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Editör’ün Notu 

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi’nin okuyu-

cularına merhaba! Yeni yıl yaklaşmakta ve 

hepinize mutlu, barışçı, huzur dolu ve üretken 

bir yeni yıl diliyorum.  Dünyamızın gün geç-

tikçe politik ve ekonomik olarak daha da kar-

maşıklaşmaya başladığına şahit olmaktayız.  

Bugün dünden daha çok yeteneğe ihtiyacımız 

var ama erdemli yeteneklere!   

Ahmed Mohamed, June Maker ve Todd Lu-

bart araştırmalarında yaratıcılığın genel mi 

yoksa özel mi olduğunu incelemişlerdir.  Ze-

kanın genelliği veya özelliği konusundaki tar-

tışmalar gibi yaratıcılık üzerine olan bu tür 

tartışmalarda uzun yıllardır devam etmekte ve 

bitmeyeceğe benzemektedir. Araştırmacılar 

çalışmalarında yaratıcılığın hem genel hem de 

özel boyutlarının olduğunu ama özel boyutla-

rının daha ağır bastığını keşfetmişlerdir.  Diğer 

bir çalışmada Duygu Erişti, üstün yetenekli 

öğrencilerin bilgisayar destekli tasarımlara 

yansıyan geleceğin dünyasına ilişkin ve tekno-

loji hakkındaki algılarını incelemiştir.  Erişti, 

üstün yetenekli öğrencilerin geleceğin dünya-

sına ilişkin algılarının çok zengin ve yaratıcı 

olduğunu ama bir o kadar da olumsuz oldu-

ğunu keşfetmiştir. Sanırım popüler kültürün 

bu bulguda bir nebze de olsa katkısı vardır. 

Melodi Özyaprak çalışmasında üstün zekalı 

öğrencilerin görsel uzamsal yeteneklerini üs-

tün zekalı olmayan öğrencilerin görsel uzam-

sal yetenekleri ile karşılaştırmıştır. Araştırma-

da üstün zekâlıların görsel uzamsal yetenekle-

rinin düzeyi ile üstün zekalılar sınıfında kay-

naştırma öğrencileri olarak eğitim alan normal 

öğrencilerin görsel uzamsal yeteneklerinin 

düzeyi arasında fark bulunmaması oldukça 

ilginçtir.  Bir diğer makalede Marilena Leana 

Taşçılar bibliotherapy modelini sunmuştur.  

Bu modelin üstün yetenekli öğrencilerin öğ-

retmenleri için okuma etkinliklerinde kullana-

bilecekleri çok yararlı bir araç olacağını dü-

şünmekteyim. Bir sonraki sayıda buluşmak 

dileğiyle!  

Editorial 

Hello to the readers of the Turkish Journal of 

Giftedness and Education! As the New Year is 

coming soon, I want to take time and wish you 

a happy, peaceful and productive new year.  

The world is getting more and more compli-

cated both economically and politically. We 

need more talents “with wisdom”!  We are 

very happy to publish the second issue of the 

second volume of the TJGE.  You will find very 

interesting studies in this issue.  

This issue of the TJGE covers four original 

articles. In their study, Ahmed Mohamed, June 

Maker and Todd Lubart investigated the nev-

er-ended debate: the generality and specificity 

of creativity like the debate about the singular-

ity and plurality of intelligence.   They found 

that creativity has both domain-specific and 

domain-general dimensions, but that the do-

main-specific component seemed more promi-

nent. Duygu Eristi explored gifted students’ 

perceptions about the future world and tech-

nology which I find a very original work. In 

her study, Eristi found that gifted students’ 

perceptions of the future world and technolo-

gy drew a negative picture in general. Would 

the popular culture make an effect on gifted 

students’ perceptions about the future of the 

world? In her study, Melodi Ozyaprak found 

that gifted students had higher spatial analyti-

cal ability than did average students of regular 

classrooms, but what is unexpected is that 

gifted students’ analytical ability level did not 

differ from the analytical ability level of aver-

age students who were inclusion students in 

classrooms for the gifted. Marilena Leana 

Tascilar, in her article, proposes a bibliothera-

py model for gifted readers. I think this is an 

original work and will be very useful in teach-

ing practices for gifted students.  

See you next time!     

Uğur Sak 

Editor in Chief    
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Çocuklarda Alana Özgü  

Yaratıcılığın Araştırılması: Sözel 

Olmayan Bir Yaratıcı Üretkenlik 

Testi ile Yaratıcı Problem Çözme 

Etkinlikleri Arasındaki İlişki 

 

Exploring the Domain Specificity of 

Creativity in Children: The 

Relationship between a Non-Verbal 

Creative Production Test and 

Creative Problem-Solving Activities

Ahmed Mohamed1, C. June Maker2 & Todd Lubart 3 

Öz 
Bu çalışmada yaratıcılığın alana özgü ya da 

genel olup olmadığını araştırdık. Öğrencilerin 

DISCOVER (Discovering Intellectual Strengths 

and Capabilities While Observing Varied Eth-

nic Responses)’ da yer alan üç problem çözme 

etkinliğinden (matematik, uzamsal artistik ve 

dilsel) aldıkları puanlar ile bir alana özgü yara-

tıcılık ölçme aracı ve TCT-DP (Test of Creative 

Thinking-Drawing Production)’ den aldıkları 

puanlar arası ilişkiler incelenmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin güneybatısı bölgesinde 

yer alan ve dilsel ve kültürel olarak çeşitlilik 

oluşturan iki okuldan 135 birinci ve ikinci sınıf 

öğrencisi araştırmanın katılımcılarıdır. TCT-

DP ve üç DISCOVER yaratıcı problem çözme 

etkinlikleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek 

amacıyla Pearson korelasyonları, kanonik ko-

relasyonlar ve regresyon katsayıları hesaplan-

mıştır. Analizler sonucunda yaratıcılığın genel 

ve alana özgü boyutları olduğu bulunmuş, 

fakat alana özgü boyutunun daha belirgin 

olduğu görülmüştür. Bu bulgulara göre eği-

timcilerin, üstün yetenekli öğrencilere yönelik 

özel programlara öğrenci seçiminde, yalnızca 

genel çoğul düşünme veya genel yaratıcılık 

testlerine güvenmek yerine alana özgü yaratı-

cılık ölçümlerine de dikkat etmeleri gerekmek-

tedir. 

Anahtar Sözcükler: Alana özgü yaratıcılık, 

yaratıcı problem çözme, DISCOVER, TCP-DP 

 

Abstract 
In this study, we explored whether creativity 

was domain specific or domain general. The 

relationships between students’ scores on three 

creative problem-solving activities (math, spa-

tial artistic, and oral linguistic) in the DIS-

COVER assessment (Discovering Intellectual 

Strengths and Capabilities While Observing 

Varied Ethnic Responses) and the TCT-DP 

(Test of Creative Thinking-Drawing Produc-

tion), a non-verbal general measure of creativi-

ty, were examined. The participants were 135 

first and second graders from two schools in 

the Southwestern United States from linguisti-

cally and culturally diverse backgrounds. 

Pearson correlations, canonical correlations, 

and multiple regression analyses were calcu-

lated to describe the relationship between the 

TCT-DP and the three DISCOVER creative 

problem-solving activities. We found that crea-

tivity has both domain-specific and domain-

general aspects, but that the domain-specific 

component seemed more prominent. One im-

plication of these results is that educators 

should consider assessing creativity in specific 

domains to place students in special programs 

for gifted students rather than relying only on 

domain-general measures of divergent think-

ing or creativity.  

Keywords: Domain-specific creativity, creative 

problem-solving, DISCOVER, TCT-DP 
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Exploring the Domain Specificity of Creativity in Children: The Relationship 

between a Non-Verbal Creative Production Test and Creative Problem-Solving 

Activities 

Are creative people creative in everything they do, or are they creative in certain areas and 

not in others? In other words, is creativity the same across all the domains of human ability 

and fields of human activity (domain general) or is creativity in one domain or field different 

from creativity in other domains or fields (domain specific)? Researchers have raised these 

questions extensively during the last five decades. Creativity researchers and those who de-

veloped creativity assessments have started to shift from the traditional view of creativity as 

general toward the domain specific view of this cognitive ability. 

Domain Generality of Creativity 

Some authors have believed that creativity was identical across all domains of human ability 

(Simon, 1976). Creative individuals in one domain should exhibit their creativity across other 

domains. Those who believed that creativity was domain general (Hocevar, 1980; Runco, 

1986; Torrance, 1988; Crammond, 1994; Plucker, 1998) believe that creativity, as a general 

intellectual ability, affected the performance of the individual regardless of the specific or 

particular activity in which he or she is involved (Tardif & Sternberg, 1988; Treffinger, 1986) 

and that domain relevant skills contributed to creative performance (Weisberg, 1988). The 

belief in the domain generality of creativity have dated back to Guilford’s theory of diver-

gent production and his famous structure-of-the-intellect (SOI) model. Guilford advanced 

the idea that divergent production is the main cognitive process involved in creative perfor-

mance in various domains (Kogan, 1994). In Guilford’s SOI model, several kinds of divergent 

thinking existed: verbal, visual, and auditory. Guilford asserted that divergent thinking was 

different from creativity. He stated that divergent thinking was an important aspect of crea-

tivity and a skill that encompassed all performance in any domain (Guilford, 1987).  

Guilford’s theory was criticized because of inadequate empirical support and lack of relat-

edness to real-life creativity (Brown, 1989). The domain-generality view of creativity could be 

unsupported because of the lack of multiple-item tests (Chen, Kasof, Himsel, Dmitreiva, 

Dong & Xue, 2005). Several researchers reported evidence of domain generality of creativity 

using self-report measures of creative performance or measures of creative personality (Ho-

cevar, 1981; Okuda, Runco & Milgram, 1991; Hong, Milgram & Gorsky, 1995).  

Domain Specificity of Creativity 

Researchers have posited that creativity might be a more specific trait than what was be-

lieved in the past (Csikszentmihalyi, 1988; Baer, 1993, Wallach, 1985; Gardner, 1983; Baer, 

1991; Han & Marvin, 2002; Han, 2003; Kaufman & Baer, 2002) especially in the study of the 

relationship between creativity and giftedness (Runco, 1993; Runco & Nermiro, 1994) and the 

support of the role of the divergent thinking concept in domain-general creativity (Brown, 
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1989; Amabile, 1996a; Milgram, 1990; Hong, Milgram & Gorsky, 1995; Plucker, 1998; 

Treffinger, 1995).  According to Li and Gardner (1993), “Domain is the bodies of disciplined 

knowledge, which have been structured culturally, and which can be acquired, practiced, 

and advanced through the act of learning” (p. 4).           

According to Baer (1993), evidence for the domain specificity of creativity involved both 

specificity in the broad cognitive domains such as linguistic, logical-mathematical, and musi-

cal, and the narrower task or content domains such as storytelling and collage making. Some 

people preferred to call task or content domains microdomains (Karmiloff-Smith, 1992) and 

this kind of specificity sometimes has been referred to as task specificity rather than domain 

specificity. Baer (1998) concluded that if the domain-specificity hypothesis were correct and 

some exercises were selected from the same domain, an idea consistent with the domain-

general hypothesis, then the loss would be obvious because any enhancement or training of 

creative thinking would be restricted to the single content domain from which the exercises 

are selected.   

The idea of domain specificity of creativity has been around for a considerable time as evi-

dent in the work of Patrick (1937; 1938) and in the seminal research at Institute for Personali-

ty Assessment and Research (IPAR) with writers, architects, and other domains (Barron, 

1969; Hall & MacKinnon, 1969). Gardner (1983), in his theory of multiple intelligences, chal-

lenged the proponents of the general creativity perspective. Gardner (1988) argued that hu-

man cognition should be considered as composed of a number of factors, with each factor 

functioning with regard to its own set of rules, and asserted that outstanding creative re-

sponses were linked to specific domains that involved different kinds of skills, distinct types 

of knowledge, and a significant period of specialized training (Gardner, 1993).  

In learned variability theory, divergent thinking abilities have been considered domain spe-

cific (Stokes, 1995, 1999). Stokes (2001) asserted that in addition to the variability between 

participants on the same task or activity, differences existed across tasks for the same subject. 

This difference was consistent with Stokes’ idea (1995, 1999) that “variability levels, like 

skills, are domain specific and learned” (2001, p. 279). Several researchers reported evidence 

for the domain specificity of creativity (Baer, 1991; Runco, 1987; Weisberg, 1988; Han, 2002, 

2003). 

Domain Generality and Domain Specificity of Creativity  

Amabile (1996), in her componential model of creativity, presented a third perspective that 

combined domain specific and domain general skills. The model consisted of three essential 

components. Domain-relevant skills were those basic skills that led to skillful performance in 

a specific domain (math or oral linguistic). Creativity-relevant skills were those skills that cut 

across domains of creative performance. Task motivation entailed motivations or attitudes 

toward the task. Amabile (1996) found evidence for general creativity skills across different 

tasks within a domain and general creativity skills across quite different domains.  
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Researchers, in studies using a correlation between a general measure of creativity and a 

domain specific measure, found significant positive correlations between the two kinds of 

measures (Diakidoy & Spanoudis, 2002). This finding was consistent with Sternberg’s (1989) 

view that domain specificity and domain generality were complementary, both working in 

an interactive way to produce performance differences. The variation in the correlations 

among activities has provided the support what Lubart (1994) suggested: the domain speci-

ficity of creativity could be explained through the cognitive, personality-motivational, and 

environmental components of creative performance. He posited that such components such 

as knowledge and risk taking were considered specific, while others such as cognitive abili-

ties might be general. He asserted that this combination of several components within the 

same individual would explain the weak inter-domain or inter-task correlations.  

Whether creativity is domain specific or domain general has been a subject of debate that 

entails some conceptual and methodological concerns (Plucker, 1998). A limitation of the 

methods used by the proponents of the domain specificity view of creativity has been that 

many of the researchers did not use a battery of divergent thinking tests. Using more than 

one divergent thinking test would help in delineating the differences among high divergent 

thinkers and low divergent thinkers, simply because each test would be characterized by its 

own aspects of divergent thinking (Kogan, 1994; Han, 2003).  

Performance-based Assessments  

One of the areas that researchers did not study was the use of real-world creative perfor-

mance or problem-based-learning situations. Authors have agreed that divergent thinking 

tests were good indicators of the potential for solving real life problems provided that they 

contained the kinds of problems or situations that children might encounter in their daily-life 

interactions (Runco, 1993; Hong & Milgram, 1991; Han, 2003). Denying the view that creativ-

ity might be domain general has meant denying the significance and importance of divergent 

thinking in creativity assessment. This view has represented a critical threat to the most cur-

rently and widely used criteria for identifying and serving creative and gifted children (Baer, 

1993). If researchers assumed that the domain-general view of creativity (supported by the 

use of divergent-thinking tests) were not accurate, the current criteria for identifying both 

creative and gifted children would represent a very fragile basis for making placement deci-

sions (Baer, 1993; Han & Marvin, 2002). 

One possible solution for resolving the conflict about the domain specificity/generality of 

creativity would be to use performance-based assessments of children’s creative problem-

solving abilities. The advantages of this approach have included testing students in real-life 

situations, including both the process and product in assessment, using testing materials that 

attract the students, and assessing higher-order skills (Fletching, 1991). Other advantages of 

using performance-based assessments have included (a) involving a broad spectrum of do-

mains of cognitive functioning such as those in Gardner’s theory of multiple intelligences, (b) 
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using the participants' first language for the assessment to overcome expressive difficulties, 

(c) reaching the rating or the final evaluation via consensus of several observers or raters 

who agree about the performance of the participant (inter-rater reliability), (d) overcoming 

the problems that result when IQ scores are added across several domains (yielding a score 

representing general intellectual ability). In widely used divergent thinking tests, creativity 

scores also have been summed across domains. Finding domain-specific abilities has been 

difficult because the domains were not separated, and (e) providing an intelligence-fair 

method for assessing human abilities. This last idea came from Gardner (1992), who believed 

that “the solution, easier to describe than to realize, is to devise instruments that are ‘intelli-

gence-fair’, which look directly at intelligence-in-operation rather than proceed via the de-

tour of language and logical faculties” (p. 91).  

Researchers who have studied performance-based assessments of creative problem-solving 

have examined creative production in different domains such as story-telling, writing, math-

ematics, and arts (Baer, 1991; Baer, 1993; 1996; 1998; Han, 2000). Plucker (1998) asserted that 

performance-based assessments offered the evidence for the domain specificity of creativity 

whereas traditional assessments provided the evidence for the domain generality of creativi-

ty. One concern has been that the researchers who used divergent thinking tests relied on the 

total scores across domains. Therefore, the score in divergent thinking tests is a composite. 

On the other hand, authors who used performance-based assessments showed evidence of 

domain specificity because performance assessments were focused on the quality of creative 

performance and have studied the creative products in different domains such as math, art, 

collage, and writing (Baer, 1991; 1993; 1994; 1998; Conti, Coon & Amabile, 1996).  

In the Discovering Intellectual Strengths and Capabilities while Observing Varied Ethnic 

Responses (DISCOVER) performance-based assessment (Maker, 2001), trained observers 

have examined students’ creative processes and products in domains such as logical-

mathematical, oral linguistic, spatial artistic, writing, and spatial analytical. Observers used a 

method similar to Amabile’s (1982, 1996b) consensual assessment technique in which raters 

judged the participants’ creative products by comparing them to each other, rather than 

against an absolute criterion. Researchers who have studied performance-based assessments, 

in which participants were asked to create various products in different domains, have 

found either weak or negative correlations among the creativity ratings for the products cre-

ated in different domains  (Kaufman & Baer, 2002; Baer, 1991).  

Sarouphim (2000, 2002, 2004) conducted a series of studies using the DISCOVER assessment 

activities (spatial artistic, spatial analytical, logical mathematical, and written linguistic) and 

found evidence for the domain specificity of creativity. The participants in these studies were 

in grades K, 2, 4, 5, 6-8, and 9-12. Low correlations were found among observer ratings on 

the assessment activities. For example, the correlations between spatial artistic and spatial 

analytical ranged from .02 to .23; between spatial artistic and math, from .09 to .26; between 

spatial artistic and oral linguistic, from .07 to .14; between spatial artistic and written linguis-
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tic, from .01 to .28; between spatial analytical and math, from .00 to.52; between spatial ana-

lytical and written linguistic, from .08 to .29; and between math and oral linguistic, from .01 

to .39. At the high school level, low correlations were found between observer ratings. For 

example, the correlation between spatial artistic and interpersonal was .23; between written 

linguistic and interpersonal .23; and between oral linguistic and interpersonal .29.  

Purpose Statement and Research Questions 

The current study was different from Sarouphim’s (2000, 2002, 2004) studies in that we also 

studied the correlation between the DISCOVER results and the Test of Creative Thinking-

Drawing Production (TCT-DP) as a measure of domain general creativity. The purpose of 

this study was to examine the domain-specificity/generality of creativity through the com-

parison of students’ performance on the TCT-DP, developed as a general measure of creative 

potential, and three of the DISCOVER problem-solving tasks developed as a measure of 

creative problem-solving in a variety of domains. The researchers answered the following 

questions:  

1. What was the relationship between students’ performance on the TCT-DP total score 

(a general measure of creativity involving a spatial-artistic task) and the three DIS-

COVER assessment activities; spatial artistic, oral linguistic, and math (a domain-

specific measure of creative problem-solving)? 

2. Was students’ creative performance in one domain (math, oral-linguistic, and spatial 

artistic) related to their creative performance in other domains (math, oral linguistic, 

and spatial artistic)? 

3. To what extent was creativity domain specific or domain general? 

Method 

Participants 

Data for this study were collected as part of a larger study of the DISCOVER assessment and 

curriculum models. Participants were first and second grade students from two schools lo-

cated in the Southwest region of the US. The total number of students participating in both 

the DISCOVER assessment and the TCT-DP was 135. The majority of the students came from 

culturally, ethnically, and linguistically diverse backgrounds: African American, Mexican 

American, Navajo, and Caucasian. The students’ gender and grade have been presented in 

Table 1.  

Materials 

DISCOVER. The DISCOVER assessment theoretical framework was based on Sternberg’s 

theory of the Triarchic Mind (Sternberg, 1991), Gardner’s theory of multiple intelligences 
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(1983), and Maker’s (1993) definition of giftedness. This assessment was developed by Maker 

and her colleagues (Maker, 1996; 2001) to identify gifted students from culturally and lin-

guistically diverse backgrounds. The main purpose of this tool was to assess and nurture the 

creative problem solving abilities of children and youth. One important element that distin-

guishes DISCOVER from other assessment tools was the problem continuum adapted from 

the research of Getzels and Csikszentmihayli (1967). In this model, problem-solving situa-

tions were classified according to the extent to which the presenter or the solver knew the 

problem, method or solution. Type I and II in the continuum were well-structured requiring 

mainly convergent thinking. Students had to reach the correct solution that was already de-

termined by the presenter. On the other end of the continuum, problem types were open-

ended requiring mostly divergent thinking. Students had to decide what was correct from 

their own problem solving perspective. Table 2 shows the problem types. Types I, II, and VI 

were in the original system developed by Getzels and Csikszentmihayli (1976). Problem 

Types III, IV, V, and VI were added by Maker and Schiever (1991, 2005). A careful analysis of 

the problem-solving continuum, especially problem Types IV, V, and VI, would support the 

view that the DISCOVER assessment was a measure of creativity. The open-ended, diver-

gent, and productive nature of the perspectives and ideas that students created during the 

assessment was closely related to the measurement of creativity.   

The DISCOVER assessment consisted of activities designed for four different grade levels: K-

2, 3-5, 6-8, and 9-12. The DISCOVER assessment provided students with an opportunity to 

demonstrate their creative problem-solving abilities in activities in five domains: spatial ar-

tistic, spatial analytical, logical-mathematical, oral linguistic, and written linguistic. In the 

current study, students participated in the K-2 version. The process of assessment consisted 

of having one observer sitting with a group of 4 or 5 students at a table. The observer 

watched the problem-solving behaviors exhibited by the students while they participated in 

the different activities of the assessment. To overcome any bias on the part of the observer, 

observers rotated when they were finished with each activity so that the student was as-

sessed only once by each observer.  

The psychometric properties of the DISCOVER assessment tool have been investigated in a 

variety of studies. Griffiths (1996) examined the inter-observer reliability of DISCOVER in 

two studies. In the first study, positive and significant correlations were found between the 

ratings of the observers who watched videotapes of children’s performance on the DISCOV-

ER activities and the ratings of original observers in classrooms. The highest correlation was 

0.81, showing a high agreement among the three observers. In the second study, the agree-

ment between the researcher (experienced) and six observers with various levels of experi-

ence in the observation process ranged from 80 to 100 %.  

 To assess the validity of DISCOVER¸ Griffiths (1997) examined the relationship between 

students’ ratings on each of the DISCOVER activities (spatial artistic, spatial analytical, logi-

cal-mathematical, oral linguistic, and written linguistic) and their scores on various subtests 
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of the WISC-III. She found evidence for comparative and concurrent validity of the DIS-

COVER assessment. Sarouphim (2001) reported low but significant correlations between 

students’ scores on the Raven Progressive Matrices and their ratings in spatial artistic (r = .58, 

p < .01), spatial analytical, (r = .39, p < .01), and math (r = .35, p. < 01). The study provided 

evidence for the concurrent validity of DISCOVER.  

Sak and Maker (2003) provided evidence for the predictive validity of the DISCOVER as-

sessment. Comparisons of gifted and non-gifted kindergarten students’ performance on 

DISCOVER activities and their academic achievement in the 3rd and 6th grades on Stanford 

9 and Arizona’s Instrument to Measure Standards (AIMS) were made. For example, linguis-

tically gifted students had significantly higher scores than those not identified as linguistical-

ly gifted in Stanford Reading, and students gifted in logical mathematical and spatial analyt-

ical activities had higher scores in Stanford 9 Math and AIMS Math than students not identi-

fied as gifted in either logical-mathematical or spatial-analytical activities.  

The Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP). The TCT-DP is a 

screening instrument that allows for a first rough, simple, and economic assessment of a per-

son’s creative potential (Urban & Jellen, 1996). The intent is to identify high creative potential 

as well as to recognize individuals with underdeveloped creative abilities who are in need of 

promotion, challenge, and support. The authors believe that using the modality of drawing 

has guaranteed the highest degree of culture fairness, overcoming the problems of using tra-

ditional intelligence testing in the assessment of creative potential in children, in addition to 

the use of the instrument in most age and ability groups from various educational, socioeco-

nomic, and cultural backgrounds (Urban & Jellen, 1996). 

Several studies have been conducted to assess the reliability of the TCT-DP in different cul-

tural contexts. After several pilot studies, the first investigation (Urban & Jellen, 1986) with 

the TCT-DP was conducted on four groups of seventh graders from different academic 

achievement levels. High correlations ranging from .89 to .97 were found between 6 different 

trained scorers. Gyebnar & Karpati (1994, cited in Urban & Jellen, 1996) found, when using 

the test with a Hungarian sample, that the parallel test reliability was high (r = 0.70). Brocher 

(1989, cited in Urban & Jellen, 1986) used the TCT-DP as a pre- and post-test in creativity 

training with gifted students. He found that both the control and training groups showed 

high re-test reliability (r = 0.81 and r = 0.71 respectively). Herrmann (1987, cited in Urban & 

Jellen, 1996) rated the scoring reliability as very high; his findings showed a correlation be-

tween two independent scorers of .92 and .91.  

