
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK SERVİSİ 



    MOTİVASYON NEDİR? 

 
İnsan davranışlarının temelinde 
ihtiyaç vardır.  
Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü 
oluşturur. İşte bu itici güce  
   “MOTİVASYON”  adı verilir. 



         MOTiVASYON ENGELLERİ 

 
Motivasyonu sağlayabilmek için öncelikle 

motivasyonun önündeki engellerin kaldırılması 
gerekir. 
 



     MOTİVASYONU BOZAN  
İÇ ETKENLER 



DIŞ ETKENLER 

  
  



         ÇALIŞMAYA BAŞLAYAMAMAK 

Çalışmaya başlayamamanın nedeni çalışılması gereken 
dersi veya konuyu sevmemektir. 
Bu sorunu ortadan kaldırmak için; 
Neden çalışmanız gerektiğini düşünün, 
Hedef tespiti yapın, 
Çalışacağınız konuyla ilgili, ilginizi çekecek sorular 

çıkarın ve bunlara cevap arayın, 
Dersin veya konunun sevebileceğiniz bölümlerini 

düşünün. 



             ÇALIŞMAYI SEVMEMEK 

Çalışmayı sevmemenin en büyük nedeni  çalışılacak dersi 
veya konuyu anlamamaktır. 
Bu sorunu ortadan kaldırmak için; 
Çalışılacak olan ders veya konuyu anlayabileceğiniz 

kaynaklardan çalışın, 
Hedefinizi parçalara bölün, 
Hedefinize ulaştığınızı hayal edin, 
Grup çalışması yapmayı deneyin. 

 



          BAŞKA ŞEYLER YAPMAYI İSTEMEK 

Bu durum çalışmaktan verim alamamaktan kaynaklanır. 
Verim alamamanın nedeni ise öğrenilenlerin günlük 
hayatta gerekliliğine inanmamaktır. 
Plansızlık ve bahanelere takılıp kalmak da bu sorunu 
oluşturur. 
Bu sorunu ortadan kaldırmak için; 
Öğrendiğiniz bilgilerin sınavda karşınıza çıkacağını 

düşünün, 
 Sorumluluğu ele alın, hayatınızla ilgili kararlar almayı 

bahanelerle engellemeyin. 
 



       Unutmamız gereken 10 kelime 
İmkansız 

Yapamam 

Eğer 

Keşke 

Sonra 

Belki 

Zamanım yok 

Olmaz 

Anlamam 

Bilmem 

 
 



              Her zaman kullanmamız gereken  

10 kelime 

 
İnanıyorum 
Kesinlikle 
Yapabilirim 
Zamanım var 
Biliyorum 
Bir yolu vardır 
Anlarım 
İyi ki 
Şimdi 
Hemen 

 



MOTİVASYONUMU NASIL ARTTIRABİLİRİM? 



ERTELEMEYİN 

  
Mazeretlere sığınmaktan vazgeçin. 

 
 İçinde  bulunduğunuz  durumda  en  iyisini 

yapmanın yollarını arayın. 
 

ÇALIŞMAYA BAŞLAMALISINIZ! 
BU GÜÇ SİZDE VAR!!! 



         KENDİNİZE ENGEL OLMAYIN 

  
BAŞARISIZLIK; 
    DOĞRUSUNU ÖĞRENMEK İÇİN BİR FIRSAT  
    VE   DENEYİMDİR. 
 

O HALDE BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN! 



İNANIN 

 İnançlarımızdan  eylemlerimiz  doğar.  
 İnanç,  insan  davranışını etkileyen  en önemli  motive  

edici  güçlerdendir.  
Başarabileceğinize  ve  hedefe ulaşabileceğinize inanın. 
İnsan inandığını gerçekleştirebilir. 
 



         KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN 

 Sevdiğiniz  şeyleri  yapmak  için  çalışma planınızda 
kendinize zaman ayırın.  

 Sizi memnun edecek şeyler bulun.  
Hayatı sevin ve her şeyde bir güzellik arayın.  
 Etrafınızda  olumlu  düşünen  arkadaşlarınız olsun.  
 Sinemaya, tiyatroya gidin… 



MERAK EDİN 

 
Çalışacağınız  derslerin   
ilgi  duyduğunuz, merakınızı  
çekecek yerlerini araştırın. 
 
Merak, öğrenmek için  
    harekete geçirir. 



           SOMUT HEDEFLERE KİLİTLENİN 

Ne  olmak  istediğinizi  genel  olarak  değil de  net  bir  
ifadeyle  yazın  ve  

Görebileceğiniz yerlere asın.  
 
ÖRNEK: “Şu Liseyi kazanacağım” değil,   
“……………Şu liseyi (fen lisesi, anadolu lisesi, sağlık v.s 
…………..şu şehirde ” kazanacağım.  

 



           
KORKMAYIN 

 Başarısızlık  bir  sonuçtur.  Bu  sonuç, davranışlardan  
kaynaklanır. Eğer davranışlar  değiştirilirse  sonuç da  
değişir.   
Yoksa başarısızlık sizin kaderiniz değildir.  
Öyleyse  başarısızlıktan  korkmayın.  
Başarısızlığı daha  iyisini  yapmak  için başlangıç olarak 
görün, bitiş olarak değil. 
 



           

       KENDİNİZE ÖDÜL VERİN 

   Ödül,  kişiyi  bir  davranışa  yönelten  güçlü 
bir  uyarıcıdır.  
  Yalnız  burada  ödülün niteliği  çok  önemlidir. 
Seçilecek  ödül, kişinin  yapması gereken davranışı 
sonuçlandırıncaya dek sabır göstermesini sağlayacak  
nitelikte  olmalıdır.   
Ödülün değeri  kendinden  değil,  kişinin  ona verdiği  
önemden kaynaklanır.  





















 

https://www.youtube.com/watch?v=jMvQHFboXXY 

 
Adil Can Kural 15 yaşında. TEOG'da 120 soruda 115 net yaptı. 
Tunceli'nin Hozat ilçesinde yaşayan Kural il 33'üncüsü oldu. 
Serabral Palsili Kural'ın hikâyesi ön yargılar olmayınca engellerin de 
olmadığının kanıtı. 
 

https://youtu.be/bgVHdsUJDRY 

 
Turkish Airlines tarafından hazırlanan bu videoda, bir "Türk 
kadının" gerçek bir başarı hikayesi anlatılıyor. 
Hayalinin peşinden yılmadan, kararlılıkla giden ve sonunda 
hayalini gerçekleştiren genç bir bayanın örnek bir başarı hikayesi. 
 

"İnsan zihni, hayal edebildiği/düşünebildiği ve inanabildiği her 
şeyi başarabilir."  

Napoleon Hill 

https://www.youtube.com/watch?v=jMvQHFboXXY
https://youtu.be/bgVHdsUJDRY



