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ÖNSÖZ
Bu araştırma Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları
görüşlerine dayandırılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan mevcut durum analizi
özelliği taşıyan bir araştırmadır öğretim elemanlarının sınıf ortamındaki sözel
iletişim etkililiklerini belirleme amacıyla yola çıkılan bu araştırmanın, öğretim
elemanlarının iletişimse} yeterliliklerini belirlemenin yanında, öğrencilere'de daha
etkili sözel mesajlar düzenleyebilme noktasında bir bilinçlenme yaratacağı
düşünülmektedir.
Araştırmanın öz amacı, daha iyi dinleyen, kendini her zaman dinleten,
söylenmemesi gerekenleri öğrenen, sözlü saldırıları · hissedebilen ve olumlu
ilişkilendirmelerle yönlendiren empati değeri ile insanları kendine bağlayan
eğitimcileri yetiştirebilme sürecinde, öğretmenlerin sözel judo'yu kullanabilme
yeterliliklerine ilişkin var olan durumu belirlemektir. En genel çerçevede sözel judo
olarak tanımlanan iletişimse} etkililik yeterliliklerini öğretim elemanları ve öğretmen
adaylarına öncelikle tanıtma, sonrasında ise kazandırabilmek bilincini aşılayabilmek
araştırmanın amacına ulaşıldığının göstergesi olacaktır.
Araştırmanın birinci bölümünde problem ortaya konmuş sözel mesajların
etkili olarak düzenlenmesi gerekliliği tartışılmış, öğretmen yetiştiren

Eğitim

Fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterliliklerinin belirlenmesi amaç olarak oluşturulmuş, ikinci bölümde
iletişim özellikle sözel mesaj düzenleme konularında yapılan araştırmalar ve
kuramsal temel oluşturulmuş, üçüncü bölümde yöntem ve verilerin çözümü,
dördüncü bölümde bulgular ve yorum yapılmış, beşinci ve son bölümde ise, sonuç
ve öneriler yer almıştır.
Araştırmanın her aşamasındaki görüş ve yönlendirmeleriyle araştırmanın
desenlenmesine yön veren tez danışmanım sayın Prof. Dr. Cem Birol'a, tez çalışmam
sırasında bana manevi destek vererek yüreklendiren arkadaşlarım Canan Tosun ve
Bedriye Yılmaz Akçam'a ayrıca yüksek lisans eğitimim boyunca büyük bir sabır,
anlayış ve enerji desteği aldığım babam Hasan Kalavasonlu, annem Fatma
Kalavasonlu, ve teyzem İnci Yorgancı'ya sonsuz teşekkür ederim.
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ÖZET

ÖGRETİM ELEMANLARININ MESAJ DÜZENLEME SÜRECİNDE SÖZEL
JUDO' YU KULLANABİLME YETERLİLİKLERİNİN

ÖGRENCİ

GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Afet Kalavasonlu
Yüksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cem Birol
Haziran 2012, 122 sayfa
Öğretim elemanlarının, öğrencileri ile ilişkilerinde daha iyi bir dinleyen,
kendini her zaman dinletebilen, sınıf ortamında kullanması gereken sözcükleri
öğrenen, sözel saldırıları hissedebilen ve olumlu ilişkilendirmelerle yönlendirebilen
öğretim elemanı yeterliliğinin ne düzeyde olduğu bu araştırmanın hissedilen problem
durumudur.
Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerini öğrenci görüşleri
temelinde öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim gördüğü alan, medeni durumu ve
yaşantı alanı değişkenleri çerçevesinde karşılaştırması araştırmanın genel amacıdır.
Araştırmada öğretim elemanlarının sözel yeterliliklerine ilişkin madde
bazında değerler, aritmetik ortalama ve yüzde kullanılarak betimsel istatistik
çerçevesinde analiz ederek yorumlanmıştır. Araştırmanın öğrenci yaşı ile ilgili
değişkeni ANOVA, öğrencilerin cinsiyet değişkeni t testi, öğrencilerin eğitim
gördüğü alan değişkeni ANOVA, öğrencilerin medeni durum değişkeni t testi,
yaşantı alanı değişkeni ANOVA kullanılarak verilerin yorumlanmasına gidilmiştir.
Araştırmada öğrenciler, öğretim elemanlarını hiçbir maddede her zaman aralığında
yeterli olarak algılamamışlardır. Öğrenciler, öğretim elemanlarını 23 maddede
ortadan çok, 15 maddede orta sıklıkta, 5 maddede ortadan az yeterli olarak
algılamışlardır. Öğretim Elemanlarının sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerine
111

ilişkin, öğrencilerin yaş değişkeni, yaşantı alanı, eğitim gördüğü alan değişkeni ile
ilişkili karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin medeni
durum değişkeni, ve cinsiyet değişkenine ilişkin karşılaştırmalarda ise anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır.

IV

SUMMARY

COMPARİNG ANALYSİS OF BEİNG ABLE TO USE VERBAL JUDO
ABİLİTY BY THE EDUCATİON STAFF DURİNG THE MASSAGE
ORGANİSARİON PROCESS

Afet Kalavasonlu
Masters of Guidance and Psychological Consultance
Dissertation Advisor: Prof. Dr. Cem Birol
June 2012, 122 page
This research is felt for a problem issue that shows how efficient is the
teaching staff during their relatioship with the students to be able to listen more
carefully, one who always makes the others listen to him, one who learns the words
that must be used in class, one who senses the verbal attack, one who makes positive
relations for guidance in the teachers relations with the students.
The main aim of this research is while teaching staff is organising messages
to be able to use verbal judo for comparing the views of the students sex, age,
learning area, and their living area.
In this research, the verbal capability of the teaching staff, their arithmetic
avarage, and the percentage statistics analysis is analysed and interpreted. The
student age.variable is called ANOVA and the students sex variable is called t test,
the area of the students educational area variable is called ANOVA, the marital status
variable is called t test, the

social living area variable is called ANOVA, is

interpreted. In the research the students have never identified the teachers as
sufficient. The students identified the teachers' sufficiency as better than average in
23 articles, average in 15 articles and less than average in 5 articles. Regarding the
teachers' ability to use verbal judo sufficiently, there was a sizeable difference in the
comparison of students' age variable, their social life, their education areas variable.
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However there was no substantial difference in comparisons of the students' marital
status and sex difference.
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1

BÖLÜM1
Giriş
araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, araştırmada
tanımları ve kısaltmalar yer almaktadır.

Problem
Yüzyıllardır kabul edilen bir deyişle Heraklitos, dünyada değişmeyen tek
şeyin değişinıiolduğunu söylemiştir. Bu değişim süreci içerisinde dünyaya yeni gelen
her insan' ela,içine doğduğu toplumun özünü taşıyarak gelişir, toplumdan etkilenir
ve içinde; doğduğu topluma yön verir. Bireyin içinde yaşadığı kültürdeki özellikleri
kazanımı. sürecini "kültürleme"

olarak tanımlayan

kasıtlı bir biçimde yapılabileceğinden
biçimdeyapılma

Ertürk (1979), kültürlenrnenin

de bahseder. Bugün kültürlenrnenin kasıtlı bir

sürecini eğitim olarak tanımlıyoruz.

Eğitim süreci ile hedeflenen, toplum içinde yaşantılar yolu ile kendiliğinden
gerçekleşebilecek

davranış

kazanımlarını,

planlı

ve

programlı

bir

biçimde

gerçekleştirmektir.

Eğitim sürecinin hedefi içerisinde ise okullar kültürlenrnenin

planlı ve programlı bir mekanda yer aldığı önemli öğelerden biridir. Okullarda aile
yaşantısının günlük yaşam deneyimleri ile oluşan rastlantısal ve plansız kültürleme
süreçleri. yaşanmaz.
Eğitim öğretim süreçlerinin temel öğelerini sıraladığımız zaman ise davranış
değişimi

gerçekleşme

paylaşımı

durumunda

olan öğrencinin

birinci

öğe olduğu,

mesaj

sürecini koordine eden öğretmenin eğitim öğretim süreçlerinde

ikinci

temel öğe olduğu, eğitim öğretim süreçlerinin gerçekleşmesinde öğretmen ve öğrenci
arasındaki ortak anlamın belirleyicisinin

bir başka deyişle iletişimin üçüncü temel

öğe olduğu da bugün yadsınmaz bir gerçektir (Birol, 201 O).
Çağımız
yapılandırılırken
yansıması

eğitim

sistemleri

aynı zamanda

olarak yalnızlaşmaları

yoğunluklarını

büyük

öğrencilerin

çatışma

teknoloji

da belirgin olarak hissetmektedir.

durumları

teknolojik

yaşamaktadırlar.

devinim

içerisinde

ile yoğun ilişkilerinin

ve kişiler arası iletişimde

girerken çok büyük sıkıntılar çekmemekte
yoğun

bir

yaşadıkları

İnsanlar makinelerle

bir

problem
etkileşime

ancak birbirleri ile iletişim kurarken
Bu noktada

sistemlerin

varlığının

L.

garantörü yeni nesillerin iletişimsel hazır bulunuşlukları iletişim kur~bilme sürecinde
empatik tutumlar sergileyebilmeleri son derece önemlidir. Bugün iki yüz den fazla
tanımı olan iletişimin (Ergin, 2005) en çok kabul gören tanımlarında biri olan
anlamların ortak hale gelmesi, uzlaşım, haklı nedenlere dayalı olacak mücadelelerin,
hatta kavgaların bile temelidir. Sadece iletişimsizlik durumundan yaşanan birçok
problem vardır. Ne kadar yazıktır ki bazen insanlar aynı şeyleri söylemekte ancak
aynı şeyleri söylediklerini fark edememektedirler.
Sağlıklı bir iletişim sürecini bugün en az beş temel öğe ile açıklayabiliriz.
Hedeflediği kişi ya da grup da davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim
sürecini başlatan kişi bir diğer deyişle kaynak iletişim sürecinin başlangıç öğesidir.
Kültürleşme sürecinin planlı, programlı bir ortamda gerçekleştiği okullarda,
sınıflarda kaynak konumunda iletişimi başlatan öğe zaman zaman öğretmen, zaman
zaman da öğrencidir.
Bir ya da birden fazla kişinin bilişsel, duyuşsal ya da · psikomotor
davranışlarında değişiklik yapmak amacıyla düzenlenen işaretler örüntüsü ise mesaj
olarak tanımlanır ve iletişimin bir diğer öğesidir. Mesajı tanımlayan işaretler
içerisinden sözel mesajlar ise sadece kelimelere dayalı sembollerle oluşturulan
mesajlardır. Bugün için ulaşılan teknolojik yeterlilikle geniş kitlelere mesaj
düzenleyebilme noktasında sözel mesajlara en büyük gücü yüklemiştir.
Kaynağın amaçları doğrultusunda alıcıya gönderdiği mesajları taşıyan ortam,
yöntem ve teknikler ise iletişim sürecinde kanal olarak tanımlanabilir. Alkan' ın
belirlemesine göre de öğretmenin sınıf içinde ki işlevini yerine getirirken başlıca
iletişim yöntemi sözel iletişimdir.
Kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan kişi ya da kişiler olarak tanınan
alıcı sınıf ortamında öğrenciler ve öğretmendir. İleti sürecini iletişime dönüştüren
dönüt öğesi ise kaynağın alıcısına gönderdiği mesajın alınıp alınmadığının alındıysa
anlaşılıp anlaşılmadığının kısmen anlaşıldıysa ne denli anlaşıldığının alıcıdan
kaynağa yönelecek tepkilerinden bir diğer ifade ile geri beslemeleri içeren öğedir.
İletişim öğelerini sınıf ortamı ile ilişkilendirdiğimiz zaman eş zamanlı ve
dinamik bir özelliğe sahip olan öğretmen ve öğrenci kaynak, ders içeriği mesaj,
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öğretim araç ve yöntemleri kanal, öğrenci ve öğretmen alıcı, öğretmen ve öğrenci
tepkileri dönüt, bir diğer ifade ile geri besleme olarak kabul edilebilir.
Bu nokta da davranış değişimi beklenen öğrencinin öğretmenin iletişim
yeterliliği ile ilgili görüşleri de, öğrenciyi motive edebilme noktasında önemli bir
değere sahiptir. Öğretmen sınıf içerisinde tüm iletişim kanalları ile özellikle de sözel
iletişim kanalı ile çok iyi bir yönlendirici olmalıdır.
Öğretmenin sınıf içerisinde iyi bir yönlendirici olabilme sürecinde
kullanabileceği yöntemlerden biri de sözel judo dur. Sözel judo zıtlaşmaya yaratıcı
biçimde bakabilmeyi, potansiyel olarak zor durumlara çözümler getirebilmeyi
zıtlaşmalarda kişisel duyguları yansıtan bir dil kullanmaktan kaçınabilmeyi, ön
yargıyı kırarak işbirliği sağlayabilmeyi utanmadan suçlamadan idare etmeden
iletişim kurabilmeyi sağlayan bir yöntemdir. Sözel judo yeteneğine sahip olan bir
kişinin en önemli özelliklerinden biri de dinleyicisinin bakış açısını temel alarak
doğru ve yerinde. sözcükler kullanabilme becerisidir. (Thomson, 2004) Sayılan
özelliklerin tümü sınıf ortamında en üst düzeyde ortak anlamı sağlayarak iletişim
kurabilme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerde de bulunması gereken bir
yeterliliktir.
Bu gerekliliklerden yola çıkarak sınıf içerisinde öğretmenlerin sözel mesaj
düzenleme sürecinde yönlendirici bir özelliğe sahip olan sözel judo' yu öğrenci
görüşlerince ortaya koyabilme gereği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
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Amaç
Bu araştırmanın amacı, Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim
lemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerini
",renci görüşleri temelinde öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim gördüğü alan,
durumu ve yaşantı alanı değişkenleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak

Bu genel amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki
öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri ne düzeydedir?
2. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki
öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin yaş değişkeni ile ilişkili olarak
anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki
öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin-cinsiyet değişkeni ile ilişkili
olarak anlamlı faklılık göstermekte midir?
4. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki
öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin eğitim gördüğü alan değişkeni
ile ilişkili olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?
5. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki
öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin medeni durum değişkeni ile
ilişkili olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?
6. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki
öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin yaşantı alanı değişkeni ile
ilişkili olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?
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Önem
Öğretim elemanlarının mesaj düzenleme
kullanabilme

yeterliliklerini

karşılaştırmalı

olarak

sürecinde sözel judo'
değerlendirmek

yu

amacıyla

tasarlanan ve gerçekleştirilen bu araştırmanın üç temel başlıkta eğitim bilimleri
literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın ilk olarak öğretmenlerin sınıf ortamındaki belirsizlik, karmaşa,
kızgınlık, güvensizlik ve hatta ön yargıları kırarak işbirliğini geliştirici mesajlar
düzenleyebilme yeterliliğini artıracağı düşünülmektedir. Empatik bir bakış açısı ile
öğrencisinin bakış açısını temel alarak doğru ve yerinde sözcükler kullanabilme
becerisini artıran öğretmenlerin'de sınıf yönetimi noktasında etkililiğinin artacağı
düşünülmektedir.
Özellikle öğretmen adayları üzerinden veri toplanarak yürütülen araştırmanın
ikincil önemi ise geleceğin öğretmenlerine haberdarlık düzeyinde de olsa sözel mesaj
düzenleyebilme etkililiği konusunda bir bilinçlenme yaratmiş olmasıdır. Sözel mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo kavramım ve eğitim ortamındaki kullanım
etkililiğini algılayarak benimseyen öğretmen adaylarının mesleğin ilk yıllarından
öğrencileri ile daha iyi iletişim kuran öğretmenler olacağı düşünülmektedir.
Araştırmada üçüncül önem olarak hissedilen nokta ise, iletişim sürecinde alıcı
konumunda olan öğretmen ve öğrencilerin beden dili kökenli mesajlara göre çok
daha kolay gerçek dışı mesajları düzenleme etkililiği olan sözel mesajları daha
yüksek bir hassasiyetle analiz etmeleri gereğini hissedecek olmalarıdır.

Sınırlılıklar
1. Bu araştırma kapsam açısından, öğretim elemanlarının mesaj düzenleme
sürecinde sözel judo'yu

kullanabilme yeterliliklerini öğrenci görüşleri

açısından belirleme kapsamıyla,
2. Yöntem açısından, tarama modeli ile,
3. Çalışılan öğretim kademesi açısından üniversite öğrencileri görüşlerince,
4. Veri kaynağı açısından çalışma grubu kapsamında yer alan eğitim fakültesine
bağlı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri, Okul Öncesi

u

Bölümü

Öğrencileri, Matematik

Öğretmenliği Bölümü

ğrencileri ve Bilgisayar Bölümü Öğrencileri ile,
ahşmada irdelenen ortam açısından öğretmenlerin sınıf ortamındaki sözel

tllllan dilimi açısından Eylül 2010 - Haziran 2012 akademik yılı yaz dönemi

Tanımlar ve Kısaltmalar

{İletişim, anlamların ortak hale gelmesidir (Ergin, 2005).
.J".11do: Öğretim Elemanının, kendi kelimelerini kullanarak, kendisine yapılan
ııldırıyı önleme, etkisini azaltma veya bu saldırıyı sonlandırmak için kullandığı
vunma mekanizması olarak tanımlanmakla beraber, iletişim prensibi ve
rini içeren, stres yaratan durumlar altında kullanıcısına işbirliği oluşturması
şısındaki kişinin ona gönüllü bir şekilde boyun eğmesini sağlayan bir
dir (Pickering; Guzik, 2008).
Düzenleme:

Öğrenme koşullarını yaratabilecek işaret ve semboller
ve

kullanma planlarının

geliştirilmesi

ya da

seçilip

~tim Elemanı: Üniversitelerde, eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten kişi.
Ortamı:

Öğretmenin rehberliğinde öğrencileri, davranış değişikliğine

yaşantı alanı olmakla birlikte ortamın fiziki yapısı, teknolojik donanımı,
sahip oldukları bilişsel giriş davranışları, duyuşsal ve devinimsel
kişilik özellikleri, öğretmenin niteliği, özellikleri arasındaki etkileşimden
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TE: Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri
Ü: Doğu Akdeniz Üniversitesi
TC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Matematik Öğretmenliği
Ö: Okul Öncesi Öğretmenliği
D: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yakın Doğu Üniversitesi
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BÖLÜM2
KURAMSAL DAYANAKLAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
bölümde sözel mesaj düzenleme süreci, etkin olarak irdeleyen iletişim
iletişim sürecinde mesaj kavramı ve eğitim öğretim süreci, sözel mesaj
ilkeleri ayrıca sözel mesaj düzenleme süreciyle ilgili araştırmalara yer

SÖZEL JUDO İLE İLGİLİ BİLGİLER
I Sözel Judo:
Sözel Judo kişinin kendi kelimelerini kullanarak; kendisine yapılan sözel
önleme, etkisini azaltma veya bu saldırıyı sonlandırmak için kullandığı bir
a mekanizması olarak tanımlanabilir. Kişinin, zihinsel ve duygusal
sağlamak,

korumak

için

kelimelerin

kullanıldığı

bir

yoldur.

