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Özet  

 

POLAT ÖZTÜRK, B, (2021). Bilim ve Sanat Merkezinde Eğitim Alan 3. ve 4. Sınıf 

Öğrencilerinin Benlik Algılarının Cinsiyet ve Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 

İstanbul. 

 

Bu araştırmada, bilim ve sanat merkezinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin 

benlik algılarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Bunun yanı sıra benlik 

algısı üzerinden etkili olabileceği düşünülen, ebeveynlerin eğitim durumu, 

ebeveynlerin çalışıp çalışmama durumu, bireyin kardeş sayısı, bireyin yaşı, 

ebeveynlerin ayrı ya da beraber olma durumları ve bireyin ailesindeki kişi sayısı 

değişkenleri de incelenmiştir. Çalışma, bilgisayar üzerinden online olarak 73’ü erkek 

55’i kadın olmak üzere 129 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama 

modelinde yürütülen çalışmada ‘Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili’ ve demografik 

bilgi formu olmak üzere iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan veri toplama aracı sonuçlarından elde edilen veriler SPSS 25 programı 

aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan özel yetenekli bireylerin demografik 

özellikleri için frekans dağılımından yararlanılmıştır. Benlik algısı ölçeğinin alt 

boyutlarının dağılımlarını açıklamak için betimsel analizden yararlanılmıştır. Çalışma 

verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-

Smirnov testi ile değerlendirilmiş ve normal dağılım sergilemediği saptanmıştır 

(p<,05). Normal dağılım göstermeyen parametrelerin karşılaştırmalarında Mann 

Whitney U ve Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, 

anlamlılık p<,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; ölçeğin 

eğitsel yeterlilik ve davranışsal yönetim alt boyutları puanları ile cinsiyet değişkeni 

arasında; benlik algısı puanı, sosyal kabul ve fiziksel görünüm alt boyut puanları ile 

annelerin eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer değişkenler 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Benlik Algısı, Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili (ÇİBAP), Özel 

Yetenekli Öğrenciler 
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Abstract 

 

POLAT ÖZTÜRK, B, (2021). The Investigation of 3rd and 4th Grade  Student’s Self 

Concept in Science and Art Centers in Terms of Different Variables.  Master Thesis, 

Biruni University Institute of Graduate Studies in Education, Istanbul. 

 

In this study, our primary purpose is to analyze the self-perception for a group 

of gifted and talented children at a science and art center according to the gender affect. 

In addition to that, other variables that might be effective on the self-perception such 

as the educational status, employment status and marital status of their families, the 

number of siblings, age of the children and number of the family members have also 

been considered. This study is conducted by an online survey with 73 males and 55 

females (128 in total) gifted and talented children. We use two data collection tool 

which are called self perception profile for children and demographic information form 

for correlation study. The data obtained from the results of data collection tool is 

analyzed by SPSS 25 software program. The frequency distribution is utilized for the 

demographic characteristics of the gifted and talented individuals who participate the 

survey. In order to explain the distribution of SPPC, we use descriptive analysis. While 

evaluating the study data, the suitability for the normal distribution of parameters are 

estimated by Kolmogorov- Smirnov test and normal distribution behaviors are not 

detected. So Mann Whitney U and Krukall Wallis test are applied to compare the 

parameters that do not have normal distribution. The results are evaluated at 95% 

confidence interval and significance are evaluated at. According to the result; it has 

been found a reasonable relation between scholastic competence with behavioral 

conduct and gender. İn addition, it has been obtained a significant relation between 

self perception score, social acceptance score, physical apperance score and the 

educational status of mother. On the other hand, it is not observed an essential 

difference for the other variables. 

 

Keywords: Self-perception, Self-Perception, Profile For Children (SPPC), 

Gifted and Talented Students 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

 

1.1. Problem  

  

 Benlik algısı, benlik değerinin, kendine güvenmenin veya kendini kabulün 

kişisel ve bütünsel duygularını ifade eder (Balat ve Akman, 2004). Benlik algısı 

gelişimi, bireyin doğduğu andan itibaren başlayan, ömür boyu devam eden ve 

yaşanılan tecrübeler sonucunda olumlu ve olumsuz yargılara varılan süreci ifade eder 

(Balat ve Akman, 2004; Yavuz, Güven, Bayındır, Sezer ve Yılmaz, 2016). Benlik 

algısı çoğu zaman öz yeterlilik kavramı ile karıştırılsa da, benlik algısı; öz yeterlilik, 

benlik saygısı gibi birçok kavramı içerisinde bulundurmaktadır. Bireyin öz yeterlilik 

gelişimi, davranışları ve sonuçlarıyla başa çıkabilmesini, hayatını etkileyen 

davranışlarını kontrol edebilme becerisini kapsamaktadır (Telef ve Karaca, 2012). 

Benlik saygısı ise bireyin kendi öz eleştirisini yapabilmesi sonucunda, kendiyle ilgili 

olumlu veya olumsuz sonuçlara ulaşabilmesidir ve çeşitli koşullara göre değişkenlik 

gösterebilmektedir (Topçu ve Taşçılar, 2016). 

   Özel yetenekli bireylerin de yaşamış olduğu, özellikle ergenlik dönemi 

içerisinde rastlanan, kadın bireylerde daha fazla görülen benlik algısında düşüş sık 

karşılaşılan bir durumdur ve genel olarak erkeklerin benlik algıları kadın bireylerden 

daha yüksektir (Capper, Foust, Callahan and Albaugh, 2009; Sarouphim, 2011). Harter 

(2006), benlik algısı üzerinde yaptığı çalışmasında, benlik algısı üzerinde cinsiyet 

faktörünü vurgulamış ve kadın bireylerin benlik algılarının özellikle orta ve geç 

ergenlik döneminde erkek bireylere oranla düşük olduğuna dikkat çekmiştir. Özel 

yetenekli kadın ergenler, yetenekleriyle anıldıklarında, yalnız kalma korkusu yaşarlar 

ve bu durum başarı korkusu yaşamalarına sebep olur.  Ayrıca özel yetenekli kadın 

ergenler, kendilerinin özel yetenekli erkek ergenler kadar destek görmediğini 

düşünebilmektedirler. Bu durum erkeklere kıyasla daha düşük bir benlik algısını da 

beraberinde getirebilmektedir (Luscombe and Riley, 2001). Dweek (1986)’ e göre 

kadınlar potansiyellerinin altında beklentilere sahiplerdir ve düşük başarı 

gösterdiklerinde inançlarını kolaylıkla kaybedebilmektedirler.  

Yurt dışında özel yetenekli kadın bireylerin benlik algıları ile ilgili birçok 

araştırma yapılmış ve birçok araştırmanın sonuçları özel yetenekli erkek bireylerin 
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benlik algılarının, özel yetenekli kadın bireylerin benlik algılarından yüksek olduğunu 

göstermiştir (O'Brien, Leitzel, Mensky, Jeffreys, O'Brien, and Márchese, 1996; Reis, 

1998; Colangelo and Assouline, 1995; Kline and Short, 1991; Harter, 2006). Reis 

(1998)’ e göre, özel yetenekli kadın bireylerin benlik algıları aile, okul ve toplumsal 

değerlere bağlı olarak düşebilmektedir. De Fraine, Van Damme and Onghena (2007), 

benlik algısı üzerinde cinsiyet faktörünü inceledikleri çalışmalarında kadın ergenlerin 

benlik algısı puanlarının erkek ergenlere göre çok daha hızlı bir şekilde düştüğünü 

ortaya koymuşlardır (Aktaran: Capper et al., 2009). Colangelo and Assouline (1995), 

farklı yaş gruplarındaki özel yetenekli bireylerin benlik algılarını inceledikleri 

çalışmalarında, özel yetenekli kadın bireylerin benlik algılarının yaş ilerledikçe 

azaldığını ve en düşük benlik algısı puanının, en ileri yaştaki kadın bireylere ait olduğu 

görülmüştür. Aynı şekilde yine farklı çağlardaki özel yetenekli bireylerin benlik 

algılarının incelendiği başka bir çalışmada, benzer olarak, yaş ilerledikçe özel 

yetenekli kadın bireylerin benlik algılarının düştüğü ve kendi benliklerinden 

uzaklaşarak, kimliklerini gizlemeye çalıştıkları görülmüştür (Kline and Short, 1991). 

Sarouphim (2011), Lübnan’da, özel yetenekli bireylerin benlik algılarını incelediği 

çalışmasında, Lübnan’ın ataerkil toplumsal değerlerinin kadın bireylerin benlik 

algılarında olumsuz etkilere sebep olduğu görülürken erkeklerde böyle bir duruma 

rastlanmamış, erkeklerin benlik algılarının kadınlara oranla daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

    Bireyin benlik algısının gelişiminde cinsiyet olduğu kadar çevresel faktörler de 

oldukça etkilidir ve bu çevresel faktörlerin başında aile gelir (Telef ve Karaca, 2012; 

Taşçılar ve Kanlı, 2014). Aile içerisinde görülen saygı, sevgi, fikirlere verilen önem, 

içtenlik ve samimiyet bireyin kendine biçtiği saygı ve değerle doğrudan bağlantılıdır 

ve ömür boyu kişiliğimizin büyük bir parçasını oluşturmakta ve kalıcı etkiler 

bırakabilmektedir (Çelik, Tuğrul ve Yalçın, 2002; Dengiz ve Yılmaz, 2015). Ailesinde 

birey olarak saygı ve sevgi gören, kendisini ailede önemli bir parça olarak hisseden, 

inandığı fikirleriyle ailesi içerisinde yer edinen ve aile tarafından bunun hissettirildiği 

bireyler toplumda benlik saygısının gelişiminde daha hızlı yol kat etmektedirler 

(Taşçılar ve Kanlı, 2014). Çünkü; aile, bir bireyin hayata gözünü açtığı ilk andan 

itibaren zamanının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği yerdir. Birey, hayattaki ilk 

tecrübelerini ailesiyle beraber yaşar. Toplum içerisinde nasıl davranılacağı, nasıl 

konuşulacağı, isteklerin ne zaman ertelenmesi gerektiği, arkadaşlarla nasıl 

oynanılacağı, nasıl yemek yenileceği, aile bireyleriyle nasıl iletişim kurulacağı vb. her 
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şey ebeveynleri tarafından bireye öğretilir. Bu eğitim gerçekleştirilirken her ailenin 

kendine has doğruları ve yöntemleri vardır (Telef ve Karaca, 2012). Bunun sonucunda 

ise farklı özelliklere sahip bireyler topluma katılmaktadır. Ailede gerçekleşen bu ilk 

eğitim bireyde kalıcı kişisel özelliklere sebep olabilmektedir (Çelik ve ark., 2002; 

Telef ve Karaca, 2012; Dengiz ve Yılmaz, 2015). Bunların en önemlilerinden biri de 

“Benlik Algısı” dır. Amato (1986) yaptığı çalışmada, anne ve baba arasındaki şiddet 

arttıkça, bu durumun çocukların benlik algıları üzerinde olumsuz etkilere sebep 

olduğunu; Şeremet (2006) ise çocukların benlik algıları üzerinde cinsiyet, yaş ve 

ebeveynlerin eğitim durumlarının etkili olduğunu ifade etmiştir (Aktaran: Yılmaz, 

2001). 

    Yerli alan yazın incelendiğinde özel yetenekli bireylerin benlik algılarıyla ilgili 

yapılan çalışmaların bir kısmının normal gelişim gösteren bireylerle özel yetenekli 

bireylerin benlik algılarının karşılaştırılmasına dayandığı görülürken (Altun ve Yazıcı, 

2012; Taşçılar ve Kanlı, 2014; Kartel ve Tortop, 2019), bir kısmının aile faktörü 

üzerinde durduğunu(Erbil, Divan ve Önder, 2006; Dengiz ve Yılmaz,  2015), çoğunun 

ise doğrudan cinsiyet faktörüyle ilgili olmadığını görürüz(Uyanık, 2007; Metin ve 

Kangal, 2012; Tokmak, Sak ve Akbulut, 2021). Literatür göz önüne alındığında 

cinsiyet faktörünün benlik algısı üzerindeki etkisini inceleyen yeterli sayıda çalışma 

mevcut değildir. Yapılan çalışmanın benlik algısı ve cinsiyet faktörü arasındaki 

ilişkinin incelenmesi ve bu konuda literatüre yeni bilgiler sunması açısından katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

    Alan yazın çalışmalarına bakıldığında benlik algısı gelişiminin gerek üstün 

yetenekli gerek olağan gelişim gösteren bireylerin hayatlarında sosyal, duyuşsal, 

akademik, psikolojik açıdan ne kadar etkili olduğu görülmektedir (Çelik ve ark., 2002; 

Balat ve Akman, 2004; Metin ve Kangal, 2012; Telef ve Karaca, 2012; Taşçılar, 

Özyaprak, Güçyeter, Kanlı ve Erdoğan, 2013; Taşçılar ve Kanlı, 2014; Doğan ve 

Kesici, 2015; Topçu ve Taşçılar, 2016; Yavuz ve ark.,2016; Akgül, 2018; Çitil ve 

Ataman, 2018). Benlik algısının gelişiminde ailenin yerinin ne kadar önemli olduğu 

yapılan araştırmalar göz önünde bulundurularak anlatılmıştır (Yılmaz, 2001; Çelik ve 

ark., 2002; Telef ve Karaca, 2012; Taşçılar ve Kanlı, 2014; Dengiz ve Yılmaz, 2015; 

Topçu ve Taşçılar, 2016). Yapılmış olan bu araştırmalar probleme ve amaca önemli 

bir dayanak oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmanın; ebeveynlere ve öğretmenlere, 

cinsiyet ile ebeveynlerinin eğitim durumu, ebeveynlerinin çalışma durumu, bireyin 

ailesindeki kişi sayısı ve kardeş sayısı, ebeveynlerinin ayrı veya beraber olma 
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durumları gibi değişkenlerin, bireyin benlik algısı üzerindeki etkilerini göstererek, özel 

yetenekli bireylerin olumlu benlik algısı gelişimi hakkında fikir vermesi açısından 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

       Bu araştırmanın genel amacı şudur: 

“Bu araştırma kapsamında İstanbul’da bir bilim ve sanat merkezinde eğitim alan, 

3. ve 4. sınıf öğrencilerinin benlik algılarının, cinsiyet ve ebeveynlerinin demografik 

özellikleri gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.” 

  Araştırma sonunda ulaşılmak istenen ayrıntılı amaçlar ise şunlardır: 

1- Özel yetenekli kadın bireylerin benlik algıları ile özel yetenekli erkek bireylerin 

benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel yeterlilik, sosyal kabul, atletik 

yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz-değer) puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

2- Özel yetenekli bireylerin benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz-değer) puanları ebeveynlerinin eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

3- Özel yetenekli bireylerin benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz-değer) puanları ebeveynlerinin çalışıp çalışmama durumuna göre 

farklılaşmakta mıdır? 

