bir okulda 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 9-14 yaĢ aralığındaki 

öğrencilerde yürütülen bir araĢtırma, öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak 



27 

Almanca öğretiminde çağdaĢ ve geliĢmiĢ altyapıya sahip oldukları ve 

uygulama ağırlıklı öğretim anlayıĢını uyguladıkları görülmektedir. 

2.2.11 Almanca öğrenme stratejileri 

Tezin bu bölümünde Almanca öğrenme stratejilerinden biliĢsel ve duyuĢsal 

öğrenme stratejileri ile sosyal hayatta Almanca kullanım stratejisi üzerinde 

durulmuĢtur. 

2.2.11.1 BiliĢsel öğrenme stratejisi 

Öğrencilerin, ikinci yabancı dil öğreniminde karĢılaĢtıkları yeni bilgileri 

anlamlandırmaları ve öğrenebilmeleri için daha önce öğrendikleri yabancı dile 

ait bilgileri ve deneyimlerini kullanabilmeleri önemlidir. Önceden öğrendikleri 

yabancı dil hakkındaki edinimleri önbilgi olarak kabul edilirse, ikinci yabancı 

dil öğreniminde kendileri için rehber olmasını beklemek hatalı olmayacaktır. Bu 

durum onları daha bağımsız veya özerk yapar ve özerk olmanın biliĢsel öğrenme 

stratejisi ile yakından iliĢkisi bulunmaktadır. Otonom öğrenme artık öğrenmenin 

nasıl gerçekleĢtiğini betimleyen bir terim olarak değil, öğrenciye özgü bir 

özellik olarak ele alınmaktadır. Otonom öğrenci nasıl öğreneceğini bilen 

öğrencidir. Bu bağlamda yapılan uygulamaların hedefi öğrencinin öğrenme 

kapasitesini artırmaya yöneliktir.Dahası anadilini ve ikinci dili öğrenen kiĢiler, 

hem biliĢsel, duyuĢsal ve davranıĢsal olarak hem de çevresel ve sosyal olarak 

farklı özelliklerle donanmıĢlardır. Özetle biliĢsel stratejiler, yabancı dil öğrenme 

sürecinde düĢünme, planlama, öğrenme ve faaliyetleri kontrol edebilme gibi 

öğrencinin dili ne derece iyi öğrendiğini belirlemede kullanılan 

yaklaĢımlardır.BiliĢsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel süreçlere 

dayalı olan öğrenmedir.  (Akıllılar, 2013: ss. 276-277). Bu yaklaĢıma göre insan 

dikkat, algı, düĢünme gibi zihinsel süreçlerle çevresini anlar ve yorumlar. Yani 

davranıĢı biçimlendiren zihinsel süreçlerdir. 

2.2.11.2 DuyuĢsal öğrenme stratejisi 

Öğrencilerin yabancı dil öğrenmesinde yalnızca biliĢsel yaklaĢımlar yeterli 

değildir. ÇağdaĢ eğitim anlayıĢında öğretim, öğrencinin duygusal boyutunu da 

dikkat almakta, kiĢinin düĢüncelerinin duygularından fazlasıyla etkilendiği 

gerçeğini iyi bilmektedir. Bir diğer ifadeyle, duyguların olumlu yönde geliĢmesi 

veya oluĢması demek, öğrencinin öğrenmesi gereken bilgilerden bu süreçte 
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keyif alması anlamına gelmektedir. Olumlu hislerin olması, genel olarak 

öğrenimi olumlu etkilediği için, ikinci bir yabancı dil olarak almanca eğitiminde 

özellikle alman kültürüne karĢı da pozitif fikirler ve hisler beslemelerinin 

yolunu açar (Hanbay, 2007: ss. 78-79). 

2.2.11.3 Sosyal hayatta almanca kullanma stratejisi 

Ġkinci bir yabancı dil öğrenmede kullanılan stratejilerden birisi ise sosyal 

hayatta o dili kullanmaya çalıĢmaktır. Elbette, bu aĢamaya gelebilmek için 

yabancı dile ait yeterli sayıda sözcük ve gramer öğrenmek gereklidir. Özellikle 

sosyal hayatta son derece önemli yeri olan nezaket, selamlaĢma, alıĢ ve veriĢ 

yaparken kullanılan yapılar, sayılar, resmi iĢlemler ve pek çok faaliyete ait 

yeterli sözcük sayısına ulaĢmak önemlidir (Tezel, 2014: ss. 25-28).  

Bunların dıĢında, anadili öğrencilerin öğrenmeye çalıĢtıkları yabancı dili 

konuĢan kiĢi(ler) ile konuĢmak önemli olup, muhatap yabancı kiĢinin öğrencileri 

doğru yönlendirmesi ve desteklemesi önemlidir. Eğitmenler, yabancı dili kolay 

öğretmek için sosyal hayatı canlandıran ezberlenmiĢ cümleler ve diyaloglar, rol 

uygulamaları, hazırlanmıĢ diyaloglar/konuĢmalar, yalnız veya grupta okuma ve 

yazma gibi planlanmıĢ yaklaĢımlardan faydalanabilirler (Tezel, 2014: ss. 25 -

28). 
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3.  YÖNTEM 

3.1 AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalıĢmada, Ġstanbul ilinde yerleĢik iki Anadolu lisesinde eğitim ve 

öğretimine devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki Türk öğrencilerin ikinci 

yabancı dil olarak Almanca öğrenmesi sürecinde motivasyonun etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada, sınıf düzeyi ile motivasyon, yaĢ ile 

motivasyon, ailelerin eğitim düzeyi ile motivasyon ve cinsiyet ile motivasyon 

arasındaki iliĢkilerin irdelenmesi ve ortaya konulması hedeflenmiĢtir.  