ışına/ikilem yönetimi" (conflict management) gerektiren durumları, vücut
şunu, vücut dilini, sesin tonunu ve geçici olması muhtemel olan durumlarda
yin sakinliğini koruması için seçtiği kelimeleri içine alır.
Sözel Judo, içinde judo prensibini taşımaktadır, başkalarının enerjısını
anarak var olan durumun üstesinden gelmeyi; var olan durumda galip gelmeyi
Jamaktadır. Sözel Judo, iletişim prensibi ve taktiklerini içeren, stres yaratan
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mlar altında kullanıcısına işbirliği oluşturması ve karşısındaki kişinin ona
bir şekilde boyun eğmesini sağlayan bir yöntemdir. (Pickering;Guzik,2008).
Verbal Judo'nun yaratıcısı olan George Thamson'a göre verbal judo,
şıdaki kişinin fikirlerini önlemek ve ona karşı saldırıda bulunmak değildir. Bunun
rine, Kişiyle birlikte hareket ederek ve onun enerjisini/hızını kullanarak, kişiyi
tmgesini bozmaya zorlamaktır. Sözel Judo, çatışmacı olmak yerine yeniden

Verbal Judo 1993 yılında George J. Thompson ve Terry B. Jenkins tarafından
çerçevede ortaya atılmış ve Amerika' daki polis memurları üzerinde
enenrniştir. Ayrıca, polis memurlarına zorunlu olarak verilen bir eğitimdir. Verbal
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oyu geliştiren George Thompson polis memuru olarak yaşadığı tecrübelerden
diği bilgilerle; Verbal Judo 'da kullanılmasının önemini belirttiği belirli iletişim
ikleri üzerinde durmaktadır. Bunlar:
Önceden karar verilen, tespit edilen adımlar
Yazıya dökme, senaryo evresi
Aşağılamayı veya hor görmeyi saptırıcı I savuştutucu tepkiler
Empatinin gösterilmesi ve ifade edilmesi
Kişilerin size uymasını, fikirlerinize razı olmalarını sağlamak. ( Kokko;Maki,
2009)
a ek olarak, Berckhan (2001) Verbal Judo'yu bir savunma mekanizması sistemi
tanımlamıştır. Ona göre, Verbal Judo'nun amacı savaşa devam etmek yerine,
ırıları uzaklaştırmak ve yeniden barışı sağlamaktır.
Uzmanlara göre sözel judonun/sözel olarak kendini savunmanın pek çok kilit
ktası olduğu savunulmakta ve bu kilit noktaların sözel olarak kendini savunma
ı.erilerini güçlendirdiği vurgulanmaktadır.
kilit noktalardan birkaçı şunlardır:
Sözel Judoyu ne zaman kullanacağımızı bilmek için, içinde bulunduğumuz
u, insanları ve davranışlarını ayırt etmek, tanımak.
karşı zihinsel ve duygusal olarak nasıl tepki vereceğimizi kontrol

tür tepkiler vereceğimiz, neler söyleyeceğimiz konusunda önceden genel bir
sahibi olmak.
Sözel Judo başlangıçta polis ve güvenlik uzmanları için geliştirilen ve şu anda
çok eyalette okutulan zorunlu bir derstir. Daha yakın zamanlarda diğer
luşlar (örneğin; ruh sağlığı, oyun endüstrisi, hastaneler, işyerleri, okullar) ve
saldırı ve fiziksel şiddete karşı kendilerini korumak için siviller tarafından
'ıtııaıııııııaa

üzere geliştirilmiştir.
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~iğin uzmanları, bir sözlü çatışmada, olası bir kötü muamele ve
mumunda, kullanılabilecek birkaç farklı teknik önermektedirler. Bunlar:
Sakınma/ Kaçınma: Sözlü ikilemleri ve çatışmaları yönlendirmek ve bu
ardan kaçınmayı sağlamak için durumun farkında olmak.
Çekilme: Sözlü bir çatışma durumunda ve tartışmada ya da sözlü bir saldırı
da bir bahane üretmek ve ortamdan ayrılmaktır.
Konuyu Değiştirme: Herhangi bir fikir ayrılığı veya olumsuz bir tepkiden
ak için konuşulan konuyu veya odağı değiştirmektir.
Uzlaştırma: Açık bir şekilde öneride bulunmak ve saldıran kişiyi yatıştırmak

İLETİŞİM SÜRECİNDE MESAJ KAVRAMI-EGİTİM ÖGRETİM
Mesaj bir ya da birden fazla kişinin bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor
ışlarında değişiklik yapmak amacıyla düzenlenen işaretler örüntüsüdür.
in, 1995). Kaynağı alıcıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları
eden semboller, öncelikle hareket, jest, mimik, ses, söz, çizim, ışık, resim,
yazı ve formül gibi değişik tasarımlar şeklinde oluşturulabilir. Mesajın
ılmış olduğu sembol ya da şifre çeşitleri, beş duyu organının birine etki eden
ıtik, mekanik, termik ya da kimyasal uyarıcılardır. Kaynağın alıcıda amaçladığı
.yranış değişiminin oluşturulabilmesi için mesajların alıcının anlayabileceği
hollerden oluşturulması gerekir. Alıcının çözümleyemediği bir mesaj iletişim
ecinin henüz başında bir başarısızlık göstergesidir. Sınıf içerisindeki öğrenci
retmenin sözel mesajlarına ihtiyaç duymayabilir. Sunulan mesajı almaya hazır
mayabilir. Daha önce almış olduğu mesajların etkisiyle yeni sunulanları yanlış
layabilir. Zihinsel olarak içinde bulunduğu sınıfın genel düzeyinin altında olabilir.
ınıfın algı düzeyinin üstünde bulunduğu için sınıf ortamında sıkılabilir. İşte öğretim
grup öğrenci karşısına da tümüne etkili mesajlar vermek

Öğretim

elemanı

mesajlarını

düzenlerken

öğrencilerin

çevresel

eğişkenlerinin farkında olarak mesajlarını seçip kullanabildiği ölçüde başarılıdır.
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Öğretim elemanı sözel uyarıcıyı sunar ve öğrencinin sunulana tepkide bulunmasını
ister. Öğretim elemanı öğrencisinde çevresel değişkenleri iyi seçip etkili
kullanabildiği ölçüde değişim ve beraberinde gelişimi sağlayabilme şansına sahiptir.
Bir başka deyişle "öğretme öğretim elemanının sınıf içinde yapabilecekleri çevresel
değişkenlerin seçilip sözel mesajlarla kullanılması ve öğrencilerce özümsenen bir
süreç" olarak tanımlanabilir. Bu noktada eğitim öğretim sürecinde mesaj düzenleme
öğretme koşullarını yaratabilecek işaret ve semboller örüntüsünün, seçme ve
kullanma planlarının geliştirilmesi olarak tanımlanabilir.

SÖZEL MESAJ DÜZENLEME İLKELERİ
•

Sözel bir mesaj ne kadar anlamlı ise öğrenilmesi de o kadar kolaydır.

•

Sözel mesajların somuttan soyuta basitten karmaşığa ve bilinenden
bilinmeyene doğru desenlenmesi öğrenmeyi etkinleştirir.

•

Sözel mesajlara dayalı kavram öğretim sürecinde çok sayıda örnekler
kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırır.

•

Sözel mesajlarla sunulmak istenen özellikler da ha önce bilinen özelliklerle
ilişkili olarak algılanır.

•

Sözel mesajların etkililiği, alıcıda algısal seçicilik yaratabildiği ölçüde
gerçekleşir.

•

Birbirinden kopuk bir şekilde eksik olarak sunulan sözel mesajları, alıcı
yaşantı alanına göre tamamlar.

•

Sözel mesajların algılanması sürecinde odak olarak belirlenen sözel mesaj
mesajı çevreleyen fon konumundaki sözel mesajların bütünlüğü içerisinde
algılanır.

•

Net sözel mesajlar daha iyi kavranır ve algılanır.

•

Algılamanın birleştirici ve bütünleyici özelliğinden dolayı, birbirleri ile
benzerliği ve ~akınlığı olan nesne ve olaylarla ilişkili sözel mesajlar daha iyi
hazırlanır.

•

Sözel mesajlarla oluşturulan öğreti sürecinde önceden tanınan nesneler, daha
önceden algılanan çoğu özelliklerini sürdürürler.

•

Sözel mesajların oluşturulması sürecinde dikkat, geçirilegelen ve yakın
geçmişteki yaşantılara zıt olan durumlara ve yeniliğe çekilir.
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•

Sözel bir mesajın dikkati çekebilmesi ve üzerinde tutabilmesi için mesajın
elemanlarının karmaşık değil basit olması gerekir.

•

Sözel mesajların, insanların ilgilerine ihtiyaçlarına ve yaşantılarına göre
düzenlenmesi insanların dikkatini çeker (Ergin, 201 O).

SÖZEL MESAJ DÜZENLEME SÜRECİNİ
ETKİN OLARAK İRDELEYEN İLETİŞİM MODELLERİ:

SHANNON-WEA VER MODELİ (1949)
İletişim süreci ile ilgili ilk modellerden birisi Bell telefon laboratuarlarında
an Claude E. Sahannon tarafından geliştirilmiştir. İşi ve geçirdiği yaşantıları
eniyle Shannon, iletişimin sadece teknik boyutuyla özelliklerde mesaj düzenleme
eci yönleriyle ilgilenmiştir. Weaver, bu model de başka iletişim sorunlarına da
layabilecek biçinde geliştirmek üzere Shannon ile işbirliğine de gitmiştir.
Shannon-Weaver modeli oluşturulurken cevap aranan sorular daha çok hangi
iletişim kanalının en çok sayıda sinyali (işareti) taşıyabileceği ve aktarabileceği,
eiden alıcıya giderken ne kadar sinyalin kaybolacağı, ne kadar gürültünün,
liklede sözel mesajların (parazitin) giderilebileceğiydi.
Modelim temel çıkarımları, sinyal, gürültü kaynağı tarafından etkilenme
lığını içerdiği sürece bozulmaya açıktır. Örneğin aynı kanal içerisinde aynı anda
inyal bulunması bozulmaya yol açabilir. Bu durum verilen ve alınan sinyaller
inda bir farklılığa neden olabilir. Sonuçta, kaynak tarafından üretilen mesaj ile
tarafından yeniden yapılandırılan ve hedefe ulaşan mesaj aynı anlama ·
eyebilir. Birbirleri ile iletişime girenlerin, gönderilen ve alınan mesajların her
an aynı olamayacağını fark edememesi iletişimdeki başarısızlığın sıkça görülen

Bir iletişim eylemi olarak telefon görüşmesinin esas alındığı Shannon ve
modelinde

dönüte yer verilmemesi

en büyük

eksiklik olarak

mektedır. Model, bu biçimiyle, iletişimin tek yönlü bir eylem gibi algılanmasına

.L:)

yden olabilir. Model de gürültü kaynağına yer verilmesi ise iletişim de dikkate
nması gerekli önemli bir elemanın varlığına işaret etmesi açısından olumludur
indahl ve McOuail, 1997)
BERLO MODELİ (1960)
Bu model iletişim bilimci David Berlo'nun "bir iletişim olayındaki temel
kavramına dayanır. Berlo'ya göre bu öğeler: Kaynak, mesaj ve alıcıdır.
Bu model öğelerin birbirleriyle karşılıklı ilişkileri üzerinde durmadığı için
yönelik değildir. Dönüt modelde hiç bahsedilmemektedir. Model yalnızca
süreci için gerekli temel öğeleri belirgin biçimde ortaya koymaktır.
Berlo'ya göre kaynağın iletişim süreci içindeki davranışını belirleyen birkaç
mli faktör vardır. Bu faktörlerin başında konuşma, bir diğer ifade ile sözel
şajlar gelir. Öteki faktörlerde kaynağın bilgi düzeyi, tutumları, içinde yetiştiği ve
amakta olduğu sosyo-kültürel ortamdır.
Modelde, mesaj, kaynak tarafından gönderilen uyarıcılarla ilgilidir. Kaynak
fmdan özen gösterilmesi gereken nokta mesajın dinleyicilerin anlayabilmelerini
ııylaştırıcı biçimde sözel olarak kodlanabilmesidir. Mesajın yapısı belli bir
leyici kümesinin ve kullanılacak kanalın özellikleri göz önünde bulundurularak
ip düzenlenmelidir.
Kaynağın karşısında bulunan kişi ya da kişiler olan alıcı, iletişim zincirinin bu
beliren son halkasıdır. Kaynağın iletişim süreci içindeki davranışını
yukarıda saydığımız faktörler alıcı kesim için de geçerlidir. Başka bir
alıcının mesajı alma ve anlamlandırmasında tıpkı kaynak gibi, düşünme,
yorumlama vb. gibi iletişim becerileri, bilgi düzeyi, tutumları ve içinde
yaşamakta olduğu sosyo-kültürel ortam çok önemli rol oynamaktadır

DEGİŞTİRİLMİŞ BİLGİ KURAMI MODELİ
Değiştirilmiş bilgi kuramı modelinde, kaynak, bir mesajı gönderen kesimdir.
tek kişi, bir küme ya da bir kurum olabilir. Bu modelde kaynağın zihinde bir
uıı.,ı.,uuı

var olduğunu varsayılır. Bu düşünce bir iç dürtü ya da dışarıdan gelen bir

gösterilen bir tepkiden kaynaklanabilir. Genellikle bir düşünce başkasından
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elen bir uyarıcıya yanıttır. Düşüncenin gönderilmeye hazır sözel bir mesaj olması
in kodlanması gerekir. Verici, mesajı fiziksel sinyaller biçiminde bir kanala sokar.
.anal mesajın gönderildiği araç ya da ortamdır. "Dikkat dağıtıcı uyaran" olarak
ımlanan "gürültü" kanal içindeki uyaranı algılayıp onu kod açıcıya iletir, örneğin
ul koridorunda karşılaşan iki kişinin durumunu düşünelim. Burada, iletişim
asında, uyaranlar "seçici algı" aracılığıyla süzülür.
Bu model kişiler arası iletişiminin büyük bir kısmını sözel mesajlarla
ıklar. Model de iki kişinin karşılıklı konuşması durumunda da konuşan kişi bir
~şünceyiüretme, kodlama ve gönderme görevini yerine getirir (Yaylagül, 2011).
DEFLEUR' UN SHANNON-WEAVER'DEN UYARLAMASI (1975)
DeFleur (1975) üretilen mesajın anlamı ile alınan mesajın anlamı arasındaki
işki üzerine yapılan tartışmalarla ilgili olarak Shannon-Weaver modelini biraz daha
~liştirmiştir. DeFleur, iletişim sürecinde "anlamın" "mesaja" dönüştürüldüğünü
~de eder ve vericinin mesajı nasıl bilgiye dönüştürdüğünü ve daha sonra bilginin
eya bilgiyi oluşturan sinyallerin) kanallardan (örneğin kitle iletişim araçlarından)
çişini tanımlar. Modelde kanallardan geçip alıcıya giden bilginin kodu bu
samakta çözülerek mesaj özellikle sözel bir mesaj biçiminde hedefe ulaştırılır ve
ada bir anlama dönüştürülür (Defleur, 1975)
SCHRAMM' IN SHANNON'DAN UYARLAMASI
Schramm, Shannon'dan uyarladığı modelinde Shannon'un önemsediği
yönünü, kendisinin önemsediği mesajın alınması ve anlamlı
mbollere dönüştürülmesini bir arada düşünmüştür.
Schramm, modelinde kaynak ile alıcı arasındaki ortak yaşantı alanının
emini belirterek, anlamların ortak hale getirilebilmesi için tarafların birbirinin
şantı alanlarını dikkate almaları gerektiğini vurgulamaktadır.
Öğretme-öğrenme sürecinde de iletişimin en belli başlı amacı öğrencinin
~şantı alanını genişletmektir. Öğretim amaçlarının gerçekleştirilmesi için mesajın
elliklede sözel mesajın anlamı ve nasıl iletileceği büyük önem taşır.
Schramm'a göre iletişimin kalbi buradadır. Bir sınıf öğretmeni öğrencilerini
öğretim filmi için hazırlayabilir (filmin başlığı ile ilgili ön tartışma, içeriğin