4- Özel yetenekli bireylerin benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz-değer) puanları ebeveynlerinin ayrı ya da beraber yaşıyor olma durumuna 

göre farklılaşmakta mıdır? 

5- Özel yetenekli bireylerin benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz-değer) puanları ailedeki kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır? 

6- Özel yetenekli bireylerin benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz-değer) puanları ailedeki kişi sayısı açısından farklılaşmakta mıdır? 

7- Özel yetenekli bireylerin benlik algıları puanları ve benlik algısı alt boyut (eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz-değer) puanları yaş açısından farklılaşmakta mıdır? 
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1.2.  Önem 

                        

   Bireyin kendiyle ilgili görüşleri, bir ilişkide önemli bir bölümü 

oluşturmaktadır. Benlik algısı, bireyin hayatındaki olumlu ve olumsuz tecrübelerinin 

bir bütünüdür ve iki alt boyuta sahiptir. Bunlar; öz yeterlilik ve öz saygıdır (Zembat, 

Koçyiğit, Yavuz ve Tunçeli, 2018). Benlik algısı, bireyin kendi öz değerlendirmesini 

yapabilmesi ve kendisini olduğu gibi kabul ederek onaylamasıdır (Yöyen, 2017). 

Benlik, bir bireyin duygusal davranışlarında ayna misalidir. Mutlu ve uyumlu 

davranışlar sergileyen bir bireyde olumlu benlik imajına rastlamak olasıdır (Metin ve 

Kangal, 2012). Benlik algısının temelinde, bireyin kendisini yeterli bulması ve 

kendisini değerli hissetmesi vardır. Bunun sonucunda oluşan benlik algısı bireyin hem 

kendisine hem de hayata karşı sergileyeceği tutumun önemli bir habercisi olup, bundan 

sonraki hayat kalitesini doğrudan etkilemektedir (Oktan ve Şahin, 2010). Düşük benlik 

algısına sahip bireyler çoğu zaman kendi potansiyellerinin farkında değillerdir ve 

kendilerine değer verme konusunda yeteri kadar gelişim gösterememişlerdir (Oktan ve 

Şahin, 2010).  

  Özel yetenekli bireylerde “Benlik Algısı” sosyal, akademik ve duyuşsal olarak 

oldukça önemli bir unsurdur. Özel yetenekli bireylerin farklı zeka yapıları, onları aynı 

zamanda sosyal hayatlarında da etkilemekte ve etraflarında olup bitenlere karşı onları 

daha duyarlı ve hassas hale getirmektedir (Metin ve Kangal, 2012). 

  Literatüre bakıldığında cinsiyetin benlik algısı üzerinde etkisinin olduğunu 

söyleyen araştırmaların yanında cinsiyetin benlik algısı üzerinde etkisinin olmadığını 

söyleyen araştırmaların da olduğunu görürüz (Zembat ve ark., 2018).  

  Bu araştırma bir bilim ve sanat merkezinde eğitim alan, 3. ve 4. sınıf kadın ve 

erkek bireylerin benlik algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının ve benlik 

algısı kavramı ile bireyin demografik özelliklerinin arasında ilişki olup olmadığının 

incelenebilmesi açısından önemlidir. Bu araştırmadan elde edilecek bulguların, özel 

yetenekli öğrencilerin benlik algıları hakkında, alan yazına yeni bilgiler sunması ve bu 

sayede özel yetenekli bireylerin duygusal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve program 

geliştirme noktasında fikir verebilmesi açısından önemlidir. 
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1.3.  Sayıltılar 

              

  Yapılan çalışmada; 

1- Araştırmada kullanılan Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili (ÇİBAP) adlı ölçeği, 

araştırmaya katılımcı olan öğrencilerin samimi bir şekilde cevaplandırdıkları 

varsayılmaktadır. 

2- Veri toplama aracının tüm yetkileri kapsadığı ve görüşleri ortaya çıkaracak nitelikte 

olduğu varsayılmaktadır. 

 

 

1.4.  Sınırlılıklar 

     

Yapılan çalışma; 

1-İstanbul ilinde bir bilim ve sanat merkezinde eğitim alan özel yetenekli 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri kapsamaktadır.  

2-Bu araştırma ölçekteki sorular ve demografik bilgi formu ile sınırlıdır. 

 

 

1.5.  Tanımlar 

 

1- Özel Yetenekli Birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, 

liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri 

anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde 

performans gösteren birey (Özel Egitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2019). 

2- Benlik: Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet 

(Türk Dil Kurumu, 2019). 

3- Benlik algısı: Benlik saygısı, benlik-değerinin, kendine güvenmenin veya kendini 

kabulün kişisel ve bütünsel duygularını ifade eder (Balat ve Akman, 2004). 

4- Bilim ve Sanat Merkezi: Örgün eğitim kurumlarına devam eden; genel zihinsel, 

görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli öğrencilere, özel 

yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 

amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan kurum (Özel Egitim Hizmetleri 

Yönetmeliği, 2019). 
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2.  GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1. Zeka 

  

Zeka; adaptasyon yeteneği, soyut kavramları somutlaştırma, liderlik yapabilme, 

deneyimler yoluyla öğrenme gibi belli başlı durumlarda zihinsel kapasitenin 

kullanılabilmesidir (Samurçay,1983).  

       Tarih boyunca zeka nörobilimciler, psikologlar, eğitimciler, bilim adamları ve 

farklı alanlardaki birçok kişi tarafından merak edilmiştir. Bu merak sonucunda zeka 

ile ilgili farklı görüşler ve teoriler ortaya çıkmıştır. Einstein zeka hakkında 

düşüncelerini ifade ederken; zekanın gerçek temsilcisinin bilgi olmadığını, zekayı 

gerçek temsil eden şeyin hayal gücü olduğunu savunmuştur. Sokrates ise zekası 

hakkında “Zeki olduğumu biliyorum, çünkü hiçbir şey bilmediğimi biliyorum.” 

demiştir. Sinirbilimciler zekayı zeka yapan şeyin ne olduğu konusunda araştırmalara 

girmiş ve bir zekayı diğerinden daha üstün kılan şeyin ne olduğunu tartışmışlardır. 20. 

yy’da zeka hakkında farklı teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri Charles Spearman 

tarafından ortaya atılan, farklı zeka türlerinin varlığını kabul eden fakat bu zeka 

türlerinin birbirinden bağımsız olamayacağıdır. Yani Spearman’a göre; eğer bir birey 

zeka testinde, herhangi bir alanda yüksek başarı gösteriyorsa diğer alanlarda da bu 

başarıyı gösterecektir; eğer herhangi bir alanda düşük başarı gösteriyorsa diğer 

alanlarda da düşük başarı gösterecektir. Bu görüşten uzun bir zaman sonra ünlü 

psikolog Howard Gardner bambaşka bir teoriyle ortaya çıkmış ve adına “Çoklu Zeka 

Kuramı” demiştir. Gardner’a göre 8 farklı zeka alanı vardır ve her zeka türü aynı 

ölçüde başarı göstermek zorunda değildir. Yani bir birey akademik olarak düşük başarı 

gösterirken duygusal yönden oldukça üstün bir başarı gösterebilmektedir. Aynı şekilde 

müziksel zekası üst düzey olan bir bireyin dilsel zekası daha geride olabilir. Gardner’ın 

savunduğu çoklu zeka kuramında bahsettiği zeka türleri ise; dilsel zeka, matematiksel 

zeka, müziksel zeka, kinestetik zeka, doğa zekası, özedönük zeka ve sosyal zekadır. 

Bu teorinin üzerine 1985 yılında Robert Sternberg tarafından yeni bir teori ortaya 

atılmıştır.  Sternberg’e göre önceki görüşler oldukça kısıtlıydı. Çünkü önceki görüşler 

sadece zeka testinde ölçülerek ortaya çıkabilecek maddelerden oluşuyordu. Sterberg’e 
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göre zeka 3 farklı boyuttan oluşuyordu. Bunlar ise; analitik, yaratıcı ve pratik 

(Özyaprak, 2012). 

 

 

2.2. Tarihte Özel Yetenek 

        

Tarih boyunca özel yeteneklilik kavramı farklı anlamlar kazanmıştır. Özel 

yeteneklilik toplumların ihtiyaçları ve zamanın şartlarına göre farklılıklar göstererek 

günümüzdeki tanımına kadar gelmiştir. Özel yetenek ve zeka kavramı birbirinden ayrı 

düşünülemez. Eski Sparta’da özel yetenekli olarak düşünülen bireyler 7 yaşına 

geldiklerinde savaş alanında eğitilmeye başlanmıştır. Eski Çin’ de özel yetenekli 

olarak düşünülen bireylere ayrı bir önem verilmekte ve bu bireyler saraylarda özel bir 

eğitime tabii tutulmaktaydılar. Çin, Konfiçyus’un her bireye eğitimin şart olduğu ve 

her bireyin kendi potansiyeli doğrultusunda eğitilmesi gerektiği düşüncesinden yola 

çıkarak bu bireylere farklı eğitim hizmetleri sunmaktaydı. Rönesans Dönemi 

Avrupa’da farklı birçok alanda dünyaca ünlü, değerli eserlerin ortaya çıktığı bir dönem 

olmuştur ve Avrupa bu bireylere destek vermekteydi. Çünkü bu bireyler ortaya 

çıkardıkları eserleriyle diğer insanlardan ayrılıyorlardı. Japonya’ da yine bir dönem 

samurayların soylarından gelen bireyler için farklı okullar vardı ve bu bireyler o 

okullarda eğitim görmekteydiler. Bu bireylere eğitimleri boyunca Konfiçyus’un 

kitapları okutulurdu. Özel yetenek tarih kavramı geçmişten başlayarak farklı boyutlar 

kazanarak günümüze kadar gelmiştir. Eski toplumlar özel yetenek kavramını 

görüldüğü üzere toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmışlardır ve her zaman 

bu bireylere yönelik özel bir eğitim verilmiştir (Budak, 2008). Osmanlı Devleti’nde 

Enderun Mektepleri o dönemin en popüler eğitim kurumuydu ve özel yetenekliler 

eğitiminde tüm dünyada en önde gelen isimdi. 2. Murat tarafından kurulmuş ve Fatih 

Sultan Mehmet zamanında doruğa ulaşmış olan Enderun Mektepleri’nde, Hristiyan 

ailelerden devşirilen, Türk ailelerin yanına verilen ve bu bireylerden yetenekli olanlar 

Enderun Mektebi’nde eğitim görmeye başlardı. Enderun Mektebi’nde bireyler başarı 

durumlarına göre farklı sınıflara alınırlardı ve bu sınıflar içerisinde en yüksek dereceli 

olanı ‘Has Oda’ idi (Karabulut, 2010). Enderun mektebi, bir okulun yanı sıra, çeşitli 

becerilerin öğretildiği, farklı sanat dalları hakkında bilgi veren, yeteneklerin ortaya 

çıkarıldığı, devlete üst düzey idarecilerin yetiştirildiği bir uygulama merkeziydi (Işık 

ve Güneş, 2017). 
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2.3. Özel Yetenekli Bireylerin Özellikleri 

        

Kimi zaman özel yetenekli kimi zamansa üstün yetenekli, üstün zekalı olarak 

adlandırılan bu bireylerin bilinen en geleneksel özellikleri IQ sayılarının kendi 

yaşıtlarına kıyasla daha yüksek olmasıdır. Özel yetenekli dediğimizde bir bireyin IQ 

sayısının 130 ve üzerinde olması beklenmektedir (Çitil ve Ataman, 2018). Özel 

yetenekli bireylerin, yaşıtlarından farklı olarak bilişsel, duyuşsal, fiziksel, sosyal ve 

davranışsal olarak farklı özellikleri vardır (Taşçılar ve Kanlı, 2014). Özel yetenekli 

bireylerin çevresinde gördükleri ve yaşadıkları tecrübelere karşı yoğun bir duyarlılık 

sahibi olduklarını görürüz. Bu durum bu bireylerin empati yeteneğinin gelişmesine 

katkı sağlamaktadır. Ayrıca özel yetenekli bireylerin ahlaki değer yargıları da 

yaşıtlarına oranla daha yüksektir. Adalet ve merhamet gibi ahlaki konular özel 

yetenekli bireylerde fazlasıyla gelişmiştir (Özbay ve Palancı, 2011). Özel yetenekli 

bireyler öğrenme kapasiteleri ve hızları bakımından da yaşıtlarından farklılık 

göstermektedirler. Bu bireyler ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine, motivasyona 

ve sebat özelliğine sahiptirler (Renzulli, 1978). Eş zamanlı olmayan gelişim, özel 

yetenekli bireylerin sahip olduğu farklı özelliklerden biridir. Bu özellik farklı 

alanlardaki gelişim seviyelerinin aynı derecede ilerlememesidir ve yaş arttıkça bu 

durumda da artış görülebilir. Bu durum özel yetenekli bireylerin benlik algılarını da 

kimi zaman olumsuz etkileyebilmektedir (Sak, 2017). Özel yetenekli bireyler ilgi 

duydukları alanlarla yaşıtlarından farklılık göstermektedirler. Bu bireyler, birden fazla 

alana ilgi duymaktadırlar. Aynı anda hem akademik olarak başarı gösterirken, 

herhangi bir sanat alanında üst düzey yeteneklere sahip olabilirler, arkadaşlık 

ilişkilerinde başarılı olabilecekleri gibi liderlik özellikleri de gelişmiş olabilir (Kazu 

ve Şenol, 2012). Özel yetenekli bireyler bilişsel gelişimlerini daha erken tamamlarlar. 