Rudowics (2004) found good evidence of internal consistency, test-Retest and inter-rater reli-

ability for the TCT-DP. For inter-rater reliability, the correlations ranged from .99 for Com-

pletion (Cm) to .62 for Humor (Hu). Most of the 14 criteria had an inter-rater reliability of .85 

or greater. Internal consistency for the 13 assessment criteria, not including speed, had a 

Cronbach alpha coefficient of .73. For the test-Retest reliability, the correlations for the 12 
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criteria were low, ranging from .22 to .38. Wolanska and Necka (1990; cited in Urban & 

Jellen, 1996) reported a moderate significant correlation for the retest reliability (r = .46).  

Answering the question of validity of the instrument in a cohesive way has been difficult 

because they believe that no comparable instruments have been available (Urban & Jellen, 

1996). Correlations between the TCT-DP and intelligence test scores were near zero. The au-

thors of the test believed that this result added to the evidence of the validity of the test be-

cause it showed that the test measured something different from convergent thinking repre-

sented in academic achievement (Urban & Jellen, 1996). However, Wolanska and Necka 

(1990; cited in Urban & Jellen, 1996) reported significant correlations between the TCT-DP 

and the Raven Progressive Matrices (r = .21 to.41) for various age levels.  

Although the test manual included only the evidence cited above, some researchers in other 

cultures provided such evidence. For example, Rudowicz (2004) found evidence of concur-

rent and discriminant validity of the TCT-DP. The correlation coefficients between the TCT-

DP scores and self-rated creativity ranged from r = .22 for the entire sample to r = .31 in the 

top intelligence group (p = .01). For discriminant validity, the correlation between the total 

TCT-DP scores and the scores on the Raven's Progressive Matrices was low, but statistically 

significant (r = .28, p = .01). Also, Dollinger, Urban, and James (2004) found evidence of con-

vergent and discriminant validity of the TCT-DP. The TCT-DP was significantly correlated to 

creative products (oral linguistic, autobiographical photo-essay and personality traits as-

sessments) and the Thematic Apperception Test (TAT). Chae (2003) adapted the TCT-DP in 

South Korea and found results similar to the original results stated by Urban and Jellen in 

the German samples. The author found empirical evidence that the TCT-DP was a culture-

fair instrument and that it could be adapted to Korean preschoolers without additional 

standardization.  

On the test sheet, six figural fragments were presented, stimulating further drawing in a free 

and open way: a semi-circle, a point, a large right angle, a curved line, a broken line, and a 

small open square outside the large square frame. The drawing product was evaluated and 

scored by means of 14 evaluation criteria: continuations, completion, new elements, connec-

tions made with a line, connections made to produce a theme, boundary breaking that was 

fragment dependent, boundary breaking that was fragment independent, perspective, hu-

mor, and affectivity, unconventionality A, unconventionality B, unconventionality (sub 

scores A, B, C, D) and speed (Urban & Jellen, 1996). These fourteen scores were then com-

bined into a total score.  

Procedure 

The first phase of the assessment consisted of observers administering the first three activi-

ties (spatial artistic, spatial analytical, and oral linguistic) with the two remaining (written 

linguistic and math) administered by the classroom teacher using worksheets. The observers, 

while watching the students’ performance on the first three activities, used an observer notes 
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sheet in which he or she recorded his or her observations about the products and problem 

solving behaviors of the students during their work on the activities. Observers did not in-

terpret what they observed, but wrote what they saw or heard exactly. They recorded stu-

dents’ problem-solving behaviors through taking pictures, audio taping, and videotaping. 

The following is a brief description of the three activities used in this study. 

Spatial Artistic. This activity included colored cardboard pieces of different shapes and 

sizes. The observer showed the students a design and asked them to make it with the con-

struction pieces (different constructions such as animals and flowers). The observer took 

notes about the complexity of the constructions, the number of pieces involved, and the 

unique elements in the product. The observer or an assistant took several pictures of the stu-

dents’ products to help in the process of assigning the ratings according to the consensus 

among the raters or the observers.  

Spatial Analytical. Students were given a set of Tangrams (21 pieces of different shapes 

such as squares, triangles, and parallelograms of different sizes). In the first phase, students 

were asked to make geometric shapes using as many Tangram pieces as possible. Then, they 

were asked to complete as many pages as they could in a booklet of six puzzle sheets varying 

in the level of difficulty, ending up with two challenge pages. If they completed the booklet 

until time remaining, they were asked if they wanted to work a "challenge" page.  

Oral Linguistic. Students were given a bag of toys that contain two animals, two people, 

two things, and one wheeled toy. At the beginning of the activity, the observer asked ques-

tions about grouping or clustering these toys together according to the common characteris-

tics. At the end of the task, students were asked to tell a story about any or all of the toys in 

their bags. The observer audio-taped students’ stories.  

Logical-Mathematical. In the first section of the activity (Problem Type I), students solved 

math problems that required clearly defined answers. Students knew what mathematical 

operations and methods they were to use. In Problem Type II, teachers presented a problem 

with correct solutions but for which the method was not described clearly. In Problem Type 

III, students made correct subtraction, addition, multiplication, and division problems using 

only the three numbers given in the problem. In the last section (Problem Type IV), students 

wrote as many equations as they could that had a certain number as the answer. The answer 

was given. Students were encouraged to make as many problems as they could that equaled 

the given number.  

Scoring. To assign a rating, the observers were guided by a summary sheet exhibiting each 

student’s problem solving behaviors on the five tasks of the assessment. For example, in the 

spatial analytical activity, the observer noted the number of puzzle sheets the student solved, 

the strategy he or she used, the time spent on solving the puzzle, and the number of pieces 

the student used in forming an initial shape such as a square. Observers met in a debriefing 
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session to discuss the problem-solving behaviors of students and to get to a consensus on a 

rating from 1 to 5 showing the level of problem-solving ability exhibited by each student in 

each activity.  

For the purpose of the current study, the researchers chose three of the creative problem-

solving activities (spatial artistic, spatial analytical, and oral linguistic) for the comparison 

with the TCT-DP total and sub-scores.  

The TCT-DP was administered in all classrooms in the two schools. It was given using 

standard administration and evaluation procedures developed by Urban and Jellen except 

that only form A was given because of the numbers of students being assessed. The test sheet 

was evaluated using the 14 evaluation criteria: each had a score range with a different num-

ber of points. For example, some criteria have a range of 0 to 3; others have a range of 0 to 6 

points. Each student’s drawing was assessed on the 14 evaluation criteria and given a point 

by a trained judge. A total score for the TCT-DP was calculated with the maximum number 

of points equal to 72.  

Using SAS, Pearson correlations, canonical correlations, and multiple regressions were calcu-

lated to determine the relationship between the TCT-DP total score and its sub-scores (14 

criteria), and the three DISCOVER creative problem-solving activities (spatial artistic, spatial 

analytical, and oral linguistic). 

Results 

Descriptive data for the TCT-DP and the DISCOVER activities have been presented in Table 

2. Pearson correlations showing the relationship between the TCT-DP total score and the 

three DISCOVER creative problem solving activities have been presented in Table 3. The oral 

linguistic activity was significantly correlated with the TCT-DP total score (r = .18, p = .05). 

No significant correlations were found between the other two activities, math and spatial 

artistic, and the TCT-DP total score.  

As for the relationship among the three DISCOVER problem solving activities, only one sig-

nificant correlation was found. The spatial artistic activity was correlated significantly with 

the oral linguistic activity (.25, p = .01). The canonical correlation between the 14 TCT-DP 

criteria and the three DISCOVER problem solving activities was Rc = .41, and Rc adjusted for 

the number of variables was .30 (n.s.). Multiple regressions, each time with one DISCOVER 

activity score, predicted by the 14 scores yielded no significant results. The R-squared for 

these regressions was notably low, .11, .12, and .05 for spatial artistic, math, and oral linguis-

tic respectively. Finally, a multiple regression of the three DISCOVER activities (spatial artis-

tic, math, and oral linguistic) on the total TCT-DP score showed 6 % shared variance (R2 = .06; 

adjusted R2 = .04) which was significantly different from no shared variance, given the sam-

ple size, but quite weak (F [3, 131] = 2.80, Mse = 93.47, p = .05).   
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Discussion 

The purpose of this study was to investigate whether creativity is domain specific or domain 

general. We investigated the relationship between the TCT-DP total and sub-scores (a meas-

ure of domain general creativity) and three of the DISCOVER assessment creative problem 

solving activities in a sample of 109 elementary school students. We suggest, in the light of 

the results of the study, that strong support for the theory of domain specificity of creativity 

is found.  

Most of the correlations either among the three DISCOVER activities or between the DIS-

COVER activities and the TCT-DP scores were low and non-significant. Only the oral lin-

guistic activity was correlated significantly with the TCT-DP total score (r = .18, p = .05). As 

for the correlations among the three DISCOVER activities, only one significant correlation 

was found, between oral linguistic and spatial artistic (r = .24, p = .01). The canonical correla-

tion between the DISCOVER assessment activities and the 14 TCT-DP criteria is Rc = .4; 

which indicates that a canonical correlation between the two sets of variables, as observed, 

can occur by chance. Multiple regressions, each time with one DISOCVER activity score, 

predicted by the 14 TCT-DP scores yielded no significant results. The R-squared for these 

regressions were notably low: R-squared for spatial artistic, math, and oral linguistic were 

.11, .12, and .05 respectively. Again, these results provide support for the domain specificity 

of creativity as only low correlations existed between a measure of domain-general creativity 

(TCT-DP) and a measure of domain-specific creativity (DISCOVER activities). The weak cor-

relation between the TCT-DP and the spatial artistic activity argues in favor of task specifici-

ty, because both tasks involved visual-spatial expression. 

The findings of this study are consistent with previous literature in that non-significant cor-

relations have been found among scores on divergent thinking measures and scores on he 

measures in a variety of creative performance domains such as math and spatial artistic 

(Baer, 1991; Baer, 1993; Han & Marvin, 2002). Also, the results of the current study are con-

sistent with those of researchers who found low correlations between creativity in specific 

domains (such as the domain specific measure used in this study; DISCOVER assessment 

activities) and creativity assessed with other general measures such as the TTCT (Diakidoy & 

Spanoudis, 2002) and the Wallach-Kogan Creative Thinking Test (Han, 2003; Han & Marvin, 

2002) which are tools to measure domain general creativity.  

The results are inconsistent with previous literature (Torrance, 1972; Wallach & Kogan, 1965; 

Bartlett & Davis, 1974; Hong, Milgram & Gorsky 1995) in which researchers found significant 

correlations between divergent thinking measures and different creativity assessments such 

as writing, math, science, and crafts. The results of these studies might be different from this 

research because of the difference in the assessment tools used to assess creativity.  

The findings of this study also support the notion that performance-based assessments tend 

to show that creativity is domain specific. Han and Marvin (2002) concluded that few stud-
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ies, to date, have included performance assessment and that very few studies have included 

expert consensus (the way in which the DISCOVER assessment activities are scored) in as-

sessing children’s products and problem solving processes during performance-based activi-

ties to investigate the question of domain specificity/generality of creativity. Researchers also 

proposed that using multiple assessments in diverse domains and assessments that are relat-

ed to daily life performance are deemed vital to assess various kinds of creative abilities in 

children.  

Plucker (1998) asserts that performance-based assessments show evidence for domain speci-

ficity of creativity whereas traditional divergent thinking assessments provide evidence for 

domain generality of creativity. On concern is that researchers who use divergent thinking 

tests calculate total scores across domains. Therefore, the scores on the divergent thinking 

tests are composites. On the other hand, authors who use performance-based assessments 

showed evidence of domain specificity because performance assessments are focused on the 

quality of creative performance on a particular task.  

In addition, the determination of generality or specificity of creativity might not be the result 

of the use of a self-report or performance-based assessment, but the result of using certain 

divergent thinking measures used to assess domain general creativity. This finding poses an 

important a question for future research on how to use divergent thinking measures effec-

tively to determine the issue of domain specificity/generality of creativity.  

Han (2003) believes that conclusions reached from many studies of creativity lack verified 

theoretical foundations. Moreover, some methodological questions have been raised con-

cerning the most appropriate statistical procedures used in investigating the domain specific-

ity/generality of creativity. Researchers who use bivariate analysis tend to have results show-

ing domain specificity of creativity whereas researchers who use multivariate analyses tend 

to find support for the domain-generality perspective of creativity. 

The results of this study provide support for Han and Marvin’s (2002) assertion that some 

divergent thinking measures might not actually explain children’s creative potential. When a 

child gets a high score on a general measure of creativity, this does not demonstrate his actu-

al strength in a certain domain because the score is only a representation of his overall poten-

tial. This finding might be problematic in the sense that gifted children are screened and 

identified according to their overall scores on general measures of divergent thinking, but 

are placed in programs to develop academic creativity in specific domains.  

The variation in the correlations among activities in this study provided support for what 

Lubart (1994) suggests: domain-specific creativity could be interpreted through the cognitive, 

personality-motivational, and environmental components of creative performance. He as-

serts that this combination of several components within the same individual could help to 

explain the low inter-domain or inter-task correlations. Lubart and Guignard (2004) contend 

that these three attributes are called multivariate, componential, or confluence approaches as 
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different attributes have to congregate to produce creative behavior. They assert, like Ama-

bile (1996), that creativity is in part domain general and in part domain specific because crea-

tivity entails the use of some intellectual capacities that are somewhat general and some that 

are specific or capacities that are both general and specific.  

Implications for Research and Practice 

Baer (2012) concludes that if creativity were domain general, then developing creative skills 

through training should have a positive impact on creative performance in all domains.  He 

posited that "If one were teaching or practicing a truly domain-general creative skill, then it 

would be not matter what content one used for such practice. So if a teacher asked students 

to do a number of divergent thinking exercises, it really wouldn't matter whether once prac-

ticed by brainstorming unusual uses for bricks, words that rhyme with love, or things that 

taste like chicken" (p. 21). On the other hand, creativity training should focus on the creative 

performance in specific domains. Most creativity training programs focus on domain-general 

creativity. We found in this study that creativity is partially domain specific. We believe that 

creativity training should be more specific rather than general. We agree that students 

should get training on domain-general skills in creative performance (e.g. math, language 

arts, etc.), but they also need to get extensive training on domain-specific skills to get to the 

mastery level.   

Another issue is related to the assessment of creativity. Most of the creativity assessment 

tools in the field measure domain-general creativity. Baer also stated that "one could assess 

domain-specific skills that might contribute to creative performance in one (or some) do-

main(s), but any measure of creativity would need to state for what domains it claims to be a 

valid measure" (p. 22). We believe that performance-based assessment would truly assess 

children's creative potential. We recommend that researchers should conduct more research 

on investigating the domain-specificity or-generality issue of creativity using other domain-

general measures of creativity.  

Limitations of the Study 

There are some limitations for the generalization of the results of this study. One limitation is 

that the study sample consists of a group of minority students in the Southwest of the US, 

therefore, the results cannot be generalized to other populations. Also, the structure and 

scoring of the TCT-DP did not enable the analysis of the usual elements of creativity (flexibil-

ity, fluency, and elaboration). These creativity elements were blended on almost all the 14 

evaluation criteria for the drawing product. The use of only one general measure of diver-

gent thinking might be another limitation since it might not represent the divergent thinking 

ability of these children. The mixed results of the current study provide support for Stern-

berg’s (1989) view that domain generality and domain specificity are complementary; both 

work together in an interactive way to yield performance variations. Based on current re-

sults, planning for programs for gifted students should include emphasis on domain specific 
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skills and not only domain general skills. The current study also focuses an important issue, 

which is the emergence of the use of performance-based assessment in the identification of 

children’s domain specific creativity. Treffinger & Feldhusen (1996) pointed out that the 

identification of a creative child according to his domain specific ability could help in design-

ing educational programs to enhance and nurture these abilities. As a result of this view, 

educational material presented to the students in schools should be tailored according to 

their domain specific abilities.  
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Üstün Yetenekli Öğrencilerin Görsel 

Anlatımlarında Geleceğin 

Dünyasına ve Teknolojisine İlişkin 

Algıları 

Perceptions of Talented Students in 

Their Visual Representations about 

the Future World and Technology 

 

S. Duygu Erişti1 

Öz 
Bu araştırma üstün yetenekli ilköğretim öğren-

cilerinin ‘geleceğin dünyası/teknolojisi’ tema-

sına ilişkin algılarını bilgisayar destekli tasarım 

eğitimi bağlamında ortaya koymayı amaçla-

maktadır. Araştırma katılımcılarını Anadolu 

Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Prog-

ramlar (ÜYEP)’nda öğrenim görmekte olan 

6.,7. ve 8. sınıf 35 öğrenci oluşturmuştur. Araş-

tırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar 

(1) tasarım eğitimi süreci (2) uygulama süreci 

ve (3) değerlendirme sürecidir. Araştırma veri-

leri öğrencilerin tasarım sürecinde ortaya koy-

dukları ürünlerin uzman görüşlerine dayalı 

olarak yorumlanmasına dayalı metaforlar, 

sürece ilişkin öğrencilerle gerçekleştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşmeler ve gözlem yoluyla 

toplanmıştır. Araştırmanın tasarım süreci so-

nucunda ortaya koydukları görsel verileri 

sanat temelli araştırma desenine dayalı olarak 

çözümlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: geleceğin dünyası, tekno-

loji algısı, üstün yetenekli öğrenciler 

 

Abstract 
In the present study, talented students’ percep-

tions about ‘future world and technology’ 

were investigated in a computer-aided design 

education program.  Participants of the study 

included a total of 35 elementary school 6th, 7th 

and 8th grade talented students who were at-

tending the Education Programs for Talented 

Students (EPTS) at Anadolu University.  The 

study was conducted in three phases: (1) de-

sign education process, (2) application process, 

and (3) evaluation process.  Data was collected 

through interpretations of students’ products 

in the design process as metaphors based on 

expert views and semi-structured interviews 

held with students regarding the process, and 

through observations.  The visual data ob-

tained at the end of the design process in the 

study were analyzed according to the art-

based research design.  
Key Words: future world, technology 

perception, talented students 

Summary 

Purpose and significance: The present study aimed at investigating talented students’ artis-

tic representations and perceptions regarding the future world and technology through their 

animated designs according to their design-based representations. A learning environment 

which allows talented students to use their ability, thoughts and creativity in the process of 

design-based instructional activities is of great interest for them. It is important for talented 

students to have instructional experiences which provide independent and unique learning 

opportunities and special application areas that allow these students to show their abilities 

(CfBT, 2008).     
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Results: The participants of the study were talented elementary school students attending 

the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University.  The criterion 

sampling method was used to select the research participants.  The criterion for selecting the 

participants was attendance in the course of ‘Computer-Aided Graphics Design’ offered in 

the EPTS.  The participants included a total of 35 elementary school 6th, 7th and 8th grade 

talented students.  The study was conducted in three phases: instruction process, design pro-

cess and evaluation process.  Some preliminary preparations related to the design program 

were carried out considering that the students would use them while doing animated de-

signs through the instruction process.  The instruction phase involved an animated represen-

tation study during which the students designed their own animations.  In the last phase, all 

the animate designs of the talented students were analyzed.  The thematic analysis based on 

qualitative research method along with art-based inquiry was used.  The thematic coding 

system for analyzing concepts revealed from the research data was implemented.   The visu-

al language used in pictorial representations produce messages, with its specialized codes. 

The degree of students’ understanding and explaining their perceptions of technology in 

future composes the visual codes in this research.  The results obtained in the study were 

grouped under two themes: talented elementary school students’ ways of perception of the 

future world and talented elementary school students’ ways of perception of future technol-

ogy. 

Discussion: Students’ perceptions about the future world in their visual representations and 

in the interview forms based on their visual representations were mostly classified under the 

theme of the extinction of the world, nature and universe.  Students had quite unusual and 

original ideas about future technology.  It was seen that the students put forward such sub-

themes as voyages between planets and space cars, flying cars, aliens’ visit to the world, 

street air-conditioners, voyage to the moon by space rockets and voyage via teleportation. 

The students who generally had negative views about the future world considered technolo-

gy as a way of solution to the awaiting problems in future.  In the research process, based on 

the researcher’s observations, it could be stated that the students taking design education 

were in the process of making design-related decisions and testing and discussing their 

knowledge about a certain goal; that they revised their needs, efficacies and creative poten-

tials regarding the goal determined; and that they experimented, evaluated, developed and 

associated their decisions with the design process.  

Conclusions: Depending on the findings of the present study, it can be concluded that stu-

dents’ perceptions of the future world and technology reveal quite a negative picture in gen-

eral.  There could be a number of reasons for this negative picture; however, considering the 

technology and media interaction involving students, it could be stated that there are nega-

tive reflections of such environments and the popular culture within this context. In addi-

tion, the themes regarding the extinction of the world and collision of the planets envisaged 

by the talented students for the future world as well as the students’ visual representations 
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within the scope of the animated designs differ with respect to fantastic features. Their per-

ceptions mostly focused on surrealistic themes. In this respect, depending on the research 

findings, talented elementary school students could not be said to have positive views about 

technological developments.  

Giriş 

Üstün yetenekli çocuklar zihinsel, yaratıcı, sanatsal olarak ya da belirli özel akademik alan-

larda yaşıtlarına göre daha yüksek bir performans ya da liderlik kapasitesine sahip bireyler 

olarak tanımlanmaktadır (Freeman, 2001; Eyre, 1999). Araştırmacılara ve eğitimcilere göre 

üstün yetenekli çocuklara ilişkin bir takım karakteristik özellikler söz konusudur.  

Üstün yetenekli öğrencilere ilişkin karakteristik özellikler; İyi bir okuyucu olma, 

yaşına göre akıcı konuşma, hazır cevaplara sahip olma, geniş bir bilgi dağarcığına 

sahip olma, çabuk öğrenme, daha büyük yaş grubundaki çocukların ilgilendiği ko-

nularla ilgilenme, yetişkinlerle kendi yaşıtlarına göre daha iyi iletişim kurabilme, 

problem çözme sürecinde alışılmadık ve orijinal fikirler üretme, yazılı etkinlikler-

den çok sözel ifadeyi tercih etme, mantıklı olma, kendi ilgi alanları doğrultusunda 

kendi öğrenmesini gerçekleştirebilme, iyi bir hafızaya sahip olma, sanatsal olarak 

yaratıcı olma, müzik alanında başarılı olma, sporda iyi olma, güçlü bakış açısı ve 

görüşlere sahip olma, orijinal bir hayal gücüne sahip olma, duyarlı ve hassas olma, 

kendi ilgileri üzerine odaklanma, sosyal olma ya da sosyalleşmek anlamında sıkıntı-

lar yaşama, alışılmış görevleri yerine getirirken sıkılma, güçlü bir liderlik özelliği 

gösterme şeklinde sıralanabilmektedir(Winstanley, 2004; Eyre, 1999). 

Üstün yetenekli öğrencilerin karakteristik özellikleri özellikle yaratıcılığın, özgün düşünme-

nin ve sıra dışı problem çözme yeterliğinin işe koşulma gerekliliğinin olduğu tasarım ortam-

ları ve tasarım süreçleri ile oldukça ilişkili görünmektedir. Çünkü üstün yetenekli öğrencile-

rin tasarım süreçlerinde yaşıtlarına göre ayırt edici özellikte beceriler gösterebilecekleri, gör-

sel olarak düşüncelerini ve yaratıcılıklarını daha iyi ifade edebilecekleri, eleştirel yaklaşım 

gösterebilecekleri, problem çözme, risk alma ve fikir geliştirme süreçlerinde hayal güçlerini 

ve yaratıcılıklarını etkili bir biçimde işe koşabilecekleri, görsel olarak özgün ve orijinal bir 

biçimde kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilecekleri öngörülebilir (CfBT; 2008). Üstün 

yetenekli öğrenciler tasarım sürecinde orijinal ve yaratıcı yaklaşımların yanı sıra bilişsel ye-

terliklerini de özgün bir biçimde işe koşabilmektedirler. Tasarım sürecinde problem çözme, 

tanımlama, araştırma, değerlendirme, geliştirme ve deneme gibi bilişsel yeterliklerin işe ko-

şulmasında da orijinal yaklaşımlar sergileyebilmektedirler (Eyre, 1999). Bu bağlamda üstün 

yetenekli öğrencilerin öğretim süreçlerinde tasarım temelli uygulamalara ve öğretim etkin-

liklerine yer verilmesi önem taşımaktadır. Tasarım içerikli öğretim programları, üstün yete-

nekli öğrenciler için farklı fikirlerini işe koşabilecekleri bir ortamdır. Tasarım içerikli öğretim 

süreçlerinde üstün yetenekli öğrencilerin kendilerini gösterebileceği özel uygulama alanları, 

zenginleştirilmiş bir öğretim deneyimi, bireysel yaklaşım sergileme olanağı, bağımsız ve 

özgün öğrenme ortamına sahip olma olasılıkları yüksektir (CfBT, 2008). Tasarım içerikli öğ-

retim etkinlikleri ile ortaya çıkan görsel anlatımlar aynı zamanda çocuklar için hem kendile-
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rini rahatlıkla ifade edebildikleri bir ortam hem de diğer öğretim alanlarını destekleyici bir 

süreçtir (Hudson & Hudson, 2001). Öğrenciler görsel anlatımlar yoluyla kendilerini ifade 

ederken sezgisel ve yaratıcı yönlerini düşünceleri ile ilişkili olarak ortaya koymaktadırlar 

(Efland, 1995; Eisner, 1991; Welch & Greene, 1995). Bu nedenle ilköğretim öğrencilerinin gör-

sel anlatımları bir anlamda onların ne ile ilgilendiklerini, ne düşündüklerini, ne öğrendikle-

rini, deneyimlerini ve bakış açılarını sınırsız bir biçimde sunabildikleri bir ortamdır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli 

tasarım uygulamaları kapsamında gerçekleştirdikleri animasyon temelli anlatımlarında ‘Ge-

leceğin Dünyası/Teknolojisi ’ne ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Bu temel amaca dayalı 

olarak araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ temasına iliş-

kin algıları nedir? 