.L::>

geçirilmesi vb.) ve film sonrası içinde filmden öğrenilenleri arttırmak için
tasarlayabilir. İdeal olarak öğrenciye sunulan malzeme yeterince
yaşantı alanı içerisinde olmalıdır ki, o öğrenci, ihtiyaç duyduklarını
enebilsin. Ne var ki, sunulanların bir kısmı alanın dışına düşerek bu alanın
µişletilmesini zorunlu kılabilir. Öğretmenin, sunulanları karıştırmasına meydan
emek için öğrencisinin yaşantı alanını genişletebilmesi bir çok faktöre bağlıdır.
törlerden belki de en önemlisi modelin esası öğrencinin yeteneği ve sözel
ajlarda kullanılan kelimeleri net, anlaşılır ve ortak anlam uyandırabilecek şekilde
lanrnasıdır (Windahl ve Mcüuail, 1997).
OSGOOD-SCHRAMM DAİRESEL MODELİ (1954)
Bu modele göre kaynak, mesajı kendi bilgi ve becerilerine (yaşantısına) göre
lar, alıcı da gelen mesajı kendi yaşantısına göre çözerek yorumlar. Alıcı, aldığı
·ete verdiği yorumu da katarak dönütünü kaynağa gönderir. Taraflar, sürekli
imde ve aynı anda hem kaynak hem de alıcı rolünü üstlenirler. Sözel mesajların
verişi iletişim sürecinin en geniş boyutunu oluşturur. Sınıf içi öğrenme-öğretme
cinde de iletişim kaynak ile alıcı açısından aynı biçimde işlemektedir. Öğretmen
sajını gönderir. Mesajı alan öğrenci kendi yorumuyla bir cevap verir, bir soru
r ya da bir açıklamada bulunur. Bu kez alıcı öğretmendir. Modele göre mesajı
almaz yorumlar ve tekrar bir mesaj vermek üzere kaynak rolüne geçer.
/,

Modelde yaşantıya ya da yaşantı alanına yer veriliyor olması olumlu
Kanalın yer almadığı modelde ilgi kaynak ve alıcıya yöneltilmiştir.
el, kaynak ve alıcının iletişim sürecindeki rolü açısından öğretme-öğrenme
cindeki öğretmenin ve öğrencinin rolünü iyi yansıtmakta, sözel mesajlarda ortak
ile yaşantı alanı arasında ilişki kurmaktadır (Windahl ve Mcüuail, 1997).
ÇİLENTİ MODELİ (1979)
Çilenti, Berlo modelindeki eksiklikleri gideren ve bir eğitim teknoloğu bakış
özellikle öğretme-öğrenme sürecini çözümlemeye yönelik bir model

Berlo, kaynak öğesi altında kaynağın mesajını iletmesinde önemli rol
faktörlere yer verirken, iletişim ve öğrenmede davranış oluşturmayı esas
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lan Çilenti bu faktörlerle birlikte kaynağın amacını ön plana çıkarmakta ve kaynakta
ar olan ve alıcısıyla paylaşmak istediği davranışlara yer vermektedir.
Modelinde mesaj ve kanal öğelerine de ayrıntılı olarak yer veren Çilenti, bu
"eleri öğretme-öğrenme sürecindeki karşılıklarıyla açıklamaya çalışmış, mesaj ve
al kapsamındaki tüm elemanların bir arada iletişim araç ve yöntemlerini
uşturduğunu belirtmiş özelliklede sözel mesajların etkileri üzerinde de durmuştur.
Modelde öğeler arası ilişki kurulmuş, alıcıdan kaynağa yönelen aydınlatıcı
nkıya (=dönüte) yer verilerek sürecin döngüsel olduğu vurgulanmıştır.
Çilenti'nin modeli gürültü kaynağına yer vermemektedir. Öte yandan,
ğiştirilmiş

bilgi kuramı modelinde görülen bir eksiklik bu modelde de
ile alıcı iletişim eylemine sırayla katılıyorlarmış gibi

belirtilen sınırlılığına rağmen, geliştirilme. amacı doğrultusunda
öğretme-öğrenme sürecindeki iletişimi iyi yansıtabilmektedir (Mutlu,

DANCE'İN SARMAL MODELİ (1967)
Dance, doğrusal iletişim modelleri ile dairesel iletişim modellerini
dairesel modellerin iletişim sürecini anlatmakta daha elverişli
larını ancak bu modellerin de bir sınırlılığı olduğunu belirtir. Dance'a göre
sel modelde iletişim sanki başladığı noktaya bir daire çizerek geri dönmektedir.
göre sarmal bir yapı, dairenin başarısız olduğu bazı durumları anlamayı
Dance, modelinde iletişim sürecinin başlanan noktalardan ileriye doğru
l.<et ettiğine ve şimdi söylenenin, daha sonra söyleneceklerin içeriğini ve biçimini
eyeceğine dikkati çeker.
Dance'a göre modeldeki sarmal, farklı durumlarda, farklı bireyler için farklı
ler alır. Bazılarında olay hakkında önceden sahip olunan bilgi nedeniyle sarmal
genişleme eğilimi gösterirken, daha az bilgiye sahip olanlarda ise yavaş yavaş
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Modele göre, öğretme-öğrenme sürecinde öğretmen, sözel mesajlarla ders
rı öğrencilerin gittikçe daha fazla bilgilendiklerini göz önüne alarak her yeni
ada ya da her yeni derste sunularını buna göre yapılandırmalıdır.
Dance'in modelinde iletişim sürecinin öğelerine yer verilmeyip, özellikle
dinamik doğası ve yaşantı alanlarının bireyden bireye ve zamandan zamana
!(gösterebileceği vurgulanmaktadır.
Bu model öğretme-öğrenme sürecindeki dinamizmi ve yaşantı alanlarında
çek farklılıkları ve farklılaşmaları temsil etmektedir. Her sözel mesaj bir

f

mesaj için içeriği ve biçimi belirleyecek bir özellik taşır (Windahl ve

TUBBS' UN BİREYLER ARASI İLETİŞİM MODELİ (1970)
Tubbs'un modeline göre uyarıcının içsel ya da dışsal, sözel ya da sözsüz,
)'a da kasıtsız olarak gönderilişinde bireyin fizyolojik ve psikolojik sistemi ve
ettiği alanın doğası gibi girdiler "süzgeç" işlevi görür. Ses dalgaları ve ışık
Ian gibi "kanallar", fiziksel sinyalleri iletmeye yarar. Bu sinyallerden bir kısmı
ın süzgecinden geçer ve alıcı "dönüt" olarak anılan ve onu kaynak rolüne sokan
sini verir. Bu süreç devam ettikçe sarmalın çevresi çoğalır. Çoğalan sarmal,
ime giren bireylerin giderek birbirlerini daha iyi tanıdıklarına, daha iyi
ıklarına, iletişim yeterliliklerinin arttığına ve kimi zamanlarda da aralarındaki
¢nin arttığına bir işaret sayılabilir.
Tubbs'un bireyler arası iletişim modeli sınıf içi öğretme-öğrenme sürecini
·yi temsil edebilmektedir. Sınıf içinde başlangıçta birbirini tanımayan ya da belli
larda az bilgiye sahip olan taraflar özelliklede sözel mesaj paylaşımları ile
ek ortak kıldıkları konuları çoğaltmakta, birbirlerinin yaşantı alanlarını
·.şlet~ektedir. Sınıf içindeki iletişim öğretmenle öğrenci, öğrenciyle öğrenci
inda geçen bireyler arası iletişimdir. Öğrencilerinden sözel bir uyarıcı alan
tmen, öğretmeninden ya da arkadaşlarından sözel bir uyarıcı alan öğrenci, bu
ıcıyı kendi yaşantılarına göre yorumlayarak anlamlılaştırmakta ve anlaşılacağını
indüğü bir biçimdeki tepkiye (dönütle) karşılamaktadır (Yaylagül, 2011).
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GERBNER' İN GENEL İLETİŞİM MODELİ (1956)
Bu modelin en özel yanı temsil ettiği ya da tanımladığı iletişim durumuna,
.e bağlı olarak farklı biçimler alabilmesidir. Modelin parçaları, mesajın
,.mesajın ve olayların algılanması gibi basit iletişim süreçleri kadar, karmaşık
süreçlerini tanımlamayı sağlayabilecek yapı taşları gibi kullanılabilir.
. anın ve üretmenin doğası ve ikisi arasındaki ilişki hakkında akla gelebilecek
da cevap aramaya elverişli bir modeldir.
~erbner, Shannon-Weaver modelinden farklı olarak, modeline "algı boyutu"

~lgısal Boyut:
üreç, gerçek bir olayla (O) ve bu olay bir alıcı (A) tarafından alınır ya da
. • Modelde sözü edilen (A) bir insan olabileceği gibi kamera gibi bir araç ta
(A)' nm (O)' ya ilişki algısı (01) <lir. Bu iletişim, sürecinin başlangıcındaki
oyutu oluşturmaktadır. (A)' yı kamere vb. gibi teknoloji ürünü bir araç

•~~•-~•-~~ı, bu araçların seçiciliğini yapımları ve kapasiteleri belirlemektedir.
mesajlar alıcının yeteneği ve kapasitesi ile ilişkili olarak
(Windahl ve Mcüuail, 1997).

ı.ıa.ıuauu

THAYER' İN İLETİŞİM SİSTEMLERİ ÖZET MODELİ (1968)
özet modeli iletişim düzeylerine ve bunların bilgi sistemleri ile
uı1'.Aau.,

almaktadır. Birinci düzey birey içi girdiler ve bilginin işlenmesidir.

düzey, iki birey sayısı (ya da "n" sayısındaki bireyler arası) iletişim
Örgütsel çözümleme düzeyi bireyleri birbirine ve çevreye
ağı ile ilgilidir. Teknolojik çözümleme düzeyi verileri
üreten, depolayan, çeviren, gösteren sistemleri temsil etmektedir.
modelini bir iletişim modeli olarak değil, sadece çoklu iletişim
ana çizgileri olarak sunmaktadır.
içindeki her bireyin, Thayer'in özet modelinde olduğu gibi sözel iletişim
içi, bireyler arası, okul içi (örgütsel) ve teknoloji ile iletişimi söz
Sınıftaki öğrenci (öğretmen gibi) bir yandan tüm sistemleri etkilemekte
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ir yandan da bu sistemler tarafından etkilenerek iletişimsel bir ürün olarak
lişmektedir (Yaylagül, 2011).

SÖZEL MESAJ DÜZENLEME SÜRECİ İLE İLGİLİ
ARAŞTIRMALAR
rkiye' de Yapılan Araştırmalar:
Küçükahmet'in

(1976)

"Öğretmen

Değerlendirme"

konusundaki

veriler yaygın olarak kullanılan Minesota Öğretmen tutumları
Self Evaluation Cheecklist for teacher' dan normalize edilen
ğretmenlerin kendi kendilerini değerlendirmeleri için 'Kontrol Listesi' araçlarla
oplanmıştır.

1973

yılında öğretmen yetiştiren kurumlarda çalışmakta olan

"\retmenlerden toplanan verilere dayalı olarak elde edilen başlıca sonuçlar şöyle
tlenebilir: Öğretmen tutumları, öğretim alanına göre dağılımında olumludan
suza doğrudur. Kıdeme göre incelendiğinde 7-13 yıllık kıdeme sahip
retmenlerle olumlu kategori odak noktası olmak üzere, kıdemler arttıkça ve
aldıkça öğretmenlerin tutumlarının aritmetik ortalamalarının azaldığı dikkati
kmektedir. Öğretmenlerin çoğu kendilerini fiziksel nitelikleri entellektüel
telikler, sosyal nitelikler, diğer kişilik özellikleri, konu bilgisi genel öğretim
teneği.sınıf kontrolünün

idaresi, etkinlikleri bilme ve düzenleme,mesleki

ıımlar.çevre ilişkileri,kendi kendini geliştirmeye karşı tutum bakımından "iyi" ve
ok iyi" bulmaktadır. Ve öğretmenlerin tutumları ile kendi değerlendirmeleri
sında; çalışkan kuruma göre yüksek ilişkinin olmasına karşın kıdeme göre hiçbir
ki bulunmamıştır. İnsiyatife göre ise negatif ilişki bulunmuştur.
Uçan ve diğerlerinin (1980) "Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Araştırma"
ışmasında, Ankara'da yüksek okul düzeyindeki öğretmen yetiştiren kurumlarla
1i olarak yaptıkları araştırma bulguları Küçükahmet'in (1976) araştırmasını
ekler nitelikte görülmekle birlikte örnekleme giren öğretim elemanlarının çoğu
dini "yeterli" ve "oldukça yeterli"olarak değerlendirmişlerdir.
Açıkgöz ve ün (1984) "Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idari Bilimler
ültesinde çalışan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretmen davranışları" isimli
tırmalarda araştırmacılar tarafından geliştirilen 24 maddelik '' sınıf içi öğretmen
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gözleme ölçeği" ile toplanan verilerden başlıca şu sonuçlar elde

I-Öğretim elemanlarının çoğu öğrencilere dostça davranma, jest, mimik ve
es tonunu uygun biçimde ayarlama ve ders dışı kişisel yaşantılardan söz etmeme
avranışlarında "iyi"

puan; görsel - işitsel araç kullanma, çeşitli öğretim

ekniklerine yer etme dersi sona erdirme ve bir sonraki ile bağ kurma, öğrenci
anlışlarını düzeltme ya da eksikliklerini giderme gibi davranışlarda "kötü" puanlar
mışlardır.
2-Öğretim elemanlarının "orta" aldıkları davranışlar soruyu gruba yöneltme,
ru sorunca öğrencilere düşünme zamanı bırakma, öğrencilerin dikkatini canlı tutma

Gömleksiz (1988) "Demokratik bir sınıf ortamı açısından Hacettepe Eğitim
ültesi öğretim elemanları ve öğrencilerin davranışlarının değerlendirilmesi"
aştırmacı tarafından yapılan bir çalışma. ile incelenmiştir. Araştırma sonunda,
pğrenci ve öğretim elemanlarının demokrasiilkelerini katılımı ile birbirlerinin sınıf
davranışlarını

değerlendirmeleri

arasında

önemli

farklılıklar

Uysal (1990) "Öğretmen üyesi ve ders değerlendirme formu" isimli
alışmasında ders veren öğretim üyesinin öz eleştirisi ve daha iyi bir öğretim
~tkinliğinin gerçekleştirilmesi amaçlandırılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen,
ğlçme aracında öğretim üyesinin verdiği ders ile ilgili olarak dersin içeriği, amaçları,
prganizasyonu, kaynakları, ödev sistemi, ara sınav sistemi, öğrencilerin derse ilgisi
e dersin genel değerlendirmesi maddeleri yer almaktadır. Adı geçen araçta öğretim
ilgili olarak; öğretim elemanı'nın ders bilgisi, ilgi ve kültür sınırları,
ve telafuzu, not vermemesi, derse ilgisi, dersin organizasyonu, derse
akimiyeti, tartışmaya ve eleştiriye açıklığı, sınıfta disiplin sağlama yeteneği ve
hareket tarzı, öğrencilerine yakınlık ve ilişkisi, kendi sınırlılığını tanıması,
hoşgörülük ve şakadan anlama, genel değerlendirme ve başka noktalardır. Bu araç ile
öğrenciler tarafından bireysel olarak değerlendirilmesi
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Açıkgöz (1990) "İnönü üniversitesi öğretim elemanlarının öğrenciler
arafından değerlendirilmesi" isimli araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen
anketle öğretim elemanlarının öğretmen - öğrenci ilişkileri sınıf yönetimi, sınıf içi
ğretmen davranışları ve kişilik özellikleri boyutlarındaki öğrenci değerlendirmeleri
apılmıştır.

Bu araştırmanın

bazı

sonuçları

şunlardır; Öğrenciler

öğretim

lemanlarını genel olarak "orta" düzeyde değerlendirmektedirler. Öğrenciler kendi
cümleleriyle yaptığı değerlendirmede öğretim elemanlarını, öğretmen-öğrenci
jlişkilerini,ders işleme,not verme ve konu alanlarındaki yeterlilik açısından olumsuz
değerlendirilmişlerdir.Öğrencilerin değerlendirmeleri öğrencinin cinsiyetine, öğretim
~lemanının konu alanına ve ünvanına göre önemli farklılıklar göşternıektedir.
Bolat (1990) "Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanı- Öğrenci İletişimi" isimli
1989- 1990 öğretim

yılında

Hacettepe

Üniversitesi

Eğitim

Fakültesinde ders okutan ya da danışmanlık yapan öğretim elemanları ve öğrenciler
üzerinde çalışmıştır. Öğretim elemanları ve öğrencilerin öğretim elemanı- öğrenci
iletişiminde karşılaştıkları engeller konusundaki engeller incelenmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuçlardan bazıları şöyledir; Öğrencilere göre; Öğretim elemanlarının
öğrencilere soru sormaya, düşüncelerini açıklamaya, dershane dışında görüşmeye
cesaretlendirmedikleri, öğrencilere saygı göstermedikleri ve eşit davranmadıkları,
sınıf dışında yeterli zaman ayırmadıkları, derslerde konuları açık ve anlaşılır bir dille
açıklamadıkları,

öğrencilerin

düşüncelerini

öğretim

elemanına

özgürce

söyleyemedikleri ve konuşmaktan çekindikleri şeklindedir. Öğretim elemanları ise
bunları iletişim engeli olarak görmediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşleri
cinsiyetlerine ve okudukları bölümlere göre farklı bulunmuştur.

Deryakulu (1992) "Öğretim Elemanı-Öğrenci Arası İletişimde İstenilen
Öğretim Elemanı Davranışlarının Gösterilmesini Engelleyen Faktörler" isimli
çalışmasında sınıf mevcudunun kalabalık olması, öğretim elemanının demokratik
davranamaması, öğretim elemanlarının kendilerine olan güvensizlikleri, öğrencilerin
ve öğretim elemanlarının kişilik özelliklerini, öğretim elemanlarının kişisel
yetersizlikleri

istenilen öğretim elemanı-öğrenci iletişimin etkileyen

olarak

belirlenmiştir.
Akgöl (1994) "Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin
İdeal Bir Öğretim Elemanı'nın Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri ile Kendi
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Öğretim

Elemanlarının

Bu

Niteliklere

isimli araştırmada "kişilik", "mesleki",
insan

ilişkileri"

incelenmiştir.