Bu sayede gelişmiş kelime haznesine ve dil becerilerine sahiptirler. Bunun yanı sıra 

yaratıcılıkları gelişmiştir ve problemlere yeni çözümler üretebilme noktasında 

başarılıdırlar (Heller and Schofield, 2008). 
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2.4. Türkiye’de Özel Yeteneklilerin Eğitimi ve Tanılama Süreci 

        

Özel yetenekli bireylerin eğitimi, bir ülkenin gelişebilmesi açısından oldukça 

önemli bir husustur. Özel yetenekli bireyler sahip oldukları özellikler sebebiyle farklı 

bir eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu eğitim ülkemizde bilim ve sanat merkezleri 

tarafından sağlanmaktadır (Güneş, 2018). Türkiye’ de özel yetenek olarak tanılanan 

bireyler, bilim ve sanat merkezlerinde okul dışında kalan zamanlarda eğitim 

almaktadırlar. Tanı almak için bu bireylerde genel akademik yetenek, resim ve sanat 

alanlarında bir yetenek aranır ve bu bireyler eğitim alırken bu alanlarda ikisini 

seçebilmektedirler (Güneş, 2018). Yeteneklilerin tanılanması; bireyi ötekileştirmek 

için yapılan bir uygulama değildir. Tanılama ihtiyacı bireyin yeteneklerini, ilgilerini 

keşfetmek ve bu bireye ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilebilmek için yapılan bir 

uygulamadır. İlgi ve yetenekleri hakkında fikir sahibi olunan bireye göre eğitim 

programı şekillendirilerek, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alması ve 

potansiyelini gerçekleştirmesi sağlanır (Sak, 2015). Özel yetenekli bireyler, yaşıtlarına 

oranla daha geniş bir bilgi yelpazesine sahiptirler. Bilsemlerin en olumlu 

özelliklerinden biri okul dışında kalan zamanlarda eğitim vermesi ve böylece bu 

bireylerin arkadaşlarından ve okulundan soyutlanmıyor oluşudur. Özel yetenekli 

bireylerin eğitiminde içerikle beraber, eğitim aldığı ortamın da önemi büyüktür. Bu 

sebeple özel yeteneklilerin eğitimi bilim ve sanat merkezleri çatısı altında toplanmıştır 

(Sak, 2015). Özel yetenekli bireylerin kendilerine uygun farklılaştırılmış eğitim 

almaları bu bireylerin potansiyelleri açısından oldukça önemlidir. Özel yetenekli 

bireylerin okulda aldıkları eğitim kendi seviyelerine uygun olmamakla birlikte, bu 

eğitim onlara basit gelmekte ve bir süre sonra potansiyellerini kaybetmelerine sebep 

olmaktadır. Bu potansiyel kaybı beraberinde psikolojik açıdan bazı problemleri de 

beraberinde getirmektedir (Kaya, 2013). Özel yetenekli olarak tanılanan bireyler bilim 

ve sanat merkezlerinde okul dışı zamanlarda yetenekleri doğrultusunda eğitim 

görürler. Türkiye’ de özel yetenekli olarak bireylerin tanılanması ve özel yetenekli 

bireylerin bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alabilmeleri için bazı adımlar vardır. 

Bunlardan ilki her sene belli dönemlerde bilim ve sanat merkezi (Bilsem) tarafından 

ilköğretim kademesindeki okullara gönderilen duyuru metinleridir. Akabinde okul 

öncesi çocuklar için ebeveynler ya da öğretmenleri, ilköğretim kademesindeki 

çocuklar için sınıf ya da şube öğretmenleri, ortaöğretim kademesindeki çocuklar için 

ise sınıf rehber öğretmenleri tarafından aday öğrenci aday gösterilerek, bilsem 
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tarafından gönderilen gözlem formları doldurulur. Aday gösterilen öğrencilerin 

formları tanılama komisyonu tarafından değerlendirmeye alınarak, grup taramasına 

alınacak öğrencilerin isimleri okullara ya da velilere gönderilerek bilgi verilir. Test 

etme aşamasında ise grup tarama testinden yeterli performansı gösteren öğrenciler 

bireysel teste tabii tutulurlar. Bireysel testte “Weschler Zeka Testi (WISC-R)” testi 

uygulanır. Zeka testi sonucunda zihinsel olarak üstün olduğu düşünülen öğrenciler 

bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaya başlarlar (Şahin, 2012). Sak (2015)’e göre 

bilim ve sanat merkezlerinin eksik olduğu noktalar vardır. Bunlardan biri tanılama 

sürecidir. Bunun sebebi ise her ne kadar bilsemlerin en büyük gayesinin yeteneği 

keşfetmek ve geliştirmek olduğu söylense de tanılama aşamasında yeteneği test etmek 

yerine bireysel ve grupsal zeka testlerine yer verilmesidir. Diğer bir problem genel 

geçer tüm bilsemlerde uygulanan sabit bir programın olmaması yani eğitimin bilsemler 

arasında çeşitlilik göstermesidir. Diğer bir problem ise; bilsemlerde görev yapan 

öğretmen ve yöneticiler seçilirken gerekli hassasiyetin gösterilmemesidir. Bilsem’ de 

görev alan yönetici ve öğretmenlerin özel yeteneklilerin eğitimi alanında deneyim ve 

bilgi sahibi olması gerekmektedir. Tüm bu faktörler bilsemlerin kalitesini 

düşürmektedir (Sak, 2015). 

 

 

2.5. Benlik Algısı 

                   

  Bireyin kendi hakkındaki görüşleri, bir ilişkide önemli bir bölümü 

oluşturmaktadır. Benlik algısı, bireyin hayatındaki olumlu ve olumsuz tecrübelerinin 

bir bütünüdür ve iki alt boyuta sahiptir. Bunlar; öz yeterlilik ve öz saygıdır (Zembat 

ve ark., 2018). Benlik saygısı, bireyin kendi öz değerlendirmesini yapabilmesi ve 

kendisini olduğu gibi kabul ederek onaylamasıdır (Yöyen, 2017). Benlik bir bireyin 

duygusal davranışlarında ayna misalidir. Mutlu ve uyumlu davranışlar sergileyen bir 

bireyde olumlu benlik imajına rastlamak olasıdır (Metin ve Kangal, 2012). Bireyin 

kişilik özellikleri, genetiğin yanı sıra çevre aracılığıyla da bireye kazandırılan 

özelliklerin birleşimidir. Aile farklı açılardan çocuğun duygusal gelişimini ve 

hareketlerini şekillendiren bir kurumdur. Bu kurumun etkileri, bireyin doğduğu andan 

ölümüne dek varlığını sürdürür. Anne babanın bireye karşı sergilediği tutumlar, 

çocuğun aile içerisinde kendini bir birey olarak kabul etmesini ve hayat boyu bir 

toplulukta uyum sağlayabilmesinin temel taşıdır (Erbil ve ark., 2006). Bir bireyin 



    

12 

 

benlik kavramının olumlu anlamda gelişebilmesi için, bireyin kendisini özgürce ifade 

edebildiği, karşılıklı olarak saygı ve sevgi gördüğü ortamlarda yer alması önemlidir 

(Metin ve Kangal, 2012). Araştırmalar göstermektedir ki; ailesi tarafından, tek taraflı 

olmayıp karşılıklı iletişimin sağlandığı ve kontrollü bir şekilde özerkliğe yönlendirilen 

bireylerin benlik algılarının daha yüksek olduğudur (Tunç ve Tezer, 2006). Benlik 

saygısının temelinde, bireyin kendisini yeterli bulması ve kendisini değerli hissetmesi 

vardır. Bunun sonucunda oluşan benlik saygısı bireyin hem kendisine hem de hayata 

karşı sergileyeceği tutumun önemli bir habercisi olup, bundan sonraki hayat kalitesini 

doğrudan etkilemektedir (Oktan ve Şahin, 2010). 

             

 

2.5.1.  Özel yetenekli bireylerde benlik algısı 

                    

  Özel yetenekli bireyler ile ilgili yapılan araştırmaların çoğunun benlik algısı ile 

ilgili olduğunu görürüz. Benlik algısı, bireyin çevresinde olanları algılaması, 

yorumlaması ve bunlarla ilgili tepki oluşturması sürecidir ve bu süreç bilişsel bir 

eylemdir. Özel yetenekli bireyler kendini değerlendirme noktasında, sahip oldukları 

özelliklerden kaynaklı farklı duygular içerisindedirler. Özel yetenekli olma durumu bu 

bireyleri memnun ederken, çevresindeki insanların ise kendileriyle ilgili olumsuz bir 

düşünce yapısına sahip olduklarına inanırlar. Özel yetenekli kadın bireylerin erkek 

bireylere göre benlik imajlarında daha fazla detaycı oldukları ve yapmama noktasında 

daha hassas oldukları görülmektedir (Özbay ve Palancı, 2011). İnsanları birbirinden 

ayıran en temel özelliğin benlik algısı olduğu söylenilebilir (Efilti ve Çıkılı, 2017). 

Benlik algısı sosyoloji ve psikoloji bilimlerinde, üzerinde en çok durulan noktalardan 

biridir (Kartel ve Tortop, 2019). Özel yetenekliler ile ilgili yapılan birtakım 

araştırmalar göz önüne alındığında, özel yetenekli bireylerin benlik algılarının normal 

zeka düzeyine sahip bireylere göre daha yüksek olduğunu söyleyen araştırmalar 

mevcuttur (Sak, 2017). Bunun birçok sebebi vardır. Çevresi tarafından olumlu 

yorumlar almaları, akademik olarak yaşıtlarına oranla başarılı olmaları onların benlik 

algılarının artmasında önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra ailelerin fazla beklentileri 

ve bireylere her fırsatta bu tutumu yansıtmaları da benlik algısının düşmesine neden 

olabilmektedir (Kartel ve Tortop, 2019). Yapılan araştırmalara bakıldığında, birçok 

araştırmacı özel yetenekli bireyleri mükemmeliyetçilik özelliği ile özdeşleştirmiştir. 

Halbuki son araştırmalar incelendiğinde özel yetenekli bireylerin benlik algılarında 
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ciddi bir düşüş gözlenmiştir (Kanlı, 2011). Bazı araştırmacılar, özel yetenekli 

bireylerin benlik algılarının erken yaşta geliştiğini belirtmektedir. Bu durum onların 

yaşıtlarıyla farklı olan özelliklerinin farkına varmalarına yardımcı olmaktadır (Ayğar 

ve Gündoğdu, 2017). 

 

          

2.6. Zeka İle İlgili Bazı Kuramlar 

   

  Özel yetenekli bireylerin eğitimi, bu bireylerin yeteneklerini geliştirme, 

hedefleri doğrultusunda onlara fırsatlar sunma, kendilerini gerçekleştirebilme, toplum 

adına yaratıcı çözümler bulma ve üretkenliklerini arttırabilmek için gereklidir 

(Renzulli, 2012). 

            

 

2.6.1. Renzulli’nin Üç Halka Kuramı 

        

Renzulli ileri sürmüş olduğu Üç Halka Kuramı’na göre, insan potansiyelinin 

ana boyutlarına inmeye çalışmıştır. Bu teori birbiriyle ilişkili üç özelliğin bir küme 

çatısı altında toplanması ile ortaya çıkmıştır. Bu özellikler; ortalamanın üzerinde üstün 

yetenek, göreve bağlılık ve yaratıcılıktır. Bu kurama göre, bu özelliklerin genel ve 

spesifik alanlarla ilişkisi incelenmiştir. Bu özellikler bazı bireylerde belirli zaman ve 

koşullarda ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak Üç Halka Kuramı özel yeteneklilik için 

gerekli olan üç özelliğin etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır (Renzulli, 2012). 

Renzulli’nin kuramında bahsettiği bu üç özellik aşağıda anlatılacaktır: 

        Ortalamanın üzerinde üstün yetenek; hem genel hem de özel alanlarla ilgilidir. 

Genel alanlar sözel ve sayısal düşünebilme, bellek gibi alanlarken, özel alanlar ise 

kimya, bale, müzik gibi alanları içermektedir.  Bu özellik halkalar arasında en sabit 

olanıdır. Bunun sebebi, herhangi bir öğrencinin, bu halkayla bağlantılı olarak sahip 

olduğu performansının, gerek entelektüel gerekse bilişsel olarak yakından ilişkili 

olması sebebiyle değişkenlik oranının çok düşük olmasıdır (Renzulli, 2012). 

                   Göreve bağlılık; bu bireylerde zihinsel kapasiteyle ilgili olmayan ve sabit bulunan 

bir özelliktir. Belirli bir problem ya da performans alanıyla ilgili motivasyonu ve 

enerjiyi temsil eder. Sayısız araştırma çalışmalarına ve bu bireylerin hayatlarından 

kaynaklara bakıldığında; göreve bağlılık belli bir performans alanında başarı göstermiş 
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bireylerde bulunmaktadır. Bu bireyler kendilerini herhangi bir probleme uzun süreler 

boyunca adayabilmekte ve azimle mücadele edebilmektedirler (Renzulli, 2012). 

                    Yaratıcılık; özgünlük, merak etme, gelenekselliğe karşı çıkma gibi alt bileşenleri 

kapsamaktadır. Geçmişten günümüze kadar yetenekli birçok bilim insanı, 

yaratıcılıklarını kullanarak problemlere karşı özgün çözüm yolları üretmişlerdir 

(Renzulli, 2012). Renzulli’nin üç halka kuramına ait şekli Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Renzulli’nin 3 Halka Kuramı (Renzulli, 2012) 

 

 

2.6.2. Sternberg Üçlü Saç Ayağı Kuramı 

 

Bu teori, ünlü psikolog Robert J. Sternberg tarafından formülize edilmiş, üç 

farklı zeka türünün varlığından bahsetmiştir. Bu zeka türleri; pratik, analitik ve 

yaratıcı. Sternberg bu teoriyi 1985 yılında genel zeka teorisinin sadece akademik 

zekayı ölçtüğünü öne sürerek ortaya çıkarmıştır. Sternberg zekayı ölçerken, yaratıcı 

zeka kadar  pratik zekanın da önemli olduğunu ve zekanın geliştirilebilir bir özellik 

olduğunu savunmuştur. Tüm bu iddiaları onun bu teoriyi geliştirmesine yardımcı 

Yaratıcılık 

Göreve Bağlılık 

Ortalamanın 

Üzerinde Üstün 

Yetenek 
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olmuştur. Sternberg pratik zekanın günlük hayatta başarılı ilişkiler kurmada önemli bir 

faktör olduğunu savunmuştur. Yaratıcı zeka ile ilgili olarak, bireyin karşılaştığı 

problemlerle başa çıkabilmesi ve bunu yaparken yeni, yaratıcı çözüm yolları 

bulabilmesi tanımını yapmıştır. Analitik zeka ile ilgili olarak ise IQ testi ile ölçülebilen 

ve problemleri çözmek için kullandığımız bir zeka türü olduğunu dile getirmiştir 

(Özyaprak, 2012). Sternberg’in üçlü saç ayağı kuramına ait şekli Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Sternberg’in Üçlü Saç Ayağı Kuramı 

 

 

2.6.3. Gardner Çoklu Zeka Kuramı 

 

Çoklu zeka kuramı, 1983 yılında Horvard Üniversitesi’nden psikolog Howard 

Gardner tarafından geliştirilmiştir. IQ’ya dayalı geleneksel zeka testinin çok sınırlı 

olduğunu dile getiren Gardner, çocuklar ve yetişkinlerde farklı zeka türlerinin 

olduğunu ifade eden ‘Çoklu Zeka Kuramı’ nı önermiştir. Bu kuramda farklı 

potansiyelleri ifade eden 8 farklı zeka türünden söz edilmiştir. Bu zekalar; dilsel zeka, 

matematiksel zeka, uzamsal zeka, kinestetik zeka, kişilerarası zeka, müziksel zeka, 

özedönük zeka ve doğa zekasıdır (Altan, 2011). Gardner’ a göre bu zeka alanları 

birbirleri ile bağlantılı değildir. Bu 8 alandan herhangi birinde başarısız olabilen bir 

birey diğer zeka alanında çok başarılı olabilirdi (Talu, 1999). Gardner’ın çoklu zeka 

kuramına ait şekli Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı 

 

 

2.6.4. Spearman Çift Faktör Kuramı 

 

Spearman 1904 yılında zeka ile ilgili ilk büyük makalesini yayınlamış ve bu 

makalede çift faktör kuramından bahsetmiştir. Spearman zekayı ‘g’ yani genel yetenek 

olarak adlandırmıştır. Spearman’ a göre bir birey herhangi bir testte başarı sağlıyorsa, 

diğer testlerde de başarı sağlamaktadır. Eğer bir birey herhangi bir testte başarı 

sağlayamıyorsa, diğer testlerde de başarı sağlayamamaktadır. Spearman, bu 

performans farklılıklarının sebeplerini anlayabilmek için bir istatistiksel bir teknik 
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geliştirmiştir. Test puanlarına göre bu farklılığın sebebini iki faktöre bağlamıştır. Bu 

faktörlerden ilki ‘g’ olarak adlandırdığı zeka ve ikinci faktör ise yapılan testlerle 

ilgiliydi. Spearman da o dönemde ‘g’ olarak adlandırdığı şeyin tam olarak ne olduğunu 

bilmiyordu. Ancak 1927 yılında bunun zihinsel bir enerji olabileceğini öne sürdü 

(Ünal-Karagüven, 2018). 