Almanca, dünyanın en çok konuĢulan yabancı dilleri arasındadır. 2000‟li 

yıllarda Türk Milli Eğitim sisteminde yapılan değiĢiklikler ile Almancanın 

Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak okutulmasının yolu açılmıĢtır. 

Diğer taraftan yabancı dil öğretiminin Türkiye‟de oldukça sorunlu olduğu 

bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin yabancı dilde ortalama yeterlilik 

kazanmalarında olumsuz anlamda etkili faktörlerden bir kaçı ise toplumun ve 

dilin dinamik değiĢkenlik göstermeleridir. Bu da yabancı dil öğreniminde yeni 

yaklaĢımların geliĢtirilmesini ve uygulanmasını adeta mecburi kılmaktadır.  

Öğrencilerin beklentilerine yanıt vermemek onların yabancı dile karĢı olumsuz 

ve önyargılı davranmalarında etkili olmaktadır.  

Bu araĢtırmanın özgün yönü, ikinci zorunlu yabancı dil olarak Almancanın 

öğretildiği Anadolu lisesi öğrencilerinin motivasyon düzeylerini etkileyen 

faktörleri belirlemek olmasıdır. Ayrıca çalıĢmanın alana katkıları arasında ikinci 

yabancı dil eğitiminde güncel veriler sağlayarak tartıĢma ve ileri araĢtırma  

potansiyeli oluĢturması, hâlihazırda yapılmıĢ çalıĢmaların yeniden tartıĢılmasına 

destek olması, yabancı dil eğitim ve öğretiminde yeni yaklaĢımlar 

geliĢtirebilmek için referans olması ve konu hakkında araĢtırma yapacak 

olanlara yol gösterici olması sayılabilir. 
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3.2 AraĢtırmanın Özeti ve Kapsamı 

Bu çalıĢmada, Anadolu lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almancayı 

öğrenme süreçlerinde motivasyon düzeylerini etkileyen faktörler incelenmiĢtir. AraĢtırma, kiĢisel 

bilgiler (cinsiyet, yaĢ, aile eğitim düzeyi ), içsel ve dıĢsal motivasyon seviyeleri ve ikinci yabancı dil 

olarak almanca öğrenmeden beklentileri ile bu süreçte kendilerini nasıl gördükleri boyutları arasındaki 

bağlantıları anlamaya dönük kurgulanmıĢtır. AraĢtırma özeti ġekil 3.1‟de gösterilmiĢtir. Bu çalıĢma, 

Ġstanbul ilinde yerleĢik iki Anadolu lisesinde eğitimlerine devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri 

ile kısıtlanmıĢtır. 

 

ġekil 3.1: AraĢtırmanın Özeti 

Bu çalıĢmada, öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmede içsel 

ve dıĢĢal motivasyonların etkileri olup olmadığının etkili ise düzeylerinin 

belirlenmesi, öğrencilerin beklentilerinin saptanması ve Almanca öğrenme 

konusunda kendilerini nasıl gördüklerinin anlaĢılması kapsam içine dahil 

edilmiĢtir.  

3.3 AraĢtırmanın Problemi 

AraĢtırmanın problemi, Ġstanbul ilinde lise eğitimine devam eden 9, 10, 11 ve 

12.sınıf Anadolu lisesi öğrencilerinin Almancayı ikinci yabancı dil olarak 

zorunlu öğrenmeleri üzerinde motivasyon faktörünün etkilerini bazı demografik 

veriler ile analiz etmek ve ortaya koymaktır. 

3.4 Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın örneklemi, olasılıksız (non-probability)  örnekleme 

yöntemlerinden zincir örneklem (snowball sampling)  yöntemi ile yapılmıĢtır. 



31 

Bu yöntem daha çok gözlemsel saha araĢtırmalarında kullanılır, kolay olan 

seçilerek zaman, para ve çabadan tasarruf sağlamak amaçlanır. Bu yaklaĢım, 

kiĢiden kiĢiye, kiĢiden de durumlara ulaĢarak farklı olguları açıklayabilmek için 

kullanılır. Bu yaklaĢım sayesinde, sınırlılıkları olmakla birlikte, örnekleme 

alınacak kiĢilerin tam net biçimde belirli olmaması durumunda kullanıĢlı olan 

bir yaklaĢımdır  (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004).  

Bu bağlamda, çalıĢmanın örneklemi, Ġstanbul ilinde yerleĢik iki Anadolu 

lisesinde eğitimine devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan ve ikinci 

yabancı dil olarak zorunlu Almanca dersi alan toplam  121 kız ve erkek öğrenci 

olarak seçilmiĢtir. 

3.5 Veri Toplama Yöntem ve Teknikleri 

Motivasyonun yabancı dil ve ikinci yabancı dil öğretiminde yeri ve etkilerini 

irdeleyen alanyazında mevcut bilimsel raporlar ve yayınlar incelenmiĢtir. Anket 

uygulaması, Hanbay (2007) tarafından hazırlanmıĢ anket sorularından 

alınmıĢtır. Anket uygulaması için Ġstanbul Valiliği Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden izin alınmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılım gönüllülük ilkesi üzerine kurgulanmıĢ, uygulama öncesi 

anket, amaç ve hedefleri hakkında öğrencilere bilgi verilmiĢtir. Ankete katılan 

öğrencilerin verdikleri cevapların doğru ve samimimi olduğu kabul edilmiĢtir. 

Ayrıca, katılımcılara verdikleri yanıtların gizliliğinin korunacağı ve amacı 

dıĢında kullanılmayacağı özellikle belirtilmiĢtir.  