Tarama

türündeki

Uygunluklarının

"ölçme değerlendirme",

bu araştırma

Buca

Eğitim

akültesi, Gazi Eğitim Fakültesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim
Jemanları ile son sınıf öğrencilerinden oluşan evrenden randomla alınan (350 son
ıııf öğrencisi
aştırmaya

ve

153 öğretim

elemanı)

ömeklem

göre: İdeal bir öğretim elemanında

·erekliliğine

öğrencilerin

atılmışlardır.

Fakültelere

%85'i,

öğretim

üzerinde

bulunması

elemanlarının

yapılmıştır.

Bu

gereken 64 niteliğin
% 87'si

tarn olarak

göre öğrenciler ile öğretim elemanları bu niteliklerin

erekliliği konusunda farklı düşünmüşlerdir. Fakültelere göre öğrenciler ile, öğretim
lemanları bu niteliklerin kendi öğretim elemanlarında

bulunması açısından farklı

eğerlendirmelerde bulunmuşlardır. Öğrencilerin bu açıdan yaptıkları değerlendirme,
gğretim elemanlarına göre daha düşük derecede olmuştur. Deneklere ilişkin kişisel
'bilgi değişkenlerinin pek çoğu açısından hem öğrenciler h~m.de öğretim elemanları,
ideal bir öğretim elemanında bulunması gereken niteliklere.len oluşan
)'mesleki", "ölçme değerlendirme",

"insan ilişkileri" nitelik.boyutlarının

"kişilik",
. gerekliliği

onusunda birbirinden anlamlı bir biçimde farklılaşmışlardır. Benzer farklılıklar aynı
p.eneklerin bu nitelik boyutları açısından kendi öğretim elemanlarını değerlendirme
dereceleri arasında da görülmüştür.
Çakmak (1995) "Yükseköğretimde
Öğrencilerin

Beklentileri"

konulu çalışmasında,

gerçekleştirdikleri
gerçekleştiremedikleri,
etkilediği,

öğretim elemanı ve öğrencilerin

sosyo-kültürel

etkinlikleri

yeterli

oranda

sınıf ortamında öğrenci sayısının fazla olmasının iletişimi

öğretim elemanlarının

lemanlarının

Öğretim Elemanı- Öğrenci İlişkilerinde

öğrenci psikolojisini

öğrencilere

eşit davranması

gerektiği, öğretim

ve gelişimini iyi bilmeleri gerektiği, öğretim

elemanlarının öğrencileriyle her konuda iletişim kurması gerektiği gibi beklentileri
lduğu saptanmıştır.
Çam

(1997)'ın

"İletişim

Becerileri

Eğitimi

Programının

Öğretmen

Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi" başlıklı
araştırmasında,
programının,

iletişim
öğretmen

becerilerini
adaylarının

geliştirmeye

yönelik

ego durumları

puanları

hazırlanan

eğitim

ve problem

çözme

becerisi algıları üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma sonunda; iletişim engellerini
geliştirmeye yönelik eğitim programlarının öğretmen adaylarının Eleştirel Ebeveyn,
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Koruyucu Ebeveyn, Yetişkin, Çocuk ego durumu puanları ve problem çözme
becerisi algısı üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu bulunmuştur. Programın
çocuk ego durumu puanları üzerinde etkisinin olmadığı görülmüş, deney grubu ego
gramının, kontrol grubu ego gramına göre daha uygun olduğu gözlenmiştir.
Bangir (1997) tarafından yapılan "Sınıf İçi İletişime İlişkin Öğretmen
Öğrenci Davranışları, Görüşleri ve Önerileri" adlı çalışmada araştırmanın evrenini
Ankara ilindeki MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Kız Meslek ve
Anadolu Meslek liselerinde bulunan öğretmen ve öğrenciler oluşturmuştur.
Ömeklemini ise bu liselerde çalışan 20 resim öğretmeni ve her öğretmenin sınıfında
5 öğrenci olacak şekilde 100 öğrenci oluşturmuştur. Veriler gözlem veanket yolu ile
toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarından bazıları şunlardır; Sınıf içi iletişimi
kolaylaştırıcı ve engelleyici davranışlar öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre anlamlı
farklılık göstermektedir. Öğrenci görüşleri çoğu davranışta fazla iyimser ve
abartılıdır. Etkili konuşma, derse girişte sınıfı selamlama, öğlecilerin özel
sorunlarıyla ilgilenme, anlayışlı ve hoş görülü davranın~ın/ sınıf içi iletişimi
kolaylaştırıcı sözlü öğretmen davranışlarından en sık gösterilenlerolduğıı;öğrencileri
övücü ifadeler kullanma, derste güncel konulara yer verme, gerçek-yaşamdan yerinde
vermenin, sınıf içi iletişimi kolaylaştırıcı sözlü öğretmen
en az gösterilenler olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerin sözlü
avranışlarda araç ve yöntemleri kullanmada etkili olmadıkları görülmektedir. Güler
üzle selamlama, gülümseme, göz iletişimi, baş sallama gibi onaylayıcı jest ve

mimikler, sıraların arasında dolaşma, temiz ve düzenli bir giyim ise sınıf içi iletişimi
J

olaylaştırıcı sözsüz öğretmen davranışlarından en sık gösterilenler, öğrencinin
ırtını sıvazlama ve baş okşama ise en az gösterilenler olarak belirtilmiştir.
fkelenme, öğrencinin hatasını dile getirme, yüksek ses tonuyla konuşma gibi sınıf
·çi iletişimi engelleyici davranışların az ve orta derecede gösterildiği iletişimi
ngelleyen bir başka unsur olan tek kaynağa bağlı ders anlatma davranışının ise
qğretmenlerin yarıya yakını tarafından gösterilmekte olduğu ortaya çıkmıştır.
ıdeme göre bakıldığında ise 6-1 O yıllık öğretmenlerin diğerlerine göre iletişimi
olaylaştırıcı davranışları daha sık gösterdikleri belirlenmiştir ancak bu kıdemdeki
~ğretmenlerin ise öğretmenlik bilgisi ve deneyimi gerektiren davranışlarda daha az
paşarılı oldukları gözlenmiştir.
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Arslantaş (1998) tarafından yapılan "Sınıf Yönetiminde, Öğretmen İletişim
Becerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri" isimli araştırmada sınıf
yöneticisi olan öğretmenlerin iletişim becerilerinin kendileri ve öğrencileri tarafından
nasıl algılandığı ve bağımsız değişkenlere göre bu algıların anlamlı fark gösterip
göstermediğini test edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen iletişim
becerilerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında. 05 anlamlılık düzeyinde
saydamlık ve eşitlik boyutlarındaki, davranışlarda anlamlı farklar bulunurken,
empatik,

eşitlik ve yeterlilik

boyutlarındaki

davranışlarda anlamlı

farklar

bulunmamıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, en son mezun oldukları okul, yaş ve kıdem
değişkenlerinin, gösterdikleri iletişim becerileri ile ilişkili olmadığı sonucuna
varılmıştır. Öğrencilerin, öğretmen iletişim becerilerine ilişkin görüşleri, cinsiyet,
ilgi ve annelerin eğitim durumlarına göre anlamlı fark gösterirken,
babaların eğitim durumu ve kimin yayında kaldığı değişkenlerine göre anlamlı fark
göstermediği görülmüştür.

Öztürk'ün (2000) "Sınıf İçi Etkileşim" adlı çalışmasında, çalışma evrenini
Ankara merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem olarak Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından Okul Deneyimi I dersinde gözlem yapmak için belirlenen 24
ilköğretim ve 4ortaöğretim okulu olmak üzere 28 okul araştırmaya alınmıştır.
Araştırmanın örneklemini ilköğretim birinci kademe 459, ikinci kademe 306 ve
ortaöğretim 149 olmak üzere toplam 914 öğretmenin sınıfı oluşturmuştur. Veri
toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan "Sınıf İçi Öğretim Faaliyeti
Gözlem Formu'nun "Sınıf İçi Etkileşim" alt boyutu kullanılmıştır. Araştırmada elde
edilen bulgulardan bazıları şöyledir; Sınıf içi etkileşim davranışları genel olarak orta
derecede görülmektedir. Sınıf içi etkileşim davranışlarının kullanılması öğretmenin
cinsiyetine ve kıdemine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir, sadece "sınıfta
öğrencilerle ilgilenmeden dersi anlatma" ve "başarı ve iyi davranışları pekiştirme"
davranışlarını göstermede bayan öğretmenler, erkek öğretmenlerden anlamlı
derecede yüksek bir başarı elde etmişlerdir. Dersler itibariyle Sosyal ve Türkçe grubu
öğretmenleri

Matematik

öğretmenlerinden

anlamlı

derecede

başarılı

görülmektedirler. Öğretim kademelerine göre, ilköğretim birinci kademe ve orta
öğretim öğretmenleri, ilköğretim ikinci kademe öğretmenlerine göre sınıf içi
etkileşim davranışlarını kullanmada anlamlı derecede başarılıdırlar.
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Üre, Sünbül ve Bozgeyikli (2001) "Öğretmen Adayı Öğrencilerin Kişiler
İlişkilerde Farkındalık Düzeyleri" isimli çalışmalarında, öğretmen adayı
öğrencilerin kişiler arası ilişkilerde farkındalık düzeyi, cinsiyet, yerleşim yeri ve
mezun olunan lise değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır.
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katılmıştır. Araştırmada, William E. Snell'in, Kişilerarası
İlişkide Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. İlişkide bilinç ve görüntü açısından kız ve
erkek öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark bulunamamış; ilişkide kaygı
boyutunda ise bayan öğretmen adayların, erkeklere kıyasla daha yüksek ilişki ve
iletişim kaygısı geliştirdikleri belirlenmiştir. Yerleşim yerlerine göre, ilişkide bilinç
ve ilişkide . görüntü boyutunda anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamış; buna karşın
ilişkide kaygı boyutunda manidar düzeyde bir fark bulunmuştur. Öğretmen adayı
öğrencilerin mezun oldukları lise türlerine göre ilişkide farkında olma düzeyleri
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Erdoğan'ın (2001) "Sınıf Yönetiminde ·Öğrenci Kpnti:olü AçısınclanOlumlu
Öğretmen-Öğrenci İlişkisi" adlı araştırmasının evrenini2000-200L eğitim öğretim
yılı I. yarıyılında Edime ili merkez ve ilçelerinde görev yapan öğretmenler ile lise
son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma, 500 öğrenci ve 150 öğretmenin
gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiş, değerlendirmeye 356 öğrenci ve 112 öğretmen
anketi alınmıştır. Araştırmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile
öğrenim gören öğrencilerin olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri algıları ve bu algılar
arasındaki anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından
geliştirilen

"Ortaöğretimde

Olumlu

Öğretmen-Öğrenci

İlişkileri

Anketi"

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyetlerine göre öğretmenlerin olumlu
öğretmen-öğrenci ilişkileri algıları puanları arasında kadınlar lehine anlamlı fark
bulunmuştur. Yaşlarına, görevdeki kıdemlerine, halen çalışmakta oldukları okulda
geçirdikleri hizmet sürelerine, son mezun oldukları eğitim kurumlarına göre
öğretmenlerin olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri algıları puanları arasında anlamlı
fark bulunmamaktadır. Cinsiyetlerine, anne ve babanın mesleğine göre öğrencilerin
olumlu öğretmen öğrenci ilişkileri algıları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Anne ve babanın öğrenim düzeylerine göre ve ailenin aylık gelirine göre ise anlamlı
fark bulunmuştur. Anne ve babasının öğrenim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile anne
ve babasının öğrenim düzeyi lise ve üniversite olanlar arasında anlamlı fark vardır,
anne ve babanın eğitim düzeyi öğrencinin toplumsal ilişkilerini ve gelecekle ilgili
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beklentilerinin etkilemektedir. Ailenin gelir düzeyi açısından 50-300 milyon gelire
sahip ailelerden gelen öğrencilerle 300 milyon ve yukarısı gelir düzeyine sahip
ailelerden gelen öğrencilerin olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri algıları arasında
anlamlı fark bulunmaktadır. Bu bulgu ekonomik güç ile insan ilişkileri arasında
doğru orantı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerin olumlu
öğretmen-öğrenci ilişkileri algıları arasında öğretmenler lehine anlamlı fark olduğu
saptanmıştır ve öğretmenlerin algıları çok iyi düzeyde olumluluk göstermektedir.

Şen ve

Erişen

(2002)

"Öğretmen

Yetiştiren

Kurumlarda

Öğretim

Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri" adlı çalışmasında Etkili öğretmenler;
düşünen, soru soran, eleştiren, gelişme ve yeniliklere açık, kendini sürekli yenileyen,
mesleğini seven kişilerdir. Bu niteliklere sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için
ise, öncelikle onları yetiştiren öğretim elemanlarının söz konusu niteliklere sahip
olması gerekmektedir. Bu araştırmada öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim
elemanlarının gösterdikleri "etkili öğretmenlik özellikleri? b~lirlenmey~çalışılmıştır.
Etkili öğretmen özellikleri konusunda yapılan bu araştırmanın sonuçlarına, öğretmen
adaylarının görüşleri açısından bakıldığında, "alanıyla ilgili ilke ve kavramları
bilme" gibi bazı davranışlar öğretim elemanlarının çoğu tarafından gösterilmekle
birlikte, 9 boyut ve 95 davranıştan oluşan etkili öğretmen özelliklerinin büyük bir
çoğunluğunun öğretim elemanlarının "bir kısmı" tarafından yapıldığı veya öğretim
elemanlarının "bir kısmı"nın bu davranışlarda yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak,
öğretim elemanlarının görüşleri açısından etkili öğretmenlik özelliklerini gösterme
veya yapma konusu değerlendirildiğinde, öğretim elemanları davranışların büyük bir
çoğunluğunu "genellikle" gösterdiklerini ya da bu davranışlarda "oldukça yeterli"
olduklarını ifade etmektedirler. Sonuçlara öğretim elemanlarının görüşleri açısından
baktığımızda, öğretmen yetiştiren fakültelerde (belki de sadece uygulama yapılan
fakültelerde) eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için öğretim elemanlarının etkili
öğretmenlik özellikleri konusunda çok fazla bir önlem almaya gerek kalmayacağı
düşünülürken, öğretmen adaylarının görüşleri açısından baktığımızda bu konuda bazı
çalışmaların

yapılması

ve

eksikliklerin

giderilmesinin

kaçınılmaz

olduğu

anlaşılmaktadır.

Günay (2003) "Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin
Değerlendirilmesi" isimli araştırmada sınıfı yönetirken öğretmenlerin gösterdiği
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iletişim becerilerine ilişkin algıların değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonunda
sınıf öğretmenlerinin kendi iletişim becerilerine ilişkin algıları çok olumlu olduğu,
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kıdeme göre farklılaşma
saptanmıştır. 21 yıl ve üstü kıdeme sahip sınıf öğretmenleri ile 1-5 yıl, 6-10 yıl ve
1 1-15 yıl kıdeme sahip sınıf öğretmenleri arasında farklılık görülmüştür. 21 yıl ve
üstü kıdeme sahip öğretmenler diğer öğretmenlere göre kendi iletişim becerilerine
ilişkin algıları yüksektir. Sınıf öğretmenlerinin çalıştıkları okulların sosyo- ekonomik
düzeylerine göre algılarının farklılaştığı saptanmıştır. Öğretmenlerin kendi iletişim
becerilerine ilişkin algılarının çalıştıkları okulların sosyo- ekonomik düzeylerinin
yükselmesiyle doğru orantılı olarak olumlulaştığı görülmüştür. Okuttukları sınıflara
göre kendi iletişim becerilerine ilişkin algılarında anlamlı bir farkbulunmamıştır.

Pehlivan (2005) "Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine
Bir Çalışma" adlı araştırmada, Hacettepe Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim
Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının iletişim becerisi algılarının sınıf
cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır.
kız, 124 erkek toplam 592 aday öğretmen üzerinde yapılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının ileti_im becerisi algıları oldukça
(78.80). Adayların algıları arasında cinsiyetlerine göre bir farklılık
olmadığı anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarının ileti_im becerisi algılarına sınıf
açısından bakıldığında 1. sınıf ile 4. sınıf arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının iletişim becerisi algı düzeyleri
ortalamalarının kız adaylar lehine anlamlı bulunması ise araştırmanın bir diğer
sonucudur.
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Başarı (2007) "Sınıf İçi İletişim Aksaklıklarına Yönelik Öğretmen- Öğrenci
Görüşleri" isimli araştırmasında, ilköğretimde öğrenim gören 3-4 ve 5' inci sınıftaki
öğrencilerin

öğretmenleriyle

iletişim

engelleri

incelenmeye

çalışılmıştır.