 

 

2.6.5. Tannebaum Deniz Yıldızı Kuramı 

       

 Bu kuram Abraham Tannebaum tarafından 1980’li yılların başlarında 

geliştirilmiştir. Tannebaum’ un bu modeli üstün zekalı bireylerle ilgili psikolojik ve 

eğitimsel olarak yapılmış araştırmalara dayanmaktaydı. Tannebaum, üstün 

yetenekliliğin tanılanabilmesi için 5 noktanın önemini vurgulamıştır. Bunlar; genel 

yetenek, özel kabiliyet, zihinsel olmayan faktörler, çevre ve şans. Ayrıca bu beş 

noktanın dinamik ve statik olmak üzere iki alt boyutundan da bahsetmiştir (Columbia 

University, 2014). Tannebaum deniz yıldızı kuramına ait şekil Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Tannebaum Deniz Yıldızı Kuramı (Sak, 2012). 
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2.7. Benlik Algısı ile İlgili Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar 

       

Tokmak ve ark. (2021), bu çalışmalarında büyük balık-küçük gölet etkisi 

(BBKGE) hipotezi üzerinde durmuşlardır. Bu hipotez; özel yetenekli bireylerin, 

kendileri gibi özel yetenekli akranlarıyla beraber eğitim aldıklarında benlik algılarının 

daha düşük olduğunu; hem özel yetenekli hem de normal zeka düzeyine sahip 

akranlarıyla beraber eğitim aldıklarında ise daha yüksek benlik algısına sahip 

olduklarını söylemektedir (Tokmak ve ark., 2021). Tokmak ve ark. (2021), BBKGE 

hipotezini inceledikleri bu araştırmalarında; hem özel yetenekli hem de normal zeka 

düzeyine sahip öğrencilerin beraber eğitim aldıkları sınıflardan, matematik ve fen 

bilimleri alanlarında yetenekli olan, farklı okullardan toplamda 50 özel yetenekli 

öğrenciye ulaşılmıştır. Bu 50 öğrenci okul dışında kalan zamanlarında kendi 

yetenekleri doğrultusunda özel bir eğitim programına daha sokulmuşlar ve akademik 

yönden benlik algıları incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre, bu öğrencilerin 

okullarındaki akademik benlik algılarının, okul dışında kalan zamanlarında katıldıkları 

eğitim programındaki akademik benlik algılarına göre anlamlı düzeyde yüksek çıktığı 

görülmüştür. 

Akgül, Kumaş ve Gökçeer (2020), özel yetenekli ve destek eğitim hizmeti alan 

bir grup ilkokul ve ortaokul öğrencisini çeşitli değişkenler açısından incelemişlerdir. 

Bu değişkenlerden biri de ‘benlik algısı’ dır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 

öğrencilere ön test ve son test yapılarak, destek eğitimin öğrencilerin benlik algılarını 

nasıl etkilediği incelenmiştir.  Araştırmanın sonunda ulaşılan bulgulara göre; benlik 

algısı kavramı açısından ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında aralarında 

anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir.  

Özbay ve Palancı (2011), özel yetenekli çocukların psiko-sosyal özellikleriyle 

ilgili yapmış oldukları araştırmada, özel yetenekli bireylerin programları hazırlanırken 

duygusal özelliklerinin de üzerinde durulması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca erken 

çocukluk döneminde kazanmış oldukları tecrübelerin ve ailelerin bu bireyleri 

yetiştirme tarzlarının bu bireylerin kişiliklerinin olumlu anlamda gelişmesinde önemli 

bir nokta olduğunu belirtmişlerdir. 

       Kartel ve Tortop (2019), özel yetenekli ve normal zeka düzeylerine sahip 

bireylerin benlik algılarını inceledikleri çalışmalarında; özel yetenekli bireylerin 

benlik algılarının, normal zeka düzeyine sahip bireylere göre daha olumlu olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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       Taşçılar ve Kanlı (2014), bu çalışmada normal zeka düzeyine sahip olan ve üstün 

zeka düzeyine sahip olan 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin öz-saygı becerileri incelenmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında, özel yetenekli bireylerin öz-saygı 

düzeylerinin normal gelişim gösteren yaşıtlarına göre daha yüksek olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca erkek bireylerin öz saygı düzeylerinin kadın bireylere göre daha 

yüksek olduğu da belirtilmiştir. Bu farklılığın sebepleri arasında ise yaşadığımız 

kültürün etkisine değinilmiştir. 

Metin ve Kangal (2012), bilim ve sanat merkezlerindeki özel yetenekli 12-14 yaş 

aralığındaki 120 çocuğun benlik algılarını inceledikleri çalışmalarında, öğrencilere 

benlik kavramı ölçeği ve kişisel bilgi formu uygulamışlardır. Araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre; bu bireylerin akademik benlik algılarının yüksek olduğu ve bu 

durumun olumlu benlik algısıyla sonuçlandığı ve genel olarak kadın bireylerin benlik 

algılarının erkek bireylerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Dengiz ve Yılmaz (2015), özel yetenekli bireylerde benlik saygısının incelendiği 

bu çalışmanın sonucunda, bireyin ailesinden gördüğü sosyal destek ile benlik algısı 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Aile ilişkilerinin güçlü olduğu 

bireylerin, benlik saygılarının da güçlü olduğu bu araştırma yoluyla belirtilmiştir. 

       Erbil ve ark. (2006), aile tutumlarının benlik saygısına etkisini inceleyen bu 

araştırmada, ailesi içerisinde saygı gören, arkadaş seçimi konusunda serbest 

bırakıldığı, kendisini ebeveynlerine karşı rahatça ifade edebildiği, aile içerisinde 

cinsiyet ayrımının yapılmadığı, ebeveynler ile çocuk arasında kaliteli vakit geçirildiği 

aile ortamlarında yetişen bireylerin, benlik saygılarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

       Altun ve Yazıcı (2012), özel yetenekli bireylerin benlik saygılarının incelendiği 

bu çalışmada, özel yetenekli bireylerin benlik algılarının özel yetenekli olmayan 

bireylerin benlik algılarından anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

araştırmanın sonuçlarına göre, cinsiyet faktörüne dayalı bir fark tespit edilmezken, 

yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerde yetişen çocukların, düşük sosyo-

ekonomik düzeye sahip ailelerde yetişen çocuklara göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

       Özkan (1994), benlik kavramını etkileyen faktörlerle ilgili yapmış olduğu 

araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, bireyin ebeveynlerinin eğitim durumları 

arttıkça, bireyin de benlik algısının arttığını belirtmiştir. Annesi çalışan bireylerin 

benlik algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ailenin gelir düzeyi arttıkça, 
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bireyin benlik algısının da arttığı gözlenmiştir. Ayrıca ailesi tarafından ilgi gören 

bireylerin de benlik algılarının yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Alkın (1992), yarısı sağlıklı yarısı problemli 120 ergenden oluşan araştırmada, bu 

bireylerin benlik algıları çeşitli ailesel faktörler açısından incelenmiştir. Veri toplama 

aracı olarak öğrenciler üzerinde birer adet ölçek ve anket kullanılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda sağlıklı olan bireylerin aile yapıları ile problemli olan bireylerin aile 

yapıları arasında farklar olduğu gözlemlenmiş ve bu farkların bireylerin benlik 

saygıları üzerinde etkileri olduğu görülmüştür. 

Uyanık (2007), çalışmasında; özel yetenekli bireylerde mükemmeliyetçilik, 

yalnızlık ve benlik saygısı kavramlarının bu bireylerin sınav kaygıları üzerinde 

etkisinin olup olmadığını incelemiştir. Araştırmanın örneklemini bilim ve sanat 

merkezinden 90 öğrenci oluşturmuş ve bu öğrencilere dört adet ölçek uygulanmıştır. 

Ulaşılan bulgulara göre benlik saygısı arttıkça sınav kaygısının azaldığı, benlik saygısı 

azaldıkça ise sınav kaygısının arttığı görülmüştür. 

Çetinkaya, Arslan, Nur, Özdemir, Demir ve ark. (2006), farklı sosyoekonomik 

seviyelerdeki aileler arasından seçilen öğrencilerle yapılan bu çalışmada, benlik 

algısının ekonomik koşullar ile ilgisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda ulaşılan bulgulara göre doğru orantılı olarak, sosyoekonomik düzeyi düşük 

olan aileye sahip öğrencilerin benlik algılarının da düşük olduğu, sosyoekonomik 

düzeyi yüksek olan aileye sahip öğrencilerin ise daha yüksek benlik algısına sahip 

olduğu görülmüştür. Ayrıca benlik algısının, başka birçok faktörden de etkilendiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Dilek ve Aksoy (2013), farklı okullardan oluşan lise ikinci sınıf öğrencilerinin ve 

ebeveynlerinin benlik saygılarının incelendiği bu çalışmada, öğrencilere ve 

ebeveynlere benlik algısı envanteri uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre annenin 

benlik saygısı ve çalışma durumunun bireyin benlik saygısını olumlu anlamda 

etkilediği görülürken, baba için böyle bir sonuca ulaşılmamıştır.  

Bayraktar, Sayıl ve Kumru (2009), araştırmacılar bu çalışmalarında Amerika’da 

daha önceden yapılmış, ebeveyn ve akrana bağlanmanın bireyin benlik algısı ile 

ilişkisinin olup olmadığını sınamak için tasarlanan bir modeli ülkemizdeki ergenler 

üzerinde denemek istemişlerdir. Bu araştırma sonucunda bağlanma düzeyi ile benlik 

algısı arasında ilişki bulunmuştur. 

Vidinlioğlu (2010), çalışmasında ortaöğretim düzeyindeki bir grup öğrencinin 

benlik algısı seviyesi ile umutsuzluk seviyesi arasında ilişki olup olmadığını 
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incelemiştir. Ulaşılan bulgulara göre ailesel etmenlerin benlik algısını doğrudan 

etkilediğine, ayrıca benlik algısı seviyesi ile umutsuzluk seviyesi arasında anlamlı bir 

ilişkiye ulaşmıştır. Buna göre; benlik algısı seviyesi düştükçe öğrencilerin umutsuzluk 

seviyelerinde artma gözlemlenmiştir. 

Özyürek, Gümüş, Çalışkan, Şirin ve Gerçek (2020), ilkokul öğrencilerinde benlik 

kavramını inceledikleri çalışmalarında, 450 tane dördüncü sınıf öğrencisine benlik 

algısıyla ilgili ölçek uygulamışlardır. Araştırmada benlik algısının farklı değişkenlerle 

ilişkisinin olup olmadığına bakılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre; benlik algısı ile 

cinsiyet, babanın çalışıyor olma durumu ve bireyin kardeşleri arasında kaçıncı sırada 

dünyaya geldiği değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Üstün ve Akman (2002), çocuk yuvasından, 8-11 yaş aralığındaki toplam doksan 

çocuğun örneklemini oluşturduğu araştırmada, çocuklara benlik kavramı ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; yuvadaki çocukların benlik algılarının, 

olması gerekenden daha düşük olduğu ve bu düşüklüğün sebebinin çocuklardaki 

duygusal eksiklikten kaynaklanabileceği görülmüştür. 

Sümer ve Şendağ (2009), ebeveynlere bağlanmanın çocukların benlik 

kavramlarında ve kaygı düzeylerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, örneklemi 

oluşturan 5. Ve 6. Sınıf öğrencilerine demografik bilgi formu, iki adet ölçek ve bir 

envanter uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; ebeveynlere bağlanmanın, 

çocuklarda olumlu benlik kavramı gelişimiyle ve kaygı düzeyi düşüklüğüyle ilişkili 

olduğu görülmüştür. 

 

 

2.8. Benlik Algısı İle İlgili Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

 

Hoge and Renzulli (1993), bu araştırmada benlik kavramı farklı açılardan ele 

alınmıştır. Bu araştırma, bir meta-analiz çalışması olup, daha önce yapılmış olan özel 

yetenekli bireylerin benlik kavramlarının incelendiği araştırmaların bir araya 

getirilmesiyle oluşmuştur. Araştırmada özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin 

benlik kavramları karşılaştırılmış, özel yetenek tanısı almanın bireyin benlik algısı 

üzerinde etkisinin olup olmadığına ve özel yetenekli bireylerin kendileri için özel 

olarak hazırlanmış bir programa dahil olmalarının benlik kavramları üzerinde etkili 

olup olmadığına bakılmıştır. Sonuçlar; özel yetenekli bireylerin benlik kavramlarının 

normal zeka düzeyine sahip yaşıtlarına göre daha yüksek olduğu yönündeydi. 
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 Bolger, Patterson and Kupersmidt (1998), benlik algısı ile ilgili yaptıkları 

araştırmada, çocuklukta görülen yanlış muamelelerin bireyin akran ilişkilerine ve 

benlik saygısını etkilediğini belirtmişlerdir. Bu araştırmada, erken çocuklukta kötü 

muamele gören bireylerin, sağlam dostluklarla benlik saygılarında artış olduğuna 

dikkat çekmişlerdir.  Sonuç olarak bu araştırma benlik algısının artışında akran temelli 

müdahalenin yapılmasının faydalı olabileceğini savunmuştur. 