Bu açıklamaların ardından anket uygulaması için toplam bir saat mühlet 

verilmiĢ ve belirtilen süre içinde anket uygulaması sorunsuz biçimde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Anket uygulamasının ilk bölümünde katılımcılara , demografik bilgileri tespite 

dönük; ad-soyad bilgileri(isteğe bağlı), sınıfı, cinsiyeti (kız veya erkek), yaĢı, 

anne ve babanın eğitim seviyesi, dil seviyesi ve eğitimini sürdürdüğü okulu 

sorulmuĢtur. Uygulamanın ikinci bölümünde ise toplam 18 adet sorudan oluĢan 

ve ikinci yabancı dil olarak almanca dersine yönelik tutum ölçeğini 

yanıtlamaları istenmiĢtir. Ġkinci bölümde, tutum ölçeği; içsel motivasyon düzeyi 

(5 adet soru), dıĢsal motivasyon düzeyi (4 adet soru), beklenti düzeyi (5 adet 
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soru) ve kendini nasıl gördüğü düzeyi (4 adet soru) olmak üzere dört alt 

boyuttan meydana gelmiĢtir.  Öğrenciler, bu soruları 5 dereceli Likert türü ölçek 

(1- Hiç Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-

Tamamen katılıyorum) ile yanıtlamıĢtır. 

3.6 Ġstatistik Analiz 

Anket uygulaması sonucu elde edilen bulgular SPSS 19 hazır istatistik paket 

programı ortamına aktarılmıĢ, betimleyici (demografik) hesaplamalar ve 

istatistiksel analizler (bağımsız t testi ve anova analizi) kullanılarak 

çözümlemesi yapılmıĢtır. P<0,05 anlamlılık düzeyi ölçüt kabul edilmiĢtir. 

3.7 AraĢtırmanın Kısıtlılıkları 

AraĢtırma, Ġstanbul ilinde yerleĢik eğitim ve öğretimine devam eden iki 

Anadolu lisesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile kısıtlanmıĢtır.  
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4.  BULGULAR 

4.1 Demografik Bulgular 

Yapılan analiz sonucunda toplam 121 katılımcıya ait demografik bilgiler Tablo 

4.1‟de gösterilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %24‟ü 9.sınıf, 

%27,3‟ü 10.sınıf, %34,7‟si 11.sınıf ve %14‟ü ise 12.sınıf olarak belirlenmiĢtir.  

Öğrencilerin, cinsiyet göre dağılımı %43 kız ve %57 erkektir. Cinsiyet 

açısından katılımcılar arasında bir dengenin olduğunu söylemek hatalı 

olmayacaktır.  

Ankete katılan kiĢilerin %8,3‟ü 14 yaĢ, %24,8‟i 15 yaĢ, %29,8‟i 16 yaĢ, %28,1‟i 

17 yaĢ ve %9,1‟inin ise 18 yaĢında oldukları tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmaya iĢtirak eden kiĢilerin ebeveynlerinin eğitim durumlarıyla ilgili 

bulgulara göre ilkokul mezunu anne oranı %9,9 iken baba oranı %9,1; ortaokul 

mezunu olan anne oranı %28,1 iken baba oranı %21,5, lise mezunu anne oranı 

%%44,6 iken baba oranı %47,9 ve üniversite mezunu anne oranı %17,4 iken 

baba oranı %27,5‟tur.  

Öğrenciler dil seviyelerini ölçmeye dönük soruya ise; %45,5 orta-alt düzey, 

%42,1 orta düzey, %5 orta-üst düzey ve %7,4 üst düzey Ģeklinde yanıt 

vermiĢtir.  

Katılımcıların %72,7‟si Beyoğlu Koleji‟nde %27,3‟ü ise Özel Balkaya Anadolu 

Lisesinde eğitim görmektedir.  
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Çizelge 4.1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

N=121 n % 

Sınıfı 

9. Sınıf 29 24,0 

10. Sınıf 33 27,3 

11. Sınıf 42 34,7 

12. Sınıf 17 14,0 

Cinsiyeti 

Kız 52 43,0 

Erkek 69 57,0 

YaĢı   

14 10 8,3 

15 30 24,8 

16 36 29,8 

17 34 28,1 

18 11 9,1 

Anne Eğitim Düzeyi 

Ġlkokul  12 9,9 

Ortaokul 34 28,1 

Lise 54 44,6 

Üniversite 21 17,4 

Baba Eğitim Düzeyi 

Ġlkokul  11 9,1 

Ortaokul 26 21,5 

Lise 58 47,9 

Üniversite 26 21,5 

Dil Seviyesi 

Orta-alt düzey 55 45,5 

Orta Düzey 51 42,1 

Orta-Üst Düzey 6 5,0 

Üst Düzey 9 7,4 

Devam edilen okul 

Beyoğlu Koleji 88 72,7 

Balkaya Anadolu Lisesi 33 27,3 
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4.2 Güvenirlilik Analizi Bulguları 

Ölçeklerin önce geçerlik ve sonra güvenirlilik analizine bakıldığında tüm 

ölçeklerden gelen verilerin istatistiksel açıdan güvenilir olduğu (>0,60) 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (Tablo 4.2).  

Çizelge 4.2: Güvenirlik Analizi Tablosu 

Ölçek Ġsmi Cronbach Alpha Değeri 

Beklenti Düzeyi Alt Boyutu 0,707 

DıĢsal Motivasyon Alt Boyutu 0,853 

Ġçsel Motivasyon Alt Boyutu 0,923 

Kendini Nasıl Gördüğü Alt Boyutu 0,674 

Ölçek Genel 0,876 

Yapılan güvenirlik testi sonucunda ölçeklerin 0,60 güvenirlik sınırının üstünde 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

4.3 T-Testi Bulguları 

Katılımcıların cinsiyet değiĢkenine göre ölçek sorularına verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde ölçek alt boyutlarında erkek ve kız katılımcılar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (p>0.05). 