2. Üstün yetenekli ilköğretim öğrencileri ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ temasına ilişkin 

algılarını animasyon temelli anlatımlarında nasıl ifade etmektedirler? 

Yöntem 

Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli tasarım uygulamaları kapsa-

mında gerçekleştirdikleri animasyon temelli anlatımlarında ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi 

’ne ilişkin algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın verilerin toplanması, çözüm-

lenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi bağlamında sanat temelli araştırma 

deseni kullanılmıştır. Sanat temelli araştırma deseni, bilimsel araştırmalarda sanat ya da ta-

sarım süreçleri ile gerçekleştirilen anlatımlar ile araştırmayı ilişkilendiren bir desendir (Den-

zin & Lincoln, 2005). Bu desende, öğrencilerin sanatsal anlatımları yoluyla çeşitli durumlara 

ilişkin algıları ve bakış açıları, kendi izlenimlerinden yola çıkarak ortaya konulmaya çalışıl-

maktadır (Eisner, 2002). Sanat temelli araştırma deseninde araştırmacı çocuk çizimleri ve 

görsel anlatımları çocukların fikirlerini, ilgilerini, tercihlerini veri toplama aracı olarak kulla-

nılabilir. Çünkü görsel anlatım ya da çizimler görüşme ya da anket gibi veri toplama araçla-

rına göre çocukların görüşlerini ortaya koyma sürecinde araştırmacıya daha detaylı bir ince-

leme olanağını sunar (Rennie & Jarvis, 1995). Özellikle çocuklar ile gerçekleştirilen araştırma-

ların belirli bir kısmı görsel anlatıma dayalı veri toplama araçlarını tercih etmektedirler. Ör-

neğin Moreland (2005) ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin bilimsel ve teknolojik bakış açıla-

rını belirlemeye çalıştığı araştırmasında öğrencilerin kameralar ve fotoğraf makinaları ile 

günlük yaşamlarında çektikleri görüntüler çerçevesine algılarını belirlemeye çalışmıştır. Böy-

lece öğrencilerin kamera ve fotoğraf makinası aracılığı ile sunduğu verileri araştırmada işe 

koşmuştur. İlköğretim öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırmalarda görsel veri toplama aracı 

olarak fotoğraflardan daha çok resimli kartlar kullanma, öğrenciler ile çizim uygulamaları 
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yapma, kelime listelerini kullanma gibi farklı uygulamalar işe koşulmaktadır (de Vries, 1996; 

Jarvis & Rennie, 1994; Rennie & Jarvis, 1995; Symington, 1987).  

Bu araştırmada, üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ 

temasına ilişkin algıları, öğrencilerin bir öğretim süreci çerçevesinde gerçekleştirdikleri tasa-

rımlar ve tasarımlarına ilişkin görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. 

Katılımcılar 

Araştırmanın örneklem belirleme sürecinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekle-

me kullanılmıştır. Bu araştırmada katılımcıların belirlenmesinde kullanılan ölçüt, öğrencile-

rin öğrenim görmekte oldukları programın teknolojik yeterlikleri ve öğretim programında 

bilgisayar destekli tasarım içerikli bir dersi yürütebilecek bir alt yapıya sahip olma gereklili-

ğidir. Belirlenen ölçütler bağlamında çalışmanın örneklemini, Anadolu Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi kapsamında yer alan ÜYEP (Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Programı)’te 2008-2009 

yaz döneminde öğrenim görmekte olan, ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi olan ve ‘Bilgisa-

yar Destekli Grafik Tasarım’ seçmeli dersini alan toplam 35 öğrenci oluşturmuştur. İlköğre-

tim ikinci kademede yer alan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle  araştırmanın gerçekleştirilmesi-

nin nedeni bu dönemde içinde bulundukları gelişim özellikleri bakımından kendilerini ifa-

delerinde bağımsız ve özgür bir yansıtma ve sorgulama eğilimlerinin olmasıdır. Bu dönem-

de gözlem ve incelemeye yönelik etkiler sanat ve tasarım temelli anlatımlarında oldukça yo-

ğun bir biçimde gözlemlenmektedir. Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır. 

Araştırma örnekleminde yer alan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemdeki Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımları 

Sınıflara göre öğrenci dağılımları   (N=35) f 

6. sınıf 

7. sınıf 

8. sınıf 

Toplam 

12 

9 

14 

35 

Araştırma örnekleminde yer alan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 2’de veril-

miştir. 

Tablo 2. Örneklemdeki Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

Sınıflara göre öğrenci dağılımları   (N=35) f 

6. sınıf Kız öğrenci  

Erkek öğrenci 

1 

11 

7. sınıf 

 

Kız öğrenci  

Erkek öğrenci  

3 

6 

8. sınıf Kız öğrenci  

Erkek öğrenci 

5 

9 
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Uygulama Süreci 

Araştırma uygulama sürecinin aşamaları ise şu şekilde planlanmıştır:  

(1) tasarım eğitimi süreci,  

(2) uygulama süreci kapsamında ürün ortaya koyma,  

(3) değerlendirme  

Araştırmanın ilk aşaması; ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu örneklem 

grubunun tasarım eğitimi bağlamında animasyon oluşturma sürecine ilişkin yeterlik kazan-

malarını amaçlamaktadır.  Bu süreç, öğrencilerin bir tasarım programı kullanarak, düşünce-

lerini ve yaratıcılıklarını işe koşabilecekleri bir animasyon oluşturmalarına ilişkin bir öğreti-

mi içermektedir. Belirtilen öğretim süreci çerçevesinde öğrenciler tasarım programlarından 

Adobe Photoshop CS programında çizim yapmayı, renklendirmeyi, art arda oluşturdukları 

sahneler yolu ile animasyonlar yapmayı öğrenmişlerdir. Öğrenciler öğretim süreci çerçeve-

sinde edindikleri yeterlikler çerçevesinde kendi görsel dillerini bir tasarım programı kullana-

rak tasarım sürecinde işe koşabilir düzeye gelmişlerdir. Araştırmacının süreçteki gözlemleri 

doğrultusunda tasarım içerikli bir ders ile karşı karşıya olan üstün yetenekli öğrenciler ol-

dukça kısa sürede bir tasarım programını etkili bir biçimde kullanır hale gelmişlerdir. Araş-

tırmanın ikinci aşaması; öğrencilerin kendilerine verilen ‘geleceğin dünyası/teknolojisi’ te-

ması çerçevesinde yaratıcılıklarını işe koşacakları bir animasyon tasarımının geliştirmelerini 

içermektedir. Araştırmanın üçüncü aşaması sürecin ortaya çıkan ürün, alan uzmanları ve 

öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesini içermektedir.  

Araştırmanın uygulama süreci, 2008-2009 yaz döneminde Eskişehir Üstün Yetenekliler Eği-

tim Programı’nda (ÜYEP) öğrenim gören ve ‘Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım’ dersini alan 

35 öğrenci ile toplam 2 haftada (16 ders saati) gerçekleştirilmiştir. ‘Bilgisayar Destekli Grafik 

Tasarım’ dersinin ilk haftası toplam sekiz saatlik ders süresi boyunca tasarım eğitimi süreci 

gerçekleştirilmiştir. İkinci hafta ise öğrencilerin bir tasarım programı kullanmaya ilişkin 

edindikleri yeterlikler çerçevesinde ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ temasına dayalı olarak 

ürün ortaya koymalarını içeren süreç gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte öğrencilere ‘Geleceğin 

Dünyası/Teknolojisi denilince ne anlıyorsunuz?’ sorusu yöneltilmiş ve bu bağlamda bir ani-

masyon yapmaları istenmiştir. Ayrıca öğrenciler yaptıkları animasyonlara ilişkin olarak bir 

mesaj belirlemişler ve animasyonlarının son sahnesinde bu mesajları kullanmışlardır.  Uygu-

lama süreci sonunda öğrencilere tasarımlarında ne yaptıklarını anlatmaları istenen açık uçlu 

görüşme formu dağıtılmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri, öğrencilerin uygulama sürecinde ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ teması-

na dayalı olarak ortaya koydukları animasyon ürünler, sürecin gözlemlenmesi ve sürece 

ilişkin yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerden elde edilen veriler yoluyla top-
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lanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplama sürecinde öğrencilerden “Ge-

leceğin dünyası ve teknolojisine ilişkin gerçekleştirdiğiniz animasyonda ne anlatmak istedi-

niz?  Tasarımınıza dayalı olarak geleceğin dünyasına ilişkin düşüncelerinizi anlatır mısınız?” 

sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler, öğrencilerin animasyon tasarımları-

nın ve tasarımların sahip olduğu mesajların uzman görüşleri doğrultusunda yorumlanması 

ve değerlendirilmesi sürecinde veri çeşitliliği sağlanması amacıyla işe koşulmuş ve verilerin 

geçerliliği artırılmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada bulguların yorumlanmasında iki aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. Birinci 

aşamada katılımcı öğrencilerin süreç içerisinde ‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ temasın bağ-

lamında ortaya çıkan animasyon uygulamasına dayalı ürünler 2 alan uzmanı ve araştırmacı-

nın (bir sanat eğitimcisi, bir eğitim bilim uzmanı, araştırmacı) katılımı ile incelenmiş ve sanat 

temelli araştırma desenine dayalı olarak temalaştırılmıştır.  

Araştırmanın birinci aşamasında öğrenci ürünlerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin oluş-

turdukları tasarım, tasarıma ilişkin görsel dil, görsel dile ilişkin konular, görsel dilin etkililiği 

ve tasarımların bütünsel yapısı değerlendirilmiş, alan uzmanlarının görüşlerine dayalı ola-

rak görsel kodlama yapılmış ve öğrencilerin oluşturdukları metaforlar belirlenmiştir. (Finley, 

2005; McNiff, 2000; Eisner, 1985). Araştırmanın ikinci aşamasında ise farklı alan uzmanları-

nın belirledikleri metaforlar, animasyon tasarımlarının içerdiği mesaj ve görüşme formuna 

dayalı olarak öğrencilerden elde edilen veriler arası ilişkilendirme yapılmıştır. Bu bağlamda 

araştırma verilerinin çözümlenmesinde tematik analizden yararlanılmış ve araştırmanın 

kavramsal boyutu doğrultusunda bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye dayalı olarak 

‘Geleceğin Dünyası/Teknolojisi’ konulu animasyon ürünlerine ilişkin metaforların ve gö-

rüşme formuna dayalı olarak öğrencilerden elde edilen verilerin hangi temalar altında dü-

zenleneceği ve sunulacağı belirlenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen verilerin analizine dayalı 

olarak oluşturulan temaları incelemek üzere bir form oluşturulmuştur. Forma betimsel in-

deks, araştırmacı yorumu bölümleri açılarak bu bölümler araştırmacı ve alan uzmanları tara-

fından ayrı ayrı kodlanmış, kodlamalar karşılaştırılmış, görüş birliği ve görüş ayrılığı olan 

maddeler belirlenmiş ve güvenirlik çalışması yapılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırma-

nın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman (1994)’ın önerdiği güvenirlik formülü 

kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda araştırmanın güvenirliği %100 çıkmıştır. 

Bulgular  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, “Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin gele-

ceğin dünyasını algılama biçimleri” ve “Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin geleceğin 

teknolojisini algılama biçimleri” olmak üzere iki temada toplanmıştır. Bulgular, frekans dağı-

lımları biçiminde tablolaştırılmış ve araştırmaya katılanların görüşme formuna dayalı olarak 

elde edilen görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak özetlenmiştir. Araştırma bulgularının 

ortaya konulmasında ve görsel içeriklerin sunulmasında öğrenci adları kodlanarak verilmiş-
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tir. Araştırma sürecinde araştırmacının gözlemlerine dayalı olarak tasarım eğitimi alan üstün 

yetenekli öğrencilerin öncelikli olarak belirlenen bir amaca ilişkin olarak bilgilerini sınamak-

ta, tartışmakta ve tasarıma ilişkin karar verme süreci içerisine girmekte oldukları; belirlenen 

amaca ilişkin gereksinimlerini, yeterliklerini, yaratıcı potansiyellerini gözden geçirdikleri ve 

aldıkları kararları tasarım süreci ile ilişkilendirmekte, denemekte, değerlendirmekte ve geliş-

tirmekte oldukları söylenebilir. Öğretim sürecindeki bütün bu etkinlikler üstün yetenekli 

öğrencileri daha çok motive etmekte, katılımlarını teşvik etmekte, gereksinimlerini net bir 

biçimde ortaya koymalarına olanak tanımakta, kendilerini keşfetmelerini sağlamaktadır. Bu 

noktadan yola çıkarak tasarım içerikli öğretim etkinliklerinin üstün yetenekli öğrencilerin 

kendilerini ve yaratıcılıklarını keşfetmeleri için etkili ve eğlenceli bir süreç olduğu söylenebi-

lir. 

Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Geleceğin Dünyasını Algılama Biçimleri 

‘Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin geleceğin dünyasını algılama biçimleri” ana tema-

sına ilişkin alt temalar Tablo 3’te verilmiştir 

Tablo 3. Öğrencilerin ‘Geleceğin Dünyası’ Temasına ilişkin Görsel Anlatımları 

Temalar (N=35) f 

Gezegenlerin, ayın, güneşin dünya ile çarpışması/evrenin yok olması  9 

Doğanın/canlıların/insanlığın yok olması  7 

Küresel ısınma/Kuraklık/Çölleşme/Susuzluk/Orman yangınları  7 

Dünyanın yok olması  6 

Dünyaya meteor çarpması  4 

Ozon tabakasının delinmesi  2 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin görsel anlatımlarında ve görsel anlatımlarına dayalı 

görüşme formlarında ortaya koydukları geleceğin dünyası algısı daha çok evrenin, doğanın 

ve dünyanın yok olması alt temaları altında toplanmaktadır. 

 
A1 

Öğrencilerin çoğunluğu ‘Gezegenlerin, ayın, güneşin dünya ile çarpışması/evrenin yok ol-

ması’ alt temasına dayalı olarak animasyon tasarımlarını gerçekleştirmişlerdir. Aynı tema 
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altında geleceğin dünyasına ilişkin algısını ortaya koyan öğrencilerden Atakan tasarımına 

dayalı görüşlerini ‘Gelecekte gezegenler, güneş ve dünya birbiri ile çarpışacak; evren yok olacak’ 

şeklinde ifade etmektedir. 

 
A8 

‘Doğanın/canlıların/insanlığın yok olması’ alt teması altında animasyon tasarımını gerçekleş-

tiren A8 geleceğin dünyasına ilişkin görüşlerini ‘Geleceğin dünyasında bizi dünyanın yok olması 

bekliyor. Ben dünyanın yok olmasının, canlıların neslinin tükenmesinin sorumlusunun insanların 

sorumsuz davranışları olduğunu düşünüyorum. Benim tasarımımda mesaj şuydu;  Dünya bir oyun-

cak değil, ona istediğimiz gibi davranamayız!...’. Öğrencilerden A16 ise geleceğin dünyasına iliş-

kin animasyon tasarımında insanlığın sonuna ve insan neslinin yok olmasına vurgu yap-

maktadır. 

 
A16 

 

A20 
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‘Küresel ısınma/Kuraklık/Çölleşme/Susuzluk/Orman yangınları’ öğrencilerin ifade ettikleri 

bir diğer alt temadır. Öğrencilerden A20 belirtilen alt temasına ait animasyon tasarımını ve 

görüşlerini ‘…geleceğin dünyası her konuda kötüye gidiyor. Dünya kötü bir sona hızla iler-

liyor!!! Ben küresel ısınma konusunu ele aldım…’ 

A24 

Öğrencilerden A24  ‘Dünyanın yok olması’ alt temasına dayalı olarak gerçekleştirdiği animas-

yon tasarımında yangınlara dikkati çekmektedir. Gerçekleştirdiği çalışmaya ilişkin olarak 

belirlediği mesaj da bu durumu desteklemektedir. Gerçekleştirdiği animasyon tasarımı çer-

çevesindeki görüşlerini ise ‘…yaptığım çalışmada da anlatmak istediğim gibi bence dünyanın gele-

ceğinde dünyanın sonu var. Dünyanın sonu yangınlarla gelecek. Bilinçsiz yapılan eğlenceler, piknik-

ler dünyanın sonunu getirecek. Dünya git gide kötüye gidiyor. Lütfen dünyadaki yangınlara karşı 

daha duyarlı olalım’ şeklinde ifade etmektedir.  

A5 

Öğrencilerden A5 ise ‘Dünyanın yok olması’ alt temasına dayalı tasarımlarını ve görüşlerini ‘Dün-

ya yavaş yavaş yok olacak ve insanlar yaşamak için yeni gezegenler arayacaklar, aya taşınacaklar…’ 

şeklinde ifade etmektedir. ‘Dünyanın yok olması’ ve ‘Doğanın/canlıların/insanlığın yok olması’ 

temalarına dayalı olarak tasarımını gerçekleştiren Gülce ‘…dünyanın geleceğinde doğanın ve 
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canlıların yok olması var. Canlılar yok olunca dünya da yok olacak’ şeklinde görüşlerini ifade et-

mektedir. 

A12 

A9 

Öğrencilerin ifade ettiği bir diğer alt tema olan ‘Dünyaya meteor çarpması’ temasına ilişkin 

tasarımını gerçekleştiren ve görüşlerini ifade eden öğrencilerden A9 ‘Gelecekte meteor çarpması 

sonucu dünyamız yok olacak’ demektedir. 

A30 

‘Ozon tabakasının delinmesi’ alt teması altında animasyon temasını gerçekleştiren A30, tasa-

rımı ile ilişkili geleceğin dünyasına ilişkin düşüncelerini ‘Bence tüm ağaçlar kesilecek ve 

denge bozulacak. Oksijen tükenecek ve her yer karbondioksitle dolacak fakat bu dünya ile 



Erişti  Talented Students’ Visual Representations  

 

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012, 2/2                                                        113 

birlikte insanlığın da sonu olacak. Sonra dünyanın ozon tabakası da yok olacak…’ şeklinde 

ifade etmektedir. 

Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Geleceğin Teknolojisini Algılama Biçimleri 

‘Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin geleceğin teknolojisini algılama biçimleri” ana 

temasına ilişkin alt temalar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin ‘Geleceğin Teknolojisi ’ne ilişkin Algıları 

Temalar (N=35) f 

Gezegenler arası yolculuk  6 

Uzay araçlarının kullanılması 2 

Uçan arabaların kullanılması  2 

Uzaylıların dünyaya gelmesi 2 

Sokak klimalarının kullanılması  1 

Uzay yolculuğu 1 

Uzay roketi ile aya yolculuk  1 

Işınlanma ile yolculuk  1 

Uçan şehirler 1 

Öğrencilerin geleceğin teknolojisine ilişkin algıları incelendiğinde oldukça sıra dışı ve orijinal 

fikirlere sahip oldukları söylenebilir. Öğrencilerin gezegenler arası yolculuk, uzay arabaları, 

uçan arabalar, uzaylıların dünyaya gelmesi, sokak klimaları, uzay roketi ile aya yolculuk, 

ışınlanma ile yolculuk gibi alt temalar ortaya koydukları görülmektedir.  

A17 

‘Gezegenler arası yolculuk’ teması altında tasarımını gerçekleştiren A17 gelecekte gezegenler 

arası yolculuğun olacağına dikkati çekmekte ancak bu yolculukların dünyanın yok olmasına 

dayalı olabileceğini de vurgulamaktadır. A17 belirtilen alt temaya ilişkin görüşlerini ‘Gele-

cekte teknoloji insanları kurtarmak için kullanılacak. Dünya yok olduğunda gezegenler arası 

yolculuklar olacak ve biz yeni bir gezegen arayacağız’ şeklinde ifade etmektedir. Öğrenciler-

den A5’de geleceğin teknolojisinde ‘uzay roketi ile aya yolculuk’ alt temasına dayalı olarak 



Erişti  Üstün yetenekli Öğrencilerin Görsel Anlatımları 

 

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

ele aldığı animasyon tasarımını açıklarken A17’in görüşlerine benzer biçimde teknolojinin 

dünya yok olduktan sonra insanları kurtarmak için kullanılacağına dikkati çekmektedir.  

A11 

Öğrencilerin ‘Uzay araçlarının kullanılması’, ‘Uçan arabaların kullanılması’, ‘Uzaylıların dünyaya 

gelmesi’, ‘Uzay yolculuğu’, ‘Işınlanma ile yolculuk’, ‘Uçan şehirler’ alt temalarına ilişkin görüşleri 

de yine geleceğin dünyasına ilişkin görüşleri çerçevesinde şekillenmektedir. Öğrenciler yeni 

gezegenler ve yaşam alanları bulmak için yeni teknolojilere ihtiyaç duyulacağı görüşünde 

birleşmektedirler. Öğrencilerden Kaan ‘Gelecekte uçan şehirler olacak ve insanlar uçan şehirlerde 

yaşayacaklar…’ demekte; Başar ‘Gelecekte ışınlanarak yolculuk yapacağız…telefonlar yoluyla ışın-

lanma olacak ve insanlar istedikleri yere ışınlanarak gidecekler’ şeklinde geleceğin teknolojisine 

ilişkin algısını vurgulamakta; Atakan ‘…uçan araçlar ile yolculuk yapacağız, uzaylılar dünyaya 

gelecek ve uzayda yolculuk yapacağız’ şeklinde görüşlerini ifade etmekte; A11 ise ‘Ufolar ve uzay 

araçları göreceğiz gelecekte…Ama geleceğin teknolojisi insanların tembelliği yüzünden gecikecek’ 

demektedir. 

A29 

Öğrencilerden A29 ise ‘küresel ısınma nedeniyle havadaki ani değişimler git gide artacak…gelecekte 

sokakta hava durumuna göre kendisini ayarlayan sokak klimaları olacak’ şeklindeki görüşleri ile 

‘Sokak klimalarının kullanılması’ alt temasına dayalı animasyon tasarımından bahsetmekte ve 

bu doğrultuda animasyon tasarımını ortaya koymaktadır.  

Öğrencilerin neredeyse çoğunluğunun animasyon tasarımları ve tasarımlarına ilişkin görüş-

lerini hem geleceğin dünyası hem geleceğin teknolojisinin ilişkilendirilmesi çerçevesinde 

ortaya koydukları görülmektedir. Geleceğin dünyasına ilişkin genellikle olumsuz görüşlere 
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sahip olan öğrenciler, teknolojiyi gelecekte insanları bekleyen olumsuzluklara karşı alınacak 

önlemlerde bir çözüm yolu olarak görmektedirler. 

Tartışma ve Sonuç  

Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin tasarım temelli bir öğretim etkinliği sürecinde 

kendi yeterliklerini, düşüncelerini ve yaratıcılıklarını işe koşabilecekleri bir ortama sahip 

olmaları öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bir durumdur. Öğrenciler tasarım temelli bir 

öğretim sürecini ve süreçte belirlenen etkinlikleri kendi fikirlerini etkili bir biçimde ifade 

edebilmek için son derece yaratıcı bir biçimde kullanabilmişlerdir.  

Üstün yetenekli öğrencilerin geleceğin dünyasına ve teknolojisine ilişkin algıları araştırma 

bulguları çerçevesinde genelde oldukça olumsuz bir tablo çizmektedir. Bu durumun birçok 

nedeni olabilir ancak öğrencilerin içinde bulundukları teknoloji ve medya etkileşimi düşü-

nüldüğünde bu tür ortamların ve bu bağlamdaki popüler kültürün olumsuz yansımaların-

dan söz edilebilir. Televizyon, internet, basılı medya gibi farklı kitle iletişim araçlarının po-

püler kültüre yansımaları aslında ilköğretim düzeyindeki öğrencileri doğrudan etkilemekte 

ve düşüncelerini olumsuz biçimde şekillendirebilmektedir. Çünkü medyanın yeni neslin 

fikirleri ve bakış açıları üzerinde kaçınılmaz bir etkisi vardır. Bu noktada yoğun bir medya 

etkileşimi ile karşı karşıya olan öğrenciler için aile, okul, çevre ve topluma ait geleneksel de-

ğerlerin rolü git gide azalmaktadır. Öğrenciler daha bireysel, olumsuz, zararlı, gerçekçi ol-

mayan görüşlere sahip olabilmektedirler (Shuey, 2004; Kinkade et al., 2003; Thorfinn, 2002).   

Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin geleceğin dünyasına ilişkin algıları daha çok gele-

cekte dünyayı bekleyen çevresel felaketler, küresel ısınma, kuraklık, gezegenlerin çarpışma-

sı, meteor çarpması, ozon tabakasının delinmesi gibi konular üzerinedir. Alan yazında çev-

resel sorunlara işaret eden araştırmalarda ortaya çıkan küresel ısınma, gürültü ve hava kirli-

liği, ozon tabakasının delinmesi, çarpık kentleşme ve erozyon,  gibi sıralanabilecek konular 

araştırma bulgularını destekler niteliktedir (Aydın et al., 2011; Ersoy & Türkkan, 2010). Ay-

dın ve diğerlerinin (2011) küresel ısınmaya ilişkin öğrenci algılarını belirlemeye çalıştıkları 

araştırmalarında öğrencilerin büyük çoğunluğu küresel ısınmanın nedeni olarak çevreyi ko-

rumama, doğayı hor kullanma, teknolojinin oluşturduğu olumsuz koşullar, enerji kaynakları 

ve suyun dikkatli kullanılmaması, ormanların korunmaması olarak görmektedirler. Bu bul-

gular araştırmada üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin geleceğin dünyasını bekleyen 

felaketler ve nedenlerine ilişkin görüşlerini desteklemektedir. Alan yazındaki benzer bulgu-

lara sahip araştırmaların yanı sıra geleceğin dünyası için üstün yetenekli öğrencilerin öngör-

dükleri gezegenlerin çarpışması ve dünyanın yok olmasına ilişkin temalar ve öğrencilerin 

animasyon tasarımları çerçevesindeki görsel anlatımlar alan yazından fantastik özellikleri 

bağlamında farklılık göstermektedir.  

Üstün yetenekli öğrencilerin teknolojiye ilişkin algıları incelendiğinde ise algıların daha çok 

gerçeküstü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan temalar üzerine odaklandığı görülmektedir. 

Ancak alan yazında ilköğretim öğrencilerinin teknoloji algıları çerçevesinde gerçekleştirilen 
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araştırmalarda öne çıkan boyutlar; bilgisayar, internet ve televizyona ilişkin ileri düzey tek-

nolojiler, elektrikli modern ev gereçleri, araba ve uçak gibi ulaşım araçları olarak sıralanabilir 

(Erişti & Kurt, 2011; Erişti, 2010; Solomonidou & Tasios, 2007; Hill, 1998; de Vries, 1996; Ren-

nie & Jarvis, 1995; Murphy & Hennessy, 1994).  

Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin teknolojik gelişmelere ilişkin görüşleri aynı za-

manda dünyanın geleceğinde oluşabilecek sorunlara yanıt vermesi üzerine odaklıdır. Bu 

bağlamda araştırma bulgularına göre üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin teknolojik 

gelişmelere ilişkin pozitif görüşlere sahip oldukları söylenemez. Alan yazında ilköğretim 

öğrencilerinin teknoloji algısına ilişkin olarak gerçekleştirilen araştırmalar genelde öğrencile-

rin teknolojiye yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları bulgusunu ortaya koymakta ve bu 

bağlamda benzer araştırmalara göre farklılık göstermektedir (Rohaan & Jochems, 2008; de 

Vries, 2005; Boser et. al., 1998; Rennie & Jarwis, 1995). 

Araştırmada alan yazındaki benzer araştırmalar ile desteklenen bulguların yanında oldukça 

sıra dışı, özgün ve yaratıcı temalara dayalı bulguların elde edilmesi, üstün yetenekli öğrenci-

lerin diğer öğrencilere göre daha yaratıcı, sıra dışı, özel ve özgün ilgi alanı ve yeterliklere 

sahip olmaları ile açıklanabilir  (National Excellence: A Case for Developing America's Ta-

lent, 1993; Hurwitz, 1983). Bu bağlamda alan yazında özellikle üstün yetenekli öğrencilerin 

görsel anlatımlara dayalı algılarını belirlemeye çalışan araştırmalara daha çok yer verilebilir. 

Kaynaklar 

Aydın, F., Kaya, H., & Coşkun, M. (2011). Primary 8th grade students’ understanding of ‘glo-

bal warming’: A qualitative study. World Applied Sciences Journal, 12(9), 1428-1434 

Boser, R. A., Palmer, J. D., & Dagherty, M. K. (1998). Students attitudes towards technology 

in selected technology education program. Journal of Technology Education, 10(1), 4 – 

19. 

CfBT (2008). Making the most of the new curriculum to support gifted and talented students in art 

and design. Available at http://www.nsead.org/downloads/Art_Making_the_most.pdf  

de Vries, M. (2005). Teaching about technology: An introduction to the philosophy of technology for 

non-philosophers. The Netherlands: Springer. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y.S. (2005). The sage handbook of qualitative research (3rd ed.). Thou-

sand Oaks, CA: Sage Publications.  

Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press. 

Eisner, E. W. (1991). What the arts taught me about education. In G. Willis & W. H. Schubert 

(eds.), Reflections from the heart of educational inquiry: Understanding curriculum and teac-

hing through the arts (pp. 34-48). Albany, NY: SUNY. 

Eisner, E. W. (ed.). (1985). On the art of teaching (2nd ed.). New York: MacMillan. 

Efland, A. D. (1995). Change in the conceptions of art teaching. In Context, content, and com-

munity in art education beyond postmodernism, Neperud, R. (ed.) NY: Teachers College 

Press. 

Erişti, S. D. (2010). İlköğretim öğrencilerinin resimsel anlatımlarında popüler kültür algısı 

(Norveç Çok Kültürlü Fjell İlköğretim Okulu Örneği). Elementary Education Online, 

9(3),884-897. 



Erişti  Talented Students’ Visual Representations  

 

Turkish Journal of Giftedness & Education, 2012, 2/2                                                        117 

Erişti, S. D., & Kurt, A. A. (2011) Elementary school students’ perceptions of technology in 

their pictorial representations. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2(1), 24-

37. 

Ersoy, F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları 

sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 96-109. 

Eyre, D. (1999) Ten years of provision for the Gifted and Talented in Oxfordshire ordinary 

schools: Insights into policy and practice. Gifted and Talented International, 14, 12-20. 

Finley, S. (2005). Arts-based inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The sage handbook 

of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage. 

Freeman, J. (2001). Out-of-school educational provision for the gifted and talented around the world. 

A report for the DfES. Available at 

http://www.joanfreeman.com/mainpages/freepapers.htm 

Hudson, P., & Hudson, S. (2001). Linking visual arts with science and technology in the pri-

mary classroom. Investigating: Australian Primary and Junior Science Journal, 17 (4), 26-

29. 

Hurwitz, A. (1983). The Gifted and Talented in Art: A Guide to Program Planning. Worcestor, 

MA: Davis Publications. 

Kinkade, S., & Macy, C. (2003). What works in youth media: Case studies from around the World. 

Baltimore, MD: International Youth Foundation 

McNiff, S. (2000) Art-based research. London: Jessica Kingsley. 

Miles M., & Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (2nd ed.). 

California: Sage Publications. 

Rohaan, E.J., Taconis, R., & Jochems, W. M. G. (2008). Reviewing the relations between teac-

hers’ knowledge and pupils’ attitude in the field of primary technology education. In-

ternational Journal of Technology and Design Education, 20, 15-26. 

Rennie, L., & Jarvis, T. (1995) Three approaches to measuring children's perceptions about 

technology. International Journal of Science Education, 17, 755-774. 

Rennie, L., & Jarvis, T. (1995). Children’s choice of drawing to communicate their ideas about 

technology. Research in Science Education, 25(3), 239-252.  

Shuey, E. (2004). Young people in the media: A review of young people’s participation in the media 

in UNICEF projects for the East Asia and Pacific Region. UNICEF East Asia and Pacific 

Regional Office. 

Solomonidou, C., & Tassios, A. (2007). A phenomenographic study of Greek primary school 

students’ representations concerning technology in daily life. International Journal of 

Technology and Design Education, 17(2), 113-133. 

Symington, D.J. (1987). Technology in the primary school curriculum: Teacher ideas. Research 

in Science and Technology Education, 5(20), 167-172. 

Thorfinn, H. (2002). Children, ethics, media. Stockholm, Sweden:  

Welch, N. & Greene, A. (1995). Schools, communities and the arts: A research compendium. Tem-

pe, AZ: Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University. 

Winstanley, C. (2004). Too clever by half: A fair deal for gifted children, Stoke on Trent: Trentham 

Books. 
 



Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi                                                      Turkish Journal of Giftedness and Education 

2012, Cilt 2, Sayı 2, 118-136                                                                     2012, Volume 2, Issue 2, 118-136 

 

1 Asst., Prof., Istanbul University, HAY Faculty of Education, Istanbul, Turkey; mleana@istanbul.edu.tr 

©Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education 

ISSN 2146-3832, http://www.tuzed.org 

______________________________________________________
Üstün Zekâlı ve Yetenekli 

Öğrencilerin de Bulunduğu 

Sınıflarda Bibliyoterapi Kullanımı: 

Model Önerisi  

The Use of Bibliotherapy in  

Classrooms for Gifted Students: A 

Bibliotherapy Model 

Marilena Z. Leana-Taşcılar1 

Öz 
Bibliyoterapi, okumayı seven öğrencileri ede-

biyatla bir araya getirerek kendi iç dünyalarını 

anlama ve irdeleme konusunda uygulanabile-

cek bir tekniktir. Özellikle, üstün zekâlı öğren-

cilerin kişilik özelliklerini, diğer çocuklardan 

farklı olan yönlerini anlayabilmek ve karşılaş-

tıkları sorunlara kendilerini kitap kahramanla-

rıyla özdeşleştirerek, çözüm önerileri oluştu-

rabilmek için kullanılabileceği düşünülmekte-

dir. Bununla birlikte yaygın kanı, bibliyoterapi 

tekniğinin daha çok psikologlar ya da psikolo-

jik danışmanlar tarafından uygulanabileceği 

yönündedir. Bu makalenin amacı, bibliyotera-

pinin sınıf ortamında öğretmenler tarafından 

da kullanılabileceği görüşünü savunmak ve 

buna ilişkin ilkeleri ve uygulamaları öne çı-

karmaktır. Bu bağlamda, üstün zekâlı öğrenci-

lerin de bulunduğu sınıflarda bibliyoterapi 

uygulamaları için bir model önerisi sunulmuş 

ve bir uygulama örneği verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: bibliyoterapi, üstün zekâlı 

ve yetenekli öğrenciler, kitap seçim kriterleri 

 

Abstract  
Bibliotherapy is a technique that can be used 

with students who like reading and want to 

understand their inner self. Especially it can be 

used with gifted students to help them under-

stand their personality characteristics and their 

differences from other students, and to pro-

vide them with scenarios to make empathy 

with main characters of stories and find solu-

tions to their problems in stories. Unfortunate-

ly the prevailing idea about bibliotherapy is 

that only psychologists and psychological 

counselors can use it as a therapeutic tool.  The 

aim of this paper is to defend that teachers also 

can use bibliotherapy in classrooms and to 

provide ideas and guidelines about how bibli-

otherapy can be used in the classroom. Based 

on an extensive literature review, a model 

bibliotherapy was proposed. The implementa-

tion of the model is illustrated.   Also the en-

couragement of bibliotherapy in classrooms 

for gifted students is argued.  

Key Words: bibliotherapy, gifted and talented 

students, criteria for bibliotherapy books

Summary 

Purpose and significance: There are several different opinions about how to use bibliothera-

py technique. Most of them suggest that bibliotherapy must be used only by psychologists 

and psychological counselors for therapeutic reasons. A new approach of developmental 

bibliotherapy put forth the idea that bibliotherapy can be used in classrooms by teachers. 

Because most gifted students are good readers or have high ability in reading, the use of bib-

liotherapy in the classroom can be very important learning experience for gifted students.  It 

can present an opportunity to understand themselves better, to cope with loneliness and be-

ing different from their classmates.  Bibliotherapy also can provide opportunities for coping 

with problems, creating insights about different situations and experiencing purification. In 

this article, a model for bibliotherapy was proposed that could be used by teachers in the 

classroom.  
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The model consists of three steps.  The first step includes pre-reading activities.  Teachers 

select the kind of bibliotherapy to be used (preventive counseling, problem solving, under-

standing others) and then find criteria for selecting books. Criteria selection should be made 

according to gifted students’ needs.  The second step includes reading process.  The purpose 

of this step is to provide opportunities for the imaginative projection of a subjective state into 

an object or person, a kind of self-identification and catharsis. This step involves active par-

ticipation of students. Some general strategies and teacher suggestions are used to in this 

step.   The third step includes after reading activities. This step involves insight and generali-

zation.  The main tool of this step is questioning.  Students and the teacher discuss the prob-

lem in the book and express insights and make generalizations about the problem.  The dis-

cussion is very important for meeting mental and affective needs of gifted and talented stu-

dents in the classroom.   Matilda, a book by Roald Dahl (2007) can be used to provide an ex-

ample for the application of the bibliotherapy model outlined in this article.     

Discussion: Gifted students can gain a deeper understanding from books when they use 

bibliotherapy compared to regular reading activities.   Criteria selection for finding books is 

an important step in bibliotherapy.  Criteria should be selected according to gifted students’ 

needs.  The language of the book and its fit to gifted students interest and reading skills are 

important.  Teacher can provide a new perspective when they use bibliothrapy in the class-

room. The model proposed in this article can provide an example about how teachers can 

use bibliotherapy in the classroom. 

Conclusions:  The use of bibliotherapy with gifted students in the classroom is a new ap-

proach for teaching gifted students. Because biblioterapy is a new approach, research should 

be carried out to investigate its effects on gifted students.  

Giriş 

                   Her insan bir kitaptır ve sen 

okumaya yeni başladığım, ve 

bitmesini hiç istemediğim bir 

kitapsın benim için. 

“Kitaplar onu yeni dünyalara götürüyor ve heyecan dolu hayatlar yaşamış şaşırtıcı insanlar-

la tanıştırıyordu. Joseph Conrad’la birlikte eski günlerin yelkenlileriyle yolculuğa çıktı. Er-

nest Hemingway’le Afrika’ya, Rudyard Kipling’le Hindistan’a gitti. Bir İngiliz köyünün kü-

çük odasında otururken, dünyanın dört bir yanında yolculuğa çıktı.” (Roald Dahl, Matilda) 

Bibliyoterapi kelime kökü itibariyle içinde "terapi" kelimesini içermesinden ötürü pek çok 

uzman tarafından sadece tedavi amaçlı, bireysel ya da grup psikolojik danışmanlık seansla-

rında kullanabilecek bir teknik olarak görülmektedir. Nitekim günümüzde bu katı bakış açısı 

yerini biraz daha esnek bir bakış açısına bırakmaktadır. Böylece Antik Yunan'da ruhsal so-

runları olan hastalar için uygulanan, 19. y.y.'ın başlarından itibaren tedavi amacı güden (Da-

vis & Wilson, 1992) ve terim olarak literatürde ilk defa Crothers (1916) tarafından kullanılan 

bibliyoterapi (akt. Jack ve Ronan, 2008) sürecinin, kullanılma alanları zamanla genişlemiş; 
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tıbbın dışında, kütüphanecilik, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet ve son olarak 

da eğitimin kapsamına dâhil edilmiştir. 

Bibliyoterapinin farklı alanlarda kullanılmasının, farklı bibliyoterapi türlerinin doğmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Janaviciene, 2010). Her ne kadar terapötik bir sürece sahip 

olduğundan daha çok psikolojide kullanılabileceği düşünülse de (Amer, 1999), bibliyotera-

pinin tarihsel gelişimini inceleyen Jack ve Ronan (2008), bibliyoterapinin eğitime girişinin 

eğitim psikoloğu olan Zaccaria ve Moses'in (1968) Facilitating Human Development Through 

Reading: The Use of Bibliotherapy in Teaching and Counseling çalışmasıyla olduğunu ifade et-

mektedir.  Daha sonra bu bakış açısını benimseyen başka uzmanlar da bibliyoterapiyi öğren-

cinin okuma motivasyonunu  artırmak (Alden, Lindquist & Lubkeman, 2003), öğrenciye sı-

nıfta bireysel olarak ulaşabilmek (Cook, Earles–Vollrath & Ganz, 2006) ya da genel olarak 

sınıfta kullanılabilecek bir teknik olarak ele almaya başlamışlardır (Rizza, 1997).  

Duyguları, değerleri, bakış açılarını, sabit fikirleri ve maneviyatı etkilemede duyuşsal öğ-

renmenin önemini doğrulayan bibliyoterapi, öğrencilerin günümüzde karşılaştıkları sorun-

ların sadece kendileri tarafından yaşanmadığını ve yapıcı şekilde çözümlerin üretilebileceği-

ni kanıtlamaktadır. Öğretmenlerin, terapist olmadıklarını unutmadan, sınıfta uygulanan 

bibliyoterapi uygulamalarının farkındalık ve empati kazandırmayı hedeflediğini vurgulaya-

rak, özellikle okumayı seven öğrencilerle bibliyoterapi etkinlikleri yapmalarının daha sağlıklı 

bir sınıf ortamı yaratacağı araştırmacı tarafından düşünülmektedir. Özellikle okumaya ba-

ğımlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de bulunduğu sınıflarda, öğrencilerin kendi özel-

liklerini daha iyi anlayabilmeleri, diğer çocuklar tarafından kabul edilmeleri, farklılıklarıyla 

baş edebilmeleri gibi konularda kitapların okunması ve içgörü kazandıracak bir şekilde tartı-

şılması, bir kitabın özel ilgi alanlarına göre seçilerek basitçe okunmasından ziyade, çok daha 

farklı duygusal bir etki yaratacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin hem üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilerinin okuma ile ilgili sergiledikleri özellikleri, hem de bibliyote-

rapi için kullanılabilecek kitapların ne gibi kriterlere göre belirlenebileceği ve ne tür etkinlik-

lerle tartışılabilecekleri konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir.  

Ülkemizde bu konu ile ilgili sınırlı sayıda alanyazın taraması ve bir kaç tane de araştırmaya 

rastlanmaktadır (Öner, 2007; Bulut, 2010). Bununla birlikte sadece ülkemizde değil, bu ko-

nunun daha ayrıntılı çalışıldığı alanyazındaki kaynaklarda da üstün zekâlı ve yetenekli öğ-

rencilerin bulunduğu sınıflardaki bibliyoterapi çalışmaları konusunda yol gösterecek çalış-

malara rastlanmamıştır. Bu makalenin amacı, sınıfta kullanılabilecek şekilde bibliyoterapi 

tekniğinin tanıtılması ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak 

seçilecek kitapların belirli kriterlere uygunluğunun belirlenebilmesi konusunda yol gösterici 

olmaktır. Bu bağlamda, yapılan alanyazın taraması değerlendirilerek, üstün zekâlı ve yete-

nekli öğrencilerin de bulunduğu sınıflarda bibliyoterapi kullanımına zemin teşkil edecek bir 

model taslağı sunulmuştur. 

Bibliyoterapi Tanımı ve Süreci 

Pardeck ve Pardeck (1994) için bibliyoterapi, bireyin kendi yaşadığı sorunla kitaptaki kah-

ramanın özdeşleşmesini sağlayan edebiyatın bir kullanım şeklidir (Akt. Iaquinta ve Hipsky, 

2006). Ayrıca, edebiyat aracılığıyla sağlıklı bir ruh durumunun oluşturulmasına yardım et-
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mektedir (Davis ve Wilson, 1992). Cook, Earles–Vollrath ve Ganz da (2006), bibliyoterapinin, 

öğrenciye bireysel olarak ulaşılabilecek iyi bir yöntem olduğunu savunmaktadırlar.  

McTague’nın (1998), Perry’den (1972) aktardığına göre, bibliyoterapi bireyin duygusal ve 

sosyal gelişimini desteklemektedir. Aynı şekilde bireylerin diğerlerini ve kendilerini anlama-

larını kolaylaştırmaktadır. Olaylara pek çok farklı bakış açılarından bakma imkânı tanıyan 

bibliyoterapi, baş edilmesi gereken zor durumlarla nasıl sağlıklı bir şekilde baş edilebileceği 

konusunda bir fikir sağlamaktadır. Cianciola'ya (1965) göre, okunan kitaplar, çocukların ya-

şamla baş edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Daha önce okudukları bir duruma benzer bir 

durum yaşadıklarında bunu daha derin bir farkındalık düzeyiyle karşıladıklarını savunmak-

tadır. Bu durumun karakterler sayesinde meydana geldiği belirtilmektedir (Akt. McTague, 

1998). 

Stamps’e (2003) göre, bibliyoterapi: 

 Çocuğun benlik algısının gelişmesine ve özsaygısının artmasına yardımcı 
olur. 

 Öğrencinin kendini ve diğerlerini anlayabilme olasılığını arttırır. 

 Çocuğun kendini gerçekçi bir şekilde övmesine yardımcı olur. 

 Farklı ilgi alanları bulmasını sağlar. 

 Duygusal baskılarla başa çıkabilmesine yardım eder. 

 Problemlerle baş etmesi gereken sadece kendisinin olmadığı gerçeğini ona 
gösterir. 

 Bir problemi çözebilmek için birden fazla çözümün olduğunu görmesini sağ-
lar. 

 Problemi tartışma imkânı tanır. 

 Onu zorlayan durumla yüzleşmesini ya da var olan problemi sağlıklı bir şe-
kilde çözmesine yardımcı olur. 

Bibliyoterapiyi uygulayacak kişinin gelişigüzel davranmaması gerekmektedir. Bibliyoterapi 

seanslarının ya da derslerinin önceden ciddi bir hazırlık gerektirdiği unutulmamalıdır. Her 

ne kadar süreç, okunan kitap aracılığıyla kendiliğinden gelişiyor gibi görünse de, uygulayı-

cının kitabı okuduktan sonra, hatırlaması için tekrar gözden geçirmesi, önceden hazırlanmış 

ve üzerinde düşünülmüş soruların olması gerekmektedir. Bibliyoterapinin basit bir “serbest 

okuma etkinliği” olmadığı, iyi planlanmış ve belirli adımlara sahip bir sürecin takip edilmesi 

gerektiği göz ardı edilmemelidir. Planlanmadan, gelişigüzel yapılan bir bibliyoterapi çalış-

ması gerçek amacına ulaşmaktan çok uzak kalacak, basit bir okuma etkinliğine dönüşecektir. 

Bu nedenle bibliyoterapi ister klinik, ister gelişimsel olarak düzenlensin, mutlaka bir plan 

dâhilinde ve bir süreci takip edecek şekilde uygulanmalıdır.   

Halsted'e (2002) göre, klinik bibliyoterapi sürecinde bireylerin dört farklı düzeyden geçmesi 

beklenmektedir. Bunlar: 

1.Düzey - Özdeşim Kurma: Bu düzeyde, bireyin kitaptaki kahramanla özdeşim kurması bekle-

nir. Her yaş düzeyindeki bireyin, kitaptaki karakterle özdeşim kurması mümkündür. Çocuk-

lar karakterlerle kendi yaşantılarındaki benzerliklerin farkına kolaylıkla varabilirken, yetiş-

kinler ise daha çok benzer duygulara ve duygusal ihtiyaçlara yönelik özdeşimler kurmakta-

dır.  
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2.Düzey – Katarsis (Arınma): Bu düzeyde, birey kahramanın yaşadığı bir zorluğu ya da karşı-

laştığı problemle ilgili süreci baştan sonra gözlemler, olayın nasıl sonuçlandığına dikkat 

eder. Çocuklar bu düzeyde duygularını paylaşırken, yetişkinlerin verdiği tepki ağlamak ya 

da gülmek olabilmektedir. 

3.Düzey – İçgörü: Birey, karakterin deneyimini kendi deneyimleriyle bağdaştırır. Bu durum 

kitap okunurken ya da okunduktan sonra da meydana gelebilir. İçgörü düzeyinin önemli bir 

özelliği, tutum ve davranışların olumlu yönde değişebilmesidir. 

4.Düzey – Genelleştirme: Bu durum küçük çocuklar için biraz daha zor olsa da, ilköğretim dü-

zeyindeki öğrencilerin ve yetişkinlerin ulaştığı düzeydir. Bu düzeyde sıklıkla birey kendini 

başkasının yerine koyabilir ve var olan durum ya da problemin sadece kendisinin yaşamadı-

ğını, başkalarının da başına gelebileceğini idrak eder. 

Öte yandan gelişimsel bibliyoterapiyi ele aldığımızda, her ne kadar bir uzman tarafından 

uygulanması gerekmese de, sınıfta uygulama konusunda izlenmesi gereken bazı adımlar 

vardır. Pardeck (1993) bu adımları şöyle sıralamaktadır: 

1. Kazandırmak istenilen beceri, davranış, durum ya da problemin belirlenmesi 
2. Buna uygun edebiyat metnini/kitabın seçilmesi 
3. Öğrencilerden bunu okuması istenmesi 
4. Okumadan sonra tartışmanın gerçekleştirilmesi. 