       Felson and Zielinski (1989), benlik saygılarını inceledikleri bu çalışmada, erkek 

çocuklarının benlik saygısını sadece aile övgüsünün etkilediğini belirtirken kadın 

çocuklarının daha hassas olduklarını ve benlik saygısını etkileyen daha fazla faktöre 

sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu noktada kadın ve erkek bireylerin benlik saygıları 

birbirinden farklılık göstermektedir. Bulgulara göre kadın bireyler erkek bireylere göre 

üç kat daha aile merkezli ve hassas olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

       Cooper, Holman and Braithwaite (1983), bu araştırmalarında aile ilişkileri ile 

çocuklardaki benlik algısı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ebeveynlerin kendi 

aralarında ya da ebeveynlerle çocuklar arasında çatışma ortamının olduğu ailelerde 

yetişen çocuklarda düşük benlik algısının görülebileceği belirtilmiştir. Ayrıca 

araştırma göstermiştir ki; çocukların benlik saygıları üzerinde en fazla etkisi olan alan 

ailedir.  Bu araştırma göstermiştir ki, aile yaşamının kalitesi, bireyin yaşam kalitesi 

açısından oldukça önemlidir. 

Shi, Li and Zhang (2008), bu araştırmada benlik algısını akademik ve akademik 

olmayan farklı açılardan ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 9 ve 13 yaşları arasında 

94 özel yetenekli ve 200 normal gelişim gösteren öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırma 

sonucunda benlik kavramının özel yetenekli olan ve olmayan çocuklar arasında 

farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada uygulanan ölçek benlik kavramını yeterlilik, 

okul performansı, seviye, aile, akran, beden ve öz güven gibi yedi farklı boyutta 

incelemektedir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri yaş, cinsiyet ve öğrenci tipi iken; 

bağımlı değişkenleri ise ölçek içerisinde yer alan 7 boyuttur. Araştırmanın sonucunda 

ulaşılan bulgulara göre; cinsiyetin akademik, akademik olmayan ve bütün bir benlik 

algısı üzerinde etkisi büyükken, yaş ve öğrenci tipi değişkenleri açısından anlamlı bir 

etkisi bulunamamıştır. 

Zeidner and Schleyer (1998), bu araştırmada büyük balık- küçük gölet etkisi 

hipotezi üzerinde durulmuştur. Bu hipoteze göre; özel yetenekli çocuklar kendileri gibi 

özel yetenekli bireylerin olduğu sınıflarda eğitim aldıklarında, akademik 

yeteneklerinin ve başarı şanslarının fark edilemeyeceğini düşünürler ve bunun 
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sonucunda kaygı düzeyleri yükselir. Bu kaygı beraberinde düşük benlik algısını ve 

düşük okul notlarını getirebilmektedir. Araştırmanın örneklemini 1020 İsrailli, özel 

yetenekli çocuk oluşturmuştur. Bu çocukların bir kısmı karma sınıflarda eğitim 

alırken, diğer homojen sınıflarda eğitim almışlardır. Araştırmadan çıkan sonuçlar, 

BBKGE hipotezini destekleyici nitelikte olmuş, karma sınıflarda eğitim alan özel 

yetenekli öğrencilerin daha yüksek benlik algısına, daha yüksek okul notlarına, daha 

düşük sınav kaygısına sahip olduklarını göstermiştir. 

Kollof and Moore (1989), bu araştırmanın örneklemini beşinci sınıftan onuncu 

sınıfa kadar olan 508 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada birden fazla 

ölçek kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan öğrenciler, üç yazdan oluşan bir eğitim 

programından birine sokulmuş, programın başında ve sonunda ise bu öğrencilerin 

benlik kavramı puanlarına bakılmıştır. Program sonunda genel olarak program 

öncesine göre benlik kavramı puanlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  

Ross and Parker (1980), araştırmacılar bu çalışmalarında özel yetenekli 

öğrencilerin akademik yönlerinin yanı sıra sosyal açıdan da incelenmesi gerektiğine 

dikkat çekmişler ve bu sebeple beş ve sekizinci sınıflar arasında toplam 147 özel 

yetenekli öğrenciye benlik kavramı envanteri uygulamışlardır.  Örneklem 84 kadın ve 

63 erkekten oluşmuştur.  

Rinn, Jamieson, Gross and Mcqueen (2009), ergenlik dönemindeki, altıncı ve 

onuncu sınıf aralığında olan 248 özel yetenekli öğrencinin oluşturduğu bu araştırmada 

benlik kavramı; sosyal karşılaştırma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından 

incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, benlik 

algısı ölçeği ve sosyal karşılaştırma ölçeği kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan 

öğrenciler belli standartlara göre seçilmişler ve sınıf düzeylerine göre iki ayrı yaz 

okulunda eğitim görmüşlerdir. Bu iki yaz okulu hem akademik hem de öğrencilerin 

ilgisini çekebilecek bazı kurslardan oluşmuştur. Araştırmanın sonucuna göre 

cinsiyetin benlik kavram üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu görülmüştür. 

 Loeb and Jay (1987), bu çalışmanın örneklemini 9-12 yaş aralığındaki özel 

yetenekli olan ve olmayan çocuklar oluşturmuştur. Çalışmada özel yetenekli olan ve 

olmayan kadınlar kendi aralarında, özel yetenekli olan ve olmayan erkekler ise kendi 

aralarında karşılaştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere üç adet ölçek 

doldurtulmuş, ek olarak anne ve öğretmenlerinden ise bu öğrencilerin davranışları ve 

kişilikleriyle ilgili bilgiler toplanmıştır. Araştırma özel yetenekli kadınların özel 

yetenekli olmayanlara göre avantajlı olduğunu ama erkekler arasında böyle bir avantaj 
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durumunun söz konusu olmadığını belirtmiştir. Özel yetenekli olan kadınların benlik 

algıları ve içsel kontrol odaklarının özel yetenekli olmayan kadınlara göre daha yüksek 

olduğuna fakat özel yetenekli olan ve olmayan erkekler arasında bu anlamda büyük 

bir farka ulaşılamamıştır. Özel yetenekli olan erkek bireylerin ise üstün zekalı olmayan 

erkek bireylere göre kişisel tatminlerinin ve girişimciliklerinin daha düşük olduğu 

görülmüştür.  

Janog, Fung and Robinson (1985), yaptıkları çalışmada özel yetenekli olan 

ilkokul kademesindeki 271 çocuk ve ebeveynlerine sosyal ve duygusal gelişim 

alanında sorular yöneltmişlerdir. Bu çocukların 88 tanesi kendilerini arkadaşlarından 

farklı olarak tanımlamıştır. Farklı olarak tanımlayan bu çocuklar, farklılığı olumlu 

anlamda tanımlamalarına ve ortalamanın üzerinde benlik algısına sahip olmalarına 

rağmen, kendilerini farklı olarak tanımlamayan özel yetenekli çocuklarla 

kıyaslandığında benlik algılarının daha düşük olduğu görülmüştür. Araştırmanın 

bulgularına göre; kendini farklı olarak tanımlayan özel yetenekli öğrencilerin akran 

ilişkilerinde diğer özel yetenekli öğrencilere göre zorluk yaşadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre; özel yetenek tanısı almış çocukların sosyal 

hayatlarında daha fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır. 

McCoach and Siegle(2003), bu çalışmanın örneklemini 28 ayrı bölgeden seçilen, 

farklı kökenli, 210 adet özel yetenekli lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket ve çeşitli ölçekler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre 

özel yetenekli öğrencilerin akademik benlik algılarının diğer öğrencilere kıyasla 

anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

25 

 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

İstanbul’da bir bilim ve sanat merkezinde eğitim alan 3. ve 4. sınıf öğrencilerin 

benlik algılarının cinsiyet ve ailelerin demografik özellikleri gibi çeşitli değişkenler 

açısından incelendiği bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. Karasar (2002, s.81) ilişkisel tarama modelini “iki veya daha 

çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modeli” olarak tanımlamıştır. 

 

 

3.2. Evren ve Örneklem 

   

Çalışmanın evrenini, bir bilim ve sanat merkezinde, 2020-2021 bahar 

yarıyılında eğitim alan, 8-11 yaş aralığındaki 400 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem 

grubu seçilirken, ulaşılması kolay olması sebebiyle elverişli örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır (Baltacı, 2018). Çalışmanın örneklem büyüklüğü 197 olarak 

hesaplanmış, ancak 129 öğrenciye ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini 74’ü erkek ve 

55’i kadın olmak üzere 129 adet özel yetenekli 3. ve 4. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. 

Öğrencilerle ilgili demografik bilgiler, aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Özel yetenekli bireylerin demografik dağılımları 

 

Cinsiyet Sayı (n) Yüzde (%) 

Erkek 73 57,0 

Kız 55 43,0 

Toplam 128 100 

Yaş Sayı (n) Yüzde (%) 

8 Yaş 22 17,2 

9 Yaş 52 40,6 

10 Yaş 42 32,8 
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11 Yaş 12 9,4 

Toplam 128 100 

Kardeş Sayısı Sayı (n) Yüzde (%) 

Kardeş Yok 20 15,6 

1 Kardeş 73 57,0 

2 Kardeş 29 22,7 

3 Kardeş 4 3,1 

4 Kardeş 2 1,6 

Toplam 128 100 

Anne ve Babanın Ayrı Olma Durumu Sayı (n) Yüzde (%) 

Beraber 122 95,3 

Ayrı 6 4,7 

Toplam 128 100 

Evde Yaşayan Kişi Sayısı Sayı (n) Yüzde (%) 

2 Kişi 2 1,6 

3 Kişi 17 13,3 

4 Kişi 64 50,0 

5 Kişi 35 27,3 

6 Kişi 10 7,8 

Toplam 128 100 

 

 

Tablo 1’de özel yetenekli bireylerin demografik dağılımlarına göre 73’ü 

(%57.0) erkek, 55’i (%43.0) kadındır. Yaş dağılımlarında 22’si (%17.2) 8 yaş, 52’si 

(%40.6) 9 yaş, 42 (%32.8) 10 yaş ve 12’si (%9.4) 11 yaştır. Kardeş sayısında 20’sinin 

(%15.6) kardeşi yok, 73’ünün (%57) 1 kardeşi, 29’unun (%22.7) 2 kardeşi, 4’ünün 

(%3.1) 3 kardeşi ve 2’sinin (%1.6) 4 kardeşi vardır. Anne ve babaların ayrı olma 

durumlarında 122’si (%95.3) beraber ve 6’sı (%4.7) ayrıdır. Evde yaşayan kişi 

sayısında 2’si (%1.6) 2 kişi, 17’si (%13.3) 3 kişi, 64’ü (%50) 4 kişi, 35’i (%27.3) 5 

kişi ve 10’u (%7.8) 6 kişiden oluşmaktadır. 

 

 

3.3. Verilerin Toplanması 

 

Bu aşamada; öğrencilerle ‘Bilim ve Sanat Merkezi’nde Eğitim Alan 3. Ve 4. Sınıf 

Öğrencilerinin Benlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi’ 

adlı çalışmayı başlatabilmek için, üniversiteden etik kurul izninin alınmasının 
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ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ‘Anket çalışma izni’ için başvurulmuş ve 

başvuru onaylanmıştır. ‘Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili Ölçeği (ÇİBAP)’nin 

kullanılabilmesi için ise, ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışmasını yapmış olan Güçlü 

Şekercioğlu tarafından izin alınmıştır. Alınan izinlerinden ardından, çalışmanın 

örneklemini oluşturan aileler ve öğrenciler çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve 

hakları anlatılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerine okul 

rehberlik birimi tarafından ulaşılmıştır. Şahsım tarafından ‘google formlar’ aracılığıyla 

hazırlanan ‘Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili (ÇİBAP) Ölçeği, örneklemi oluşturan 

öğrenciler tarafından bilgisayar üzerinden cevaplanmıştır. 

 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada, iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; demografik bilgi 

formu ve ‘Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili Ölçeği (ÇİBAP)’ dir. Araştırmada yer 

alan veri toplama araçları aşağıda verilmiştir: 

 

 

3.4.1. Demografik Bilgi Formu 

        

Araştırmayı yapan kişi tarafından oluşturulmuştur ve içerisinde araştırmaya 

katılan özel yetenekli öğrencilerin ailelerinin eğitim durumları, meslekleri, bireyin 

kardeş sayısı, ebeveynlerinin ayrı ya da beraber olma durumları, ailede yaşayan birey 

sayısı gibi beş adet soruya yer verilmiştir. Bu form ekler bölümünde Ek-4 olarak 

verilmiştir. 

 

 

3.4.2. Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili (ÇİBAP) 

        

ÇİBAP, Susan Harter (1985) tarafından yapılmış ve orijinal hali İngilizce 

dilinde olan, çocukların benlik algılarını ölçebilmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. 

Ölçeğin orijinal ismi ‘Çocuklar İçin Algılanan Yeterlilik Ölçeği’ dir ve dört alt 

boyuttan oluşmaktadır. Türkçeye uyarlama çalışması Şekercioğlu (2009) tarafından 

yapılmış olan ölçeğe iki adet alt boyut daha eklenmiş ve ismi ‘Çocuklar İçin Benlik 
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Algısı Profili’ olarak değiştirilmiştir. ÇİBAP’ın alt boyutları ‘eğitsel yeterlilik, sosyal 

kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değerdir’. 

ÇİBAP’ın güvenirliğine ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları; eğitsel yeterlilik 

alt boyutu için .72, sosyal kabul alt boyutu için .54, atletik yeterlilik alt boyutu için 

.68, fiziksel görünüm alt boyutu için .77, davranışsal yönetim alt boyutu için .69, genel 

öz-değer alt boyutu için .73 olarak hesaplanmıştır. Eğitsel yeterlilik alt boyutu bireyin 

kendisini akademik yönden değerlendirebilmesini, sosyal kabul alt boyutu bireyin 

kendisini arkadaşları arasında  tanımlayabilmesini, atletik yeterlilik alt  boyutu bireyin 

spor alanında kendini değerlendirebilmesini, fiziksel görünüm alt  boyutu bireyin 

kendisini  fiziksel anlamda değerlendirebilmesini, davranışsal yönetim alt boyutu 

bireyin kendi davranışlarını değerlendirebilmesini ve genel öz değer alt  boyutu ise 

genel olarak bireyin kendinden memnun olup olmama durumunu 

değerlendirebilmesini kapsar. Ölçek 36 sorudan oluşmaktadır. Çocuklardan her bir 

soruda kendilerine daha uygun olan cümleyi seçmeleri ve bu cümlelerin kendilerine 

kısmen mi yoksa tamamen mi uygun olduğuna karar vermeleri istenmiştir. Ölçek ekler 

bölümünde Ek-5 olarak verilmiştir. 

