
 
 

 1 

Motivasyon  

Başarılı insanların en önemli özelliklerinden biri, harekete geçmektir. Harekete 

geçmek, işi bitirmenin yarısı ve bizi hedeflerimize yaklaştıracak en önemli şeydir. 

Karşımıza çıkan engellere rağmen motivasyonumuzu yüksek tutmak, bizi başarıya 

götüren yolda en önemli anahtardır.  

Motivasyon Nedir? 

Motivasyon, davranışı harekete geçirerek, kişinin hedefine ulaşmasına yardımcı itici 

bir güçtür. Motivasyonun temelinde güdülenme davranışı vardır. Güdülenme; istekleri, 

ihtiyaçları kapsar ve kişiyi harekete geçiren mekanizmayı tetikler. Motivasyonu, içsel 

motivasyon ve dışsal motivasyon olarak iki türde görebiliriz. 

İçsel motivasyon, en harekete geçirici olandır. Çünkü hedefe ulaşırken kat edilen 

yoldaki ihtiyaçlar ve istekler en üst düzeyde hissedilir. Örneğin bir öğrenci fen dersine 

karşı ilgiliyse ve o dersi seviyorsa, herhangi bir sözel yönergeye ihtiyaç duymadan, 

kendi istediği için fen dersine çalışıyorsa içsel olarak güdülenme davranışını 

gerçekleştirmiştir.  

Dışsal motivasyon ise, çevreden gelen uyarıcılarla bireyin harekete geçmesini 

sağlayan güdülerdir. Ödüller, takdir edilmek, çevrenin davranış üzerindeki etkisi, 

kurallar ve yaptırımlar dışsal güdülenmeyi sağlar. Bir öğrencinin yüksek not aldığı için 

öğretmeni tarafından övülerek, başarısının pekiştirilmesi sonucu motive olması buna 

örnek gösterilebilir. 

Öğrenci motivasyonunun ve ilgisinin, kalıcı öğrenme için ne kadar gerekli olduğunun 

hepimiz farkındayız. Temel yaklaşımınız, çocuğunuzu iyi tanımak, kendine ve 

yetkinliğine saygı duymak olmalıdır. Çünkü çocuğunuza uygun motivasyon 
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kaynaklarını keşfetmeniz, şüphesiz çocuğunuzun motivasyonunu arttırmada büyük 

etken olacaktır. 

 

Çocuğunuzun motivasyonunu arttırmak için neler 

yapılabilir? 

 

Birlikte Ulaşılabilir Yakın Hedefler Belirleyin 

Kısa vadeli ve ulaşılabilecek hedeflerde motivasyonun sağlanması daha kolaydır. 

Uzun vadeli hedefler söz konusu olduğunda ise motivasyonu uzun süre sürdürmek her 

zaman mümkün olmayabilir. Ulaştığı hedeflerde sık sık çocuğunuzu takdir edin. Çünkü 

takdir ve destek gören kişi davranışını daha çok pekiştirmek isteyecektir. Bu süreçte 

çocuğunuzun yapmadıklarına değil yaptıkları üzerine yoğunlaşılması oldukça 

önemlidir.  

Onu Anladığınızı Hissettirin 

Çocuğunuz ergenlik döneminde olmasının yanı sıra geleceğine yön vereceğini 

düşündüğü bu sınavla da baş etmek zorunda. Kendini yalnız hissetmemesi için onu 

anladığınızı göstermelisiniz. Olumlu ve yapıcı iletişim kurulması çok önemlidir. Fakat 

konuşmalarınız sırasında otoriter bir tavır sergilememelisiniz. 

Örneğin “Hem okulu hem dershaneyi birlikte götürmenin zor ve yorucu olduğunu 

biliyorum, bu zor dönemde senin yanındayım, benden istediğin desteği vermeye 

hazırım” gibi bir yaklaşım çocuklarınızın size ve kendine olan güvenini arttıracaktır. 

Onun sorunlarını dinlemek ve bazı noktalarda yanlış düşündüğünü belirtip, öneriler 

sunmak da yapabilecekleriniz arasında.  
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Hayatının Bu Sınava Bağlı Olmadığını Belirtin 

Başarı sadece bir sınav ile ölçülebilir mi? Tabii ki de hayır! Ama çocuğunuz da pek çok 

ergen gibi, hayattaki başarısının sınavla ölçüleceğini düşünüyor olabilir. Çocuğunuza 

sınav sonuçlarının hayat başarısı konusunda tek belirleyici olmadığını anlatmalısınız. 

Ayrıca çocuğunuz bu sınavda istediği sonucu alamazsa pek çok fırsatı kaçıracağını 

düşünebilir. Bu düşüncesi ise onun motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Eğer böyle 

bir durum ile karşı karşıyaysanız; bazen, kötü olarak gördüğümüz bir şeyin aslında iyi 

bir sonuca hizmet etmesinin de hayatın güzel sürprizlerinden biri olduğunu 

söylemelisiniz. Bu yaklaşım, sınavda istediği sonuca ulaşamama ihtimali karşısında 

onu rahatlatacaktır. Fakat bu noktada çocuğunuza, elinden gelenin en iyisini yapması 

için çalışması gerektiğini de elbette hatırlatmalısınız. 

 

Birlikte Zaman Geçirin 

Özellikle sınava birkaç ay kala öğrencilerin motivasyonları düşebiliyor ve ders çalışma 

isteği azalabiliyor. Motivasyon düşüklüğünün nedenlerinden biri ise çocuğunuzun 

kendisine yeteri kadar zaman ayırmaması olabilir. Ona sürpriz yapın ve birlikte zaman 

geçirmek için bir sınav öncesi etkinliği hazırlayın. Belki görmeyi çok istediği şehirlerden 

birine günübirlik bir gezi, belki de ailece gideceğiniz bir piknik… Böyle zamanlarda  

sınav düşüncesinden uzaklaşmasını sağlamak, “Sınav motivasyonu için aileler ne 

yapmalı?” sorusunun cevaplarından biridir.  
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