Bu adımlarla birlikte, okuma öncesinde, öğrencilerin ilginç malzeme ve konularla motive 

edilmesi, öğretmenin gerekli hazırlığı yapması, (Hancock & Pilonieta, 2009) okumanın uy-

gun bir şekilde yapılmasının sağlanması, (bazı durumlarda öğretmen kendisi sınıfa okumayı 

tercih etmektedir) (Hancock & Pilonieta, 2009) süreçte ise, kitapla ilgili etkinliklerin yapılma-

sı, bunlar yapılırken grafik düzenleyicilerinden yararlanılması ve izleme çalışmalarında kita-

bın tartışılması, kazanılan içgörülerin paylaşılması sağlanmalıdır (Cook, Earles – Vollrath & 

Ganz, 2006). 

Okulda Neden Kullanılmalı?  

Gelişimsel bibliyoterapi okulda farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları 

şunlardır: a) öğrencilerin endişe duydukları alanları belirlemek (zorbalık, ergenlik gibi), b) 

sosyal ya da duygusal sorunları meydana gelmeden önlemek ya da c) ileriki yaşlarda yaşa-

yabilecekleri problemler ya da durumlar konusunda bilgi sunmak (Herbert & Kent, 2000). 

Okulda bibliyoterapi kullanımının etkili sonuçlar doğurmasının en önemli nedenlerinden bir 

tanesi sınıf ve rehber öğretmenlerin öğrencilerinin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları-

nı anlama fırsatı sağlamasıdır (Davis & Wilson, 1992). Bibliyoterapi gibi bir tekniğin okulda 

kullanılması, öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olmayı da mümkün kıl-

maktadır. Ayrıca bu tarz bir öğrenme ortamının sağlanması, yapılandırılmış sıradan bir ders-

ten daha kalıcı etkiler doğuracaktır (Herbert & Furner, 1997).  

Okulda çeşitli öğrenme problemleri, kronik sağlık problemleri, dikkat problemleri olan öğ-

rencilerin diğer öğrenciler tarafından anlaşılmasını ve kabul görmesini sağlamak adına kul-

lanılabilecek olan tekniklerden bir tanesi de bibliyoterapidir. Bu tekniğin kullanılmasıyla 
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hem sorun yaşayan öğrenci kendini daha rahat ve daha mutlu hisseder, hem de diğer öğren-

ciler sorun yaşayana karşı daha kabul edici davranır (Pardeck, 1993). 

Bruneau ve Protivnak (2012) bibliyoterapinin, rehber öğretmenlerle öğrencilerin sağlıklı bir 

iletişim kurabilmeleri için kullanılabilecekleri, yaratıcı bir araç olduğunu savunmaktadır. 

Öğrencilerin, korku, dalga geçilme, düşük benlik algısı gibi sorunlarının doğrudan kendi 

üzerinden değil de, bir kitap kahramanı aracılığıyla konuşmasının sağlanması onların sorun-

larını daha kolay dile getirme konusunda yardımcı olabilmektedir. Stres yaratan durumlarla 

baş etme, boşanmış ailenin çocuğu olma, evlat edinilme, taşınma, yakın akrabanın ölümü 

gibi durumlarda bu tekniğin kullanılması öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissetmelerini 

sağlamaktadır.  

Davis ve Wilson (1992), bibliyoterapinin okulda karşılaşılabilecek madde bağımlılığı, şiddet, 

intihar gibi daha ciddi sorunlarla ilgili önleyici rehberlik çalışmalarında kullanılabileceğini 

savunmaktadır. Ancak bu gibi ağır durumlar tartışılırken, öğrencilerin tutumlarına dikkat 

edilmeli ve bibliyoterapiyi yöneten kişinin öğrencilerinin bu konuda ciddi sorunlar yaşadı-

ğını hissettiği anda mutlaka bir uzmana yönlendirmesi gerekliliği unutulmamalıdır.  

Bibliyoterapinin okulda kullanımına çok daha farklı bir açıdan bakan Lutovac ve Kaasila 

(2011), oldukça güncel bir araştırmada matematik kaygısı yaşayan bir öğretmen adayı ile bir 

çalışma yürütmüşlerdir.  İleride sınıf öğretmeni olacak olan bu bireyin kaygısını, alanla ilgili 

makaleler okutarak ve tartışarak yenmesini sağlamışlardır. Bu bağlamda bibliyoterapi sade-

ce sorun yaşayan öğrenciler için değil, öğretmen adayları ve öğretmenlik yapanlar için de 

rahatlıkla uygulanabilecek bir teknik olarak düşünülebilir. 

Sınıfta Uygulanırken Yararlanılabilecek Bazı Teknikler 

Ouzts ve Brown (2000), bibliyoterapi tekniğinin sınıfta nasıl kullanılabileceği ile ilgili bazı 

stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejiler, öğrencilerin bibliyoterapiden öğrendiklerini gündelik 

hayata aktarmalarına yardımcı olmakta ve öğrenmeyi daha eğlenceli kılmaktadır. Stratejiler, 

öğrenciler uzmanlık kazanana kadar tutarlı olarak uygulanmalıdır. 

1. Bilinmeyen Kelimelerin Tanıtımı: Öğretmen, bibliyoterapi amaçlı kullanacağı ki-
tabı öğrencilere duyurmadan önce kendisi okur ve öğrenciler okumadan önce ki-
tapta kullanılan, öğrencilerin bilmediği bazı kelimeleri seçerek sınıfta önce keli-
melerin anlamlarını tartışır. Böylece öğrencilerin okuma hızı ve akıcılığı artacak 
bu da okuduğunu anlama düzeylerini artıracaktır.  

2. Kısa Günlükler: Öğretmen, okunan kitaptan alıntılar yapar ve öğrencilerden 
bunları bir kağıda not etmelerini ve deneyimleriyle ilişkilendirmelerini ister. Bu-
radaki amaç, öğrencilerin kendi deneyimlerini kitaptaki karakterlerin deneyimle-
riyle karşılaştırmak ve var olan benzerlik ve farklılıkların fark edilmesini sağ-
lanmaktır. Bazı öğrenciler yazı yazmayı sevmedikleri için not defterlerine çok fi-
kir yazmak istemeyebilir. Bu durumda, onların görüşlerini sözel olarak almak 
daha iyi bir çözüm olabilir. 

3. Sosyogramlar: Öğretmen kitaptaki karakterler arasında yaşanan sorunların bağ-
lantılarını ilişki ağında nasıl gösterebileceklerini öğretir. Böylece sosyogramlar, 
bireyler arasında var olan problemlerin ilişkilerini nasıl etkilediğini gösterir. Sos-
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yal, kültürel ya da etnik bağlamların ilişkileri etkileyebileceği üzerinde durulur. 
Böylelikle, zihinlerinde canlandıramadıkları ilişki ağlarını görsel olarak oluştur-
ma imkânına sahip olurlar.  

4. Grafik Düzenleyicileri: Venn şemaları ya da karakter haritaları isimlerini de alan 
bu stratejide, öğrencilerin benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaları sağlanır. 
Böylelikle okunan metnin daha iyi anlaşılması ve var olan bilgiler değerlendirile-
rek farklı yargılara varmaları sağlanır. Gerçekler, önceki deneyimler ve sonuçları, 
alınan kararlar gibi öğelerin değerlendirilmesine imkân tanır.  

5. Neden – Sonuç İlişkileri: neden sonuç ilişkilerinin saptanması, içgörü kazanma-
larını sağlar. Böylelikle, kendi davranışlarını tepkiselden önleyiciye doğru değiş-
tirmeleri sağlanır. 

Okulda Uygulanan Bibliyoterapinin Sınıf ve Öğrenciler İçin Faydaları 

Goleman’ın (1995) duygusal edebiyat ile ilgili teorisine göre bibliyoterapinin öğrenciler için 

altı faydası bulunmaktadır: 

1. Sınıftaki fiziksel şiddetin azalmasını sağlar. 

2. Lakap takmayı azaltır. 

3. Öğrencilerin birbirinden şikayetlerini azaltır. 

4. İkilemlerle baş etme stratejilerini geliştirir. 

5. Akranlara karşı duyarlılığı sağlar. 

6. Akranları dinleme alışkanlığını arttırır. (Akt. Cook, Earles-Vollrath ve Ganz, 
2006) 

Bibliyoterapi tekniğinin en önemli yararlarından bir tanesi de öğrencilerin kendi özellikleri-

ni, ilgi alanlarını fark edip zayıf yönleriyle baş edebilmeleri konusunda onları cesaretlendir-

mesidir. Tüm bunları sağlarken aynı zamanda öğrencilerin okuma becerilerini de geliştirme-

lerine katkıda bulunmaktadır.  

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Okuyucuların Özellikleri 

Her ne kadar bibliyoterapi zekâ düzeyi gözetmeksizin tüm öğrencilere uygulanabiliyor olsa 

da, özellikle okumaya erken başlama, kendiliğinden okumayı sökme, yaşıtlarına göre daha akıcı ve 

daha doğru okuma, yine yaşıtlarına göre daha çok okuma, farklı farklı edebiyat türlerinden okumayı 

sevme (Hawkins, 1983; Whitehead, 1984; Akarsu 2001, Davaslıgil ve Leana, 2004) gibi özellik-

ler sergileyen üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için uygulanması daha da büyük önem arz 

etmektedir. Zira Halsted'in de (1990) vurguladığı gibi bir yeteneğin ya da belirli bir konuya 

yatkınlığın varlığı, o yeteneği/yatkınlığı geliştirmeyi de gerektirmektedir. Üstün zekâlı ve 

yetenekli okuyucular harflerle ilk tanıştıkları zamanlarda okumayı öğrenmezler, öğrenmek 

için okumaya başlarlar (Catron & Wingenbach, 2001), bu da muhtemelen onları okuma ko-

nusunda harekete geçiren en önemli motivasyon kaynağıdır. 

Cramond (2004), "üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci" ile "ileri düzey okuyucu/üstün okuyu-

cu" terimlerinin birbiriyle örtüştüğüne işaret etmektedir. Gross'un (1999), Terman (1926) ve 

Hollingworth'tan (1926, 1942) aktardığına göre pek çok kaynakta, erken yaşta okuma üstün 
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zekâlı ve yetenekli olmanın en temel ve önemli özelliklerinden biri olarak gösterilmektedir. 

Tabii ki erken yaşta okumanın, üstünlüğün tek belirtisi olmadığı, bunun yanı sıra üstün 

zekâlı ve yetenekli olarak tanılanabilmek için başka pek çok özelliğin bulunması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

Gelişmiş hafıza, sürekli merak, karmaşık fikirleri algılayabilme yeteneği üstün zekâlı ve ye-

tenekli çocukların yaşıtlarına kıyasla 2 yaş ileri düzeyde okuma becerilerine sahip olmalarını 

sağlamaktadır (Dooley, 1993). Bu özelliklerin yanı sıra Reis, Gubbins ve Richards (2001), üs-

tün zekâlı ve yetenekli okuyucuların doymak bilmez bir okuma isteği, kavrama ve bilmedik-

leri zor kelimeleri anlamak için farklı ve sayıca çok stratejiye sahip olduklarını belirtmekte-

dir. Reis, Gubbins, Briggs, Schreiber, Richards, Jacobs, Eckert ve Renzulli'nin (2004) üstün 

zekâlı ve yetenekli okuyuculularla yaptıkları bir araştırma bu öğrencilerin daha önce de be-

lirtilen 4 temel özelliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Bunlar: 1) Okumaktan keyif almak, 2) 

Erken yaşta okumayı öğrenmek ve genellikle kendi başına sökmek, 3) Yaşıtlarından en az 2 

yıl ileri düzeyde okuma becerilerine sahip olmak ve 4) İleri düzey kavrama ve ileri düzey dil 

becerileri sergilemek. 

Sınıftaki üstün zekâlı ve yetenekli okuyucuları belirleyebilmek için; kendi sınıf düzeylerin-

den daha zor kitapları okumaya istekli olan, sözcük dağarcığında daha zor kelimeleri kul-

lanmayı tercih eden, büyük bir ilgi ve konsantrasyonla okuduğuna bağlanan, okuduklarıyla 

bambaşka alanları bağdaştıran, farklı yazı türlerini ve yazar tarzlarının farkında olan, oku-

duklarını yaratıcılıkla bağdaştıran (okuyup düşünme ve tartışma gibi), yaşıtlarına göre farklı 

türlerde kitapları okuyan öğrencilere odaklanılması önerilebilir (Winebrrener, 2001).  

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerle Bibliyoterapi Kullanımı Neden Önemlidir? 

Bibliyoterapinin sınıf içerisinde kullanılmasının faydalarının yanı sıra özellikle üstün zekâlı 

ve yetenekli öğrencilerin de bulunduğu sınıflarda kullanılması büyük önem taşımaktadır.  

Bu durumun iki farklı açıdan ele alınabileceği düşünülmektedir:  

a) İhtiyaçlarının karşılanması: Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin farklı gelişim özel-
likleri dikkate alındığında onları desteklemek ve gelişmelerini sağlamak gerekmekte-
dir. Bu bağlamda, bir yandan bilişsel özelliklerinin gerektirdiği ihtiyaçlar giderilmeye 
çalışılırken öte yandan duyuşsal ihtiyaçlar göz ardı edilmemelidir. 

i. Clark (2002), üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri diğerlerinden farklı kılan 
bazı bilişsel özellikleri ortaya koymuş ve bunlara dayanarak giderilmesi gere-
ken ihtiyaçlar listesi oluşturmuştur. Bu listeye göre üstün zekâlı ve yetenekli 
öğrencilerin ihtiyaçları; çevre ve kültürle ilgili yeni ve zorlayıcı bilgiyle haşır neşir 
olmak, farklı konular ve ilgi alanı edinmek, geniş bir kelime hazinesine sahip olmak ve 
yeni kavramlar öğrenmek, öğrenme hızına paralel hızda sürekli yeni fikirlerle karşı 
karşıya bırakılmak, zihinsel olarak benzer olan yaşıtlarıyla ortak ilgileri paylaşabilmek, 
kendi fikirlerini sözel olarak derinlemesine sunabilmek, fikirlerini yeni fikirlerle birleş-
tirme konusunda esnek davranabilmek, üretici düşünce becerileri geliştirmek, genel-
lemeler üreterek onları test etme imkanı bulmaktır. Halsted (1990), tüm bu ihtiyaç-
ların ve entelektüel gelişimin, uygun okuma materyali sağlanarak karşılanabi-
leceğini savunmaktadır. Kitap tartışmalarının yapıldığı bibliyoterapi uygula-
malarının, kitabın tartışılmadan, sadece okunmasından çok daha faydalı ola-
cağı düşünülmektedir.  
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ii. Duygularının farkında oluşları, derin duygular besleyebildikleri (Silverman, 
1993) ve aşırı duyarlılık alanlarına sahip oldukları (Piechowski, 1997) göz 
önünde bulundurularak duyuşsal özelliklerinin doğurduğu ihtiyaçları ele 
alabilmek için de bibliyoterapi kullanılabilecek iyi bir yöntemdir (Hebert & 
Kent, 2000). Hebert'in (1991), üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerle yaptığı 
bibliyoterapi çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarında özellikle üs-
tün zekâlı ve yetenekli erkek çocukların duygusal-sosyal ihtiyaçlarını (kişilik 
yönetimi,  kendi kendini baskılama, "farklı" olarak etiketlenmiş olmakla baş 
edebilme, kültürel beklentiler, cinsiyet rolü karmaşaları) karşılamayı hedef-
lemiştir. Matematik kaygısı, sınav kaygısı (Hebert & Furner, 1997), ergenlikle 
baş edebilme, gibi bazı konular da bibliyoterapi ile sınıfta rahatlıkla ele alına-
bilmektedir. Pepperell, Rubel ve Maki (2012), üstün zekâlı ve yetenekli kız ço-
cuklarının sosyal ve akademik gruplarda karşılaştıkları sorunlarla baş ede-
bilmeleri için bibliyoterapinin etkili bir teknik olduğunu savunmaktadır.  

b) Sınıf ortamında kabul görme: Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, bulundukları 
normal sınıf ortamlarında "ötekileştirilmeden" oldukları gibi kabul edilebilmeleri, di-
ğer öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılabilmeleri ve dışlanmamaları açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Bu amaç aynı zamanda kendilerini tanımalarını ve özellik-
lerini daha iyi fark edebilmelerine de hizmet etmektedir. Frank ve McBee (2003), 
Rowling'in (1997) Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabını kullanarak yaptıkları bibliyo-
terapi çalışmasında bunu hedefleyerek önerilerde bulunmuşlardır.  

Bibliyoterapi İçin Uygun Kitap Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Uzmanlar her kitabın bibliyoterapi için uygun olmayacağı konusunda hemfikirdir. Kitap 

belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi konudur. Çocukların 

ihtiyaçlarına hitap etmeyen kitaplar onlara bilgi sağlar, ancak kitabı ve oradaki çözüm öneri-

lerini içselleştirmeleri için yeterli olmayabilir. Uygun kitap seçiminde dikkat edilmesi gere-

ken başka bir husus da çocukların yaşlarına uygun olmasıdır. Özellikle küçük yaştaki ço-

cuklar için kitaptaki dilin yalın olması ve kitabın içinde resimlere yer verilmesi gerekmekte-

dir. Ayrıca Bruneau, Bubenzer ve McGlothlin (2010) seçilecek olan kitabın dilinin okuyucuyu 

içine çekecek nitelikte olması gerektiğini de vurgulamaktadır. 

Bazı uzmanlar bibliyoterapi için uygun kitap seçerken, özellikle belirli ödüllere layık görül-

müş kitaplardan yararlanmaktadır. Ödül almış kitapların, belirli yazım kriterlerini karşıla-

dıkları varsayılmaktadır. Dolayısıyla seçim, bu listelere girmiş olan kitaplar arasından ya-

pılmaktadır (Davis & Wilson, 1992) Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, Ço-

cuk Romanı Ödülü, ülkemizde verilen ödüllerden sadece bir kaç tanesidir. Geçmiş yıllarda 

bu ödülü alan kitaplar incelenebilir ve bibliyoterapi için kullanılabilecek uygun kitaplar be-

lirlenebilir. 

Uzman ya da öğretmenlerin, bibliyoterapi için kullanılacak kitapları belirlerken aşağıdaki 

soruları cevaplamaları, sağlıklı kararlar vermelerini sağlayacaktır:  

a) Hikâye basit, açık, kısa çok tekrar içermeyen ve inandırıcı mıdır? 

b) Gelişimsel düzeye ve yaş düzeyine uygun bir okuma düzeyine sahip midir? 

c) Hikayede ihtiyaca uygun duygular ve ilgiler ele alınmış mıdır? 
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d) Kültürel farklılıkları, cinsiyet farklılıklarını, “öteki” kavramını, saldırganlığa du-
yarlılığı vb. gibi konulara değinmekte midir? 

e) Kahramanlar sorunlarla baş etme becerilerini kullanıyorlar ve bunda başarılılar 
mı?  (Iaquinta & Hipsky, 2006) 

f) Kitabın dili esprili mi? Kitapta şaşırtıcı öğeler var mı? (Stamps, 2003) 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için kitap seçimlerinde yukardaki sorulara ek olarak 

Van Tassel - Baska ve Stambaugh'un (2009) Baskin ve Haris'ten (1980) aktardığına göre aşa-

ğıdaki kriterler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır: 

 Üstünler için olan kitaplarda dil, zengin, değişik, titiz, karmaşık ve heyecanlı olmalı-
dır; çünkü dil, düşüncenin algılanması ve ifadesi için bir araçtır. 

 Kitaplar seçilirken, sonlarının açık uçlu olmasına, düşünmek için ilham verici olması-
na, zaman sıralamasını yargılayıcı, anlatıcıları değiştiren, karakterlere sıra dışı ko-
nuşma örüntüleri yaratan kitapların olması tercih edilmelidir. 

 Davranışları yorumlayabilecekleri ve değerlendirebilecekleri kadar karmaşık olmalı-
dır. 

 Problem çözme becerilerini ve üretici düşünmeyi geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. 

 Kitaplar onları örnek almayı istetecek karakterler sunmalıdır. 

 Kitaplar farklı yazım türlerinde olmalıdır. Çizgi romanlardan hikâyelere, mitlerden 
gerçek yaşam hikâyelerine, biyografiden şiire ve kurguya kadar geniş bir yelpazesi 
olmalıdır.  

Tüm bunların yanı sıra Halsted'in (2002) belirttiği gibi üstün zekâlı öğrencilerin düşünmeyi, 

görsel eğitici resimlerin olduğu, olağandışı bağlantılar kurmayı sağlayan, soyutlamalar ve 

analojiler ve kitaplar arasında bağlantılar ve örüntüler oluşturmaya sevk eden kitaplar oku-

maları gerekir. 

Bibliyoterapi için uygun kitaplar belirlendikten sonra, sınıfta uygulanacak derslerde daha 

önce değinildiği gibi okuma öncesi, okuma, okuduktan sonra tartışma ve problem çözme 

etkinliklerine mutlaka yer verilmelidir. Öğrencilerin bu süreçten edindikleri kazanımları 

birbirleriyle paylaşmaları da sağlanmalıdır (Forgan, 2002). 

Her kitabın her öğrencide aynı etkiyi yaratmayacağı da unutulmamalıdır. Bir kitap bazı öğ-

renciler için yaşadığı bir problemin çözümüyken, başka öğrenciler için sadece önleyicilik 

rolü üstlenebilir. Bu noktada bibliyoterapiyi yöneten kişinin hassas davranması ve her kita-

bın tüm sınıfa aynı etkiyi yaratmayabileceğini bilmesi gerekmektedir. 

Farklı Bibliyoterapi Konuları 

Bibliyoterapi kitaplarını konularına göre sınıflandırmak, hangi amaca hizmet edeceğinin 

belirlenmesi için faydalıdır. Aynı kitabın, farklı bakış açılarıyla ele alındığında başka bir ko-

nu başlığına dâhil edilebileceği unutulmamalıdır.  

1.Önleyici Rehberlik. Problemle daha karşılaşmadan önce çocukların konuyla ilgili bilgi sa-

hibi olmalarını sağlayan nitelikteki kitaplardır. Ergenlik döneminde yaşanabilecek olası sı-

kıntıları ele alan kitaplar, ortaokuldan liseye geçişlerde okul değişikliği yaşayacak olan ço-
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cuklar için okunabilecek kitaplar, kardeş kıskançlığını engellemek için daha kardeş doğma-

dan okunup tartışılabilecek kitaplar bu kategoriye dâhil edilebilir.   

2.Problem Çözme. Hayatta karşılaşılan zor durumlarla ilgili problemlerin çözümü için kulla-

nılan bibliyoterapi kitapları en yaygın konu türüdür. Çocukların yaşadıkları fiziksel ve duy-

gusal sorunlar bu konuya dâhil edilebilir. Boşanmış anne babaya sahip çocukların yaşadıkla-

rı sorunlar, kronik hastalıkla mücadele eden çocukların yaşadıkları, arkadaşlık ilişkilerinde 

sorun yaşayanlar, şiddete maruz kalan çocuklar, kayıpla baş etme, korkularla yüzleşme, 

stres yaratan durumlar gibi konular ele alınabilir.  

 3.“Ötekini” Anlamak. Bu tarz kitaplar çeşitli sorunlar yaşayan bireylerin kendilerini ve di-

ğerlerinin de onları daha iyi anlayabilmeleri için yazılmış kitaplardır. Öğrenme problemleri, 

gelişimsel bozukluklar, fiziksel özürler, dikkat sorunları, üstün zekâlı ve yetenekli olmak 

gibi konuları ele alan bu kitaplar, genellikle farklı olan kişinin ağzından yazılmakta ve farklı-

lığı hakkında diğer çocuk ve yetişkinlerin farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır 

(McTague, 1998). Özellikle kaynaştırma öğrencilerinin olduğu sınıflarda diğer çocukların bu 

tarz kitapları okuması, farklı olan akranlarını daha çok kabul etmelerini ve ona destek olma-

ya çalışmalarını sağlayacaktır. Özel eğitim kapsamına alınabilecek bu bireyler hakkında ya-

zılmış kitapların bazılarının roman, bazılarının ise eğitici kitap tarzında yazılmış olduğu gö-

rülmektedir.  

Model Önerisi ve Örnek Uygulama 

Alan yazın incelendiğinde bibliyoterapi tekniğinin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de 

bulunduğu sınıflarda kullanımı ile ilgili bir modelin olmadığı görülmektedir. Mevcut çalış-

mada önerilen model üç temel adımdan oluşmaktadır. Okuma öncesi, süreç (kitabın okun-

ması) ve okuma sonrası.  

1) Okuma öncesinde, bibliyoterapinin hedeflediği temel konunun belirlenmesi gerekmek-
tedir. Bu ilk aşamada sınıfı rahatsız eden belli bir konunun özellikle seçilmesine ne-
den olabilecek herhangi bir sorun söz konusu değilse, konunun belirlenmesinde öğ-
retmen aktif rol oynamaktadır. Bibliyoterapi konusu belirlendikten sonra, özellikle 
üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özelliklerini destekleyecek ve ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterleri karşılayan kitabın seçimi yapıl-
malıdır.  