Ġçsel motivasyon alt boyutunda, erkek 12,89±4,97 iken kız 13,41±4,18 

(p=0,544); dıĢsal motivasyon alt noyutunda, erkek 11,76±3,78 iken kız 

11,71±3,16 (p=0,941); beklenti düzeyinde erkek 16,54±3,67 iken kız 

15,16±3,98 (p=0,050) ve kendisi nasıl gördüğü alt boyutunda ise erkek 

9,78±3,64 iken kız 8,76±3,13 (p=0,101) olarak belirlenmiĢtir. Bu bağlamda 

ankete katılan öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar bakımından aralarında 

istatistiksel bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 4.3). 
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Çizelge 4.3: Cinsiyete ĠliĢkin T Testi Tablosu  

Ölçekler Cinsiyet F Değeri P 

Erkek Kız 

Medyan±/Ss Medyan±/Ss 

Ġçsel Motivasyon 12,89±4,97 13,41±4,18 3,108 0,544 

DıĢsal Motivasyon 11,76±3,78 11,71±3,16 2,166 0,941 

Beklenti Düzeyi 16,54±3,67 15,16±3,98 0,348 0,050 

Kendini Nasıl Gör. 9,78±3,64 8,76±3,13 1,070 0,101 

 

Katılımcıların okul değiĢkenine göre ölçek sorularına verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde ölçek alt boyutlarında Beyoğlu Koleji öğrencileriyle ve 

Özel Balkaya Anadolu Lisesi öğrencileri arasında içsel motivasyon alt 

boyutunda (12,65±4,57 ve 14,36±4,63) (p=0,071); beklenti düzeyi alt boyutunda 

(15,53±4,05 ve 17,04±3,07) (p=0,055) ve kendini nasıl gördüğü alt boyutunda 

(9,23±3,47 ve 9,65±3,46) (p=0,561) istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

olmadığı belirlenmiĢtir. Diğer taraftan,  dıĢsal motivasyon alt boyutunda ise 

Beyoğlu Koleji‟nde okuyan öğrencilerle (11,25±3,58) Özel Balkaya Anadolu 

Lisesi öğrencileri (13,05± 2,98) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (p=0,012<0.05) (Tablo 4.4). 

Çizelge 4.4: Okula ĠliĢkin T Testi Tablosu  

Ölçekler Okul F Değeri P 

Beyoğlu Balkaya 

Medyan±/Ss Medyan±/Ss 

Ġçsel Motivasyon 12,65±4,57 14,36±4,63 0,024 0,071 

DıĢsal Motivasyon 11,25±3,58 13,05±2,98 1,474 0,012 

Beklenti Düzeyi 15,53±4,05 17,04±3,07 2,344 0,055 

Kendini Nasıl Gör. 9,23±3,47 9,65±3,46 0,081 0,561 

 

Özetle, ölçek alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı bir bağlantı 

bulunamazken yalnızca dıĢĢal motivasyon ile okul arasında anlamlı bir 

korelasyon olduğu görülmüĢtür. 
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4.4 Anova Analizi Bulguları 

Yapılan Anova analizi ile katılımcılar arasındaki gruplarda bulunan farklılıklar 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda sadece içsel motivasyon alt boyutunda 

istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (p=0,036). Gruplar 

arasındaki anlamlı farkı ölçmek adına Post-Hoc analizi‟nden LSD testi 

uygulanmıĢtır. Bu farklılıklar onuncu sınıflar ile diğer sınıf kademeleri (9, 11 ve 

12.sınıflar) arasında bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 4.5).  

Çizelge 4.5: Sınıfa ĠliĢkin Anova Analizi Tablosu  

Ölçekler Sınıflar F Değeri p Fark Olan 

Gruplar 1 2 3 4 

Ortalama Sıklık 

Ġçsel 

Motivasyon 

181,475 2,946 0,036 9.Sınıf-10.Sınıf* 

11.Sınıf-10.Sınıf* 

12.Sınıf-10.Sınıf* 

DıĢsal 

Motivasyon 

23,708 0,633 0,595  

Beklenti 

Düzeyi 

93,573 2,157 0,097  

Kendini 

Nasıl Gör. 

55,937 1,580 0,198  

*p<0,05 

Yapılan Anova analizi ile katılımcılar arasındaki gruplarda bulunan farklılıklar 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda ölçeğin tüm boyutları ile öğrencilerin 

Almanca dil seviyeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır (p>0.05) (Tablo 4.6). 

Çizelge 4.6: Dil Seviyesine ĠliĢkin Anova Analizi Tablosu  

Ölçekler Dil Düzeyi F Değeri P 

Ortalama Sıklık 

Ġçsel Motivasyon 50,160 0,772 0,512 

DıĢsal Motivasyon 63,386 1,741 0,162 

Beklenti Düzeyi 100,424 2,325 0,078 

Kendini Nasıl Gör. 34,088 0,948 0,420 

p>0.05 
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Yapılan Anova analizi ile katılımcılar arasındaki gruplarda bulunan farklılıklar 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda sadece “Ġçsel Motivasyon” alt boyutunda 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Gruplar arasındaki anlamlı 

farkı ölçmek adına Post-Hoc Analizi‟nden LSD testi uygulanmıĢtır. Bu anlamlı 

fark sadece ortaokul ve lise öğrencileri arasında bulunmaktadır (p<0.05) (Tablo 

4.7). 