 

 

3.5. Verilerin Analizi 

 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı sonuçlarından elde edilen veriler SPSS 

25 programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan özel yetenekli bireylerin 

demografik özellikleri için frekans dağılımından (sayı ve yüzde) yararlanılmıştır. 

Benlik algısının alt boyutlarının dağılımlarını açıklamak için betimsel analizden (en 

yüksek, en düşük, ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Çalışma verileri 

değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov 

testi ile değerlendirilmiş ve normal dağılım sergilemediği saptanmıştır (p<,05). 

Normal dağılım göstermeyen parametrelerin karşılaştırmalarında Mann Whitney U ve 

Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık 

p<,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırmaya ait bulguların analizi tablolar ve yorumlar aracılığıyla 

aşağıda verilmiştir: 

 

 

4.1. Ölçeğin güvenirlik analizi 

 

Araştırma kapsamında yer alan ölçeklerin güvenirlik analizini test etmek için 

Cronbach Alpha değerleri kontrol edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik analizi Tablo 2’de 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 2. Ölçeğin Güvenirlik Analizi 

 

 Cronbach’s Alpha Değeri (Güvenirlik Katsayısı) 

       Benlik Algısı Ölçeği 0,902 

       Eğitsel Yeterlilik 0,741 

       Sosyal Kabul 0,582 

       Atletik Yeterlilik 0,667 

       Fiziksel Görünüm 0,764 

       Davranışsal Yönetim 0,666 

       Genel Özdeğer 0,683 

 

 

Altı boyutlu benlik algısı ölçeğinde güvenirlik katsayısı .902 ve alt 

boyutlarından sosyal kabul: .582, atletik yeterlilik: .667, fiziksel görünüm: .764, 

davranışsal yönetim: .666 ve genel öz -değer: .683 olarak belirlenmiştir. Araştırma 

kapsamında yer alan ölçeklerin güvenirlik katsayıları .55≤ α < .90 arasında olduğu ve 

bu nedenle ölçekler güvenilir yapıdadır. 
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4.2. Benlik algısı ölçeğinin tanımlayıcı istatistikleri 

 

Özel yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği puanı ve alt boyut puanları olan 

eğitsel yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim 

ve genel öz-değer ölçek puanlarının aldıkları en düşük, en yüksek, ortalama ve standart 

sapma değerleri aşağıda Tablo 3’ de verilmiştir. 

 

 

Tablo 3.  Benlik Algısı Ölçeğinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

 n 
En 

Düşük 

En 

Yüksek 
�̅� Ss. 

     Benlik Algısı Ölçeği 128 1,53 4,00 3,2415 ,50158 

     Eğitsel Yeterlilik 128 1,00 4,00 3,3214 ,65942 

     Sosyal Kabul 128 1,00 4,55 3,0885 ,69368 

     Atletik Yeterlilik 128 1,00 4,00 2,9583 ,69682 

     Fiziksel Görünüm 128 1,17 4,00 3,2718 ,73534 

     Davranışsal Yönetim 128 1,83 4,55 3,3374 ,63622 

     Genel Öz-Değer 128 1,50 4,00 3,5116 ,57066 

 

 

Bu tabloya göre benlik algısı ölçeğinin değerleri 1.53 ile 4 arasında değişmekte 

olup ortalama 3.241 ± 0.501, eğitsel yeterlilik ölçeğinin değerleri 1 ile 4 arasında 

değişmekte olup ortalama 3.321 ± 0.660, sosyal kabul ölçeğinin değerleri 1 ile 4.55 

arasında değişmekte olup ortalama 3.088 ± 0.694 puandır. Atletik yeterlilik ölçeğinin 

değerleri 1 ile 4 arasında değişmekte olup ortalama 2.958± 0.697 puandır. Fiziksel 

görünüm ölçeğinin değerleri 1.17 ile 4 arasında değişmekte olup ortalama 3.272 ± 

0.735 puandır. Davranışsal yönetim ölçeğinin değerleri 1.83 ile 4.55 arasında 

değişmekte olup ortalama 3.337 ± 0.636 puandır. Genel öz-değer ölçeğinin değerleri 

1.5 ile 4 arasında değişmekte olup ortalama 3.511 ± 0.571 puandır.  
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4.3. Özel yetenekli bireylerin cinsiyet değişkenine göre benlik algısı ölçeği 

sonuçları: 

 

Alt problem 1: Özel yetenekli kadın bireylerin benlik algıları ile üstün yetenekli erkek 

bireylerin benlik algıları ve alt boyut puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

cinsiyet değişkenine göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, 

sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz 

değerin karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 4. Özel Yetenekli Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Benlik Algısı Ölçeğinin 

Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi 

 

Ölçek 

Cinsiyet n 
Sıra 

Toplamı 

Sıra 

Ortalaması 
U z p 

Benlik Algısı 

Ölçeği 

Erkek 73 60,14 4390,50 
1689,500 

-

1,531 
,126 

Kız 55 70,28 3865,50 

Eğitsel Yeterlilik 
Erkek 73 56,94 4156,50 

1455,500 
-

2,673 
,008* 

Kız 55 74,54 4099,50 

Sosyal Kabul  

Erkek 73 63,47 4633,00 
1932,0 

-

0,364 
,716 

Kız 55 65,87 3623,00 

Atletik Yeterlilik  

Erkek 73 61,04 4456,00 
1755,0 

-

1,221 
,222 

Kız 55 69,09 3800,00 

Fiziksel Görünüm  

Erkek 73 64,28 4692,50 
1991,5 

-

0,078 
,938 

Kız 55 64,79 3563,50 

Davranışsal 

Yönetim 

Erkek 73 59,49 4342,50 
1641,5 

-

1,777 
,042* 

Kız 55 71,15 3913,50 

Genel Öz-Değer 
Erkek 73 62,95 4595,50 

1894,5 
-

0,559 
,576 

Kız 55 66,55 3660,50 

*p<,05 
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Tablo 4’e göre benlik algısı ölçeği, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel 

görünüm ve genel öz değer puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p>.05). Eğitsel yeterlilik ölçeği ve Davranışsal Yönetim ölçeğinde 

(p<.05; U=1641.5) ise cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır. Sıra ortalamaları 

incelendiğinde; özel yetenekli kadın bireylerin (S.O.= 71.15) davranışsal yönetim 

puanı, özel yetenekli erkek bireylerden (S.O.=59.49) daha yüksek olduğu ve özel 

yetenekli kadın bireylerin (S.O.= 74.54) eğitsel yeterlilik puanı, özel yetenekli erkek 

bireylerden (S.O.=56.94) daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

 

4.4. Özel yetenekli bireylerin ebeveynlerinin eğitim durumu değişkenine göre 

benlik algısı ölçeği sonuçları: 

 

Alt problem 2: Özel yetenekli bireylerin benlik algıları ebeveynlerinin eğitim 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

babaların eğitim düzeyine göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul,atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz değerin karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

 

Tablo 5. Özel Yetenekli Bireylerin Babaların Eğitim Durumuna Göre Benlik Algısı 

Ölçeğinin Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 

İlköğretim 12 65,38 

3,245 5 ,662 

Lise 25 65,02 

Üniversite 68 63,45 

Yüksek Lisans 9 60,00 

Doktora 3 89,83 

Eğitsel Yeterlilik 
İlköğretim 12 53,54 

1,628 5 ,898 
Lise 25 65,78 
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Üniversite 68 65,14 

Yüksek Lisans 9 62,83 

Doktora 3 95,50 

Sosyal Kabul  

İlköğretim 12 42,25 

2,286 5 ,683 

Lise 25 69,30 

Üniversite 68 63,74 

Yüksek Lisans 9 65,67 

Doktora 3 101,50 

Atletik Yeterlilik  

İlköğretim 12 45,92 

0,992 5 ,911 

Lise 25 62,56 

Üniversite 68 69,18 

Yüksek Lisans 9 59,67 

Doktora 3 86,67 

Fiziksel Görünüm  

İlköğretim 12 50,00 

2,282 5 ,684 

Lise 25 61,58 

Üniversite 68 65,41 

Yüksek Lisans 9 74,94 

Doktora 3 71,67 

Davranışsal Yönetim  

İlköğretim 12 65,88 

5,697 5 ,223 

Lise 25 63,40 

Üniversite 68 64,83 

Yüksek Lisans 9 52,50 

Doktora 3 79,33 

Genel Öz-Değer 

İlköğretim 12 64,38 

4,563 5 ,335 

Lise 25 62,68 

Üniversite 68 63,32 

Yüksek Lisans 9 70,00 

Doktora 3 105,00 

 

 

Tablo 5’e göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, sosyal 

kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer 

puanlarında babaların eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p>.05). Yani özel yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt boyut puanlarının 

babalarının eğitim düzeylerine göre farklılaşmadığı görülmektedir. 
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Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

annelerin eğitim düzeyine göre benlik algısı ölçeğinin alt boyutları olan eğitsel 

yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve 

genel öz değerin karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 6. Özel Yetenekli Bireylerin Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Benlik 

Algısı Ölçeğinin Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 

İlköğretim 11 64,18 

7,050 5 ,029* 

Lise 17 84,50 

Üniversite 70 65,18 

Yüksek Lisans 3 32,83 

Doktora 11 46,00 

Eğitsel Yeterlilik 

İlköğretim 11 45,95 

3,976 5 ,137 

Lise 17 83,76 

Üniversite 70 68,11 

Yüksek Lisans 3 28,67 

Doktora 11 50,09 

Bilinmiyor 16 57,59 

Sosyal Kabul  

İlköğretim 11 39,50 

7,780 5 ,020* 

Lise 17 79,94 

Üniversite 70 64,72 

Yüksek Lisans 3 30,67 

Doktora 11 66,18 

Atletik Yeterlilik  

İlköğretim 11 44,36 

5,517 5 ,083 

Lise 17 78,35 

Üniversite 70 67,43 

Yüksek Lisans 3 52,83 

Doktora 11 61,55 

Fiziksel Görünüm  

İlköğretim 11 35,00 
9,050 5 ,011* 

Lise 17 67,91 
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Üniversite 70 71,53 

Yüksek Lisans 3 30,33 

Doktora 11 51,68 

Davranışsal Yönetim  

İlköğretim 11 59,68 

2,768 5 ,251 

Lise 17 81,82 

Üniversite 70 65,80 

Yüksek Lisans 3 39,67 

Doktora 11 44,32 

Genel Öz-Değer 

İlköğretim 11 56,64 

1,714 5 ,424 

Lise 17 74,21 

Üniversite 70 69,43 

Yüksek Lisans 3 40,83 

Doktora 11 48,77 

*p<,05 

 

 

Tablo 6’ya göre atletik yeterlilik, davranışsal yönetim ve genel öz değer 

puanlarında annelerin eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır 

(p>.05). Benlik algısı (𝑥2(5)=7.050; p<.05), Sosyal kabul ( 𝑥2(5)= 7.780; p<.05), fiziksel 

görünüm (𝑥2(5)= 9.050; p<.05) puanlarında ise annelerin eğitim düzeylerine göre 

anlamlı fark bulunmaktadır.  Bu farkı oluşturan değişkenleri tespit etmek amacıyla 

yapılan Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre, annelerin eğitim düzeyi lise 

(S.O.= 84.50) olan özel yetenekli bireylerde benlik algısı puanı, annelerin eğitim 

düzeyi ilköğretim (S.O.= 64.18) ve doktora (S.O.= 46) olan özel yetenekli bireylerden 

daha fazla olduğu görülmektedir. Annelerin eğitim düzeyi lise (S.O.= 79.94), 

üniversite (S.O.=64.72) olan özel yetenekli bireylerde sosyal kabul puanı, annelerin 

eğitim düzeyi ilköğretim (S.O.= 39.50) olan özel yetenekli bireylerden daha fazla 

olduğu görülmektedir. Annelerin eğitim düzeyi lise (S.O.= 67.91), üniversite 

(S.O.=71.53) olan özel yetenekli bireylerde fiziksel görünüm puanı, annelerin eğitim 

düzeyi ilköğretim (S.O.= 35) olan özel yetenekli bireylerden daha fazla olduğu 

görülmektedir. 
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4.5. Özel yetenekli bireylerin ebeveynlerinin çalışıp çalışmama durumuna 

değişkenine göre benlik algısı ölçeği sonuçları: 

 

Alt problem 3: Özel yetenekli bireylerin benlik algıları ebeveynlerinin çalışıp 

çalışmama durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

babaların mesleklerine göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, 

sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz 

değerin karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 7’ de verilmiştir. 