2) Süreç kısmında, daha önce de tarif edildiği gibi bibliyoterapi tekniğinin temel süreçle-
ri işlenmekte ve okuyucu, yani öğrenciler aktif durumda olmaktadır. Bu aşamada bir 
rehber görevini üstlenen öğretmen, Ouzts ve Brown'un (2000) önerdiği stratejileri 
kullanarak kitabın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu aşamada ger-
çekleşmesi beklenen kitap kahramanıyla özdeşim kurma ve katarsis adımları ancak 
öğrencilerin kitaptaki kahramana hissedecekleri yakınlıkla sağlanabilir.    

3) Okuma sonrasında ise, bibliyoterapinin son iki aşaması olan içgörü ve genelleştirmenin 
gerçekleşmesi beklenir. Kitap okunduktan sonra öğretmenin rehberliğinde yapılacak 
olan tartışmanın doğru yönde ele alınması ve önceden hazırlanan sorularla tartışma-
nın yönlendirilmesi bibliyoterapinin nihai amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır. 
Böylelikle sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de 
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yukarıda bahsi geçen bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmış ola-
caktır. (Bkz. Şekil 1.) 

Bu model doğrultusunda, önerilen adımlar dikkate alınarak Roald Dahl'ın (2007) Matilda 

isimli kitabı ilköğretimde okuyan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de bulunduğu sınıf-

larda bibliyoterapi amaçlı kullanılmak üzere bir uygulama örneği olarak hazırlanmıştır (Tab-

lo 1.) 

Matilda (Dahl, 2007), Schroeder - Davis (1992) ve Brydges'in (1992) çalışmalarında üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilerle uygulanabilecek bibliyoterapi kitap önerileri arasında bu-

lunmaktadır. Matilda, konusu itibariyle çeşitli bibliyoterapi konularının tümünün kapsamı-

na girebilecek bir kitaptır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların yaşayabilecekleri sorunları 

anlayabilmeleri için önleyici rehberlik için kullanılabilir ya da var olan bir problemini çözü-

mü için uygulanabilir, sınıftaki diğer öğrenciler açısından ise "ötekini" anlamaya yardımcı 

olur. 

Kitabın konusu, kitap okumaya karşı doyulmaz bir iştahı olan üstün zekâlı ve yetenekli bir 

kızın ev ve okul hayatıyla ilgilidir. Üç yaşına geldiğinde evdeki gazete ve dergileri inceleye-

rek kendi kendine okumayı öğrenmiştir. Dört yaşında ise köy kütüphanesindeki tüm kitap-

ları bir çırpıda bitirmiştir. Annebabası ise Matilda'nın farklı özelliklerinden habersiz, onun 

tam bir baş belası olduğunu düşünmektedir. Onlar sadece televizyon izlemek ve diğer insan-

ları aldatarak para kazanmakla meşguldürler. Zamanla bunu farkeden Matilda, doğaüstü 

özelliklerini kullanarak onları cezalandırmaya çalışır. Okul yaşamında da ilk başta anlaşıl-

madığından ötürü okul müdiresiyle sorunlar yaşayan Matilda, daha sonra farklı özelliklerini 

bastırmaya çalışmadan anlamaya çalışan öğretmeninin sayesinde ihtiyaç duyduğu eğitimi 

görür.  

Tablo 1. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Uygulama 

Örneği: Matilda 

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Uygulama Örneği:  
Matilda 

1. Adım: Okuma Öncesi 

Bibliyoterapi Konusu 

 Önleyici Rehberlik 

 Problem Çözme 

 Ötekini Anlama 

Üstün Zekâlı ve  
Yetenekli Öğrencilere 
Göre Kriter Belirleme 

* Herhangi bir edebiyat ödülü alıp almadığı 
* Başka kaynaklarda bibliyoterapi için uygun olarak öneriliyor olması 
* Üstün okuyucuların okuma özelliklerini karşılıyor olması (yeni fikirler var mı, 
eleştirel düşünme becerilerini harekete geçiriyor mu, derinlemesine fikir üretme, 
sorgulama vs.) 
* Aşırı duyarlık alanlarına uygunluk (zihinsel, hayal gücü, duygusal) 
* Özdeşim kurabilecek karakterlerin olması 
* Üstün/yetenekli özellikler taşıyan ana kahramanın olması 
* Önleyici rehberlik sağlıyor olması 
* Ötekini anlamayı sağlıyor olması 
* Kabul görmeyi sağlıyor olması 
* Problem çözme becerisini geliştiriyor olması 
* Genelleştirme yapabilmeyi sağlıyor olması 
* Eğlenceli olması 
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Tablo 1’in devamı. 

Kitap Seçimi Matilda (Dahl, 2007) 

2. Adım: Süreç 

 Sorulabilecek Sorular 

Özdeşim 
Kurma 

U
y

g
u

n
 S

tr
a

te
ji

le
ri

n
 K

u
ll

a
-

n
ım

ı 
 

1. Kitabımızdaki ana karakterler kimlerdir? Hangi karaktere daha çok 
benzediğinizi düşünüyorsunuz? Neden? 

2. Matilda’nın kitapta bahsedilen bazı özellikleri var. Bunlardan bazı-
ları 1,5 yaşında konuşmuş olması, 3 yaşında ise gazeteleri okuya-
bilmesidir. Sizin çevrenizde böyle farklı özellikleri olan birileri var 
mı? Bu durumun onlarda yarattığı hisler neler olabilir? 

3. Siz de Matilda gibi kitaplarla aranızda güçlü bir bağ olduğunu dü-
şünüyor musunuz? Neden? Matilda’nın söylediği gibi “kitaplar si-
ze yenidünyaların kapılarını açıyor mu?  
 

Katarsis  

 
1. Matilda’nın ailesinin ona karşı sergilediği tutum nedir? Hiç size 

karşı böyle davranıldığı oldu mu? Ne hissettiniz? Bu durumla nasıl 
baş edebildiniz? 

2. Bayan Honey, Matilda’nın öğretmeni, ilk başta onun sahip olduğu 
yetilere inanmakta zorlandı. Ancak daha sonra onu daha iyi tanı-
dığında, ona yardımcı olabilmek için elinden geleni yaptı. Sizin ha-
yatınızda sizin bazı özelliklerinizin varlığına inanmayan ama son-
rasında sizi destekleyen kişiler var mı? Size karşı fikirleri değişti-
ğinde nasıl hissediyorsunuz? 

3. Bayan Trunchbull’un Matilda’ya yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? 
“Bütün çocuklar, yetenekleri ne olursa olsun, kendi yaş grupları 
içinde kalacaklar. Beş yaşındaki küçük bir eşkıyayı son sınıftaki 
kızların oğlanların arasına koymam.” Fikrine katılıyor musunuz? 
Neden? 
 

3. Adım: Okuma Sonrası 

İçgörü 

Ö
ğ

re
tm

e
n

 r
e

h
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e
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4. Sizce Matilda yalnız ve mutsuz hissediyor mu? Başına gelen olay-

larla nasıl baş etmeyi başarıyor? 
5. Bazen kendinizi yalnız hissettiğiniz ya da kimsenin sizi anlamadı-

ğını düşündüğünüz oluyor mu? Ne gibi durumlarda? 
6. Aileniz size Matilda’nın ailesinin ona davrandığı gibi davranıyor 

olsaydı ne yapardınız? Ailenizin sizi anladığını ve sizin için en iyi-
sini yapmaya çalıştığını gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? 
 

Genelleştirme 

 
7. Matilda’nın Bayan Honey ile kurduğu arkadaşlık konusunda ne 

düşünüyorsunuz? Hiç sizden yaşça daha büyük bir arkadaşınız ol-
du mu? Sizden daha büyük olmasına rağmen anlaşabilmenizi nasıl 
açıklıyorsunuz? 

8. Siz öğretmen olsaydınız ve Matilda gibi bir öğrenciniz olsaydı ona 
nasıl yaklaşırdınız? 

9. Bu kitapta sizi en çok etkileyen ve “buna benzer bir şeyi bende ya-
şadım” dedirten kısım hangisidir? Açıklayın. 
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Önleyici 

Rehberlik 
Problem 

Çözme 

Ötekini 

Anla-

mak 

Kriter Belirleme 

Kitap Seçimi 

Özdeşim 

Katarsis 

İçgörü 

Genelleme 

*Öğretmen 

rehberliğinde 

Tartışma 

 

Strateji Kullanımı 

*Bilinmeyen Kelimeler             * Günlükler *Sosyogram        

 *Grafik Düzenleyiciler       *Venn Şemaları             * Neden-Sonuç 

1. Adım: Okuma Öncesi  2. Adım: Süreç     3. Adım: Okuma Sonrası 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Şekil 1. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Kullanımı Modeli 
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Tartışma ve Öneriler 

Alanyazın incelendiğinde genel kanının bibliyoterapi gibi, kişilerin iç dünyalarına temas 

etmeyi ve okunan kitabın kahramanıyla özdeşim kurmayı hedefleyen bir tekniğin sınıf içeri-

sinde kullanılamayacağı yönünde olduğu görülmektedir. Ancak, okul psikologlarının ya da 

rehber öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi olup olmadıklarını belirlemeyi hedefleyen ça-

lışmalar bu uzmanların bile bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları yönündedir. Bu 

araştırmalardan bir tanesi, Pehrsson ve McMillen'ın (2005) yaptıkları araştırmadır. Araştır-

macılar, okullarda çalışan 19 psikolojik danışmanın bibliyoterapinin tarihçesi, altında yatan 

psikolojik modeller, tanımı, yararları, kitap seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vb. 

konularda bilgi sahibi olmadıklarını, ancak bibliyoterapiyle ilgili onlara verilen özel eğitim-

den sonra bu konularda bilgi sahibi olduklarını belirtmektedir. Aynı şekilde Olsen (2007), 

119 lisanslı okul psikoloğuyla yaptığı araştırmada katılımcıların %82'nin bibliyoterapiyi kul-

landıklarını, ilköğretimde çalışan katılımcıların ise (34 kişi) %91'nin bibliyoterapiyi ilköğre-

tim kademesinde kullandığını saptamıştır. Bu araştırmaların her ikisi de Amerika Birleşik 

Devletlerinde yapılmıştır, ülkemizde okullarda çalışan psikolojik danışmanların ya da okul 

psikologlarının bibliyoterapiyle ilgili ne kadar bilgiye sahip oldukları ya da ne kadar uygu-

ladıklarıyla ilgili yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Uçar'ın, (1996) yapmış olduğu 

araştırmada 12 lise öğrencisinde bibliyoterapinin rehberlik etkinliği olarak kullanılmasının 

faydalarından bahsedilmektedir. Bu alandaki araştırmaların sayısı artırılmalı ve kitapların 

verimli bir şekilde ele alınması konusunda başta psikolog ve psikolojik danışmanlar olmak 

üzere alanla ilgili tüm uzmanların bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.    

Öte yandan bibliyoterapi tekniğinin nasıl ele alınacağı ve uyulması gereken sınırların belir-

lendiği takdirde sınıfa da taşınabileceğini savunan uzmanların sayısı da gün geçtikçe art-

maktadır (Davis & Wilson 1992; Herbert & Furner, 1997). Sınıfta bibliyoterapinin kullanılabi-

leceğini destekleyen araştırmacılar, nasıl kullanılabileceğine ilişkin tekniklerden bahseden 

çalışmalar yapmışlardır (Ouzts &  Brown 2000). Iaquinta ve Hipsky (2006), çalışmalarında 

ikinci kademe öğretmenlerinin bibliyoterapiye uygun kitap seçerken dikkat etmeleri gereken 

kriterlerden bahsetmiş ve bir bibliyoterapi dersini örneklerken Forgan'ın (2002) önerdiği, 

okuma öncesi, okurken rehberlik etmek, okuduktan sonra tartışma ve problem çözme/pekiştirme etkin-

liklerini içermesi gerektiğini vurgulamıştır.  

Sınıfta bibliyoterapi uygulamalarının uygulanması üstün zekâlı/yetenekli ve iyi okuyucular 

olan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerle yapılan 

bibliyoterapi çalışmaları incelendiğinde, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin konu edildiği 

kitapları araştıran araştırmalar dikkat çekmektedir. Schroeder - Davis'in (1992) yaptığı çalış-

mada, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kendilerine benzer özellikteki yaşıtlarıyla özde-

şim kurabilmeleri adına okuyabilecekleri kitaplar incelenmiş ve bu kategoride ele alınabile-

cek 82 roman belirlemiştir. Benzer şekilde Brydges de (1992) ana kahramanı üstün zekâlı ve 

yetenekli 27 adet bireyin olduğu romanı incelemiş ve a) ana karakterin doğuştan sahip oldu-

ğu bir özelliği olarak ele alınan üstünlük kavramı, b) karakterlerin geldiği konumların sebe-

binin üstünlük olduğu kitaplar, c) üstünlüğün, kitabın temel konusu olmamakla beraber, 

üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin bu özelliğinin bir çatışma yarattığı kitaplar, d) üstün 

zekâlı ve yetenekli olarak tanılanmayan bireylerle ilgili kitaplar, e) üstünlüğün abartıldığı ve 
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esprili bir şekilde ele alındığı kitaplar ve f) doğrudan üstünlüğe yoğunlaşan kitaplar  gibi 

değişkenlere göre sınıflandırmıştır. Ülkemizde ne yazık ki bibliyoterapi kapsamında öğrenci-

lere okutulabilecek kitapların belirlenmesine yönelik bir araştırma bulunmamaktadır. Zengin 

Türk edebiyat eserlerinden bu anlamda faydalanması gerekmektedir. 

Gelişmekte olan gelişimsel bibliyoterapi alanının deneysel çalışmalarla desteklenmesi gerek-

tiğini savunan Schlichter ve Burke (1994) çalışmalarında, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler 

için kitap seçiminden bahsetmiş ve bu kitapları kullanarak uygulama yapma konusunda yol 

gösterecek örnek sorulara yer vermişlerdir. Ele aldıkları kitapların üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimini destekleme amacıyla kullanılabileceğini de vurgu-

lamışlardır. Benzer bir bakış açısına sahip olan başka bir çalışma da Hebert ve Kent'in (2000) 

çalışmalarıdır. Yetişkin edebiyatının ergen üstünler üzerindeki duygusal etkileri inceleyen 

Hebert ve Kent, Mosquito Test (Kent, 1994) kitabının gelişimsel bibliyoterapi sürecindeki 

kullanımından bahsetmekte ve üstün zekâlı ve yetenekli ergenlerin arkadaşlık ilişkileriyle 

ilgili bibliyoterapi amaçlı okuyabilecekleri kitaplar önermektedir.  

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerle bibliyoterapinin uygulanması konusunda pek çok 

farklı çalışma yapmış olan Hebert'in (1991) bir başka araştırması da ergenlik dönemindeki 

üstün zekâlı ve yetenekli erkeklerde başta cinsiyet ve zekâ düzeylerinden kaynaklı duygusal 

sorunlarla baş edebilmeleri konusunda bibliyoterapinin kullanımıdır. Vaka örnekleri üzerine 

yapmış olduğu bu çalışmada kültürel beklentiler, benlik imajının yönetimi, bireyin kendine 

yaptığı iç baskı, etiketlenmiş olmanın doğurduğu travma konularına bibliyoterapi kullanıla-

rak rehberlik edilmesidir. Hebert bu konuda yapmış olduğu tüm çalışmalarda (Hebert, 1991; 

Hebert & Furner, 1997; Hebert & Kent, 2000)  bibliyoterapinin üstün zekâlı ve yetenekli öğ-

rencilere rehberlik edebileceği bir teknik olduğu görüşünü savunmaktadır. Tek tek kitapların 

incelenmesi ve belirlenen uygunluk kriterlerine göre sadece üstün zekâlı ve yetenekli öğren-

cilere değil tüm öğrencilere yönelik bibliyoterapi listelerinin oluşturulması öğrencilerin geli-

şimlerini olumlu yönde desteklemek adına önemli bir adım olacaktır. 

Alanyazın incelendiğinde bibliyoterapinin sınıf içerisinde kullanımı ve üstün zekâlı ve yete-

nekli öğrencilerle yapılan uygulamalara rastlanmasına karşın Türkiye'de bu konuda yapılan 

araştırmaların sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Öner (2007) yapmış olduğu derle-

mede bibliyoterapinin genel tarihsel gelişimi, kullanım alanlarını, sürecini, sınıf öğretmenle-

rinin ve psikolojik danışmanların nasıl uygulayabileceği konusunda alanyazın taramasına 

yer vermiş ve öykülerin insanların hayatlarındaki yerinden bahsetmiştir. Benzer bir çalışma 

yayınlayan Bulut (2010), bibliyoterapi yönteminin okullarda psikolojik danışmanlar ve öğ-

retmenler tarafından kullanılmasından bahsetmiş ve bibliyoterapi uygulamalarının yararla-

rını ve sınırlıklarını ele almıştır. Her iki çalışmanın kaynakçası incelendiğinde, her iki yazarın 

da sadece kendilerine ait önceki çalışmalarına atıf yaptıkları, bunun dışında yer verilen tüm 

kaynakların yabancı alanyazından alındığı, Türkçe başka bir kaynağın olmadığı görülmek-

tedir. Dolayısıyla Türkiye'de bibliyoterapi uygulamalarına yer veren çalışmaların sayısının az olma-

sıyla birlikte, belirli kriterlere göre bibliyoterapi kitaplarının belirlendiği ve üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrenci gruplarına sınıf içerisinde uygulanmasının sağlandığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bunun yanı sıra yabancı alanyazın incelendiğinde bibliyoterapi uygulamalarına sınıfta yer 

veren ve bunu özellikle de üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci gruplarıyla yapan, bire bir kitap 
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önerileri ve kitapların nasıl ele alınabileceğine değinen araştırma sayılarının da oldukça sı-

nırlı olduğu fark edilmektedir. Mevcut araştırmada önerilen model ve uygulama örneği ile 

öğretmenlerin, özellikle üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de bulunduğu sınıflarda pek 

çok alandaki farklı ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bibliyoterapiyi kullanacakları ümit edil-

mektedir. Ancak bu çalışmada taslak olarak ortaya konan modelin öğrenci gruplarıyla de-

nenmesi ve uygulamaların yapılarak zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Bibliyoterapi tekniğinin sadece terapötik ortamda, psikolog ve psikolojik danışman-

lar tarafından kullanılabileceği görüşünün değişebilmesi için sınıf içerisinde uygula-

maya yönelik gelişimsel bibliyoterapi çalışmaları yapılabilir. 

2. Öğretmenlerin öğrencilerine sınıf ortamında bibliyoterapi uygulayabilmeleri konu-

sunda eğitimlerinin nasıl olması gerektiği araştırılabilir.  

3. Bibliyoterapinin sınıfta nasıl kullanılabileceğine yönelik uygulama araştırmaları çeşit-

lendirilebilir. 

4. Sınıfta bibliyoterapi amaçlı kullanılabilecek kitapların belirlenmesi için uygunluk kri-

terleri araştırılabilir. 

5. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin okuma ile ilgili özellikleri dikkate alınarak, bu-

lundukları sınıflarda okutulabilecek kitap listelerinin oluşturulması konusunda araş-

tırmalar yapılabilir. 

6. Farklı temalara yönelik bilgilendirme, baş etme stratejileri, benlik saygısını destekle-

me gibi konuların bibliyoterapi tekniği ile üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de 

bulunduğu sınıf ortamlarında nasıl uygulanabileceği konusunda yapılandırılmış et-

kinlik örneklerinin bulunduğu uygulamalar yapılabilir. 

7. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kitap seçme kriterleri incelenebilir. 

8. Ortaya konan model taslağı uygulanarak sınanabilir.  
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Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan 

Öğrencilerin Görsel-Uzamsal 

Yeteneklerinin Düzeylerinin 

Karşılaştırılması 

A Comparison of Spatial-Analytical 

Ability Levels of Gifted and 

Average Students

Melodi Özyaprak1

Öz 
Bu araştırmanın amacı, üstün zekâlı öğrenciler 

ile üstün zekâlı olmayan öğrencilerin görsel-

uzamsal yetenek alanında yetenek düzeyleri-

nin farklılıklarını saptamaktır.  Araştırmanın 

örneklemini 52 üstün yetenekli ve 110 normal 

öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem, gruplar 

arası karşılaştırmalar yapmak için altı gruba 

bölünmüştür: Araştırmada üstün zekâyı ölç-

mek için Raven’in Standart İlerlemeli Matrisler 

Testi, görsel-uzamsal yetenek düzeyini belir-

lemek için DISCOVER – Uzamsal Analitik 

Zekâ Ölçeği’nin A-2 ve 3-5 formları kullanıl-

mıştır. Araştırma analizleri sonucunda, üstün 

yetenekli 2. sınıf öğrencilerinin üstünlük dere-

cesi ortalaması, normal 2. sınıf öğrencilerinin 

üstünlük derecesi ortalamasından, üstün yete-

nekli 3. sınıf öğrencilerinin üstünlük derecesi 

ortalaması, normal 3. sınıf öğrencilerinin üs-

tünlük derecesi ortalamasından manidar şe-

kilde yüksek çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: üstün zekâlı ve yetenekli 

çocuklar, görsel-uzamsal analitik zekâ 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate if 

there was a difference between spatial-

analytical ability of gifted students and that of 

average students. The sample included 52 gift-

ed and 110 average students. The A-2 and 3-5 

forms of the DISCOVER Spatial Analytical 

Assessment (Discovering Intellectual Strengths 

and Capabilities through Observation While 

Allowing for Varied Ethnic Responses) and the 

Raven’s Standard Progressive Matrices were 

used to collect data. Findings showed that the 

mean of spatial analytical ability of the second 

grade gifted students were significantly higher 

than the mean of analytical ability of the sec-

ond grade average students.  Similarly, the 

mean of spatial analytical ability of the third 

grade gifted students were significantly higher 

than the mean of analytical ability of the third 

grade average students. 

Key Words: gifted and talented children, spa-

tial-analytical intelligence 

Summary 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the difference, if any, between the spa-

tial-analytical ability level of gifted students and that of average students. The sample in-

cluded 52 gifted students as identified by the Raven’s Advance Progressive Matrices and 110 

students with average general intelligence. The sample was divided into 6 groups as 2nd 

grade gifted students (n= 23) and non-gifted students (n=21) who were attending gifted 

classrooms as inclusion students and non-gifted students who were attending regular class-

rooms (n=24); and 3rd grade gifted students (n=29) and non-gifted students (n=29) who were 

attending gifted classrooms as inclusion students, and non-gifted students who were attend-

ing regular classrooms (n=33). Gifted students and those average students who were attend-

ing gifted classrooms were the students of the same inclusion classrooms.   
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Students who scored in the top 5% on the Raven’s SPM were identified as gifted. Percentile 

of the A-2 and 3-5 forms of the DISCOVER-spatial analytical assessment were used to deter-

mine participants’ spatial analytical ability level.  

Results: Data analysis showed significant differences between the mean scores of the groups 

by ability level both for the second grade [F (2-67) =5.20; p<0.05] and the third grade [ F(2-

90)=9.31, p<0.01]. Findings showed that the mean of spatial analytical ability of the second 

grade gifted students (M=3.04; SD=0.88) were significantly higher than the mean of spatial 

analytical ability of the second grade average students (M=2.29; SD=0.55) who were attending 

regular classrooms.  Similarly, the mean of spatial analytical ability of the third grade gifted 

students (M=2.86; SD=1.16) were significantly higher than the mean of spatial analytical abil-

ity of the third grade average students (M=1.70; SD=1.02) who were attending regular class-

rooms.  However, no significant differences were found between gifted students and average 

students who were attending gifted classrooms as inclusion students.  Also there was no 

significant difference between the scores of the non-gifted students who were attending the 

gifted classrooms as inclusion students and those who were attending regular classrooms.  

Conclusions: Gifted students have higher cognitive skills related to spatial analytical ability 

(Kyllonen & Kristal; cited in Lohman, 1996, p. 103), such as mental rotation, visualization, 

figure-ground relation, and perspective (Eliot & Smith, 1983, cited in Stumpf & Eliot, 1999, 

p.144-146). Findings of this study support prior research as well as the relation between gen-

eral intelligence and spatial-analytical ability (Cole, Fasnacht-Hill, Robinson, and Cordahi, 

2001). 

However there was not a statistically significant difference between gifted and average stu-

dents who were inclusion students in the gifted classrooms. The finding can be explained by 

the possible effect of the enriched education operated in the gifted classrooms to which aver-

age students were also included.  We can speculate that non-gifted students’ spatial-

analytical skills have developed significantly because of the differentiated instruction in the 

gifted classroom. However, the fact that non-gifted students of the inclusion classrooms did 

not score significantly higher than non-gifted students of regular classrooms is surprising 

even though non-gifted students of the inclusion classrooms had differentiated education.   

This research has a number of limitations. First, the sample size is too small. Second, 

the sample does not cover many grade levels.  Thus, the generalizability of the study 

is limited.  More research is needed to uncover if there is a significant difference be-

tween spatial analytical ability of gifted students and average students who are iden-

tified by an IQ test.  In other words, researchers should investigate whether spatial 

analytical ability makes a difference in discriminating gifted students from average 

students.  
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Giriş 

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireyleri normal zekâlı yaşıtlarından ayıran birçok zihinsel 

özellik bulunmaktadır. Davaslıgil (2004), genel bir kural olarak kabul edilmese de üstün 

zekâlı ve yetenekli çocukların çoğunun bazı özellikleri, yaşıtlarına oranla daha erken kazan-

dıklarını ileri sürmüştür.  