Çizelge 4.7: Annenin Eğitim Seviyesine ĠliĢkin Anova Analizi Tablosu  

Ölçekler Annenin Eğitim Düzeyi F Değeri p Fark 

Olan 

Gruplar 

Ġlkokul Ortaokul Lise Üniv. 

Ortalama Sıklık 

Ġçsel 

Motivasyon 

185,667 3,019 0,033 Ortaokul-

Lise* 

DıĢsal 

Motivasyon 

85,300 2,380 0,073  

Beklenti 

Düzeyi 

34,115 0,760 0,519  

Kendini 

Nasıl Gör. 

92,281 2,677 0,050  

*p<0,05 

 

Yapılan Anova analizi ile katılımcılar arasındaki gruplarda bulunan farklılıklar 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda içsel motivasyon ve dıĢsal motivasyon 

alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur. Gruplar 

arasındaki anlamlı farkı ölçmek adına Post-Hoc Analizi‟nden LSD testi 

uygulanmıĢtır. Bu kapsamda içsel motivasyon alt boyutunda ilkokul-ortaokul, 

ilkokul-üniversite, ortaokul-lise ve lise-üniversite eğitim düzeyi olan bireyler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur. DıĢsal motivasyon alt 

boyutunda ise ilkokul-ortaokul, ilkokul-lise, ilkokul-üniversite ve ortaokul-lise 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuĢtur (Tablo 4.8). 
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Çizelge 4.8: Babanın Eğitim Seviyesine ĠliĢkin Anova Analizi Tablosu  

Ölçekler Babanın Eğitim Düzeyi F Değeri p Fark Olan 

Gruplar Ġlkokul Ortaokul Lise Üniv. 

Ortalama Sıklık 

Ġçsel 

Motivasyon 

240,547 4,003 0,009 Ġlkokul-

Ortaokul** 

Ġlkokul-

Üniversite* 

Ortaokul-

Lise* 

Lise-

Üniversite* 

DıĢsal 

Motivasyon 

196,293 5,948 0,001 Ġlkokul-

Ortaokul** 

Ġlkokul-Lise** 

Ġlkokul-

Üniversite** 

Ortaokul-

Lise* 

Beklenti 

Düzeyi 

17,702 0,391 0,760  

Kendini 

Nasıl Gör. 

20,500 0,565 0,639  

*p<0,05 

**p<0,01 
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5.  TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalıĢmada, Anadolu lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitim ve öğretimine 

devam eden ve ikinci yabancı dil olarak zorunlu Almanca dersi alan 

öğrencilerin öğrenme süreçlerinde motivasyonun etkileri incelenmiĢtir. E lde 

edilen sonuçlara göre öğrencilerin Almanca öğrenmede sınıf düzeylerinin içsel 

motivasyonları; ebeveynlerinin eğitim düzeylerinin ise içsel ve dıĢsal 

motivasyonları üzerinde etkili olduğu ve aralarında pozitif yönde bağlantı 

bulunduğu anlaĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda dil öğrenme motivasyonunu 

önemsedikleri ve katılan öğrencilerin yarısından fazlasının yabancı dili 

öğrenmede dıĢsal motivasyona sahip oldukları sonucuna varılmıĢtır. (Ekmekçi, 

2019: s. 1). 

Yabancı dil öğreniminde öğrencileri etkileyen faktörlerden baĢlıcaları: motive 

etme, yaĢ, cinsiyet, kiĢilik ve sosyal hayatta tecrübelerdir. Yöntemlerin de 

elbette etkisi bulunmaktadır. Türkiye‟de yoğun yabancı dil öğretimi saat lerine 

rağmen, hedefler beklendiği biçimde gerçekleĢmemektedir. Bu konuda, fikir 

ileri süren araĢtırmacılardan Arslan ve Akbarov (2010)  ve Gür (2018), baĢarısız 

neticelerin alınmasında ana değiĢkenin motivasyon ve yöntem esaslı sorunlar 

olduğunu savunmaktadır. Diğer taraftan, IĢık (2008)‟ın görüĢü ile paralel 

Ģekilde Türkiye‟de yabancı dil öğretiminin ülkenin kendisine özgü 

niteliklerinden ve dinamiklerinden yola çıkılarak yapılandırılmasının gerekliliği 

anlaĢılmaktadır.  

Nitekim alanyazında yabancı dil öğreniminde görülen baĢarısızlığın telafisi 

açısından uygulanan model ve politikaların yetersizliği IĢık (2008) ve Oktay 

(2015) tarafından %82 oranında belirlenmiĢ, öğretmen faktörü %75 etkili 

bulunduğu görülmüĢ ve öğrencilerin motivasyon eksikliği ise %55,6 olarak 

tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Anadolu liselerinde zorunlu ikinci yabancı dil 

olarak öğretilen almancanın öğrenilmesinde,  motivasyon faktörünün kiĢisel 

(demografik) ve öğrencilik özelliklerine göre etkileĢimi incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada elde edilen bulgular ile kapsamı, diğer ulusal ve uluslararası 
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incelemeler ile benzerlikler göstermiĢ olup; motivasyonun diğer bazı kiĢisel 

özelliklerle birlikte Almanca öğreniminde belirleyici oldukları anlaĢılmıĢtır. Bu 

sonuçlar, Almancanın ikinci yabancı dil olarak öğretiminde daha ileri 

araĢtırmaların yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. 

Yabancı dil öğreniminde demografik özelliklerin etkilerini anlamaya dönük 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Kırmızı ve ĠĢıgüzel (2016), Elazığ‟da üç Anadolu 

lisesinde 11.sınıf öğrencilerinin almanca öğrenme süreçlerini incelemiĢtir. 