 

 

Tablo 7. Özel Yetenekli Bireylerin Babaların Mesleklerine Göre Benlik Algısı 

Ölçeğinin Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 

Yönetici 3 44,67 

1,931 4 ,748 

Kariyer 

Memurluğu 

26 39,48 

Düz Memur 7 52,00 

İşçi 30 42,97 

Serbest Meslek 21 48,31 

Özel Sektör 40 39,00 

Eğitsel Yeterlilik 

Yönetici 3 43,04 

2,222 4 ,695 

Kariyer 

Memurluğu 

26 44,79 

Düz Memur 7 40,78 

İşçi 30 50,24 

Serbest Meslek 21 44,67 

Özel Sektör 40 39,48 

Sosyal Kabul  

Yönetici 3 34,17 

3,216 5 ,667 
Kariyer 

Memurluğu 

26 59,00 

Düz Memur 7 72,00 
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İşçi 30 63,60 

Serbest Meslek 21 68,21 

Özel Sektör 40 66,18 

Atletik Yeterlilik  

Yönetici 3 52,83 

3,579 5 ,612 

Kariyer 

Memurluğu 

26 66,35 

Düz Memur 7 50,57 

İşçi 30 56,82 

Serbest Meslek 21 70,95 

Özel Sektör 40 67,40 

Fiziksel Görünüm  

Yönetici 3 76,33 

4,725 5 ,450 

Kariyer 

Memurluğu 

26 64,50 

Düz Memur 7 48,86 

İşçi 30 55,02 

Serbest Meslek 21 68,57 

Özel Sektör 40 69,74 

Davranışsal 

Yönetim  

Yönetici 3 32,83 

5,249 5 ,386 

Kariyer 

Memurluğu 

26 55,31 

Düz Memur 7 63,14 

İşçi 30 64,32 

Serbest Meslek 21 65,36 

Özel Sektör 40 71,19 

Genel Öz-Değer 

Yönetici 3 71,17 

6,550 5 ,256 

Kariyer 

Memurluğu 

26 55,02 

Düz Memur 7 77,64 

İşçi 30 55,60 

Serbest Meslek 21 74,10 

Özel Sektör 40 67,91 

 

 

Tablo 7’ye göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, 

sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer 

puanlarında babaların mesleklerine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). 
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Yani özel yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt boyut puanlarının babalarının 

mesleklerine göre farklılaşmadığı görülmektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

annelerin mesleklerine göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, 

sosyal kabul,atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz 

değerin karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 8. Özel Yetenekli Bireylerin Annelerinin Mesleklerine Göre Benlik Algısı 

Ölçeğinin Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 

Yönetici 1 34,00 

2,617 6 ,855 

Kariyer 

Memurluğu 

3 23,00 

Düz Memur 28 27,86 

İşçi 5 31,80 

Serbest Meslek 6 28,25 

Özel Sektör 6 23,92 

Eğitsel Yeterlilik 

Ev Hanımı 4 19,00 

2,357 6 ,884 

Yönetici 1 26,50 

Kariyer 

Memurluğu 

3 31,00 

Düz Memur 28 27,07 

İşçi 5 33,70 

Serbest Meslek 6 21,17 

Özel Sektör 6 22,83 

Sosyal Kabul  

Yönetici 1 59,00 

7,674 8 ,466 

Kariyer 

Memurluğu 

3 91,00 

Düz Memur 28 56,04 

İşçi 5 92,60 

Serbest Meslek 6 63,75 
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Özel Sektör 6 65,33 

Ev Hanımı 4 82,13 

Atletik Yeterlilik  

Yönetici 18 70,78 

10,635 8 ,223 

Kariyer 

Memurluğu 

57 61,67 

Düz Memur 1 32,50 

İşçi 3 65,50 

Serbest Meslek 28 70,82 

Özel Sektör 5 88,20 

Ev Hanımı 6 74,33 

Fiziksel Görünüm  

Yönetici 6 47,42 

7,013 8 ,535 

Kariyer 

Memurluğu 

4 90,50 

Düz Memur 18 71,56 

İşçi 57 56,54 

Serbest Meslek 1 111,00 

Özel Sektör 3 82,33 

Ev Hanımı 28 68,70 

Davranışsal 

Yönetim  

Yönetici 5 57,30 

7,408 8 ,493 

Kariyer 

Memurluğu 

6 41,67 

Düz Memur 6 61,17 

İşçi 4 68,50 

Özel Sektör 18 73,75 

Ev Hanımı 57 60,87 

Özel Sektör 1 37,00 

Genel Öz-Değer 

Yönetici 3 57,17 

12,247 8 ,141 

Kariyer 

Memurluğu 

28 60,38 

Düz Memur 5 60,50 

İşçi 6 61,50 

Serbest Meslek 6 54,75 

Özel Sektör 4 50,38 

Ev Hanımı 18 84,36 
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Tablo 8’e göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, sosyal 

kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer 

puanlarında annelerin mesleklerine göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). 

Yani özel yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt boyut puanlarının annelerin 

mesleklerine göre farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

 

4.6. Özel yetenekli bireylerin ebeveynlerinin ayrılık durumu değişkenine göre 

benlik algısı ölçeği sonuçları: 

 

Alt problem 4: Özel yetenekli bireylerin benlik algıları ebeveynlerinin ayrılık 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

anne ve babaların ayrılık durumuna göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan 

eğitsel yeterlilik, sosyal kabul,atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim 

ve genel öz değerin karşılaştırılmasına yönelik Mann Whitney U testi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 9. Özel Yetenekli Bireylerin Ebeveynlerinin Ayrılık Durumuna Göre Benlik 

Algısı Ölçeğinin Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi 

 

Ölçek 

Anne ve Baba 

Ayrılık 

Durumu 

n 
Sıra 

Toplamı 

Sıra 

Ortalaması 
U z p 

Benlik Algısı 

Ölçeği 

Beraber 122 63,48 7744,50 
241,500 -1,404 ,160 

Ayrı 6 85,25 511,50 

Eğitsel Yeterlilik 

Beraber 122 63,48 7744,50 
239,000 -1,441 ,150 

Ayrı 6 85,25 511,50 

Sosyal Kabul  

Beraber 122 63,67 7768,00 
265,0 -1,141 ,254 

Ayrı 6 81,33 488,00 

Atletik Yeterlilik  

Beraber 122 63,53 7751,00 
248,0 -1,336 ,181 

Ayrı 6 84,17 505,00 

Fiziksel Beraber 122 64,02 7810,00 307,0 -0,673 ,501 
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Görünüm  Ayrı 6 74,33 446,00 

Davranışsal 

Yönetim 

Beraber 122 63,81 7784,50 
281,5 -1,961 ,337 

Ayrı 6 78,58 471,50 

Genel Öz-Değer 
Beraber 122 63,55 7752,50 

249,5 -1,350 ,177 
Ayrı 6 83,92 503,50 

 

 

Tablo 9’a göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, sosyal 

kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer 

puanlarında anne ve babaların ayrılık durumuna göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p>.05). Yani özel yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt 

boyut puanlarının anne ve babanın ayrılık durumuna göre farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

 

 

4.7. Özel yetenekli bireylerin kardeş sayısı değişkenine göre benlik algısı ölçeği 

sonuçları: 

 

Alt problem 5: Özel yetenekli bireylerin benlik algıları kardeş sayısına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın beşinci alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

kardeş sayısına göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, sosyal 

kabul,atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değerin 

karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

10’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 10. Özel Yetenekli Bireylerin Kardeş Sayılarına Göre Benlik Algısı Ölçeğinin 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 
Kardeş Yok 20 71,43 

1,811 4 ,770 
1 Kardeş 73 63,53 
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2 Kardeş 29 57,07 

3 Kardeş 4 93,50 

4 Kardeş 2 80,50 

Eğitsel Yeterlilik 

Kardeş Yok 20 69,20 

4,787 4 ,310 

1 Kardeş 73 63,01 

2 Kardeş 29 61,83 

3 Kardeş 4 84,50 

4 Kardeş 2 70,75 

Sosyal Kabul  

Kardeş Yok 20 63,63 

2,286 4 ,683 

1 Kardeş 73 63,49 

2 Kardeş 29 63,26 

3 Kardeş 4 80,88 

4 Kardeş 2 95,50 

Atletik Yeterlilik  

Kardeş Yok 20 65,63 

0,992 4 ,911 

1 Kardeş 73 66,38 

2 Kardeş 29 60,19 

3 Kardeş 4 63,88 

4 Kardeş 2 48,25 

Fiziksel Görünüm  

Kardeş Yok 20 72,03 

2,282 4 ,684 

1 Kardeş 73 64,04 

2 Kardeş 29 64,09 

3 Kardeş 4 49,50 

4 Kardeş 2 42,00 

Davranışsal Yönetim  

Kardeş Yok 20 71,18 

5,697 4 ,223 

1 Kardeş 73 61,93 

2 Kardeş 29 60,41 

3 Kardeş 4 101,88 

4 Kardeş 2 76,00 

Genel Öz-Değer 

Kardeş Yok 20 68,83 

4,563 4 ,335 

1 Kardeş 73 61,58 

2 Kardeş 29 63,31 

3 Kardeş 4 84,63 

4 Kardeş 2 105,00 
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Tablo 10’a göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, 

sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer 

puanlarında kardeş sayısına göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). Yani özel 

yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt boyut puanlarının kardeş sayısına göre 

farklılaşmadığı görülmektedir. 

 

 

4.8. Özel yetenekli bireylerin evde yaşayan kişi sayısı değişkenine göre benlik 

algısı ölçeği sonuçları: 

 

Alt problem 6: Özel yetenekli bireylerin benlik algıları evde yaşayan kişi sayısı 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın altıncı alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin evde 

yaşayan birey sayısına göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, 

sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz 

değerin karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 11’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 11. Özel Yetenekli Bireylerin Evde Yaşayan Kişi Sayısına Göre Benlik Algısı 

Ölçeğinin Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 

2 kişi 2 70,25 

1,381 4 ,847 

3 Kişi 17 66,06 

4 Kişi 64 65,16 

5 Kişi 35 59,09 

6 Kişi 10 75,45 

Eğitsel Yeterlilik 

2 kişi 2 66,75 

1,736 4 ,784 

3 Kişi 17 65,91 

4 Kişi 64 64,07 

5 Kişi 35 61,06 

6 Kişi 10 76,45 
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Sosyal Kabul  

2 kişi 2 44,75 

2,502 4 ,644 

3 Kişi 17 62,24 

4 Kişi 64 61,61 

5 Kişi 35 68,59 

6 Kişi 10 76,50 

Atletik Yeterlilik  

2 kişi 2 70,00 

2,136 4 ,711 

3 Kişi 17 58,06 

4 Kişi 64 69,05 

5 Kişi 35 60,27 

6 Kişi 10 60,05 

Fiziksel Görünüm  

2 kişi 2 92,00 

1,410 4 ,843 

3 Kişi 17 68,12 

4 Kişi 64 63,43 

5 Kişi 35 62,97 

6 Kişi 10 65,05 

Davranışsal 

Yönetim  

2 kişi 2 61,00 

4,781 4 ,311 

3 Kişi 17 68,68 

4 Kişi 64 61,99 

5 Kişi 35 60,71 

6 Kişi 10 87,40 

Genel Öz-Değer 

2 kişi 2 77,25 

4,238 4 ,375 

3 Kişi 17 72,21 

4 Kişi 64 61,80 

5 Kişi 35 60,01 

6 Kişi 10 81,85 

 

 

Tablo 11’ e göre benlik algısı ölçeği ve eğitsel yeterlilik, sosyal kabul, atletik 

yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer puanlarında evde 

yaşayan birey sayısına göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). Yani özel 

yetenekli bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt boyut puanlarının evde yaşayan birey 

sayısına göre farklılaşmadığı görülmektedir. 
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4.9. Özel yetenekli bireylerin yaşları değişkenine göre benlik algısı ölçeği 

sonuçları 

 

Alt problem 7: Özel yetenekli bireylerin benlik algıları yaşa göre farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın yedinci alt problemine ilişkin olarak özel yetenekli bireylerin 

yaşlarına göre benlik algısı ölçeği ve alt boyutları olan eğitsel yeterlilik, sosyal 

kabul,atletik yeterlilik, fiziksel görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değerin 

karşılaştırılmasına yönelik Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

12’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 12. Özel Yetenekli Bireylerin Yaşlarına Göre Benlik Algısı Ölçeğinin 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi 

 

 Ölçek Sınıf n 
Sınıf 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd 

p 

Benlik Algısı Ölçeği 

8 Yaş 22 59,98 

2,544 3 ,467 
9 Yaş 52 65,38 

10 Yaş 42 63,08 

11 Yaş 12 73,92 

Eğitsel Yeterlilik 

8 Yaş 22 57,84 

1,206 3 ,752 
9 Yaş 52 65,28 

10 Yaş 42 62,99 

11 Yaş 12 78,63 

Sosyal Kabul  

8 Yaş 22 62,07 

0,827 3 ,843 
9 Yaş 52 66,23 

10 Yaş 42 61,74 

11 Yaş 12 71,13 

Atletik Yeterlilik  

8 Yaş 22 60,11 

0,769 3 ,857 
9 Yaş 52 63,70 

10 Yaş 42 65,93 

11 Yaş 12 71,00 

Fiziksel Görünüm  

8 Yaş 22 62,82 

3,206 3 ,361 9 Yaş 52 65,05 

10 Yaş 42 59,93 
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11 Yaş 12 81,21 

Davranışsal Yönetim  

8 Yaş 22 59,91 

0,812 3 ,846 
9 Yaş 52 66,50 

10 Yaş 42 62,94 

11 Yaş 12 69,71 

Genel Öz-Değer 

8 Yaş 22 62,75 

1,807 3 ,614 
9 Yaş 52 61,99 

10 Yaş 42 64,88 

11 Yaş 12 77,25 

 

 

Tablo 12’ye göre eğitsel yeterlilik, sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel 

görünüm, davranışsal yönetim ve genel öz değer puanlarında anne ve babaların ayrılık 

durumuna göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). Yani özel yetenekli 

bireylerin benlik algısı ölçeği ve alt boyut puanlarının anne ve babanın ayrılık 

durumuna göre farklılaşmadığı görülmektedir. 

  

. 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

 

5.1. Sonuç 

  

Bu çalışmada bir bilim ve sanat merkezinde eğitim alan 8-11 yaş aralığındaki 

özel yetenekli bireylerin benlik algıları incelenmiştir. Çalışmada benlik algısı cinsiyet 

ve çeşitli değişkenler açısından ele alınmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre; 

-Benlik algısı ölçeğinin eğitsel yeterlilik ve davranışsal yönetim alt boyutları ile 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile babaların eğitim durumu değişkeni etkisi 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

-Benlik algısı puanı, fiziksel görünüm ve sosyal kabul alt boyut puanları ile annelerin 

eğitim durumu değişkeni arasında bulunmuştur. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile babaların meslekleri değişkenleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile annelerin meslekleri değişkenleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile ebeveynlerin ayrı ya da beraber olma 

değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile evde yaşayan birey sayısı değişkeni 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile kardeş sayısı değişkeni arasında anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

-Benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile bireyin yaşı değişkeni arasında anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

 

 

5.2. Tartışma 

  

Çalışmanın sonunda tanımlatıcı istatistiklere bakıldığında; benlik algısı ölçeği 

puanını en düşük 1.53 en yüksek 4.00, eğitsel yeterlilik alt boyut  puanını en düşük 

1.00 en yüksek 4.00, sosyal kabul alt  boyut puanını en düşük 1.00 en yüksek 4.55, 
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atletik yeterlilik alt boyut puanını en düşük 1.00 en yüksek 4.00, fiziksel görünüm alt  

boyut puanını en düşük 1.17 en  yüksek 4.00, davranışsal  yönetim alt  boyut puanını 

en düşük 1.83  en yüksek 4.55, genel öz değer alt boyut puanını en düşük 1.50 en 

yüksek 4.00 bulunmuştur. 

Araştırmanın birinci alt problemi olan cinsiyet değişkenine ilişkin olarak, benlik 

algısı ölçeğinin alt boyutlarından olan sosyal kabul, atletik yeterlilik, fiziksel görünüm 

ve genel öz değer alt boyutları ile benlik algısı arasında anlamlı bir fark bulunmazken; 

davranışsal yönetim ve eğitsel yeterlilik alt boyutlarında; özel yetenekli kadın 

bireylerin puanlarının özel yetenekli erkek bireylerin puanlarından daha yüksek 

olduğu görülmüştür.  