Farklı kaynaklardan yapılan derlemeler sonucunda bu özelliklerle ilgili bir liste oluşturmak 

mümkündür. Bu liste tanılama için bir araç olmaktan ziyade, üstün zekâ ve yeteneklilerin 

olası özellikleri olarak algılanmalıdır ve bu listedeki özelliklerin hepsine aynı anda sahip 

olunmak gerekmediği unutulmamalıdır.  

Literatüre göre üstün zekâlı ve yetenekli bireyler erken yaşlardan itibaren öğrenmeye ve 

bilgi kazanmaya ilgi duymaya başlarlar (Clark, 2002). Zihinlerinin devamlı faal olmasını is-

terler (Çağlar, 2004).  Sayılara, matematiğe, dile olan ilgileri çok erken başlar. Dili etkili bir 

şekilde kullanabilirler ve kelime hazineleri zengindir (Silverman, 1993). Dikkat süreleri de 

yaşıtlarına göre daha uzundur.  Meraklı ve öğrenme isteğine sahip oldukları için ilgi duy-

dukları konularda dikkatlerini daha uzun süre yoğunlaştırabilmektedirler (Akt. Kanlı, 2008; 

Clark, 1997). Bu yüksek motivasyonları ve konsantrasyonları sayesinde bir etkinliğe kendi 

kendilerine başlayıp sonlandırana kadar sebatla devam edebilirler (Çağlar, 2004).    

Silverman (1993)’a göre üstün zekâlı ve yetenekli bireyler iyi bir gözlem gücüne ve eleştirel 

düşünebilme özelliğine sahiptirler. Ayrıca öz eleştiri konusunda da başarılıdırlar (Akarsu, 

2004). Eleştirel düşünme kadar yaratıcı düşünme konusunda da yaşıtlarından farklılık göste-

rebilmektedirler. Geniş hayal ve imgeleme gücüne sahiptirler ve buna bağlı olarak özgün 

ürünler ortaya koyma potansiyelleri yüksektir (Silverman, 1993). Ayrıca erken zihinsel geli-

şimleri sayesinde daha küçük yaşlardan itibaren mantıksal muhakemeler kurabilmekte ve 

karmaşık problemlere yaratıcılıklarını kullanarak çözümler üretebilmektedirler (Kanlı, 2008). 

Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar genelleme becerileriyle de yaşıtlarından farklılaşırlar. 

Uzak da olsa ilişkileri kolayca tanıyıp kavrayabilirler. Gördükleri duydukları, okudukları 

arasındaki benzerlikleri kolayca yakalayıp bu benzerliklerden yola çıkarak genellemeler ya-

pabilirler (Çağlar, 2004). Genellemelerinden ve öğrenme deneyimlerinden elde ettikleri bilgi-

leri farklı durumlara ve alanlara başarıyla transfer edebilirler (Çağlar, 2004). 

Ayrıca karmaşık ve çok yönlü problemleri anlamlandırmak ve çözebilecek gelişmiş bilişsel 

ve duyuşsal potansiyele sahiptirler (Clark, 2002). Bu problemleri çözerken zaman, enerji ve 

strateji seçiminde özgünlük, estetiklik, pratiklik ve ekonomiklik kriterlerini gözetirler (Çağ-

lar, 2004). 

Görsel uzamsal yetenek de üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri yaşıtlarından ayıran özellik-

ler arasında öne çıkanlardandır (Gardner, 1983). Bazı kaynaklarda (Eliot ve Smith, 1983, Akt. 

Stumpf ve Eliot, 1999, s.144-146) üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin zihinden rotasyon, ze-
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min-şekil ilişkisi kurma, zihinde canlandırma, perspektif gibi görsel-uzamsal yetenek kap-

samındaki bilişsel beceriler açısından yaşıtlarından ileri oldukları vurgulanmaktadır .  

Görsel-uzamsal yetenek çok çeşitli alanları ilgilendiren kapsamlı bir yetenek alanıdır. Bu 

yetenek alanının kullanımını gerektirecek pek çok iş ve hobi alanı vardır. Mimarlık, mühen-

dislik, rota görevlisi, heykeltıraşlık, satranç oyunculuğu, denizcilik, pilotluk, ressamlık, topo-

loji ve adlî tıp uzmanlığı, araştırmacılık, teknik resim, tıp özellikle cerrahiye, kimya ve fizik 

gibi bilim dalları gibi meslekler bunlardan bazılarıdır. Görsel-uzamsal yetenek, bazı hobi ve 

iş alanlarında tek başına yeterli olmaz ama bu alanlarda başarıya ulaşılmasına yardımcı olur 

(Lajoie, 2003; Gardner, 1983). 

Shea, Lubinski ve Benbow (2001), görsel-uzamsal becerilerin, pek çok başarılı ve yetenekli 

fizikçinin belirgin özellikleri arasında yer aldıklarını söylemektedirler. Bu nedenle temel bi-

lim dallarında üst düzey eğitim almak için yapılan elemelerde etkin bir rol oynamaları ge-

rektiğine inanmaktadırlar. Ferguson’a göre, bilim insanlarında görsel-uzamsal yeteneğin 

gelişmiş olması normaldir. Çünkü bilim adamlarının ve mühendislerin uğraştıkları problem-

lerin çoğu sözel olarak ifade edilemez. Böyle durumlarda, düşünmeyi, bilgiyi elde etmeyi, 

problemleri formüle etmeyi ve değişik yollarla çözmeyi kolaylaştıran uzamsal bilgi kullanılır 

(Akt. Gardner, 1983,s. 191). Görsel-uzamsal yeteneği gelişmiş bireyler, farklı bilim dalları 

arasındaki ilişkileri keşfetme yeteneğine de sahiptirler. Bu özellik de, görsel-uzamsal yetene-

ğin neden bir kişinin bilimde ne kadar ilerleyeceğinin işareti olduğunu açıklamaktadır. Ör-

neğin; mikro-organizmalar ile toplum arasında bir benzerlik yakalayan Lewis Thomas, “ya-

şam ağacı” kavramını bulan Darwin, bilinçaltını buzdağının görünmeyen kısmına benzeten 

Freud görsel-uzamsal yeteneğe sahip ünlülerdendir (Gardner, 1983). Bu konuyla ilgili çalış-

malar yapan araştırmacıların çoğu, görsel-uzamsal yeteneğin sanat ve bilim dallarında ça-

lışmalar yapma ve başarı göstermeyle ilişkili olduğunu kabul etmektedir (Burton ve Fogarty, 

2003). Gardner (1983) da uzamsal zekânın sanat alanında etkili olduğunu düşünenlerdendir. 

Çünkü sanatsal bir ürün yaratma eylemi, görsel ve uzamsal dünyaya karşı müthiş bir hassa-

siyet ve gördüğü dünyayı yeniden ve özgün bir bakış açısıyla yaratma yeteneği gerektirir.  

Çeşitli alanlardaki rolü, etkinliği ve gerekliliği göz önüne alındığında görsel-uzamsal yete-

nek alanındaki potansiyelin erken yaşta belirlenmesi, keşfedilen yeteneklerin geliştirilmesine 

ve kullanılabilir hale getirilmesine imkân verdiği için çok önemlidir. Bu yüzden görsel 

uzamsal yeteneği önceden tespit edip potansiyele doğru orantılı olarak gerekli yönlendirme-

ler yapmak çok önemlidir. 

Bu bağlamda araştırmada RAVEN SPM testi ile üstün yetenekli olan ve olmayan olarak iki 

kategoriye ayrılmış öğrencilerin, DISCOVER Uzamsal Analitik Zekâ Ölçeği (DISCOVER – 

UAZÖ) ile tespit edilmiş görsel uzamsal yetenek düzeyleri karşılaştırılarak, görsel uzamsal 

yetenek ile genel zekâ arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmektedir. 
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Amaç 

Araştırmanın genel amacı; üstün yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin görsel-uzamsal ye-

tenek alanındaki düzeylerinde farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir.  Araştırmanın 

genel amacı çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Üstün zekâlı, üstünlerle birlikte farklılaştırılmış eğitim alan normal zekâlı (NormalÜ-

EA), normal eğitim alan normal zekâlı (NormalNEA) 2. sınıf öğrencileri arasında 

DISCOVER Uzamsal Analitik Zekâ Ölçeği’ndeki üstünlük derecesi değişkeninde gös-

terdikleri performansları açısından anlamlı bir fark var mıdır?  

2. Üstün zekâlı, üstünlerle birlikte farklılaştırılmış eğitim alan normal zekâlı (NormalÜ-

EA), normal eğitim alan normal zekâlı (NormalNEA) 3. sınıf öğrencileri arasında 

DISCOVER Uzamsal Analitik Zekâ Ölçeği’ndeki üstünlük derecesi değişkeninde gös-

terdikleri performansları açısından anlamlı bir fark var mıdır?  

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmadaki analizler için 156 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu öğrencilerden 102 tanesi 

Türkiye’de üstün zekâlı çocuklara ilköğretim düzeyinde karma eğitim veren tek devlet oku-

lunda 2. ve 3. sınıf öğrencisi olarak eğitim görmüşlerdir. Sınıf mevcudunun yarısının üstün 

zekâlı, diğer yarısının ise normal zekâlı çocuklardan oluştuğu karma sınıflarda eğitim veri-

len bu okulda normal müfredata ek olarak, düşünme becerileri, yaratıcı düşünme ve sosyal 

duygusal gelişim derslerini kapsayan zenginleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bahsi geçen 

okuldan 23 üstün, 21 normal zekâlı olmak üzere toplam 44 tane 2. sınıf öğrencisi; 29 üstün ve 

29 normal zekâlı olmak üzere toplam 58 tane 3. sınıf öğrencisiyle çalışılmıştır. Örneklemdeki 

öğrencilerin 54 tanesi ise zenginleştirilmiş eğitim veren devlet okuluna sosyo-demografik 

olarak denk olduğu tespit edilen, normal eğitime tabi başka bir devlet okulunda eğitim gör-

müşlerdir. Bu okuldan 24 tane 2. sınıf;  30 tane 3. sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler grubunda 27 kız (%16,7), 25 erkek (%15,4) olmak 

üzere toplam 52 (%32,1) öğrenci, NormalÜEA grubunda 20 kız (%12,3), 30 erkek (18,5) 

olmak üzere 50 (%30,9) öğrenci ve NormalNEA grubunda da 32 kız (%19,8), 28 erkek 

(%17,3) olmak üzere 60 (% 37,1) öğrenci vardır (Tablo 1).  

Örneklemdeki grupların yaş ortalamaları ve standart sapmaları belirlenmiştir. 2. sınıf üstün 

öğrencilerin yaş ortalaması ve standart sapması (ortalama  standart sapma olarak belirtil-

miştir) 7,69   0,45, normalÜEA 2. sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 8,05  0,67 ve normalNEA 2. 

sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması ise 7,92  0,37’dir.  3. sınıf üstün öğrencilerin yaş ortalama-

sı ve standart sapması (ortalama  standart sapma olarak belirtilmiştir) 8,81   0,53, normalÜ-

EA 3. sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 8,79  0,47 ve normalNEA 3. sınıf öğrencilerinin yaş 

ortalaması ise 8,86  0,47  ’dir. 
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Tablo 1. Geçerlik Örneklemindeki Öğrencilerin Zekâ Düzeylerine ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 Kız Erkek Toplam 

 N % N % N % 

N = 162       

Üstün Öğrenciler 27 16,7 25 15,4 52 32,1 

NormalÜEA  20 12,3 30 18,5 50 30,9 

NormalNEA  32 19,8 28 17,3 60 37 

Toplam 79 48,8 83 51,2 162 100 

Örneklemdeki grupların SPM ham puan ortalamaları ve standart sapmaları belirlenmiştir. 2. 

sınıf üstün öğrencilerin ham puan ortalaması ve standart sapması (ortalama  standart sap-

ma olarak belirtilmiştir) 45   4,92, normalÜEA 2. sınıf öğrencilerinin ham puan ortalaması 33  

8,73 ve normalNEA 2. sınıf öğrencilerinin ham puan ortalaması ise 28  11,10’dur. 3. sınıf üstün 

öğrencilerin ham puan ortalaması ve standart sapması (ortalama  standart sapma olarak 

belirtilmiştir) 47   3,59, normalÜEA 3. sınıf öğrencilerinin ham puan ortalaması 36  7 ve nor-

malNEA 3. sınıf öğrencilerinin ham puan ortalaması ise 29  9,65  ’dir.       

Örneklemdeki grupların SPM yüzdelerinin ortalamaları ve standart sapmaları belirlenmiştir. 

2. sınıf üstün öğrencilerin SPM yüzdelerinin ortalaması ve standart sapması (ortalama  

standart sapma olarak belirtilmiştir) 95   0,00, normalÜEA 2. sınıf öğrencilerinin SPM yüzde-

lerinin ortalaması 56,94  24,56 ve normalNEA 2. sınıf öğrencilerinin yüzde ortalaması ise 52,92 

 29,78’dur. 3. sınıf üstün öğrencilerin yüzde ortalaması ve standart sapması (ortalama  

standart sapma olarak belirtilmiştir) 92,12   6,51, normalÜEA 3. sınıf öğrencilerinin yüzde 

ortalaması 58,16  21,70 ve normalNEA 3. sınıf öğrencilerinin zekâ ortalaması ise 45,15  

22,51’dir.      

Veri Toplama Araçları 

Kişisel bilgi formu. Araştırmanın değişkenleri hakkında veri toplamak amacıyla araştırma-

cı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, öğrencilerin yaş, cinsiyet, eğitim durumları vb. 

demografik özellikleri yanında, velilerinin eğitim durumlarını belirlemeye yönelik sorular-

dan oluşmaktadır. 

Raven’ın standart progresif matrisler (SPM) testi. Araştırmada öğrencilerin zekâ dü-

zeylerini belirleyebilmek amacıyla Raven’ın Standart Progresif Matrisler (SPM) Testi kulla-

nılmıştır (Raven ve Summers, 1990). 

Akıcı zekâyı ölçmeyi amaçlayan ve sözel olmayan bu test, 6 yaş ve üzerindeki bireylere uy-

gulanabilir. 60 maddeden oluşan test, giderek zorlaşan beş bölümden oluşmaktadır. 

SPM’nin, sözel zekâ testlerine oranla kültürden daha çok arındırılmış olduğu düşünülmek-

tedir (Öner, 1997). 
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DISCOVER Uzamsal Analitik Zekâ Ölçeği. Maker, Nielson ve Rogers (1994) tarafından 

Sternberg’in Üçlü Sac Ayağı Teorisi ve Başarılı Zekâ Kuramı (1984, 1997) ile Gardner’ın Çok-

lu Zekâ Kuramı (1983, 1999) temel alarak geliştirilen (Muammar, Maker ve Kwang, 2004) 

DISCOVER’ın amacı, çocukların problem çözme becerilerini inceleyerek, üstün zekâlı ve 

yetenekli olup olmadıklarını belirlemektir. DISCOVER’ın diğer ölçeklerden farkı, zekâyı ala-

na özgü becerileri gözeterek farklı yetenek alanları açısından ve gözleme dayalı olarak ayrı ayrı 

değerlendirmesidir. Bu yaklaşımın teorik temeli Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı ile Stern-

berg’in Üçlü Sac Ayağı Kuramı’ndaki, yetenek alanlarının birbirinden bağımsız olduğu fik-

rine dayanmaktadır (Maker, 2001). Bu bağlamda DISCOVER’daki etkinlikler 5 farklı yetenek 

alanını değerlendirmek üzere geliştirilmiştir: a) uzamsal analitik; b) uzamsal artistik; c) sözel 

dil becerisi; d) yazılı dil becerisi ve e) mantıksal matematiksel zekâ (Muammar, Maker ve 

Kwang, 2004). Her alandaki değerlendirmelerde tüm etkinliklerin, sadece ölçtükleri alanlara 

özgü becerileri içermesine dikkat edilmiştir.  Yetenek alanlarından görüldüğü üzere, 

DISCOVER’ın görsel-uzamsal zekâyı ölçen etkinlikleri, zekânın iki farklı boyutu olan analiz 

etme ve yaratma becerilerine göre ikiye ayrılmıştır (Muammar, Maker ve Kwang, 2004)  ve 

bu çalışmada sadece görsel-uzamsal yeteneğe dair analitik problem çözme becerilerini ölçmek 

üzere geliştirilen Uzamsal Analitik Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Uzamsal analitik zekâ 

etkinlikleriyle ölçülmek istenen görsel-uzamsal yeteneğe özgü beceriler ise Sternberg’in 

(1999) analitik zekâ bileşeni kapsamındaki; problemi inceleme, irdeleme, problemin parçala-

rını ve bu parçalar arasındaki ilişkileri anlama, muhakeme yürütme ve bir şekli oluşturan 

parçaların zihinden dönüşümü ile bu dönüşümün şeklin bütünüyle ilişkisini anlama beceri-

leri (Muammar, Maker ve Kwang, 2004) ve Gardner’ın görsel–uzamsal yetenek kapsamında-

ki; yönleri ya da nesneleri hayal etme, algılama, hatırlama, zihinden döndürme, farklı şekil-

lere dönüştürme ve sembolize etme becerileridir (Carroll ve Maxwell, 1979; Kyllonen ve 

Glück, 2003). 

DISCOVER UAZÖ uygulanırken, öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılırlar. Her gruptan bir 

gözlemci sorumludur. Her öğrenciye 21 parçadan oluşan Çin tangramları seti verilir. Bu se-

tin içinde 6 küçük üçgen, 6 büyük üçgen, 3 orta boy üçgen, 3 kare ve 3 paralel kenar vardır. 

Değerlendirmeye geçmeden önce tangramlarla ilgili kısa bir eğitim yapılır. Değerlendirmenin 

birinci aşamasında (şekil tamamlama), gözlemci çocuklara bir geometrik şeklin resmini gösterir 

ve öğrencilerden bu şekli kullanabildikleri kadar çok sayıda parça kullanarak oluşturmalarını is-

ter. Her sınıf düzeyinde farklı bir geometrik şekil kullanılmaktadır (A-2’de kare, 3-5’de üç-

gen, 6-8’de paralelkenar ve 9-12’de eşkenar dörtgen). Değerlendirmenin ikinci aşamasında 

(bulmaca kitapçığı) ise, öğrencilere bireysel olarak kullanacakları 6 sayfalık bir bulmaca kitap-

çığı verilmektedir. Zaman dolmadan 6 sayfayı da bitiren öğrenciler için, 2 adet zorlayıcı say-

fa da mevcuttur (Sarouphim, 1999; Maker, Nielson ve Rogers, 1994; Rogers, 1998). Bu aşa-

mada öğrencilere ipuçları verilebilmektedir (Sarouphim, 1999).  DISCOVER-UAZ Ölçeği uy-

gulamasının sonucunda gözetmen her öğrencinin adının, ilk basamakta verilen şekli tamam-

layıp tamamlamadığının, tamamladıysa kaç parça kullandığının, bulmaca kitapçığında kaç 

sayfa bitirdiğinin ve bulmaca kitapçığıyla çalışırken kullandığı ipuçlarının yazıldığı bir tablo 
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oluşturur. Bu tablo, en çok parça kullanan, en fazla sayfa tamamlayan ve hiç ipucu almayan 

öğrenci en başa gelecek şekilde hazırlanır. Daha sonra öğrencilerin uzamsal analitik zekâda-

ki problem çözme becerileri, sınıfın genel durumu dikkate alınarak; şekil tamamlama etkinli-

ğinde kullandıkları parça sayısı, bulmaca kitapçığı etkinliğinde tamamladıkları sayfa sayısı ve 

aldıkları ipuçlarına göre kesinlikle, büyük olasılıkla, belki, bilinmiyor şeklinde derecelendirilir. 

Bu derecelendirmeye üstünlük derecesi adı verilmiştir. Nitekim bu araştırmada görsel-

uzamsal yeteneğe ait üstünlük derecesi değişkeni üzerinden çalışılmıştır.   

DISCOVER’ın Türkiye’de yapılan geçerlik – güvenilirlik çalışmalarında, test-tekrar test ana-

lizinde Pearson korelasyon ve DISCOVER UAZÖ–SPM ilişkileri analizinde Diskriminant 

fonksiyon analizi yapılmıştır. DISCOVER-UAZÖ’den elde edilen üstünlük derecelerinin test-

tekrar test güvenilirliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Pearson Çarpım Moment Ko-

relasyon Katsayısı Analizi sonucunda, testin ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan (N=25) ça-

lışma grubuna birinci ve ikinci uygulanmasından elde edilen üstünlük derecesi puanları ara-

sındaki korelasyon istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuştur. Testin üçüncü sınıf öğrencile-

rinden oluşan (N=24) çalışma grubuna birinci ve ikinci uygulanmasından elde edilen üstün-

lük dereceleri arasındaki korelasyon ise istatistiksel açıdan pozitif yönde ve p<,01 düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur (Özyaprak, 2006). DISCOVER-UAZÖ’nin A-2 ve 3-5 formlarının Tür-

kiye’de kullanımını sağlamak yapılan geçerlilik analizlerinde ise 2. ve 3. sınıflar için ayrı ayrı 

yapılan diskriminant fonksiyon analizleri ile DISCOVER-UAZÖ’ne ait bağımsız değişkenle-

rin diskriminant fonksiyonlarının öğrencilerin üstün zekâlı ya da normal olup olmadığını 

doğru kestirme olasılıkları incelenmiştir. DISCOVER-UEZ Ölçeği A-2 formundan elde edilen 

bağımsız değişkenlere ait diskriminant fonksiyonların öğrencilerin üstün zekâlı ya da nor-

mal olup olmadığını doğru kestirme olasılıkları % 61,9 olup orta düzeyde başarılı bir tablo 

çizmektedir. DISCOVER-UEZ ölçeği 3-5 formundan elde edilen bağımsız değişkenlere ait 

diskriminant fonksiyonların öğrencilerin üstün zekâlı ya da normal olup olmadığını doğru 

kestirme olasılıkları da % 70,7 ile başarılı bir tablo çizmektedir (Özyaprak, 2011). Bunların 

yanı sıra esas dili İngilizce olan DISCOVER UAZÖ için dilsel eşdeğerlik çalışması da yapıl-

mıştır. Dilsel Eşdeğerlik çalışması; UAZÖ sözel bir test olmadığı için sadece, uygulama sıra-

sında öğrencilere verilecek yönergeler ve ipuçlarının çevirilerinden oluşmaktadır. UAZÖ 

sırasında 4 yönerge, 8 ipucu kullanılmaktadır. Yönerge ve ipuçlarının çevirileri sırasında, 

kelime-kelime çeviri yapmak yerine, cümlenin anlamının tam karşılığı elde edilmeye çalışıl-

mıştır. Bazı çeviriler, Türkçe ’deki cümle yapısı ve deyimleriyle daha anlaşılır hale getirilme-

ye çalışılmıştır. Çeviriler, öncelikle araştırmacı ve hem İngilizce hem Türkçe dil bilgisi kural-

larına hâkim bir eğitim bilimleri uzmanı tarafından yapılmıştır. Yapılan çeviriler, hem İngi-

lizce hem Türkçe dil bilgisi kurallarına hâkim, üç eğitim bilimleri uzmanı, dört İngiliz Dili ve 

Edebiyatı öğretim görevlisi ve altı ilkokul 2. ve 3. sınıf öğretmeni tarafından kontrol edilmiş-

tir. Uzmanların önerileri doğrultusunda orijinal yönerge ve ipuçlarının en iyi şekilde ifade 

edilmesi için çalışılmıştır ve belirtilen değişiklikler yapıldıktan sonra DISCOVER-UAZÖ’nin 

yönerge ve ipuçlarının son hali oluşturulmuştur.  
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Verilerin Analizi 

Araştırmada 1 kişisel bilgi formu ve 2 ölçek kullanılmıştır. Bunlar; Raven’ın Standart Progre-

sif Matrisler (SPM) Testi ve Zihinsel Güçleri ve Yeterlilikleri Gözlem Yoluyla Keşfetme (Dis-

covering Intellectual Strenghts and Capabilities Through Observation While Allowing for 

Varied Ethnic Responses-DISCOVER) Testi’nin Uzamsal Analitik Zekâ Etkinliği’dir (UAZE).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin öncelikle RAVEN SPM kullanılarak zekâ düzeyleri belir-

lenmiştir. Daha sonra kişisel bilgi formu aracılığıyla öğrencilerin sosyo-demografik ve birey-

sel özellikleri hakkında veri toplanmıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki iki okuldan 

seçilen üstün ve normal zekâlı öğrenciler, DISCOVER UAZE uygulanılarak uzamsal analitik 

yetenek açısından incelenmişlerdir.  

Kişisel bilgi formu ve RAVEN SPM kâğıt kalem testi olmaları sebebiyle öğrencilere sınıf or-

tamında toplu olarak uygulanmıştır. RAVEN SPM’nin değerlendirmesi, öğrencilerin işaret-

ledikleri seçeneklerin mevcut cevap anahtarı üzerinden kontrolüyle sağlanmıştır.  

DISCOVER-UAZE uygulanırken, öğrenciler 4-5 kişilik gruplar halinde ayrı ayrı alınmıştır. 