Bulgulara göre, cinsiyet ile motivasyon ve baĢarı seviyesi arasında anlamlı bir 

iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Çam, Serindağ ve ĠĢigüzel (2010) tarafından 

yapılan bir diğer çalıĢma ise, öğrencilerin cinsiyetinin Almanca öğrenme 

baĢarısında etkisi olmadığını belirlemiĢtir. Yaprak ve Demirci (2013), Almanca 

öğrenirken baĢarı ya da kiĢisel zorlanma düzeyinin sınıf ve cinsiyet ile arasında 

anlamlı iliĢki olmadığını savunmuĢtur. Almancanın yabancı dil olarak 

öğretiminde çalıĢmalar yapan Hanbay (2013) ise, Adıyaman‟da yerleĢik üç 

Anadolu lisesinde toplam 255 öğrencinin cinsiyetin kendi kendine öğrenme 

veya özisteklilik üzerinde pozitif etkisi olduğunu ve durumun kız öğrenciler 

lehine göründüğünü ortaya koymuĢtur. Bu araĢtırmada, çalıĢmaya dahil edilen 

öğrencilerin cinsiyet farklılığı içsel motivasyon düzeylerini etkilemezken, diğer 

taraftan ise sınıf farkının dıĢĢal motivasyonları ile manidar bağlantısı olduğunu 

göstermiĢtir.  

Öğrencilerin yabancı dil öğrenmesinde, ebeveynlerinin eğitim durumlarının 

etkilerini inceleyen çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu konuda, Kırmızı ve ĠĢıgüzel 

(2016), Anadolu lisesi 11.sınıf öğrencilerinin Almanca öğrenme süreçleri 

dahilinde, ebeveyn eğitim durumunun motivasyon ve baĢarı seviyesi ile 

aralarında anlamlı iliĢki olduğunu belirlemiĢtir. Benzer Ģekilde, yine, Kırmızı ve 

ĠĢigüzel (2014) baĢka bir bölgedeki Anadolu lisesindeki öğrenciler üzerinde 

gerçekleĢtirdikleri incelemede aynı sonuca ulaĢmıĢlardır. Bu araĢtırmada 

öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumları; annelerin % 23.3‟ü üniversite 

mezunu ve %76.7‟sinin lise veya ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiĢtir. 

Babaların eğitim düzeyi bilgilerine göre % 42.5‟i üniversite ve % 57.5‟i lise 

veya ilköğretim mezunudur. Bu çalıĢmada ise annelerin %17,4‟ü ve babaların 

%21,7‟si üniversite mezunudur. Diğer yazarlar ile bu incelemeye dahil edilen 
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öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim seviyeleri, iller farklı olmasına rağmen 

birbirlerine yakın veya benzer çıkmaktadır.  

Yakın benzerliklerin Türkiye genelinde paralel çalıĢmaların sonuçlarının 

birbirleriyle örtüĢmesini açıklamakta kullanıĢlı olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. Özellikle ebeveyn eğitim düzeyinin Almancanın ikinci zorunlu 

yabancı dil olarak öğretildiği Anadolu liselerinde içsel ev dıĢĢal motivasyonu 

etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, öğrencinin baĢarısız olması sadece 

öğretmene yüklenmemelidir. Öğrencilerin öğrenme baĢarılarını etkileyen 

faktörler arasında cinsiyet, aile (ebeveyn eğitim düzeyi, ders çalıĢma ortamı, 

ailenin ekonomik koĢulları) ve öğrencinin öğrenme sürecindeki fonksiyonel 

durumu (motivasyon, baĢarı inancı) sayılabilir.  

Korkmazer ve Aslan (2018) ise öğrencilerin daha önce öğrendikleri diğer 

yabancı dilden edindikleri birikimlerini kullanmaya çalıĢtıklarını belirterek 

özellikle görsel ve motivasyonu artırmak için interaktif eğlenceli ve karĢılıklı 

iletiĢimin fazla olduğu faaliyetlerin düzenlenmesini önermiĢlerdir.  Benzer 

Ģekilde, Balcı (2017) ve Karaman (2017) da eğitmenlerin Almanca öğretiminde 

öğrencileri daha fazla güdüleyecek ve katılımın yüksek gerçekleĢmesini 

sağlayacak materyaller ve araçlar kullanmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır.  

Ünver ve Genç (2013), Anadolu liselerinde Almanca öğreniminde kullanılan 

ders materyallerinde görsel öğelere yeterince yer verildiğini, Almanca 

öğretmenleri arasında görüĢ ayrılığı bulunduğunu ve nicel durumun aldatıcı bir 

faktör olduğunu savunmaktadır. Özetle görselliğin öğrencide farklılık yaratacak 

Ģekilde kullanılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu durum ise yine yabancı 

dil öğretiminde ve öğreniminde öğrenci kadar eğitmenin de rolü ve yerine iĢaret 

etmektedir. 

Ġkinci bir yabancı dil öğrenme stratejilerinde olası eksik ya da yetersizliklerin, 

öğrencilerin Almanca öğrenmesi sürecinde anlatım hatalarına yol açacağı 

söylenebilir (Kırmızı, 2016: ss. 90-100). Kırmızı (2016) tarafından yürütülen bir 

araĢtırma, öğrencilerin Almanca dil becerileri öğrenmek yerine daha çok gramer 

odaklı düĢündüklerini, hatalarının %73‟ünün dilbilgisi esaslı olduğunu 

göstermiĢtir (Kırmızı, 2016: ss. 90-100). Halbuki bir yabancı dili öğretir ve 

öğrenirken, yeni stratejiler arasında, sosyal hayatta kullanma becerilerinin 

artırılması gerektiği iyi bilinmektedir. Bir diğer ifadeyle bir yabancı dili iyi 
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seviyede öğrenmek için okuma, yazma, konuĢma ve anlama yetenekleri olması 

gereklidir. Bu kavramlardan birisinin eksikliği durumunda yabancı dili iyi 

biçimde öğretme ve öğrenme pek mümkün olmayacaktır. 