Araştırmada, "Sınıf içi iletişim aksaklıklarına yönelik öğretmen - öğrenci görüşleri
nelerdir?" sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmanın verileri, 2007-2008 Eğitim
Öğretim yılı, Sivas ili Ulaş ilçesindeki merkez ilköğretim kurumlarında öğrenim
gören 472 adet öğrenci ve 120 adet öğretmenin ankete verdiği yanıtlar doğrultusunda
oluşturulmuştur. Araştırmada ulaşılan sonuçlar. Sınıf içi iletişim aksaklıklarına
yönelik öğretmen görüşleri; Ders esnasında öğrencilere davranışlarıyla ilgili eleştiri
ve uyarılarda bulunma konusunda her zaman, sınıf içi tüm etkinliklerde öğrenci
önerilerini dikkate alma, öğrenci düşüncelerini almak üzere sınıf içinde önceden
gündemi saptanmayan toplantılar düzenleme, sınıf içi iletişimde mesajların içeriğine
uygu ve değerlerimi de katarak iletme, öğrencilerin özel günlerini paylaşmaya özen
gösterme, öğrencilerin sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşlerini almak üzere öneri
kutusu veya isimsiz anket uygulama yoluyla bilgi alma, • başarısızlık gösteren
öğrencileri kendi halinde bırakma konusunda ara sıra iletişim aksaklığı olduğu

şeklindedir. Sınıf içi iletişim aksaklıklarına yönelik öğrenci görüşleri; Öğretmenler
ınıftaki her öğrencinin verileni öğrenebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanma,
öğretmenler ders esnasında öğrencilere davranışlarıyla ilgili eleştiri ve uyarılarda
bulunma, öğretmenlerin öğrencilerin bildiği ve kullandığı sözcükleri kullanmaya
zen gösterme, öğretmenler öğrencilerle konuşurken öğretmen-öğrenci arasındaki
'fiziksel mesafeye dikkat etme, öğretmenler başarısız öğrencilerin ön sırada oturması
erektiğine inanma, öğretmenler başarısı düşük öğrencilere de başarısı yüksek
lanlar kadar soruları yanıtlama süresi verme, öğretmenler sınıfın tamamı yerine
lumsuz davranış gösteren öğrencilerle ilgilenme konusunda her zaman, öğretmenler
ğrencilerin beden diliyle verdikleri mesajları dikkate alma, öğretmenler sınıf içi
letişimde mesajların içeriğine duygu ve değerlerini de katarak iletme, öğretmenlerin
l>ğrencilerin özel günlerini paylaşmaya özen gösterme konusunda ara sıra iletişim
ksaklığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sınıf içi iletişim aksaklıklarına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri
asındaki farklılıklar; Öğretmenler sınıf içi iletişim aksaklıklarının, sınıf içi tüm
tkinliklerde öğrenci önerilerini dikkate alma, öğrenci düşüncelerini almak üzere
nıfta gündemi saptanmayan toplantılar düzenleme, öğrencilerin sınıf içi
avranışlarına ilişkin görüşlerini almak üzere öneri kutusu veya isimsiz anket
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uygulama yoluyla bilgi edinme ve başarısızlık gösteren öğrencileri kendi haline
bırakma konusunda aksaklık gördüklerini belirmişlerdir.
Öğrenciler sınıf içi iletişim aksaklıklarının öğretmenlerin sınıftaki her
öğrencinin verileni öğrenebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanma, öğretmenlerin
öğrencilerin

bildiği

ve

kullandığı

sözcükleri

kullanmaya

özen

gösterme,

öğretmenlerin öğrencilerle aralarındaki mesafeye dikkat etme, başarısız öğrencilerin
ön sırada oturması gerektiğine inanma, başarısı düşük öğrencilere başarısı yüksek
olanlar kadar yanıtlama süresi verme, sınıfın tamamı yerine olumsuz davranış
gösteren öğrencilerle ilgilenme, öğretmenlerin öğrencilerin beden diliyle verdikleri
mesajları dikkate alma konusunda iletişim aksaklığı olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, mezun olunan
son eğitim kurumu ve çalıştıkları okuldaki mesleki kıdem bağımsız değişkenlerine
ilişkin anlamlı bir fark bulunmuştur.
Öğrencilerin görüşleri arasında cinsiyet, anne-babanın öğrenim durumu,
anne-babanın mesleği ve ailenin aylık geliri bağımsız değişkenlerine ilişkin anlamlı
bir fark bulunamamıştır.

Yılmaz, Yoncalık ve Çimen (2010) "İletişim Becerisi İle Öğretimde Yeterlik
Arasındaki

İlişkinin

Öğrenci

Algılarına

Göre

Değerlendirilmesi"

isimli

araştırmalarında beden eğitimi ve spor alanında hizmet veren öğretim elemanlarının
iletişim beceri düzeyleri ile öğretim becerileri arasındaki ilişkiyi öğrenci algılarına
göre ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, Ahi Evran, Karadeniz Teknik,
Atatürk, Muğla Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü/Yüksekokullarında
öğrenim

gören

458

öğrencinin katılımı

ile

gerçekleştirilmiştir.

Verilerin

toplanmasında, Blatt ve Carolyn (1993) tarafından geliştirilen ve Ergin ve Geçer
(1999) tarafından Türkçe' ye uyarlanan "Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri"
ve "Öğretim Elemanlarını Değerlendirme" ölçekleri kullanılmıştır. Betimsel
nitelikteki bu araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri ile öğretim
elemanlarının etkili fakat geliştirilmesi gereken iletişim becerilerine sahip oldukları
sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının iletişim becerileri ile öğretim
becerileri arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=571; p<0.01).
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Yurtdışında Yapılan Araştırmalar:

Longmire ( 1981) Araştırmasında "Başarılı Öğretimde Kolej Öğretmenlerinin
Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki"'yi bulmaya çalışmıştır. Elde ettiği bulgulara
göre; çabuk vazgeçme, ağır ve sorumluluk gerektiren görevi üstlenme ve iyi kalplilik
ile başarılı öğretim arasında ilişki bulunmuş, öğretmenin yaşı ve deneyimi ile başarılı
öğretim arasında ilişki bulunamamıştır.
Miron (1983) "Etkili Öğretim" in özelliklerinin belirlenmesi ve değişik
alanlardaki öğrencilerin bu konudaki görüşlerinin farklı olup olmadığını saptamak
amacıyla Tel-Aviv Üniversitesi'nin çeşitli fakültesindeki 589 ikinci sınıf öğrencisi
üzerinde çalışılmıştır. Farklı alanlardaki öğrencilerin görüşlerinin farklı olup
olmadığını test etmek için de faktör analizi yapılmış, bunun sonucunda da dört boyut
ortaya çıkmıştır. Bunlar; öğretmen'in 'dersi sunma' 'danışmanlık'

, 'kişisel

gelişimine katkı' ve 'kişisel özellikler boyutlarıdır.
Araştırma sonuçları şöyle özetlenebilir; İsrail Üniversite öğrencileri, öğretim
elemanlarının öğretim yöntemleri ve bu yöntemler, etkililiği ile diğer akademik
niteliklerini ayırt etmişlerdir. Öğrenciler tarafından akademik olmayan kişisel
özellikler ile öğretim sürecinin ilişkili olduğu ortaya konmuştur.
Vatthaisong (1983) Tayland'lı

üniversite öğrencilerin etkili öğretim

elemanları özelliklerine ilişkin algıları arasında, cinsiyet, konu alanı, kampüs
büyüklüğü ve not ortalamasına dayalı farkların olup olmadığı ve öğrencilerin
algıladıkları etkili öğretim elemanı özellikleri saptanmaya çalışılan araştırmada;
cinsiyet konu alanına, kampüs büyüklüğüne ve öğrencilerin not ortalamalarına göre
anlamlı farklılık göstermektedir. Bu araştırmada en önemli etkili öğretim elemanı
olarak şunlar belirlenmiştir; Konu alanına ilişkin geniş bilgi sahibi olmak, konuya
gerçek ilgi duyma, öğrenci eleştiri, öneri ve yaratıcılıklarını dikkate alma, derslerle
ilgili materyaller ve yapacağı işler konusunda planlı olma, sınıf içinde ve dışında
öğrencilere danışmanlık yapabilmelidir.
Good (1984) "Öğrenci başarısı ile öğretmen davranışları arasındaki ilişki"'yi
incelemiştir. Bu araştırmalarda; öğretmenin zamanı kullanımı, sınıf düzeni,
öğretmenin beklentileri, öğretmenin etkililiği, öğretmen davranışları boyutlarındaki
nitelik ve etkinlikler araştırılarak öğrenci başarısı üzerine öğretmenin alan bilgisi,
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ders anlatma yöntemi, öğrencilere soru sorması, öğrenci tepkisine yanıt vermesi,
öğrencilerini

araştırmaya

yöneltmesinin

öğretimde

etkili

olduğu

sonucuna

ulaşılmıştır.
Jackson (1992) "Lise öğrencilerinin en iyi öğretmenin özellikleri" hakkındaki
açılarını ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı araştırmada 650 lise öğrencisi
üzerinde çalışmıştır. Lise öğrencilerinin 'en iyi' öğretmen hakkındaki fikirleri
katılanların cinsiyetine, ırkına, okulların eğitim seviyelerine, öğretmenlerin eğitim
durumlarına göre değişim gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Bencuya (2003) "Öğretmenlerin İletişim Becerisi Eğitimi Almasının
Öğrenciler Üzerindeki Etkileri" isimli araştırmasında okullarda öğretmenler için
düzenlenen iletişim becerileri ve sınıf iklimi eğitiminin öğrenciler üzerindeki
etkilerini bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada eğitim alan eğitim alan
öğretmenlerin kendi duygularını ifade etmekte, öğrencilerini dinlemek ve onların
duygularını anlamakta, sınıf içinde olan olaylar karşısında. duygularını·yönetmekte
eğitim almayanlara oranla anlamlı farklılık gözlenmiştir. Cinsiyet faktörünün bir
farklılık yaratmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin branşlarında anlamlı farklılıklar
olduğu gözlenmiş. Eğitim öğretmenlerin becerilerini arttırdığı ve öğrenciyle olan
diyalogun olumlu yönde değişerek öğrencinin öğrenme sonuçlarının arttığı
gözlemlenmiştir. Eğitim almış öğretmenlerin kendilerini daha iyi ifade ettiği
açıklanmıştır.

BÖLÜM3
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren örneklem, verilerin toplanması,
çözümlenmesi ve yorumlanmasıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli
Bu araştırmanın amacı, Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo 'yu kullanabilme yeterliliklerini
öğrenci görüşleri temelinde belirlemeyi amaçlayan tarama modeli niteliğinde eğitim
fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'
yu kullanabilme yeterlilikleriyle ilgili verilere öğretmen adayı öğrencilerle, sınıf
ortamında öğretim elemanlarını en iyi gözlemleme durumunda olan öğrencilerce
ulaşılacağına inanıldığından araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.

Evren Örneklem (Çalışma Grubu)
Araştırma evrenini (çalışma grubunu) 2011-2012 öğretim yılı bahar
döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 590, Okul Öncesi
Öğretmenliği Bölümü 630, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 412,
Matematik Bölümü öğrencileri 81, toplam 1713 öğrenciden oluşturmuştur. Araştırma
evreni içerisinden uygun ömeklem yöntemi ile 237 kişilik çalışma grubu Anderson'
un ömeklem ve çalışma grubu oluşturma kıstasları çerçevesinde seçilmiştir. Çalışma
grubu, evreni oransal temsiliyet gösterir şekilde 128 kız ve 109 erkek öğrenci
tarafından oluşturulmuştur.
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Verilerin Toplanması
Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo 'yu kullanabilme yeterliliklerine yönelik geliştirilen
ölçeğin ilk aşamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan eğitim
fakültelerinden Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Doğu Akdeniz
Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanlarından toplam 24 öğretim elemanı ve
eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden toplam 24 öğrenciden, genel
toplamda 48 kişilik bir gruba sınıf ortamında oluşturulan sözel mesajlarla ilgili
yönlendirme sürecine ilişkin açık uçlu bir soru sorularak en az 200 kelimeden oluşan
bir kompozisyon yazdırılmıştır.
İkinci aşamada mesaj düzenleme süreci ile ilişkili kompozisyonlardaki
beklentileri içeren davranışlar ve araştırmacının yazılı literatürden topladığı
davranışlardan oluşan bir liste uzman görüşü alınmak üzere, eğitimde iletişim
konusunda yoğunluklu çalışan 6 öğretim elemanına sunulmuş ve öğretim
elemanlarının görüşleri sonrasında aracın her bir maddesi danışmanında katkılarıyla
araştırmacı tarafından düzenlenen 46 maddelik ölçek taslağı oluşturulmuştur.
Üçüncü aşamada (Ek 1) görülen uzman görüşü alınarak oluşturulan aracın
geçerliliği ve güvenirliliğinin sınanmasına yönelik Barbara'nın geçerlilik ve
güvenilirlik kabulü doğrultusunda (Cohen, 2009) madde sayısının iki katından fazla
bir gruba toplam 100 kişiye uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik düzeyini test etmek
için güvenirlik yaklaşımlarından ölçeğin iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Bu
hesaplama bir ölçeğin çalışmaya uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik
Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Cronbach Alpha
katsayısının hesaplanmasıyla, ölçekte bulunan her bir davranışın toplam ölçek ile ne
denli tutarlı olduğu madde analizi yapılarak da saptanmıştır.
Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda 46 maddeden oluşan ölçeğin 3
maddesi madde toplam korelasyonunun .30' dan düşük olması nedeni ile elenmiştir.
(.30' dan düşük olan maddeler düşük ayırt ediciliği bir başka ifade ile her maddenin
ölçekle arasındaki ilişkinin düşüklüğünü gösterir) (Büyüköztürk, 2010).
Güvenirlik analizlerinin bir sonraki aşamasında ise geriye kala 43 madde bir
bütün olarak analize tabii tutulmuş aracın genel bütünlüğü içerisinde maddelere
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len tepkiler ile ölçeğe verilen tepkiler arasında istatistiksel çözümlemeler
,µcundaAlpha katsayısı .96 gibi yüksek bir değerle maddeler ile ölçek bütünlüğü
ında yüksek düzeyde bir korelasyon saptanmıştır. Bu durum geliştirilen ölçeğin
~nilirliğinin güçlü bir kanıtıdır.(Ek 2' de analiz sonuçları yer almaktadır.)
Sözel mesajların düzenleme süreci ile ilgili geliştirilen ölçeğin geçerliliğine
~.lik geçerlilik analizi çalışması ise kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği
.tlarında yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğine uzman görüşü çerçevesinde
oluşturulurken, yapı geçerliliği yönünden ölçek, faktör analizi ile test
iştir. Faktör analizi ile ölçekteki 43 maddenin ayrı ayrı her bir kavramı
_kten ölçüyor olup olmadığı test edilmiştir (Ek 3)'te yer alan verilerin analiz
çları çerçevesinde, 43 maddenin her biri birinci faktör yükü ağırlığı .30 un
inde olan beşli likert tipi ölçek son halini almıştır. Her bir maddenin .30 üzerinde
er taşıması ölçeğin maddelerinin istenilen davranışları ölçen maddeler olduğunun
jnli bir göstergesidir.
Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
zenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerine yönelik olarak
liştirilen ve son şeklini alan araç, 26.03.2012 - 9.04.2012 tarihleri arasında Yakın
Eğitim Fakültesindeki bölümlerden, Okul Öncesi
ğretmenliği 60, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 60, Bilgisayar
ğretmenliği 77, Matematik Öğretmenliği 40 öğretmen adayı olmak üzere toplam
37 öğretmen adayına öğrenciye bizzat araştırmacı tarafından uygulanmıştır.
Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Öğretim

elemanlarının

mesaj

düzenleme

sürecinde

sözel

judo'yu

~ullanabilme yeterlilikleri ölçmek amacıyla oluşturulan ve toplanan ölçek verilerine
ilişkin istatistiksel çözümlemeler, bilgisayar ortamında SPSS paket programı
çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, araştırmanın birinci alt
ilişkili

olarak öğrenci

görüşlerince öğretmen yetiştiren

eğitim

fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecindeki sözel judo' yu
kullanabilme yeterlilikleri ölçek içerisinde yer alan her madde için frekans (:t),
ortalama (x), yüzde (%) ve standart sapma yapılmıştır. Ölçek geneline yönelik' de
aritmetik ortalama ve yüzde çalışması yapılmıştır.
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Araştırmanın ikinci alt amacı ile ilişkili olarak öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin yaş değişkeni ile ilişkili olarak
anlamlı farklılık gösterip göstermediği ANOVA kullanılarak çözümlenmiştir.
Araştırmada üçüncü alt amaç olarak yer alan öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo'yu

kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile

ilişkilendirilmesi ise t testi kullanılarak çözümlenmiştir.
Araştırmanın dördüncü alt amacı çerçevesinde öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin eğitim gördüğü alan değişkeni
ise ANOVA kullanılarak çözümlenmiştir.
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri
öğrencilerin medeni durum değişkeni açısından beşinci alt amaç çerçevesinde
istatistiksel çözümleme t testi kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmanın altıncı alt amacı olan öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren
eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel
judo'yu kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin yaşantı alanı açısından t testi
kullanılarak çözümlenmiş ve araştırmanın her aşaması için madde bazında ve
değişkenlerle ilişkili olarak yorumlara gidilmiştir.

,jb

Süre ve Olanaklar
Araştırma 16.01.2012 tarihinde başlayıp, 13.07.2012 tarihinde sona erip 26
haftalık bir sürede gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde yapılan işler ve süreleri şekil 1'
de ki Pert (Program Evaluation Reviev and Technique)' de gösterilmiştir.

Şekil 1
Yapılan İşler
() Planlama

1 Hafta (16 Ocak - 23 Ocak.2012)

()Anket geliştirme

8 Hafta (230cak- 19 Mart 2012)

()Çalışma Grubu oluşturma

1 Hafta (19 Mart-26 Mart 2012)

()Verilerin Toplanması

2 Hafta (26 Mart-9 Nisan 2012)

()Verilerin Çözümlenmesi
()Rapor yazımı ve düzenlemeler

2 Hafta (9 Nisan-23 Nisan 2012)
12 Hafta (23 Nisan-13 Temmuz 2012)

Araştırma süresince sekreter, cilt, haberleşme, posta, veri işleme ve ulaşım
giderlerinden oluşan yaklaşık 3.500 tl'lik harcama bizzat araştırmacı tarafından
karşılanmıştır.
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BÖLÜM4
Bulgular ve Yorumlar
Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerini öğrenci görüşleri
temelinde öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim gördüğü alan, medeni durumu ve
yaşantı alanı değişkenleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak belirlemeyi amaçlayan
araştırmanın bu bölümünü bulgular ve yorumlar genel başlığı çerçevesinde altı temel
başlıkta sınıflandırılmıştır.

1. Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme

yeterlilikleri her madde için ne düzeydedir?
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme

sürecinde

sözel

judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerinin her madde için ne düzeyde olduğu (Balcı, 1993) maddelere verilen
ağırlıklar ve sınırları kapsamında tablo 1' de görüldüğü gibi sınıflandırılmıştır.
Tablo 1
Maddelere Verilen Ağırlıklar ve Sınırları
Verilen Ağırlıklar

Düzeyler

Sınırlar

1

Hiçbir Zaman

1,00-1,79

2

Ortadan Az

1,80-2,59

3

Orta Sıklıkta

2,60-3,39

4

Ortadan Çok

3,40-4,19

5

Her Zaman

4,20-5,00

(Balcı, 1993)
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Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin her zaman aralığında algılanan maddeler
Araştırmada ulaşılan verilerle ilgili olarak yapılan istatistiksel çözümlemeler
sonrasında, öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri
ile ilgili 43 maddeden oluşan ölçekte herhangi bir maddede öğrenciler öğretim
elemanlarını her zaman aralığında yeterli olarak algılamamışlardır.
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin ortadan çok aralığında algılanan maddeler
Tablo 2 , ve grafik 1 de de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo' yu kullanabilme yeterlilikleri ile ilgili 43 maddeden oluşan ölçekte 23
maddede öğrenciler öğretim elemanlarını ortadan çok aralığında yeterli olarak
algılamışlardır.
TABL02
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin ortadan çok aralığında algılanan madde ortalamaları ve
yüzdeleri
Ortalama I
anlattığım konularda kesinlikle katılmadığını hissettiğim I 3.54

%

I 70.80

durumlarda bile, olumlu bir sözel mesaj bulma çabası
içerisinde dinlemeye çalışır.
anlattığı ders kadar anlatım sırasında kullandığı kelime I 3.98

I 79.7

seçimine' de hassasiyet gösterdiğini düşünürüm.
sınıfta öğrenciler tarafından anlatılan bir konuya hiç I 3.50
katılmadığı zamanlarda, öğrencileri kırmamak için bu
durumu öğrencilerine dolaylı kelimelerle söyler.

I 70.1
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Yüksek bir duyarlılıkla kendinden geçerek derse katkı I 3.57

I 71.5

koyan öğrencileri, sözel mesajlarla onure eder.
öğrencilerin bir espri yapması durumunda sınıfı etkileyecek I 3.61

I 72.3

, hakimiyeti elinde tutacak bir espri yapmayı sever.
öğrencilerin geçmiş derslerde söylediklerini hatırlatarak I 3.66

I 73.2

konuyu kendi istediği şekilde yönlendirmeyi sever.
onu eleştirdiğiniz zaman eleştiriye'

de hak vererek I 3.48

I 69.7

söylediğinde' de bir haklılık payı olduğunu açıklamaya
çalışır.
derse

girmeden

önce

öğrencileri

etkileyebileceğini I 3.88

I 77.6

düşündüğü bir konuyu tasarlayarak bu konuyu öğrencilerle
paylaşıp dersi yönlendirmeyi sever.
öğrencilerin anlattığı konularda veya açıklamalarında I 3.93

I 78.6

beğendiklerini sınıf ortamı içinde sözel olarak ifade eder.
öğrenciler için popüler olabilecek konularla ders arasında I 3.50
bağlantı

kurarak

dersini

popüler

konular

I 70.1

üzerinde

yoğunlaşarak işlemeyi sever.
anlatmayı çok istediğini düşündüğümüz bir durum olduğu I 3.70

I 74.1

zaman o zaten ne yapar eder anlatmak istediği konuyla ders
arasında bir ilişki kurarak sözel bir paylaşım yaratır.
öğrencilerin olumsuz konuşmaları karşısında sözel bir I 3.82

I 76.4

mesajla ortamı yumuşatır.
öğrencilerin dersle ilgili konuşmaları sırasında "hıımm", I 3.46

I 69.3

"evet" gibi sözel mesajlarla yönlendirmeler yaparak konuyu
istediği noktaya çeker.
öğrencilerin söylediklerini kendi anladığı şekliyle tekrar I 3.42

I 68.5

eder.
onların I 3.70

I 74.l

I 3.77

I 75.4

öğrencilerin dersle ilgili olmayan konuları konuşmaya I 3.63

I 72.7

öğrencilerin

kullandığı

kelimeleri

kullanarak

kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaya çalışır.
öğrencilere sınıf içerisinde özgürce konuşma hissi verir.

başladığı anda hemen derse dönecek bir sözel mesajı vardır.
30.

öğrencilerin

anlamadığını

fark

ettiğinde

öğrencilerin I 3.87

77.4

4U

yaşantılarından örneklerle konuları tekrarlar.
kendi fikirlerine yakın konularda öğrencileri konuşmaları I 3.62

I 72.5

için cesaretlendirir.
ders konularını öğrencilere ilginç gelecek şekilde sunar.

3.57

71.4

sözel I 3.87

I 77.5

öğrenci konuşmalarını tamamlayıcı sözel açıklamalar yapar. I 3.94

I 78.8

I 3.70

I 74.l

Öğrencilerin kendi fikrine yakın

söylemlerine

ödüllendirmeler yapar. (Aferin, çok güzel v.b)

öğrenci konuşmalarını yönlendirici konuşmalar yapar.

Grafik 1
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin ortadan çok aralığında algılanan maddelere ilişkin
yüzdeler
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Birinci alt amaca ilişkin madde bazında bulgular ve yorumları
Madde-2
Anlattığım konularda kesinlikle katılmadığını hissettiğim durumlarda bile,
olumlu bir sözel mesaj bulma çabası içerisinde dinlemeye çalışır.

Grafik2
Anlattığım konularda kesinlikle katılmadığını hissettiğim durumlarda bile,
olumlu bir sözel mesaj bulma çabası içerisinde dinlemeye çalışır.
M2

Grafik 2' de de görüldüğü gibi öğretim elemanların öğrencilerin anlattığı
konulara kesinlikle katılmadığını hissettiğim durumlarda bile, olumlu bir sözel mesaj
bulma çabası içerisinde dinlemeye çalışır maddesine yönelik öğrenci görüşleri %
70.80 aralığında olumlu bir davranış olarak algılanmıştır. Bu madde öğretim
elemanlarının, öğrencilerinin konuşmasını büyük oranda kesmediği ve olumlu
yönlendirmeler yaptığı ile ilgili önemli bir bulgudur. Ergin'de iletişim sürecinde
öğrencilerin sözlerinin kesilmeyip olumlu yönlendirmeler yapılan durumları eğitim
öğretim süreçlerinde yapılması gereken yaklaşımlar olarak tanımlamaktadır (Ergin,
1995). Bu noktada her zaman seçeneğine yakın bir yeterlilikle algılanan öğretim
elemanı davranışı olumlu bir model olarak kabul edilebilir.
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Madde-5
Anlattığı ders kadar anlatım sırasında kullandığı kelime seçimine' de
hassasiyet gösterdiğini düşünürüm.
Grafik3
Anlattığı ders kadar anlatım sırasında kullandığı kelime seçimine' de
hassasiyet gösterdiğini düşünürüm.

MS

Grafik 3 de görüldüğü gibi Anlattığı ders kadar anlatım sırasında kullandığı
kelime seçimine' de hassasiyet gösterdiğini düşünürüm maddesine ilişkin öğrenci
görüşleri öğretim elemanlarının %79.70 bir değerle yeterli olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bir diğer deyişle öğretim elemanları öğrenciler için ortak anlam
taşıyabilecek veya onları rahatsız edecek kelimelerin kullanımında yeterli olabilme
noktasında, ortadan çok bir değerle öğrencilerce yeterli olarak algılanmıştır. Bu
noktada, araştırma bulguları ışığında iletişim sürecinde söylenilen ya da söylenmesi
arzu edilen mesaj kadar mesajın oluşumunda kullanılan kelimelerin yadsınamaz bir
değere sahip olduğu gerçeği. (Oskay, 1994) ile paralel öğretim elemanlarının da
ortadan çok bir değerle kelime seçimi noktasında yeterli olarak algılanmış olması
sevindiricidir.

4,j

Madde-6
Sınıfta öğrenciler tarafından anlatılan bir konuya hiç katılmadığı zamanlarda,
öğrencileri kırmamak için bu durumu öğrencilerine dolaylı kelimelerle söyler.
Grafik 4
Sınıfta öğrenciler tarafından anlatılan bir konuya hiç katılmadığı zamanlarda,
öğrencileri kırmamak için bu durumu öğrencilerine dolaylı kelimelerle söyler.

M6

Grafik 4 de görüldüğü gibi öğretim elemanının, sınıfta öğrenciler tarafından
anlatılan bir konuya hiç katılmadığı zamanlarda, öğrencileri kırmamak için bu
durumu öğrencilerine dolaylı kelimelerle söyler maddesine yönelik yeterlilik düzeyi
%70.1O olarak algılanmıştır. Bu madde herhangi bir nedenle, sınıf içinde kırılan

öğrencinin, dersin takibine ilişkin içine düşeceği olumsuz sürece karşı öğretim
elemanlarının ortadan çok yeterli olarak algılandıkları bir maddedir. İletişim
sürecinde öğrencilerin mesajlarına yönelik esnek yönlendirmelerle, öğrencilere
mesajlar sunan bir öğretim elemanının, öğrencilerini daha az manüplasyona sokacağı
düşünüldüğü zaman öğretim elemanlarının anılan davranışa yönelik yeterliliğinin
ortadan çok olarak algılanması olumlu bir değer olarak kabul edilebilir. Aksi bir
durum öğrenci görüşlerine katılmadığını kesin çizgilerle doğrudan ve katı olarak
ortaya koyan bir öğretim elemanı öğrencileri ile zıtlığın yarattığı bir manüplasyona
girebilir veya öğrencilerinin fikirlerini sınıf ortamında paylaşmaları konusunda
öğrencilerine kaygı yükleyebilir.
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Madde-7
Yüksek bir duyarlılıkla kendinden geçerek derse katkı koyan öğrencileri,
sözel mesajlarla onure eder.
Grafik 5
Yüksek bir duyarlılıkla kendinden geçerek derse katkı koyan öğrencileri,
sözel mesajlarla onure eder.
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Grafik 5 de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının yüksek bir duyarlılıkla
kendinden geçerek derse katkı koyan öğrencileri,

sözel mesajlarla onure eder

maddesine yönelik yeterlilik düzeyi öğrencilerce %71.5O olarak algılanmıştır.
Dökmen tarafından yapılan araştırmada da birbirlerine paralel bilgi ve yetenekteki
öğrenciler arasından sözel mesajlarla onure edilen öğrencilerin, onure edilmeyenlere
göre daha yüksek bir performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda
öğretmenlerin öğrencilerini sözel mesajlarla onure etmesi, olumlu pekiştireç mantığı
ile ilişkili olarak öğretim elemanlarından beklenen istendik bir davranıştır.
Bahsedilen istendik davranışa yönelik öğretim elemanlarının ortadan çok bir
yeterliliğe sahip oluşları ise olumlu bir davranış değeri olarak algılanabilir.
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Madde-10
Öğrencilerin bir espri yapması durumunda sınıfı etkileyecek , hakimiyeti
elinde tutacak bir espri yapmayı sever.
Grafik 6
M10

Grafik 6 da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, öğrencilerin bir espri
yapması durumunda sınıfı etkileyecek, hakimiyeti elinde tutacak bir espri yapmayı
sever maddesine yönelik davranış gösterme sıklığı %72.30 olarak algılanmıştır. Bu
madde öğretim elemanının özellikle sınıf içerisindeki hakimiyeti eline almak isteyen
öğrencilere karşı hakimiyet gücü olabilecek espri odağını kullanarak sınıf
hakimiyetini elinde tutma becerisini gösterebilme yeteneği ile ilişkilidir. Araştırmalar
sınıf içerisinde yapılan esprilerin öğretim sürecini destekleyici veya zarar verici
yanlarının dışında özelliklede espriyi yapan kaynak için ortamın model veya lider
ilişkisini taşıyan bulgularda araştırmaya koymuştur.(Birol, 1996, Dökmen, 2006) Bu
bağlamda öğretim elemanlarının ortamı espri ile yönlendirebilme yeterliliği olarak bu
maddeye verilen yanıtların ortadan çok bir değer aralığında oluşu olumludur.

Madde-11
Öğrencilerin

geçmiş

derslerde

söylediklerini

hatırlatarak

istediği şekilde yönlendirmeyi sever.
Grafik 7

M11

Grafik 7 de görüldüğü gibi öğretim el@n1an111ın öğrencilerin geçmiş derslerde
söylediklerini hatırlatarak konuyu kendi istediği şekilde yönlendirmeyi sevme
eğilimli davranışları yapma yoğunluğu %73.20 olarak algılanmıştır. Öğretim
elemanlarının dersin işlenişi sürecinde geçmiş yaşantılar, konuşmalar veya kanıtlar
kullanarak ilişkilendirmeler yapması öğrenmenin kalıcı izliliğini sağlayan bir
davranış olmakla beraber öğretim elemanının konular arası analiz yeteneği
öğrencilere de güven ve otoriteyi kabul noktasında bir kabullenme durumu yaratan
öğreticilerde bulunması gereken bir özelliktir. Bu mantık süzgecinden hareketle
öğretim elemanlarının öğrencilerine geçmiş derslerde söylediklerini hatırlatarak
konuyu yönlendirme noktasında hedeflerini yapılandırması sıklığının ortadan çok
yeterli olarak algılanması olumudur.
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Madde-12
Onu eleştirdiğiniz zaman eleştiriye' de hak vererek söylediğinde' de bir
haklılık payı olduğunu açıklamaya çalışır.
Grafik 8
Onu eleştirdiğiniz zaman eleştiriye' de hak vererek söylediğinde' de bir
haklılık payı olduğunu açıklamaya çalışır.
M12

Grafik 8 de görüldüğü gibi öğretim elemanı, bir taraftan bir eleştiriye de hak
verirken diğer taraftan da söylediğinde bir haklılıkpayı olduğunu açıklamaya çalışır
davranışına yönelik %69.70 bir değerle davranış yoğunluğu göstermektedir. İletişim
sürecinde ortak alan ara kesitin genişliği · iletişim sürecinin etkililiği ile doğru
orantılıdır. (Ergin, 2002) Bir diğer deyişle insanların mesajlara yönelik ortak kanıları
iletişim sürecinin etkililiğini artırır. Bu noktada öğretmenin, öğrencilerinin
eleştirisine hiç hak vermeden sadece kendi söylediğinin haklı olduğunu savunmaya
yönelik bir eğilim içerisine girmesi iletişim sürecinde ortak alanın daralmasına
doğrudan bir yansıma ile iletişimse! etkililiğin zayıflamasına yol açabilecek bir
davranıştır. Bu bağlamda öğretim elemanlarının öğrencilerinin eleştirilerine karşı
kısmen olumlu yansımalar göstererek kendi mesajlarını haklılığını desenlemeye
yönelik iletişimse! bir davranışın ortadan çok aralığında oluşu öğretim elemanları
adına sevindiricidir.
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Madde-15
Derse girmeden önce öğrencileri etkileyebileceğini düşündüğü bir konuyu
tasarlayarak bu konuyu öğrencilerle paylaşıp dersi yönlendirmeyi sever.
Grafik 9
Derse girmeden önce öğrencileri etkileyebileceğini düşündüğü bir konuyu
tasarlayarak bu konuyu öğrencilerle paylaşıp dersi yönlendirmeyi sever.
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Grafik 9 da görüldüğü gibi öğretim elemanı derse girmeden önce öğrencileri
etkileyebileceğini düşündüğü bir konuyu tasarlayarak bu konuyu öğrencilerle
paylaşıp dersi yönlendirmeyi sevme yeterliliği öğrencilerce %77.60 olarak
algılanmıştır. Özelliklede iletilmesi zor olarak kabul edilen mesajların paylaşımı
öncesinde mesajları paylaşacak olan kaynağın bilgi ve algılama düzeyinin
yükseltilmesinin iletişimsel etkililiği artıracağını vurgulayan (Künüçen, 2007) mesaj
düzenleme öncesinde ön hazırlığın önemini açıkça ortaya koymuştur. Bu noktada
öğrencilerce oluşan algının öğretim elemanlarının önceden hazırlık yapıyor
noktasında ortadan çok aralığında yer alması bu bağlamda öğretim elemanlarının
dersi yönlendirebilme yeteneğini artıran önemli bir değer olarak kabul edilebilir.