Uygulama kütüphane ortamında yapılmıştır. Gözlemci her öğrenciye içinde Çin tangramları 

olan birer poşet dağıtmıştır. Önce gözlemci tarafından kısa bir eğitim yapılmıştır. Bu eğitim-

de gözlemci öğrencilere, kendilerine dağıtılan tangram parçalarını bir araya getirerek üçgen, 

kare ve paralelkenar oluşturmayı göstermiştir. Örneğin; iki büyük üçgen, uzun kenarları 

çakışacak şekilde yan yana getirildiğinde bir kare oluşur. A-2 arası öğrencilere sadece bu 

eğitim verilmiştir.  3-5 arası öğrencilerde ise bir tangramın kendinden daha küçük tangram-

lardan oluşturulabileceğine yönelik daha ileri bir eğitim de verilmiştir. Örneğin; bir büyük 

üçgen iki orta boy üçgenden ya da iki küçük üçgen ile bir paralel kenardan oluşabilmektedir. 

Bu eğitimlerin verilmesindeki amaç çocuklara, bulmaca kitapçığındaki şekilleri tamamlarken 

kullandıkları tangramları, kullanmadıkları tangramlarla nasıl değiştireceklerini öğretmektir 

(Maker, 2001). 

Testin ilk aşaması olarak şekil tamamlama etkinliği yapılır. Bu etkinlikte öğrencilere bir şek-

lin resmi gösterilir ve bu şekli kullanabildikleri kadar çok sayıda parça kullanarak oluştur-

maları istenir (Sarouphim, 1999: 248; Rogers, 1998: 134-137). Bu şekil, A-2 arası sınıflar için 

kare, 3-5 arası sınıflar için üçgen, 6-8 arası sınıflar için paralel kenar ve 9-12 arası sınıflar için-

se bir eşkenar dörtgendir (Sarouphim, 1999: 248; Rogers, 1998: 137 ve Maker ve arkadaşları, 

1994: 9). İlk aşama için anaokulu öğrencilerine 5, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine 7, 3. sınıf 

ve üstündeki öğrencilere 10 dakika verilmiştir (Maker, 2005: 11-13). Testin ikinci aşaması 

olan bulmaca kitapçığında ise her öğrenciye 6 sayfalık bir bulmaca kitapçığı verilmiştir. 

Bulmaca kitapçığının her sayfasında içi tangramlarla doldurulacak şekiller vardır ve sayfalar 

ilerledikçe şekiller zorlaşmaktadır. Bu çalışmaya gruptaki tüm öğrenciler aynı anda başlarlar. 

Ellerindeki kitapçığın 6 sayfasını da belirlenen süre içinde tamamlayan öğrencilere, tamam-

lanması kitapçıktakilerden çok daha zor olan 7. ve 8. sayfalar verilmiştir (Sarouphim, 1999: 

248 ve Rogers, 1998: 137). Bu sayfaların adı zorlayıcı sayfalardır (challenge pages). Testin 
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ikinci aşaması için sınıf düzeylerine göre belirlenen süreler şöyledir; A-1 için 20, 2. sınıflar 

için 25, 3. sınıf ve üstü için 35 dakika. Bu süre içinde her öğrencinin kendi hızında ilerlemesi-

ne izin verilir (Rogers, 1998: 137). Yani öğrenci, 35 dakikalık uygulama süresince bir sayfa 

üzerinde de çalışabilir, 6 sayfayı da bitirebilir (Maker, 2005: 11-13). Değerlendirmenin ikinci 

basamağını oluşturan bulmaca kitapçığı etkinliğinde, öğrencilere ipuçları da verilmiştir. Öğ-

rencilerin bir sayfada takılıp kalmalarını ve başarısız hissetmelerini önlemek için geliştirilmiş 

olan ipuçları verilmeden önce, öğrenciye ipucu isteyip istemediği sorulmuştur. İpucu, isten-

miyorsa verilmemiştir. Öğrencinin UAZE’ndeki üstünlük dereceleri belirlenirken, aldıkları 

ipuçları da değerlendirmeye katılmıştır. 

DISCOVER UAZ Etkinliğinin sonuçları değerlendirilirken öğrencilere, oluşturdukları ürün-

lere ya da kendilerine verilen görevlerdeki başarılarına göre, her etkinlik için ayrı bir derece 

verilmiştir. Tüm etkinliklerin uygulanmasından sonra gözlemci çocukları, oluşturdukları 

ürünlerine, değerlendirme sürecindeki davranışlarına, ürün ve davranışlar açısından sınıf 

arkadaşlarına göre durumlarına bakarak derecelendirmiştir. 4 derece vardır; kesinlikle (defi-

nitely), büyük olasılıkla (probably), belki (maybe), bilinmiyor (unknown). Bu derecelendir-

meyi yapmak için gözlemci her öğrencinin adının, ilk basamakta verilen şekli tamamlayıp 

tamamlamadığının, tamamladıysa kaç parça kullandığının, bulmaca kitapçığında kaç sayfa 

bitirdiğinin ve bulmaca kitapçığıyla çalışırken kullandığı ipuçlarının yazıldığı bir tablo oluş-

turmuştur. Bu tablo, en çok parça kullanan, en fazla sayfa tamamlayan ve hiç ipucu almayan 

öğrenci en başa gelecek şekilde hazırlanmıştır.  

Fark çalışmaları 

Bu araştırmada, özelliği bilinen grupların test puanları arasındaki farkın anlamlılığını test 

etmek amacıyla hipotez testi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmadaki örneklem, yapı geçerlili-

ğini belirlemek üzere altı gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; 2. sınıf üstün, 2. sınıf normalÜEA, 2. 

sınıf normalNEA, 3. sınıf üstün, 3. sınıf normalÜEA ve 3. sınıf normalNEA öğrencilerdir (NormalÜ-

EA: Üstünlerle eğitim alan normal öğrenciler, NormalNEA: Normal eğitim alan normal öğrenci-

ler).  

Zekâ temelli gruplar oluşturulurken RAVEN SPM ölçeği kullanılmıştır. RAVEN SPM ölçe-

ğinden iki çeşit puan elde edilir; ham puan ve yüzde. Ham puan, ölçekteki 60 maddeden ka-

çının yapıldığını göstermektedir. Yüzde ise alınan ham puanının standardize edilmiş yaş ara-

lıklarına göre hangi yüzdelik dilime denk geldiğini göstermektedir. Mevcut çalışmada RA-

VEN SPM ölçeğinin yüzde değişkeni üzerinden analizler yapılmıştır. RAVEN SPM ölçeğin-

de üstten %5’lik dilime girmiş öğrenciler üstün zekâlı ve yetenekli olarak alınmıştır. 

Araştırmada DISCOVER-UAZÖ’ndeki üstünlük derecesi değişkeninden alınan puanların, 

gruplar arası farkları ortaya koyup koyamadığı incelenmiştir.  

Gruplar arası farklılıkları sınamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

ANOVA işlemlerinde anlamlı farklılığın elde edildiği durumlarda, farklılığın hangi ikili 
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gruplar arasında oluştuğunu belirlemek amacıyla tamamlayıcı hesaplama (post-hoc) yön-

temlerinden “Tukey-HSD” analizleri yapılmıştır.  

Bulgular 

Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Bu çalışmadaki güvenilirlik analizleri için 49 öğrenciden veri toplanmıştır. 2. sınıftaki öğren-

ciler, 11 kız, 14 erkek olmak üzere 25 kişidir. 3. sınıftaki öğrenciler, 11 kız, 13 erkek olmak 

üzere 24 kişidir.  

DISCOVER-UAZE’nin puanlanması, değerlendirmeye alınanların değerlendirme esnasında-

ki başarılarını ve davranışlarını kaydeden gözlemciler tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden 

DISCOVER Uzamsal Analitik Zekâ Etkinliğiyle (UAZE) ilgili orijinal çalışmalarda güvenilir-

lik derecesini saptamak üzere kullanılan yöntem, farklı gözlemcilerin değerlendirmelerinin 

(inter-rater reliability) karşılaştırılmadır. Türkiye’deki eğitim almış tek gözlemci, araştırmayı 

yapan kişi olduğundan farklı bir güvenilirlik yöntemi kullanılmak zorunda kalınmıştır. 

DISCOVER UAZE, itemler içeren bir test olmadığından testin güvenilirlik derecesini belir-

lemek için test-tekrar test çalışması kullanılmıştır.   

Tablo 2. A-2 Formu İçin Test-Tekrar Test Güvenilirliği İçin Yapılan Pearson Çarpım Moment 

Korelasyon Katsayısı Analizi 

DISCOVER Değişkenleri N R P 

Üstünlük Derecesi 25 ,383 p>0,01 

 

Tablo 3. 3-5 Formu İçin Test-Tekrar Test Güvenilirliği İçin Yapılan Pearson Çarpım Moment 

Korelasyon Katsayısı Analizi 

DISCOVER Değişkenleri N R P 

Üstünlük Derecesi 24 ,602 p<0,01 

DISCOVER’ın UAZE’nden elde edilen üstünlük derecesinin test-tekrar test güvenilirliğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı Analizi 

sonucunda, testin ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan (N=25) çalışma grubuna birinci ve ikinci 

uygulanmasından elde edilen üstünlük derecesi puanları arasındaki korelasyon istatistiksel 

açıdan anlamsız bulunmuştur (Tablo 2). Testin üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan (N=24) 

çalışma grubuna birinci ve ikinci uygulanmasından elde edilen üstünlük derecesi puanları 

arasındaki korelasyon istatistiksel açıdan pozitif yönde ve p<0,01 düzeyinde anlamlı bulun-

muştur (Tablo 3). 
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Fark Analizi Sonuçları 

Belirlenen 6 grubun DISCOVER’ın UAZÖ’nin A-2 ve 3-5 formlarından elde edilen görsel-

uzamsal yetenek alanındaki üstünlük derecesine ait ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 

4’de verilmiştir. 4 tane üstünlük derecesi mevcuttur; kesinlikle (4), büyük olasılıkla (3), belki (2), 

bilinmiyor (1).  

Tablo 4. DISCOVER UAZÖ’nin A-2 Formunun Üstünlük Derecesi Değişkeninin Betimsel İstatistikleri 

DISCOVER Değişkeni Öğrenci Grubu N M Ss 

 

 

Üstünlük Derecesi 

2. Sınıf Üstün Öğrenciler 23 3,04 0,88 

2. Sınıf NormalÜEA 21 2,52 0,98 

2. Sınıf NormalNEA 24 2,29 0,55 

Toplam 68 2,62 0,86 

Analiz sonuçlarına göre, zekâ düzeyleri SPM ölçümlerine göre belirlenmiş üstün zekâlı ve 

yetenekli, üstün zekâlı ve yeteneklilerle birlikte eğitim gören normal zekâlı ve normal eğitim 

gören normal zekâlı 2. sınıf öğrencilerinin, üstünlük derecelerinde [ F(2-67)=5,20, p<0.05] 

istatistiki açıdan anlamlı farklar vardır (Tablo 5). 

Tablo 5. DISCOVER UAZÖ’nin A-2 Formunun Üstünlük Derecesi Değişkeninin ANOVA Sonuçları 

DISCOVER 

Değişkeni 

 N= 68 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

 

Üstünlük 

 

 

Gruplar arası 6,906 2 3,453 5,20 0,008 

Gruplar içi 43,153 65 0,664   

Toplam 50,059 67    

Fark çıkan üstünlük derecesi puanlarında, farkların hangi grup ya da grupların lehine oldu-

ğunu belirlemek için post-hoc Tukey HSD analizleri yapılmıştır. Buna göre, üstün yetenekli 

2. sınıf öğrencilerinin üstünlük derecesi ortalaması (M=3,04, SD=0,88), normalNEA 2. sınıf öğ-

rencilerinin üstünlük derecesi ortalamasından (M=2,29, SD=0,55) 0,05 anlamlılık düzeyinde 

yüksektir. 

DISCOVER UAZÖ’nin 3-5 formunun üstünlük derecesi değişkeninin farklı gruplardaki orta-

lamaları ve standart sapmaları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. DISCOVER UAZÖ 3-5 Formunun Üstünlük Derecesi Değişkenlerinin Betimsel İstatistikleri 

DISCOVER Değişkeni      Öğrenci Grubu  N M Ss 

Üstünlük Derecesi  

3. Sınıf Üstün Öğrenciler 29 2,86 1,16 

3. Sınıf NormalÜEA 29 2,21 1,01 

3. Sınıf NormalNEA 33 1,70 1,02 

Toplam 91 2,23 1,16 
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Analiz sonuçlarına göre, zekâ düzeyleri SPM ölçümlerine göre belirlenmiş üstün zekâlı ve 

yetenekli, üstün zekâlı ve yeteneklilerle birlikte eğitim gören normal zekâlı ve normal eğitim 

gören normal zekâlı 2. sınıf öğrencilerinin üstünlük derecelerinde [ F(2-89)=9,31, p<0,01] ista-

tistiki açıdan anlamlı farklar vardır (Tablo 7). 

Tablo 7. DISCOVER UAZÖ’nin 3-5 Formunun Üstünlük Derecesi Değişkeninin ANOVA Sonuçları 

DİSCOVER 

Değişkeni 

 N= 91 

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Üstünlük 

 

 

Gruplar arası 20,977 2 10,489 9,307 p<.001 

Gruplar içi 99,177 88 1,127   

Toplam 120,154 90    

Fark çıkan üstünlük derecesi puanlarında, farkların hangi grup ya da grupların lehine oldu-

ğunu belirlemek için post-hoc Tukey HSD analizleri yapılmıştır. Buna göre, üstün yetenekli 

3. sınıf öğrencilerinin üstünlük derecesi ortalaması (M=2,86, SD=1,16), normalNEA 3. sınıf öğ-

rencilerinin (M=1,70, SD=1,02) üstünlük derecesi ortalamasından 0,01 anlamlılık düzeyinde 

yüksek çıkmıştır. 

Tartışma 

Bu çalışmada Raven testinden elde edilen zekâ düzeylerine göre oluşturulan altı grubun, 

DISCOVER UAZÖ A–2 ve 3–5 formları ile belirlenen görsel-uzamsal zekâ için üstünlük de-

recesi (kesinlikle, büyük olasılıkla, belki, bilinmiyor) değişkeninden aldıkları puanlarla ilgili 

yapılan analizlerin sonuçları aşağıdaki gibi yorumlanabilir. 

DISCOVER UAZÖ’nin A–2 formunun üstünlük derecesi değişkenine ilişkin bulgular, 2. sı-

nıflardaki üstün, normalÜEA ve normalNEA öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark ol-

duğunu (p<0,05) göstermektedir. Bu anlamlı farkın hangi grubun lehine olduğunu belirle-

mek için yapılan post-hoc Tukey HSD analizleri sonucunda da üstün 2. sınıf öğrencilerin 

üstünlük derecelerinin, normalNEA 2. sınıf öğrencilerinin üstünlük derecelerinden anlamlı 

derecede (p<0,05) yüksek olduğu belirlenmiştir. Üstünlük derecesi açısından üstün 2. sınıf 

öğrencileriyle normalÜEA öğrenciler arasında anlamlı fark çıkmamıştır. Üstünlük derecesi 

açısından normalÜEA 2. sınıf öğrencileriyle normalNEA 2. sınıf öğrencileri arasında da anlamlı 

fark çıkmamıştır. 

Üstünlük derecesiyle ilgili UAZÖ’nin 3–5 formundaki analizler, A–2 formundaki analizlerle 

örtüşmektedir. Üstünlük derecesi açısından gruplar arasında anlamlı bir fark görülmektedir. 

Bu anlamlı farkın hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için yapılan post-hoc Tukey 

HSD analizleri sonucunda da üstünlük derecesi açısından, sadece üstün 3. sınıf öğrenciler ile 

normalNEA 3. sınıf öğrenciler arasında anlamlı bir fark (p<0,01) bulunmuştur.  Üstün 3. sınıf 

öğrenciler ile normalÜEA ve normalÜEA 3. sınıf öğrencileri ile normalNEA 3. sınıf öğrencileri ara-

sında anlamlı bir fark çıkmamıştır.  
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Üstünlük derecesi açısından, hem 2. hem 3. sınıflarda üstün öğrencilerin, normalNEA öğrenci-

lerden anlamlı derecede başarılı olması literatür kısmında detaylı olarak anlatıldığı gibi üs-

tün zekâlıların görsel-uzamsal yetenek alanında normal zekâlı akranlarından daha ileri dü-

zeyde olmasından kaynaklanıyor olabilir (Lohman, 1996;  Lajoie, 2003; Gardner, 1983, Çağ-

lar, 2004). Bunun yanı sıra DISCOVER UAZÖ’nde verilen ilk çalışma olan şekil tamamlama 

etkinliği açık uçlu ve az yapılandırılmış problemler içermektedir. Bu tarz problemler birden 

çok sonuca götüren (divergent) çoğul düşünme düşünme becerilerinin kullanımını gerektir-

mektedirler. Maker (Akt. Maker, Nielson ve Rogers, 1994,s. 5; Sarouphim, 1999,s. 247; Ro-

gers, 1998) üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, bu şekilde karmaşık ve açık uçlu problem-

lere, yeni ve daha anlaşılır açıklamalar getirme, tatmin edici çözümler bulma için çabalama 

ve onları en etkili, yararlı ve ekonomik yollarla çözme konularında başarılı olduklarını ileri 

sürmektedir. DISCOVER UAZÖ’ndeki üstünlük derecesine göre, 3. sınıf üstünlerin normalÜ-

EA ve normalNEA öğrenci gruplarından anlamlı düzeyde başarılı olduğunu gösteren sonuçlar 

da, Maker’ın (Akt. Maker, Nielson ve Rogers, 1994,s. 5; Sarouphim, 1999,s. 247; Rogers, 1998) 

tanımında ileri sürdüğü gibi, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin açık uçlu problemleri 

çözmede yaşıtlarına oranla daha yetenekli olmalarından kaynaklanıyor olabilir.   

Farklı bir açıdan ele alındığında ise bu anlamlı farkın bir diğer nedeni hem RAVEN SPM’nin 

hem DISVOCER UAZE’nin uzamsal yeteneği ölçüyor olması olabilir (Sarouphim, 2001). Ni-

tekim yapılan araştırmalarda (Griffiths, 1997; Sarouphim, 2001) RAVEN SPM ile DISCOVER 

UAZE arasında istatistiki açıdan anlamlı paralellikler tespit edilmiştir. RAVEN SPM’de üst-

ten yüzde 5’lik dilime girerek üstün zekâlı olarak teşhis edilmiş öğrencilerin, DISCOVER 

UAZ Etkinliğindeki üstünlük derecesi açısından da normal öğrencilerden anlamlı derecede 

başarılı olması beklenebilir. 

Fakat üstünlük derecesi açısından anlamlı farkın sadece üstün zekâlılarla normalNEA arasında 

olması dikkat çekicidir. Nitekim ne 2. ne 3. sınıflarda üstün öğrenciler ile normalÜEA öğrenci-

ler arasında üstünlük derecesi açısından anlamlı fark çıkmamıştır. Beyazıt İlköğretim Oku-

lu’ndaki proje kapsamında verilen farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim bunun neden-

lerinden birisi olarak düşünülebilir. Beyazıt İlköğretim Okulu’nda uygulanan proje, üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencileri normal yaşıtlarından soyutlamadan eğitim gereksinimlerini 

karşılayacak bir model uygulamasıdır. Bu projede hem üstün hem normal zekâlı öğrencilerin 

yaratıcı ve sistemli düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak 

için de müfredatı zenginleştirme kapsamında müfredata ek olarak düşünme becerileri prog-

ramı uygulanmaktadır. Bu program kapsamındaki derslerde şekilleri tanıma, şekillerin özel-

liklerini söyleme, birbirleriyle karşılaştırıldıklarında ortak ve farklı yönlerini fark etme, seri-

leme, sınıflandırma ve analoji becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Düşünme beceri-

leri derslerinde,  boyut değişimine ve şekil değişimine ait ilişkisel gözlemler yapma, şekilleri 

belli bir eksen etrafında döndürme (rotasyon) gibi alıştırmalar yapılmakta ve küçük yaşlarda 

bu becerilerin gelişiminin sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi için plastik şekillerden 

(manipulatiflerden) yararlanılmaktadır. Projede kullanılan plastik şekillerden bir kısmı da 
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DISCOVER UAZE’nde kullanılanlara benzeyen tangramlardır. Proje kapsamında verilen 

eğitim, DISCOVER UAZE’ndeki sorularla benzerlik gösterdiğinden iki sınıf düzeyinde de 

üstün zekâlı ve yeteneklilerle normalÜEA arasında fark çıkmamış olabilir. Çünkü normalÜEA 

öğrenciler zamanla görsel-uzamsal yetenek konusunda kendilerini geliştirmiş olabilirler. 

Nitekim eğitim; bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla zamanla istenilen dav-

ranış değişikliğini meydana getirme sürecidir (Demirel, 2004). Literatürde bunun olasılığına 

dair araştırmalar mevcuttur (Caldera vd., 1999; Silverman; Akt. Golon, 2004,s. 6). 

Üstün öğrenciler ile normalNEA öğrenciler arasında fark varken, üstün öğrenciler ile normalÜ-

EA öğrenciler arasında fark çıkmamasının bir diğer nedeni ise normal öğrencilerin eğitim 

gördüğü iki okulun arasındaki sosyo- ekonomik veya sosyo-kültürel farklılık olabilir. Aslın-

da araştırma öncesinde okullar seçilirken bu alanlardaki denklikler gözetilmiştir Beyazıt İl-

köğretim Okulunda eğitim gören normal zekâlı öğrenciler de tıpkı Reşit Paşa İlköğretim 

Okulundaki öğrenciler gibi müdahale edilmeden, ikametgah edilen yere göre okula yerleşti-

rilmektedirler ve iki okul da aynı ilçeye bağlıdır.  Yine de kontrol altına alınamamış bir takım 

sosyo-demografik farklılıklar normalÜEA ve normalÜEA öğrencilerin DISCOVER UAZ Etkinli-

ğindeki sonuçlarında farklılıklar yaratmış olabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre, proje kapsamındaki normalÜEA öğrenciler ile proje dışındaki 

normalNEA öğrencilerin üstünlük derecesi arasında da üstünlük derecesi açısından anlamlı 

bir fark çıkmamıştır. Bu da verilen eğitimin bir kısmını oluşturan tangramların etkisini gös-

termesinin zaman almasından kaynaklanıyor olabilir. Bu bağlamda tangramlarla ilgili yaşan-

tıların zamanla görsel-uzamsal yetenek üzerindeki etkisini görebilmek için çalışmanın daha 

ileri sınıflarda da yapılarak, zaman ilerledikçe projede eğitim gören ve görmeyen öğrenciler 

arasındaki puan farkının beklendiği gibi anlamlı derecede farklı olup olmayacağı incelenme-

lidir. Bu aynı zamanda görsel – uzamsal yetenek konusunda eğitimin etkililiğini de vurgula-

yan bir çalışma olur. 

Bunlara ek olarak gruplar arasındaki farkın ortaya çıkarılması için örneklemin yetersiz kal-

dığı da söylenebilir. Daha büyük bir örneklemde yapılacak analizlerde, gruplar arasında 

anlamlı bir fark çıkabileceği de varsayılabilir. 

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: Gör-

sel-uzamsal yetenek testleri, üstün zekâlı ve yeteneklilere özel eğitsel programlara seçim 

aşamasında çok fazla tercih edilmemektedir. Bu durum, eğitimin ağırlıklı olarak okuma, 

yazma, konuşma ve dinleme becerilerini gerektiren sözel bir kurum olmasından (Kyllonen 

ve Glück, 2003) ve akademik alandaki başarının genelde sözel ve matematiksel muhakemey-

le ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır (Shea, Lubinski ve Benbow, 2001). Hâlbuki uz-

manlar gelecekte bilim, teknik ve mühendislik alanlarında toplumların güçlü bir ekonomi ve 

yüksek hayat standartları için ihtiyaç duydukları icatların gerçekleşmesinde görsel uzamsal 

yeteneğin büyük rol oynayacağını ön görmektedirler. Bu yüzden çocukların fizik laboratuar-

larında, mimarî tasarım stüdyoları ya da yaratıcı sanat dalları gibi görsel-uzamsal becerileri-
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ni kullanabilecekleri alanlarla daha içli dışlı olmalarını sağlamak kadar, bu becerilere dönük 

potansiyelleri erken yaşta tespit edecek ölçme araçları geliştirmek de önemli bir sosyal yü-

kümlülüktür. Sözel olmayan alanlarda üstün yetenek gösteren bireyleri teşhis etmek ve des-

tekleme konusunda gösterilen başarısızlığın sadece bu yeteneklere sahip bireylere değil, bu 

bireylerin gerçekleştireceği mühim katkılardan mahrum kalan toplumlara da zararı dokun-

maktadır.  

Ayrıca bu çalışmanın, zekâ ile görsel – uzamsal yetenek arasındaki ilişkileri derinlemesine 

incelemek için zekânın farklı boyutlarını ölçen araştırmalara öncü olması ve bu sayede farklı 

zekâ/üstünlük tanımlarını benimsemiş ölçekler kullanılıp sonuçlar karşılaştırılması umul-

maktadır. 
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