Alan yazın çalışmalarına bakıldığında özel yetenekli bireylerin benlik algıları ile 

ilgili yapılmış araştırmalar olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların bulguları 

incelendiğinde; özel yetenekli kadın bireylerin benlik algılarının özel yetenekli erkek 

bireylere göre daha yüksek olduğunu belirten araştırmalar mevcutken(Shi et al., 2008; 

Metin ve Kangal, 2012), özel yetenekli erkek bireylerin benlik algılarının özel 

yetenekli kadın bireylere göre daha yüksek olduğunu belirten araştırmalar (Harter, 

1985, 1988, 2006; Kline and Short, 1991; Colangelo and Assouline, 1995; O’Brien et 

al., 1996; Reis, 1998; Capper et al., 2009; Rinn et al., 2009; Sarouphim, 2009; Taşçılar 

ve Kanlı, 2014), kadın ve erkek bireylerin benlik algıları arasında bir fark bulunmayan 

araştırma da (Altun ve Yazıcı, 2012) mevcuttur.  

Metin ve Kangal (2012), bilim ve sanat merkezinde eğitim alan 12-14 yaş 

arasındaki özel yetenekli bireylerin benlik algılarını inceledikleri çalışmalarında, kadın 

bireylerin erkek bireylerden daha yüksek benlik algısına sahip olduklarını; yine benzer 

bir çalışma olan ve paralel sonuçların elde edildiği, Bartel ve Reynold (1986), özel 

yetenekli 4. ve 5. sınıf bireylerin benlik algılarını incelemiş ve kadın bireylerin erkek 

bireylerden daha yüksek benlik algısına sahip olduklarını; Taşçılar ve Kanlı (2014),  

bu çalışmaların sonuçlarından farklı olarak özel yetenekli 3.ve 4. sınıf öğrencilerinin 

benlik algılarını inceledikleri çalışmalarında erkek bireylerin kadınlardan daha yüksek 

benlik algısına sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır.  

Benlik algısının kadın bireylerde yaş ilerledikçe düştüğünü belirten araştırmalar 

da mevcuttur (Kline and Short, 1991; Colangelo and Assouline, 1995). Kline and Short 

(1991), ilkokul, ortaokul ve lise grubundan 89 özel yetenekli kadın bireyin benlik 

algılarını inceledikleri çalışmalarında, kadınlarda benlik algısının yaş ilerledikçe 

azaldığını görmüşlerdir. Çalışmada özel yetenekli kadın bireylerin 8-11 yaş aralığında 
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olması, toplumsal ve kültürel etkilerin henüz kişilik üzerinde tam anlamıyla etki 

etmediğinin, yaş ilerledikçe kadın bireylerin benlik algılarında farklılıklar yaşanacağı 

düşünülmektedir. Bu konuda uzun dönemli araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 

 Araştırmanın ikinci alt problemi olan ebeveynlerin eğitim düzeyleri 

değişkenine ilişkin olarak elde edilen bulgular göstermektedir ki; ebeveynlerin eğitim 

durumu değişkeninde, benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile babaların eğitim 

durumu ile bireylerin benlik algısı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Annelerin eğitim durumlarına bakıldığında ise benlik algısı puanı, sosyal kabul alt 

boyut puanı ve fiziksel görünüm alt boyut puanlarında anlamlı fark bulunmaktadır. 

Eğitim düzeyi lise, üniversite ve bilinmeyen olan annelerin çocuklarının sosyal kabul 

puanlarının eğitim düzeyi ilkokul olan annelerin çocuklarının sosyal kabul puanından 

yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca eğitim düzeyi lise, üniversite olan annelerin 

çocuklarının fiziksel görünüm puanının eğitim düzeyi ilkokul olan annelerin 

çocuklarının puanlarından yüksek olduğu görülmüştür. Bu bilgilere göre; bireylerin 

benlik algılarında annelerin eğitim düzeylerinin babaların eğitim düzeylerine göre 

daha etkili olduğu görülmüştür. 

 Dengiz ve Yılmaz (2015), yapmış oldukları, özel yetenekli 41 erkek ve 32 kadın 

birey üzerinde benlik algısıyla yakından ilişkili olan benlik saygısını inceledikleri 

çalışmalarında, birçok değişkenin benlik saygısı üzerindeki etkisine bakmışlar ve 

ebeveynlerin eğitim durumu değişkeni açısından benzer bir sonuca ulaşmışlardır. 

Ulaştıkları sonuçlara göre; bireylerin benlik saygıları ile babaların eğitim durumu 

arasında anlamlı bir fark bulunmazken, annelerin eğitim durumları ile bireylerin benlik 

algıları arasında anlamlı fark bulmuşlardır ve yapılan çalışmayla bu yönden aralarında 

benzerlik bulunmaktadır.  

 Bireyin doğduğu andan itibaren anne ile arasında özel bir iletişim vardır ve 

çocuk en çok anne ile vakit geçirmektedir. Bu sebeple eğitim düzeyi daha yüksek olan 

annelerin, bilinçli ebeveyn olma konusunda başarı şansları artmaktadır. Bu duruma 

bağlı olarak bilinçli ebeveynlerin yetiştirdikleri bireylerin daha yüksek benlik algısına 

sahip olacakları düşünülmektedir. 

 Araştırmanın üçüncü alt problemi olan ebeveynlerin çalışıp çalışmama durumu 

değişkenine ilişkin olarak; benlik algısı puanı ve alt boyut puanları arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır.  

  Özyürek, Gümüş, Çalışkan, Şirin ve Gerçek (2020), olağan gelişim gösteren 4. 

sınıf öğrencilerinin benlik algılarını inceledikleri çalışmalarında annenin mesleği veya 
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çalışmama durumu ile benlik algısı arasında anlamlı bir fark bulunmazken, babanın 

çalışmama durumu ile bireyin benlik algısı arasında fark bulmuşlardır. Bu çalışmaya 

göre babası çalışmayan ya da emekli olan bireylerin benlik algısı babası çalışan 

bireylere göre daha yüksektir.  

 Çetinkaya, Arslan, Nur, Özdemir, Demir ve ark. (2006), Sivas İli’nde farklı 

sosyoekonomik düzeydeki üç ilköğretim okulundaki 5-8. sınıf öğrencilerinin benlik 

algılarını inceledikleri çalışmalarında sosyoekonomik düzeyi en düşük olan ailede 

yetişen bireylerin benlik algılarının da en düşük olduğu, sosyoekonomik düzeyi en 

yüksek olan ailelerde yetişen bireylerin benlik algılarının en yüksek olduğu 

görülmüştür. Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelere bakıldığında babaların işsizlik 

oranının ve annelerin ev hanımı olma oranının sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelere 

göre fazla olduğu görülmüştür.  

 Çalışıp çalışmama durumları, ekonomik olarak bir bireyi mutlu eden ve buna 

bağlı olarak stres düzeyini azaltan bir unsurdur. Ebeveynlerin yaşadığı duygu 

durumlarının, çocukları etkilediği bir gerçektir ve bu duygu durumları çocukların 

benlik algılarını da etkilemektedir. Benlik algısı ile ebeveynlerin çalışıp çalışmama 

durumu arasında ilişki bulunmamasının, araştırmaya konu olan yaş grubunun küçük 

olması ve bu sebeple ebeveynlerinin duygu durumlarını henüz çözümleyemiyor 

oluşundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ebeveynlerinin duygu durumlarını 

çözümleyemeyen bireylerin benlik algılarının olumlu ya da olumsuz olarak 

etkilenmemesinin normal bir durum olduğu düşünülebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan ebeveynlerin ayrı ya da beraber olma 

değişkenine ilişkin olarak elde edilen bulgular göstermektedir ki; benlik algısı puanı 

ve alt boyut puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Özel yetenekli bireyler üzerinde yapılmış olmamasıyla beraber yapılan bazı 

araştırmalar göstermektedir ki; anne ve baba arasındaki çatışmalar bireyin benlik 

algısını doğrudan etkilemektedir (Cooper et al., 1983; Yılmaz, 2001). Amato (1986), 

yapmış olduğu çalışmasında 8, 9 ve 15, 16 olmak üzere iki yaş grubunun benlik algısını 

ailedeki çatışma değişkeni üzerinden incelemiştir. Ergenlerin benlik algılarında anne 

baba arasındaki çatışmanın benlik algısını olumsuz etkilediği görülmüştür (Aktaran: 

Yılmaz, 2001). Cooper et al. (1983), 5. ve 6. sınıf öğrencilerini üzerinde aile çatışması 

ile benlik algılarını inceledikleri çalışmalarında, aile çatışmasının bireyin benlik 

algısında olumsuz etkilere sebep olduğunu görmüşlerdir. 
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Çalışmada ebeveynlerin ayrı ya da beraber olma durumları arasında fark 

bulunmamış olmasına sebep olarak; özel yetenekli bireylere sahip ailelerin daha 

bilinçli olduğu ve bu durumun olumlu ya da olumsuz olarak çocuğa yansıtılmamış 

olabileceğinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

  Çalışmanın beşinci alt problemi olan bireyin kardeş sayısı değişkene ilişkin 

olarak elde edilen bulgular göstermektedir ki; benlik algısı puanı ve alt boyut puanları 

ile kardeş sayısı değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Yapılan çalışmaya benzer olarak ilkokul öğrencilerinin benlik kavramlarının 

incelendiği diğer bir çalışmada da kardeş sayısı ile benlik algısı arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Özyürek ve ark., 2020). 

Küçük yaş grubundaki bireylerin öncelikli olarak ihtiyaç duydukları kişiler 

anne ve babalardır. Çünkü anne ve babalar ilk bağlanmanın kurulduğu kişilerdir. 

Küçük yaş grubu için kardeş, oyunla bağdaşmaktadır. Bu sebeple benlik algısı 

üzerinde kardeş sayısı değişkeninin etkisinin bulunmadığı düşünülebilir.  

 Çalışmanın altıncı alt problemi olan ailedeki kişi sayısı değişkenine ilişkin 

olarak elde edilen bulgular göstermektedir ki; benlik algısı puanı ve alt boyut puanları 

ile ailedeki kişi sayısı değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Çetinkaya, Arslan, Nur, Özdemir, Demir ve ark. (2006), Sivas İli’nde farklı 

sosyoekonomik düzeydeki üç ilköğretim okulundaki 5-8. sınıf öğrencilerinin benlik 

algılarını inceledikleri çalışmalarında sosyoekonomik düzeyi en düşük olan ailede 

yetişen bireylerin benlik algılarının da en düşük olduğu, sosyoekonomik düzeyi en 

yüksek olan ailelerde yetişen bireylerin benlik algılarının en yüksek olduğu 

görülmüştür. Araştırmanın verilerine bakıldığında sosyoekonomik düzeyi düşük 

ailelerde daha fazla geniş aile görülürken, sosyoekonomik düzeyi yüksek aileler daha 

çok çekirdek ailedir. 

 Evde yaşayan kişi sayısının artması eve giren aylık gelirin daha fazla kişi 

sayısına bölünmesidir ve bu sebeple hayat kalitesini doğrudan etkilemektedir. Gelir 

düzeyi, bireyin ailesine hissettiği güven duygusunu etkilemektedir. Yaptığımız 

çalışmanın bulgularında evde yaşayan kişi sayısının en fazla 4 olduğu görülmüştür. Bu 

sebeple araştırmaya katılan öğrencilerin tamamında ev nüfusu az olduğu için, benlik 

algıları ile ailede yaşayan kişi sayısı arasında ilişki bulunamamış olabileceği 

düşünülmektedir. 
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 Çalışmanın yedinci alt problemi olan bireyin yaşı değişkenine ilişkin olarak 

elde edilen bulgular göstermektedir ki; benlik algısı puanı ve alt boyut puanları ile 

bireyin yaşı arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

  Shi, Li and Zhang (2008), 9-13 yaş aralığındaki 94 özel yetenekli ve 200 

normal gelişim gösteren bireyin benlik algıları ile ilgili yapmış oldukları 

araştırmalarında, benlik algısı ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark 

bulamamışlardır. Bu yönüyle çalışmamızla benzer bulgulara sahiptir. 

 Benlik algısının kadın bireylerde yaş ilerledikçe düştüğünü belirten 

araştırmalar da mevcuttur (Kline and Short, 1991; Assouline, 1995). Kline and Short 

(1991), ilkokul, ortaokul ve lise grubundan 89 özel yetenekli kadın bireyin benlik 

algılarını inceledikleri çalışmalarında, kadınlarda benlik algısının yaş ilerledikçe 

azaldığını görmüşlerdir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, öğrencilerin ilkokul 

düzeyinde olmaları ve yaşlar arasındaki açıklığın bu araştırmadaki yaş açıklığı kadar 

geniş olmaması sebebiyle, yaş değişkeni ile benlik algısı kavramı arasında ilişki 

bulunamamış olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

5.3. Öneriler  

 

Özel yetenekli bireylerde benlik algısı ile ilgili bundan sonra yapılacak 

çalışmalarda, araştırmada elde edilen bulgular ve ilgili literatür rehberliğinde daha çok 

öğrenciye ulaşılarak ve daha farklı değişkenler açısından incelenerek daha kapsamlı 

sonuçlar elde edilebilir. 

Yapılmış ve yapılacak olan benlik algısı çalışmalarının bulguları ile ebeveynler, 

okul rehberlik biriminin de yardımıyla bilinçlendirilebilir. Elde edilen bulgularda 

benlik algısı düşük olan bireylere yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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7. EKLER 

 

EK 4: Demografik Bilgi Formu 

 

(Bu bilgiler okul rehberlik birimi ile görüşülerek doldurulacaktır.) 

Kişisel Bilgiler: 

 

Adı Soyadı: 

Yaş: 

Cinsiyet: 

 

Aile Bilgileri: 

1-Kardeşiniz var mı? Kaç tane? 

 

2- Babanızın eğitim durumu ve mesleği nedir? (İlköğretim, Lise, Üniversite, Yüksek 

Lisans, Doktora) 

 

3- Annenizin eğitim durumu ve mesleği nedir? 

 

4-Anne ve babanız beraber mi yoksa ayrı mı yaşıyor? 

 

5- Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Bunlar kimler? 
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EK 5: Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili (ÇİBAP) 
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EK 6: İntihal Raporu 
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EK 3: İntihal Raporu (Devam) 
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EK 3: İntihal Raporu (Devam) 
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EK 3: İntihal Raporu (Devam) 
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EK 3: İntihal Raporu (Devam) 
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