Madde-16
Öğrencilerin anlattığı konularda veya açıklamalarında beğendiklerini sınıf
ortamı içinde sözel olarak ifade eder.
Grafik 10
Öğrencilerin anlattığı konularda veya açıklamalarında beğendiklerini sınıf
ortamı içinde sözel olarak ifade eder.
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Grafik 1 O da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, öğrencilerin anlattığı
konularda·veya açıklamalarında beğendiklerini sınıf ortamı içinde sözel olarak ifade
edebilme yoğunluğu öğrencilerce %78.60 olarak algılanmıştır. Bireysel öğrenme
kuramcıları (skinner ve thomdike)

öğrenme sürecinde ortaya çıkan olumlu

davranışların anında pekiştirilmesi gerekliliğini öğrenmenin temel ilkelerinden biri
olarak göstermiştir. Bu noktada öğretim elemanlarının öğrencilerce anlatılan
konularda ve yapılan açıklamalarda beğenilen mesajları sınıf içerisinde sözel olarak
anında pekiştiriyor olmaları da ortadan çok bir yoğunluk da öğretim elemanlarınca
istenilen, beklenen olumlu bir davranış olarak görülebilir.
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Madde-18
Öğrenciler için popüler olabilecek konularla ders arasında bağlantı kurarak
dersini popüler konular üzerinde yoğunlaşarak işlemeyi sever.
Grafik 11
Öğrenciler için popüler olabilecek konularla ders arasında bağlantı kurarak
dersini popüler konular üzerinde yoğunlaşarak işlemeyi sever.
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Grafik 11 de görüldüğü gibi öğretilll. elemanı öğrenciler için popüler
olabilecek konularla ders arasında bağlantı kurarak dersini popüler konular üzerinde
yoğunlaşarak işlemeyi sevme yoğunluğunu ölçen madde öğrencilerce % 70.1O olarak
algılanmıştır. Öğrenme ~ öğretme süreçlerinde·eğitimcilerin dikkat etmesi gereken
en temel konulardan biride

mesaj düzenleme öncesi öğrencilerin dikkatini

çekebilmesidir. Öğrencilerin dikkatinin oluşturulması sürecinde ise mesajı oluşturan
içeriğin güncel hayatın popüler konuları ile ilişkilendirilmesi son derece önemlidir.
Öğrenciler devam etmekte olan yaşantı alanları ile sınıfta öğrendiklerini zaman
zaman ilişkili hatırlatmalarla tekrar beyinlerinde canlandırdıkları zaman öğrenmenin
kalıcı izliliği de artar. Bu bağlamda öğretim elemanlarının ders içeriğini öğrencilerce
popüler kabul edilecek konular ile ilişkilendirerek yönlendirme eğiliminin ortadan
çok aralığında algılanması öğretim süreçleri adına olumludur.
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Madde-19
Anlatmayı çok istediğini düşündüğümüz bir durum olduğu zaman o zaten ne
yapar eder anlatmak istediği konuyla ders arasında bir ilişki kurarak sözel bir
paylaşım yaratır.
Grafik 12
Anlatmayı çok istediğini düşündüğümüz bir durum olduğu zaman o zaten ne
yapar eder anlatmak istediği konuyla ders arasında bir ilişki kurarak sözel bir
paylaşım yaratır.
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Grafik 12 de görüldüğü gibi öğretim. elemanının anlatmayı çok istediğini
düşündüğümüz bir durum olduğu zaman o zaten . ne yapar eder anlatmak istediği
konuyla ders arasında bir ilişki kurarak sözel bir paylaşım yaratabilme yoğunluğu
öğrencilerce

%74.10 olarak algılanmıştır.

Öğretim elemanlarının anlatmak

istediklerini konu ile ilişkilendirerek anlatabilme becerisini ortaya çıkartan bu madde
bir yandan öğretim elemanlarınca önemli olarak algılanan konuların öğrencilere
aktarılması gerekliliğinin bir sonucu olarak değerli olurken diğer yandan dersle
doğrudan ilişkili olmasa da öğretim elemanlarının anlatmak istediklerini dersle
ilişkilendirerek anlatabilme becerilerini etkililiği adına önemlidir. Anılan maddenin
% 74.10 değerle ortadan çok algılanması ise öğretim elemanlarının davranışa ilişkin
büyük oranda yeterliliğini gösteren bir bulgudur.
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Madde-21
Öğrencilerin olumsuz konuşmaları karşısında sözel bir mesajla ortamı
yumuşatır.
Grafik 13
Öğrencilerin olumsuz konuşmaları karşısında sözel bir mesajla ortamı
yumuşatır.
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Grafik 13 de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, öğrencilerin
olumsuz konuşmaları karşısında sözel bir mesajla ortamı yumuşatabilme yeterliliği
%76.40 olarak algılanmıştır. Aşırı kaygı, agresif tutum veya gergin mesajların
yoğunlaştığı ortamlar öğrenme sürecini olumsuz etkileyen ortamlardır. (Onur, 1987)
Bu durumda öğrenciler' de yoğun kaygı içerisinde oldukları zaman, agresif
tutumların yaşandığı ortamlarda veya gerginleşen iletişim süreçlerinde öğrenme
kanallarını büyük oranda kapatarak iletişim sürecinde savunma tarzı bir etkileşim
ortamını tercih ederler. Savunma tarzı bir iletişim sürecinde ise öğrenme en az
oranda ve kalıcı izliliği düşük bir yoğunlukta gerçekleşebilir. Bu bağlamda öğretim
elemanlarının, öğrencilerin olumsuz konuşmaları karşısında sözel mesajlarla ortamı
yumuşatabilme noktasındaki yeterliliklerinin ortadan çok olması olumlu ve büyük
oranda örnek davranış olarak algılanabilir.
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Madde-22
Öğrencilerin dersle ilgili konuşmaları sırasında "hıımm", "evet" gibi sözel
mesajlarla yönlendirmeler yaparak konuyu istediği noktaya çeker.
Grafik 14
Öğrencilerin dersle ilgili konuşmaları sırasında "hıımm", "evet" gibi sözel
mesajlarla yönlendirmeler yaparak konuyu istediği noktaya çeker.
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Grafik 14 de görüldüğü gibi öğretim elemanları, öğrencilerin dersle ilgili
konuşmaları sırasında "hıımm", "evet" gibi sözel mesajlarla yönlendirmeler yaparak
konuyu istediği noktaya çekebilme yeterliliği % 69.30 bir değer ile ortadan çok
olarak algılanmıştır. İletişim sürecinde konuşmacıyı cesaretlendirici küçük ara
mesajlar kullanmak konuşmanın açılmasına, kaynağın kaygı yoğunluğunun
azalmasına yardımcı olan bir yaklaşımdır. (Ergin, 1995) Bu noktada sınıf ortamında
"hmmm", "evet" gibi ara sözel mesajlarla öğrencisini cesaretlendiren ve öğrencisini
konuşmaya teşvik eden öğretim elemanı davranışının öğrencilerce ortadan çok bir
yoğunlukta algılanması olumludur.
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Madde-23
Öğrencilerin söylediklerini kendi anladığı şekliyle tekrar eder.
Grafik 15
Öğrencilerin söylediklerini kendi anladığı şekliyle tekrar eder.
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Grafik 15 de görüldüğü gibi öğretirıı elemanının öğrencilerin söylediklerini
kendi anladığı şekliyle tekrar etme yoğunluğu %68.50 bir değer olarak algılanmıştır.
Bu davranış şekli öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişim kurma sürecindeki
ortak anlama ulaşabilme sürecinde olumsuz bir davranış olarak algılanabileceği gibi
özelliklede hatalı yorum veya yanlış öğrenci açıklamalarına karşın yanlışlar üzerinde
tekrarlar yapma yerine anladığı ve öğretim elemanına göre en doğru üzerinde
yönlendirme amacına dayalı olumlu bir davranış olarak' da algılanabilir.
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Madde-24
Öğrencilerin kullandığı kelimeleri kullanarak onların kendilerini rahat
hissetmelerini sağlamaya çalışır.
Grafik 16
Öğrencilerin kullandığı kelimeleri kullanarak onların kendilerini rahat
hissetmelerini sağlamaya çalışır.
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Grafik 16 da görüldüğü gibi öğretim elemanı, öğrencilerin kullandığı
kelimeleri kullanarak onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaya çalışma
davranışını gösterme sıklığı öğrencilerce %74.01 olarak algılanmıştır. Mevlana nm'
da dediği gibi söylenilenler karşıdakinin anladığı kadardır. Esas olan sizin ne
söylediğiniz değil karşıdakinin ne anladığıdır. Bu mantık çizgisinden hareketle
öğrencilerle daha geniş bir ortak anlam temelinde bir iletişim kurmaya çalışan
öğretim elemanlarının, öğrencileri yoğun kullandığı kelimeleri kullanmaya özen
gösterme yoğunluğunun öğrencilerce ortadan çok olarak algılanması öğretim
süreçleri adına olumludur.
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Madde-25
Öğrencilere sınıf içerisinde özgürce konuşma hissi verir.
Grafik 17
Öğrencilere sınıf içerisinde özgürce konuşma hissi verir.
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Grafik 1 7 de görüldüğü gibi öğretiırı elemanı, öğrencilere sınıf içerisinde
özgürce konuşma hissi verme yoğunluğu% 75.40 olarak algılanmıştır. Öğrencilerin
sınıf içinde konu ile ilgili konuşması görünürde dinleyici olmadığının en önemli
göstergesidir. Öğrenciler sınıf ortamında dinleme süreci ile beraber zihinsel
hareketlilik yaratarak konuşmaya başladıkları zaman dersin içeriğini daha yüksek
oranda analiz etmiş olurlar. Bu nedenle öğretim elemanları sınıf içerisinde özgürce
konuşmaya cesaretlendirmeli ve bu hissiyatı öğrencilerde uyandırmaya çaba sarf
etmelidir. (Birol, 2005) Bu davranışa yönelik bir diğer ifade ile sınıf içerisinde
demokratik ortam göstergesi olan özgürce konuşma eğilimine ilişkin öğrenci
algılarının ortadan çok bir yoğunluk aralığında oluşu olumludur.
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Madde-29
Öğrencilerin dersle ilgili olmayan konuları konuşmaya başladığı anda hemen
derse dönecek bir sözel mesajı vardır.
Grafik 18
Öğrencilerin dersle ilgili olmayan konuları konuşmaya başladığı anda hemen
derse dönecek bir sözel mesajı vardır.
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Grafik 18 de görüldüğü gibi öğretim elemanının öğrencilerin dersle ilgili
olmayan konuları konuşmaya başladığı anda hemen derse dönecek bir sözel
mesajının olmasına yönelik yeterliliği öğrencilerce % 72.70 olarak algılanmıştır. Bu
madde öğretim elemanlarının dersin kapsamına ilişkin çerçeveyi büyük oranda
koruduklarıyla ilgili önemli bir göstergedir: · Öğrenci tabiri ile dersi kaynatma
noktasını hisseden bir öğretim elemanı sözel bir yönlendirme ile dersin içeriğini
yakalaması öğretim elemanının sahip olması gereken önemli bir meziyettir.
Öğrencilerce ortadan çok olarak algılanan bu davranışa ilişkin yeterlilik eğitsel
süreçler adına olumludur.
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Madde-30
Öğrencilerin anlamadığını fark ettiğinde öğrencilerin yaşantılarından
örneklerle konuları tekrarlar.
Grafik 19
Öğrencilerin anlamadığını fark ettiğinde öğrencilerin yaşantılarından
örneklerle konuları tekrarlar.
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Grafik 19 da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, öğrencilerin anlamadığını
fark ettiğinde öğrencilerinin yaşantılarından
davranışına

ilişkin

yeterlilikleri

%77.40

örneklerle konuları tekrarlama
olarak

algılanmıştır.

İnsanların

söylenilenlerin %20' sini, yaşayıp yaptıklarınınise %70' ini hatırladığını vurgulayan
(Küçükahrnet, 1994) eyleme dönüşen davranışların veya yaşantıdaki örneklerin
öğrenmede etkili olduğunu açıklamıştır. Bugün için eğitim bilimi adına yadsınmaz
bir gerçek olarak kabul edilen yaşamak ve yapmak boyutu ile ilişkili olarak öğretim
elemanlarının sınıf ortamına öğrenci yaşantılarından örnekler getirmesi oldukça
olumludur. Öğretim elemanlarının bu davranışı gösterme yoğunluğunun %77.40 bir
değer ile her zaman aralığına yakın bir değere sahip olması ise daha da sevindiricidir.
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Madde-34
Kendi fikirlerine yakın konularda öğrencileri konuşmaları için cesaretlendirir.
Grafik 20
Kendi fikirlerine yakın konularda öğrencileri konuşmaları için cesaretlendirir.
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Grafik 20 de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, kendi fikirlerine yakın
konularda öğrencileri konuşmaları için cesaretlendirme davranışı öğrencilerce
%72.50 aralığında algılamıştır. Demokratik bir sınıf ortamında farklı fikirleri de

cesaretlendirme durumunda olan öğretim elemanı bu madde ile sadece kendi
fikirlerine yakın maddeleri ortadan çok aralığında konuşmaya cesaretlendirme
eğilimi göstermiştir. Bu bulgu öğretim elemanlarım fikirlerine yakın fikirlere sahip
öğrencileri çok yüksek bir değerle etken kılarken, farklı fikirlere sahip öğrencileri de
edilgen kılabilecek bir bulgudur. Bu nedenle sadece kendi davranışını pekiştirerek
ortamda başat hale getirme amacı içerisinde bir sözel judo mantığı kapsamında etkin
bir davranış olarak algılansa da bu madde üzerinde düşünülmesi gereken bir
maddedir.
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Madde-36
Ders konularını öğrencilere ilginç gelecek şekilde sunar.
Grafik21
Ders konularını öğrencilere ilginç gelecek şekilde sunar.
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Grafik 21 de görüldüğü gibi öğrytinlylyl.Ilarıının,ders konularını öğrencilere
ilginç gelecek şekilde suruna yeterliliği %71.40 olarak algılanmıştır. Öğrencilere
ilginç gelecek şekilde sunulan bir ders materyali ilk olarak öğrenci motivasyonunu
sağlayan, ikinci aşamada ise öğrencileri kendiliğinden konsantrasyon durumuna
sokan önemli bir noktadır. (Birol, 2005) Bu bağlamda ortadan çok bir aralık
içerisinde öğretim elemanlarının konularını · öğrencilere ilginç gelecek şekilde
düzenlemesi olumlu bir davranış olarak kabul edilebilir.
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Madde-37
Öğrencilerin kendi fikrine yakın söylemlerine sözel ödüllendirmeler
yapar. (Aferin, çok güzel v.b)
Grafik22
Öğrencilerin kendi fikrine yakın söylemlerine sözel ödüllendirmeler
yapar. (Aferin, çok güzel v.b)
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Grafik 22 de görüldüğü gibi öğretim elemanın, öğrencilerin kendi fikrine
yakın söylemlerine sözel ödüllendirmeler yapma (Aferin, çok güzel v.b) davranışı
öğrencilerce %77.50 olarak algılanmıştır. Özer'in tanımına göre karşıdan gelen
iletinin nasıl bir amaçla ve niyetle gönderilmiş olduğunun bilinme yanılgısı zihin
okumadır. (Özer, 1998) Bu noktada sınıf ortamında öğrencilerin öğretim elemanına
yakın olan fikirlerine "aferin, çok güzel v.b" sözel ödüllendirmeler yapılması ilişkili
bir tanımlama ile öğrencileri yönlendirme özelliği taşıyan bir zihin okuma sürecinin
sonucudur. Bu noktada öğretim elemanlarının ortadan çok yoğunlukta göstermiş
oldukları bu davranış, öğretim süreçleri için olumlu bir davranış olarak kabul
edilebilir.

62

Madde-40
Öğrenci konuşmalarını tamamlayıcı sözel açıklamalar yapar.
Grafik 23
Öğrenci konuşmalarını tamamlayıcı sözel açıklamalar yapar.
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Grafik 23 de görüldüğü gibi öğretim elemanının, öğrenci konuşmalarını
tamamlayıcı sözel açıklamalar yapma yoğunluğu % 78.80 olarak algılanmıştır.
Öğretim sürecinde Kadir' in ifadesi ile açıcı yankı (Özer, 1998), Bloom' un teorisi ile
tam öğrenme (Bloom, 1976), Skinner' in doğrudan programlama yaklaşımıyla anında
düzeltme ve pekiştirme bugün eğitim öğretim süreçlerinin temelini oluşturan önemli
değerlerdir. Bu noktada öğrenci konuşmaları sonrasında öğrencilerin konuşması
sürecinde öğretim elemanlarının eksik noktaları tamamlaması temel kabul
edilebilecek bir öğretme yaklaşımıdır. Öğrenci görüşlerince öğretim elemanını bu
maddeye yönelik olarak ortadan çok olarak yeterli olarak algılanması olumlu bir
göstergedir.
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Madde-41
Öğrenci konuşmalarını yönlendirici konuşmalar yapar.
Grafik 24
Öğrenci konuşmalarını yönlendirici konuşmalar yapar.
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Grafik 24 de görüldüğü gibi öğretim elemanlarının,Öğrenci konuşmalarını
yönlendirici konuşmalar yapma yoğunluğu %74.10 olarak algılanmıştır. Çağdaş
öğretim sistemlerinde öğretmenler sınıf ortamında bir rehber olarak algılanmakta ve
sadece bilgi yükleme gibi bir misyonun ötesinde yönlendirici bir misyonu
taşımaktadırlar. (Kuzgun, 1992) Bu noktada öğretmenlerin sözel mesajlarıyla
yönlendirici bir değer çerçevesinde %74.10 oranında ortadan çok yeterli olarak
algılanması öğretim süreçleri açısından olumlu bir göstergedir.
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Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin orta sıklık aralığında algılanan maddeler
Tablo 3 , ve grafik 25 de de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo' yu kullanabilme yeterlilikleri ile ilgili 43 maddeden oluşan ölçekte 15
maddede öğrenciler öğretim elemanlarını orta sıklık

aralığında yeterli olarak

algılamışlardır.

TABL03

Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin orta sıklık aralığında algılanan madde ortalamaları ve
yüzdeleri
Ortalama I
dersin işlenişi sırasında kullandığım sözel mesajlardan I 3 .11

%

I 62.2

kendine hoş gelenleri konuşmalarında tekrarlar.
anlattığım bir konunun fikirlerine uyuşmadığına inanırsa I 3.33

I 66.6

sınıf ortamında net olarak söyler.
Öğrencilerin beden dili ile göndermiş olduğu mesajları I 3.09

I 61.9

sözel olarak yorumlayıp kendi fikirleri ile ilişkilendirerek
öğrencilerine

sunmayı

sever.

(ör:yorgun

hissettiğimiz zamanlarda öğrencilerine

olduğunu

"çok yorgun

görünüyorsunuz isterseniz dersi erken bitirelim" gibi
mesajlar sunar.
derste söz alarak konuşmaya başlayan öğrencilerin konuyu I 3.36

I 67.3

dağıttığını düşündüğü zaman, öğrencilerin konuşması
içerisinden bir mesaj seçerek ders konusuna dönüşü sözel
bir mesaj yardımı ile yapar.
eleştiriye uğradığı zaman eleştiri konusu için öğrencileri I 2.92

I 58.5

65

haklı bulabileceğini ancak eleştiri şekli nedeni ile üzgün
olduğunu sınıf ortamında ifade eder.
öğrenciler tarafından eleştiriye uğradığı zaman "kabul I 3.08
ama...