Hanbay (2007)‟ın araĢtırmasında; Almancanın ikinci yabancı dil olarak 

öğretilmesinde biliĢsel yaklaĢımın, geleneksel ve diğer yaklaĢımlardan daha iyi 

sonuçlar verdiği ortaya konulmuĢtur. Anadolu lisesi 10.sınıf öğrencilerine 

dönük yürütülen incelemede biliĢsel stratejinin baĢarısıyla öne çıkmasının 

sebebi olarak: Derse etkin katılımın olması, rekabet, grup içi ve arası iletiĢimin 

yoğunluğunun etkisi olduğu ileri sürülmüĢtür. Bu noktada, araĢtırmacı 

tarafından ileri sürülen bir diğer husus ise öğretmen faktörüdür. Öğretmenin 

konusuna hâkim ve motivasyonu yüksek olmasının, baĢarılı dil öğreniminde tek 

baĢına yeterli olmayacağı, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme tarzlarını 

anlaması ve bu gerçeğe göre yaklaĢım sergilemesinin önemli olduğunu 

savunmuĢtur (Hanbay, 2007: s. 65).  

Akıllılar (2013), ikinci yabancı dil olarak Almanca öğreniminde biliĢsel ya da 

bir diğer ifadeyle öğrencinin kendi düĢünce aĢamalarının bilincinde olmasının 

önemli yeri olduğunu savunmaktadır. Bu sebeple eğitmenlerin  ikinci yabancı 

dili öğretirken öğrencilerin ilk yabancı dili nasıl kavradıklarını, öğrenirken 

edinmiĢ oldukları tecrübeleri, birikimleri ve tüm bu kazanımları Almanca 

öğrenirken nasıl kullanacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir 

(Akıllılar, 2013: ss. 275-285). Bu durumda, öğrencinin ilk dili öğrenirken 

kullandığı stratejilerin ve de motivasyon düzeyinin rolünün büyük olduğunu 

söylemek hatalı olmayacaktır. Peircee (2003)‟a göre motivasyon yabancı dil 

öğreniminde bir özyeterlilik özelliğidir. Bu sebeple, öğrencinin motivasyonu ve 

dil öğrenirken istifade ettiği stratejiler ile kendisinin farkındalık seviyesi 

arasında etkileĢim ve sürekli bir döngü bulunmaktadır. KiĢinin kendisinin 

farkında olması (öz değerlendirmesi) motivasyonunu, çalıĢma stratejilerinin 

takibini ise motivasyonu etkilemektedir. Benzer Ģekilde, biliĢsel durum ise bu 

üç faktör ile karĢılıklı etkileĢim içinde bulunmaktadır (Peirce, 2003). 

Bu çalıĢmada, öğrencilerin almanca öğrenmeleri sürecinde bazı yanıt aranan 

sorular paylaĢılmıĢtır. Bu sorular sırasıyla; (1) öğrencilerin ikinci yabancı dil 

Almanca öğrenmede içsel motivasyon düzeyi nedir?, (2) öğrencilerin ikinci 

yabancı dil Almanca öğrenmede dıĢsal olarak motivasyon düzeyi nedir?, (3) 
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öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmeden beklentileri var 

mıdır? ve (4) öğrenciler ikinci yabancı dil Almanca öğrenmede kendilerini nasıl 

görüyorlar? olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin içsel 

motivasyonunun sınıf seviyesi ile iliĢkisi olduğu, dıĢĢal motivasyonlarında 

ebeveynlerin ve ebeveynlerin eğitim durumlarının belirleyici olduğu, ancak 

ikinci zorunlu yabancı dil eğitiminde kendilerinden beklentilerini etkilemediğini 

göstermiĢtir. 

Sonuç olarak bu çalıĢmada, Anadolu liselerinden ikinci yabancı dil öğretiminde 

öğrenci motivasyonuna etkili iki temel özelliğin, öğrencinin sınıf düzeyi ile 

ebeveynlerin eğitim durumları olduğu anlaĢılmıĢtır. Bahsedilen iki özelliğin 

içsel ve dıĢsal motivasyon için kiĢisel diğer özelliklerden önde geldiği 

görülmüĢtür. 

Bu çalıĢmada, elde edilen bulgular bağlamında Ģu öneriler sıralanabilir: 

 Ġkinci yabancı dil olarak Almanca öğretiminde yaklaĢım esasında sınıf düzeyi ve 

ebeveynlerin dâhil olacakları bir anlayıĢ benimsenebilir. 

 Almanca öğreniminde öğrenci kaynaklı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Öğrenciler ile motivasyonu yükseltecek olan etkili iletiĢim, sınıf seviyesine göre 

yaklaĢım ve teorikten çok sosyal hayatta iĢlerine yarayacak olan müfredatın 

uygulanmasında fayda bulunmaktadır. 

 Ġkinci zorunlu yabancı dil olarak Almanca öğreniminde okulun, eğitim öğretim 

ortamının ve materyal çeĢitliliğinin önemi olmakla birlikte, türk toplum ve aile 

yapısı ile ebeveynlerin rollerinin dıĢĢal motivasyonda belirleyici oldukları açıktır. 

 Almanca öğreniminde kiĢisel ve dıĢ motivasyon faktörlernin, öğrencilerin genel 

motivasyonu bakımından yeterli olmadığını söylemek ve müfredat ile eğitim 

anlayıĢını buna göre güncellemek gözden kaçırılmamalıdır. 
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Ek-1: Anket Uygulaması 

 

Sevgili Öğrenciler, 
 
Bu ölçek, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı‟nda bir yüksek lisans tez çalıĢmasında veri toplama aracı 

olarak kullanılacaktır. Bu çalıĢmada „„9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak 

Almanca öğrenmede motivasyon durumlarının incelenmesi” amaçlanmıĢtır.  

 

Ankette on sekiz ifade vardır. Sizden istenen bu ifadeleri okuduktan sonra kendinizi 

değerlendirmeniz ve sizin için en uygun seçeneğin karĢısına çarpı (X) iĢareti koymanızdır. Doğru 

olmasını istediğiniz veya baĢkalarının duymayı istediğini düĢündüğünüz cevabı değil size uygun 

olan cevabı veriniz.  Her ifadeyi kendi içinde düĢününüz ve diğer ifadelere yaptığınız yorumlardan 

etkilenmeyiniz. Lütfen her ifadeye TEK yanıt veriniz ve kesinlikle BOġ bırakmayınız.  

 

Ölçekteki sorulara vereceğiniz yanıtlar gizli tutulacak ve yalnızca bu araĢtırmada bilimsel amaçla 

kullanılacaktır. Vereceğiniz her cevap çalıĢmanın sonucu için son derece önem taĢımaktadır. 

Katılım için gönüllülük ilkesi söz konusu olup herhangi bir zorunluluk duymadan cevap vermeyi 

bırakabilirsiniz. ÇalıĢmaya katılımı kabul ettiğiniz ve samimi cevaplarınız için teĢekkürlerimizi 

sunuyoruz. 

 

Serap Gül AKGÜNEġ                                     Dr. Öğr. Üyesi Osman  SABUNCUOĞLU 

Yüksek Lisans Öğrencisi         Tez DanıĢmanı 
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Bölüm A 

 

KiĢisel Bilgiler 
 

Lütfen kiĢisel bilgilerinizi doldurunuz 
 

 

Ad-soyadınız: 

 

Sınıfınız: 

 

( ) 9. Sınıf   ( ) 10. Sınıf   ( ) 11. Sınıf   ( ) 12. Sınıf 

  

Cinsiyetiniz:  

 

( ) Kız     ( ) Erkek 

 

 

YaĢınız: 

 

( ) 14  ( ) 15   ( ) 16   ( ) 17   ( ) 18  

   

 

Ebeveynlerinizin eğitim düzeyi: 

 

Annenizin eğitim düzeyi: 

 

( ) Ġlkokul   ( ) Ortaokul   ( ) Lise   ( ) Üniversite 

 

 

Babanızın eğitim düzeyi: 

 

( ) Ġlkokul   ( ) Ortaokul   ( ) Lise   ( ) Üniversite 

 

 

Dil Seviyeniz: 
 

( ) Orta-alt düzey   ( ) Orta düzey   ( ) Orta-üst düzey  ( ) Üst düzey 
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Bölüm B 

 

Ġkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 

 

 

Bu bölüm ikinci yabancı dil olarak almanca öğrenmeye karĢı öğrencilerin tutumunu anlamaya dönük 

faktörleri belirleyici maddeler içermektedir. Her bir madde için X kullanarak bir kez cevap veriniz. 

 

Hiç Katılmıyorum=1 

Katılmıyorum=2 

Kararsızım=3 

Katılıyorum=4 

Tamamen Katılıyorum=5 

Ölçek No Soru 

T
a

m
a

m
en

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

H
iç

 K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

Ġç
se

l 
m

o
ti

v
as

y
o

n
 d

ü
ze

y
i 1 HoĢuma gidiyor      

2 Bu dersle ilgili uğraĢmak bana keyif veriyor.      

3 Almanca dersindeki ödevleri severek yapıyorum      

4 Bu dersle ilgili konular üzerine kafa yormayı seviyorum      

5 Bu dersle ilgilenmek bana keyif veriyor      

D
ıĢ

sa
l 

m
o

ti
v

as
y

o
n

 

d
ü

ze
y

i 

6 
Bu yolla meslek seçiminde daha çok olanağa sahip 

olacağım. 
     

7 Bu derste öğrendiklerimi ileride kullanabileceğim      

8 Bu yolla ileride daha iyi bir eğitim alabilirim      

9 Ġleride daha iyi bir iĢ bulabilirim.      

B
ek

le
n

ti
 d

ü
ze

y
i 

10 
Öğretmenimin iyi bir öğrenci olduğumu düĢünmesini 

istiyorum. 
     

11 Sınıf arkadaĢlarımdan daha iyi bir öğrenci olmak istiyorum      

12 Tersi durumda, vicdanım rahat etmeyecek.      

13 
Diğer öğrencilerin beni oldukça iyi bir öğrenci olarak 

görmelerini istiyorum 
     

14 Övgü almayı severim.      
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K
en

d
in

i 
n

as
ıl

 

g
ö

rd
ü

ğ
ü

 d
ü

ze
y

i 

15 Tersi durumda, evdekilerle sorun yaĢarım.      

16 Tersi durumda, öğretmenimle sorun yaĢarım      

17 Ailem istiyor      

18 Öğrenmek zorundayım      

 

 

TeĢekkür ederiz. 
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Ek-2: Anket Kullanım Ġzni 
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Ek-3: Anket Uygulaması Valilik Ġzni  
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Ek-4: Etik Kurul Kararı 
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