"diye

bir

mantıkla

başlayıp

kendi

I 61.6

fikrini

değiştirmeksizin bir kez daha tekrarlama eğilimi içerisine
gırer.
öğrencilerin derse katılımları sırasında hoşuna giden I 3.30

I 66.1

noktalarda öğrencilerin sözünü keserek dersin bu noktalar
üzerinde yoğunlaşarak devam etmesini sağlar.
öğrencilerin benimsediği fikirlerinden hareketle sözel olarak I 3.39

I 67.9

anlatımlara başlayarak kendine ait fikirleri de öğrenciler
benimsemiş de söylemiş gibi sınıf ortamında paylaşmayı
sever.
öğrencileri dinlerken sadece kendi ile ilgili kısımları dikkate I 2.70

I 54.1

alarak sözel mesajlar düzenler.
öğrencilerin yoğun kullandığı kelimeleri kullanmaya özen I 2.96

I 59.3

gösterir.
fikirlerini kabul ettirme noktasında öğrencilere cevaplamada I 2.67

I 53.4

zorlanacakları ani sorular yöneltir.
uyandırarak I 3.32

I 66.5

sınıf ortamında ilişkisiz konular açıldığı zaman bu konular I 3 .13

I 62.7

öğrencilerin

sorusuymuş

gibi

bir

his

açıklamalar yapar.

üzerinde konuşmaz.
ders anlatımı sürecinde öğrencilerden gelecek konuşmalar I 3.28

I 65.6

arasına yine kendi benimsediği önemli noktaları yerleştirir.
ders sonunda sözel özetler yaparak sınıf içi tartışmalardan I 3.11
çok sadece kendi için önemli noktaları vurgular.

I 62.3

00

Grafik25
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'

yu kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin orta sıklık aralığında algılanan maddelere ilişkin
yüzdeler
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Madde-1

Dersin işlenişi sırasında kullandığım sözel mesajlardan kendine hoş gelenleri
konuşmalarında tekrarlar.
Grafik26
Dersin işlenişi sırasında kullandığım sözel mesajlardan kendine hoş gelenleri
konuşmalarında tekrarlar.
M1

Grafik 26 da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, dersin işlenişi sırasında
kullandığım sözel mesajlardan kendine hoş gelenleri konuşmalarında tekrarlama
yoğunluğu %62.20 olarak algılanmıştır. Öğrenme öğretme süreçlerinde tekrar
bilgilerin uzun süreli hafızaya kodlanması sürecinde önemli bir yaklaşım şeklidir.
(Çilenti, 1982). Öğretim elemanları sınıf ortamında tekrarlar kullanarak kendileri için
önemli mesajları öğrencilerin belleklerine yerleştirmeyi hedeflerler. Öğretim
elemanları zaman zaman daha önceleri vurguladıkları mesajları tekrarlama yoluna
giderken zaman zamanda mesajlarıyla ölçüşen öğrenci mesajlarıyla tekrarlayarak
istendik mesaj kazandırma eğilimine girerler. Bu noktada öğretim elemanlarının,
öğrencilerin mesajları içerisinde olumlu olarak algıladıklarını tekrarlayarak
öğrencilerini yönlendirebilme yeterliliğini orta sıklık aralığında algılanıyor olması
öğretim elemanlarını bu davranışla ilgili bir yetersizlik göstergesi olarak
düşünülebilir.
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Madde-4
Anlattığım bir konunun fikirlerine uyuşmadığına inanırsa sınıf ortamında net
olarak söyler.
Grafik 27
Anlattığım bir konunun fikirlerine uyuşmadığına inanırsa sınıf ortamında net
olarak söyler.
M4

Grafik 27 de görüldüğü gibi öğr~tirn elemanım, anlattığım bir konunun
fikirlerine uyuşmadığına inanırsa sınıf ortam.ıııcla net olarak söyler. İletişim sürecinde
mesajların netliği kaynakla alıcı arasındaki ortak anlam değerlerine ulaşabilme
sürecinde en önemli başlangıçtır (Birol, 2005). Dökmen' de net olmayan mesajların
iletişim sürecinin hemen başında doğru anlama ve yanlış anlama paradigma
çerçevesinde %50 kayba uğradığını söylemiştir. (Dökmen, 2006) Bu noktada öğretim
elemanlarının da fikirlerine uymayan mesajlara karşı net görüşlerini ortaya koyma
davranışı eğitim öğretim süreci için önemli bir gereklilik olarak algılanabilir.
Öğrencilerce bu davranışa ilişkin öğretim elemanı yeterliliğinin orta sıklıkta %66.60
algılanması ise öğretim sürecinde iletişimsel etkililik açısından bir sıkıntı kaynağı
olarak algılanabilir.
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Madde-8
Öğrencilerin beden dili ile göndermiş olduğu mesajları sözel olarak
yorumlayıp kendi fikirleri ile ilişkilendirerek öğrencilerine sunmayı sever. (ör:yorgun
olduğunu hissettiğimiz zamanlarda öğrencilerine

"çok yorgun görünüyorsunuz

isterseniz dersi erken bitirelim" gibi mesajlar sunar.
Grafik28
Öğrencilerin beden dili ile göndermiş olduğu mesajları sözel olarak
yorumlayıp kendi fikirleri ile ilişkilendirerek öğrencilerine sunmayı sever. (ör:
yorgun

olduğunu

hissettiğimiz

zamanlarda

öğrencilerine

"çok

yorgun

görünüyorsunuz isterseniz dersi erken bitirelim" gibi mesajlar sunar.
M8

Grafik 28 de görüldüğü gibi öğretim . elemanı, öğrencilerin beden dili ile
göndermiş

olduğu mesajları

sözel

olarak

yorumlayıp

kendi

fikirleri

ile

ilişkilendirerek öğrencilerine sunmayı sever. (ör: yorgun olduğunu hissettiğimiz
zamanlarda öğrencilerine

"çok yorgun görünüyorsunuz isterseniz dersi erken

bitirelim" gibi mesajlar sunma noktasında öğrencilerce %61.90 orta sıklıkta yeterli
olduğu algılanmıştır.
Beden dili uzmanları iletişimse! yönden güçlü mesajları beden dili ve sözel
mesajların paralel anlam taşıdığı, bir diğer deyişle örtüştüğü mesajlar olarak
açıklamaktadır. (Schober, 1994) Beden dili kökenli mesajlarda bilinen bir diğer
gerçekse beden dili kökenli mesajların anlam kaymalarına daha açık oluşlarıdır. Bu
noktada öğretim elemanlarının esnekleşebilen anlamlar taşıma ihtimali olan beden
dili kökenli mesajları kullanarak önemli sözel yönlendirmeler yapabilmesi güzel bir
meziyet olarak kabul edilebilir. Öğrencilerce öğretim elemanlarının beden dili
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kökenli mesajları sözel yönlendirebilme yeterliliğinin orta sıklıkta algılanması bir
iletişimse}yetersizlik göstergesi olarak düşünülebilir.

Madde-9
Derste söz alarak konuşmaya başlayan öğrencilerin konuyu dağıttığını
düşündüğü zaman, öğrencilerin konuşması

içerisinden bir mesaj seçerek ders

konusuna dönüşü sözel bir mesaj yardımı ile yapar.
Grafik 29
Derste söz alarak konuşmaya başlayan öğrencilerin konuyu dağıttığını
düşündüğü zaman, öğrencilerin konuşması

içerisinden bir mesaj seçerek ders

konusuna dönüşü sözel bir mesaj yardımı ile yapar.
M9

Grafik 29 da görüldüğü gibi öğretim elemanlarının, derste söz alarak
konuşmaya başlayan öğrencilerin konuyu dağıttığını düşündüğü zaman, öğrencilerin
konuşması içerisinden bir mesaj seçerek ders konusuna dönüşü sözel bir mesaj
yardımı ile sağlayabilme yeterliliği öğrencilerce %67.30 olarak orta sıklık aralığında
algılanmıştır. Taşıdığı yüzde yeterliliği ile ortadan çok aralığına çok yakın olmasına
rağmen orta sıklık aralığında algılanan öğretim elemanı·davranışı öz olarak öğretim
elemanlarının öğrencileri ile ilişkilerde ortak yaşantı alanını kullanarak mesajlardaki
nüansları yakalayarak ders kapsamı ile örtüşen yönlendirmeler yapabilme becerisidir.
Bu noktada öğretim elemanlarının bu davranışa ilişkin iletişimse! yeterliliklerinin
daha da yüksek olmasının öğrenme öğretme sürecinin etkililiğini artıracağı
düşünülmektedir.
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Madde-13
Eleştiriye uğradığı zaman eleştiri konusu için öğrencileri haklı bulabileceğini
ancak eleştiri şekli nedeni ile üzgün olduğunu sınıf ortamında ifade eder.
Grafik 30
Eleştiriye uğradığı zaman eleştiri konusu için öğrencileri haklı bulabileceğini
ancak eleştiri şekli nedeni ile üzgün olduğunu sınıf ortamında ifade eder.
M13

Grafik 30 da görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının,
eleştiriye uğradığı zaman eleştiri konusu için öğrencileri haklı bulabileceğini ancak
eleştiri şekli nedeni ile üzgün olduğunu sınıf ortamında ifade etme yoğunluğu
%58.50 olarak algılanmıştır. İletişim sürecinde mesajın içeriği kadar sunuluş şeklinin
de mesajın ortak anlam kalitesine katkı koyduğu bilinmektedir. Mesaj, alıcı için çok
değerli olacak bir kapsamda olsa dahi mesajın sunuş şekli ile etkili olmaması mesajın
ortak bir anlamda algılanmasını veya heyecan uyandırmasını olumsuz etkiler. İyi bir
konuşmacı olması beklenen öğretmen bu süreçte sözel yönlendirme ve model
olabilme noktasında mesaj kadar mesajın sunuş şeklini de değerlendirmek
durumundadır. Öğretim elemanlarının eleştiri durumunda mesajın sunuş şekline
yönelen sözel yönlendirmeler yapması bir diğer ifade ile ortamı dengelemesi sınıf
içerisindeki alan otoritesinin de korunmasına yardımcı olan bir davranıştır. Bu
bağlamda öğretim elemanlarının eleştiriler karşısında eleştiri şekline yönelik orta
sıklık aralığındaki davranış yoğunluğu olumlu bir yoğunluk olarak kabul edilebilir.

72

Madde-14
Öğrenciler tarafından eleştiriye uğradığı zaman "kabul ama... "diye bir
mantıkla başlayıp kendi fikrini değiştirmeksizin bir kez daha tekrarlama eğilimi

.

. .

.

ıçerısıne gırer.
Grafik31
Öğrenciler tarafından eleştiriye uğradığı zaman "kabul ama... "diye bir
mantıkla başlayıp kendi fikrini değiştirmeksizin bir kez daha tekrarlama eğilimi

.

. .

.

ıçerısıne gırer.
M14

Grafik 31 de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince, öğretim elemanlarının,
öğrenciler tarafından eleştiriye uğradığı zaman "kabul ama... "diye bir mantıkla
başlayıp kendi fikrini değiştirmeksizin bir kez daha tekrarlama eğilimi içerisine
girme yoğunluğu %61.60 olmakla beraber iletişim sürecinde henüz sürecin başında
durabilecek olan bir manüplasyon zıtlık durumu alıcıların kanallarını doğrudan
kapatarak dinleme becerilerini de en alt noktaya indirir. (Köknel, 1994) Bu bağlamda
sınıf ortamında öğrencilerle görüşleri büyük oranda çakışan öğretim elemanını
başlangıç cümlesi olarak "kabul, tamam" gibi ara kesit yaratacak kelimeler
kullanarak paylaşmak istediği mesajları bir kez daha anlatma yolunu seçmesi kısmen
olumlu bir yönlendirme olarak kabul edilebilir. Bu noktada öğretmen davranışlarını
orta sıklık aralığında algılanması bu davranışın çok sık kullanılmıyor oluşu da
olumlu olarak algılanabilir.
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Madde-17
Öğrencilerin derse katılımları sırasında hoşuna giden noktalarda öğrencilerin
sözünü keserek dersin bu noktalar üzerinde yoğunlaşarak devam etmesini sağlar.
Grafik 32
Öğrencilerin derse katılımları sırasında hoşuna giden noktalarda öğrencilerin
sözünü keserek dersin bu noktalar üzerinde yoğunlaşarak devam etmesini sağlar.
M17

Grafik 32 de görüldüğü gibi öğrenei; görüşlerince öğretim elemanlarının,
öğrencilerin derse katılımları sırasında hoşuna giden noktalarda öğrencilerin sözünü
keserek dersin bu noktalar üzerinde yoğunlaşarak devam etmesini sağlama
yoğunluğu %66.1O olarak algılanmıştır. Eğitim programları tarihinde doğrusal
programlamanın felsefesini desenleyen Skinner öğrenme öğretme süreçlerinde en
önemli ilkelerden birini anında pekiştirme olarak ortaya koymuştur. (Skinner, 1938)
Bu bağlamda öğrencilerin sunduğu bir seri mesaj içerisinden özellikle öğretmenlerce
olumlu olarak algılananların anında pekiştirilerek öğrenilmiş davranış formuna
sokulmasına yönelik öğretmen davranışları öğrenme öğretme süreçleri için istendik
öğretim elemanı davranışıdır. Bu davranışın öğretim elemanlarınca sınıf içerisinde
gösterilme yoğunluğunun orta sıklıkta algılanması ise düşündürücüdür.
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Madde-20
Öğrencilerin benimsediği fikirlerinden hareketle sözel olarak anlatımlara
başlayarak kendine ait fikirleri de öğrenciler benimsemiş de söylemiş gibi sınıf
ortamında paylaşmayı sever.
Grafik 33
Öğrencilerin benimsediği fikirlerinden hareketle sözel olarak anlatımlara
başlayarak kendine ait fikirleri de öğrenciler benimsemiş de söylemiş gibi sınıf
ortamında paylaşmayı sever.
M20

Grafik 33 de görüldüğü gibi. öğreıı.ciigôrüşlerince öğretim elemanları,
öğrencilerin benimsediği fikirlerinden harek~tle>sözelolarak anlatımlara başlayarak
kendine ait fikirleri de öğrenciler benimsemiş de söylemiş gibi sınıf ortamında
paylaşmayı sever.
Eğitim öğretim süreçlerinde yeni sunulacak olan mesajların kaynak tarafından
daha önce bilinen ve kabullenilen mesajlar üzerine desenlenrnesi yeni sunulan
mesajlara yönelik motivasyonu ve kabullenme düzeyini artırır. (Ergin, 201 O) İnsanlar
yeni

öğrendiklerini bildikleri

bir konu

ile ilişkilendirdikleri zaman yeni

öğrendiklerini uzun süreli hafızalarına kodlayarak yeni öğrenilenin hatırlanma
düzeyini de artırabilirler. Bu noktada öğrencilerin sahip olduğu bir bilgiye dayalı
olarak öğretmenlerin yeni bir bilgiyi öğrencilerin daha önceki bilgisi ile entegre eden
bir mesajı düzenlemesi bir yönden de yeni mesajların kalıcılığını arttıran bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile aynı zamanda öğretim elemanları kendilerine ait
düşünceleri öğrencilerin düşünceleri ile ilişkilendirerek onları kısmen de olsa
yönlendirebilme şansını da yakalayabilir. Anılan davranışa yönelik öğrenci
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görüşlerinin %67.90 oranında orta sıklıkta algılanması öğretim elemanlarının sözel
mesaj düzenleme sürecinde öğrenci mesajları ile daha yüksek bir ortak alan yaratma
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Madde-26
Öğrencileri dinlerken sadece kendi ile ilgili kısımları dikkate alarak sözel
mesajlar düzenler.
Grafik34
Öğrencileri dinlerken sadece kendi ile ilgili kısımları dikkate alarak sözel
mesajlar düzenler.
M26

Grafik 34 de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının,
öğrencileri dinlerken sadece kendi ile ilgili kısımları dikkate alarak sözel mesajlar
düzenleme yoğunluğu %54.1O olarak orta sıklıkta algılanmıştır. Öğretim elemanları
tarafından gösterilen bu davranış sınıf ortamında çok demokratik bir davranış olarak
kabul edilemez. Öğretim elemanlarının sınıf ortamındaki öğrenci görüşlerine yönelik
ders kapsamı dışına çıkan konuları çok fazla dikkate almayarak ders kapsamı ile
ilişkili konular üzerinde yoğunlaşması öğrenme öğretme süreçleri için istendik bir
davranıştır. Ancak öğrencilerin ders kapsamı ile ilgili konular üzerindeki mesajlarını
kendi fikirleri ile ilişkilendiremediği için dikkate almayan bir öğretim elemanı sözel
yönlendirebilme yeteneği ötesinde öğrenci motivasyonunu düşürücü bir ortamı da
yaratmış olabilir. Bu noktada anılan davranışın orta sıklık aralığında algılanması bu
konudaki öğretim elemanları davranışının yarı yarıya demokratik bir tutum
sergilediği sonucunu yansıtıyor olarak algılanabilir.
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Madde-28
Öğrencilerin yoğun kullandığı kelimeleri kullanmaya özen gösterir.
Grafik 35
Öğrencilerin yoğun kullandığı kelimeleri kullanmaya özen gösterir.
M28

Grafik 35 de görüldüğü gibi öğt§µci>görüşlerince öğretim elemanları,
öğrencilerin yoğun kullandığı kelimeleri kullanmaya özen gösterir.
Mevlana nm' da dediği gibi söylenilenler karşıdakinin anladığı kadardır.
(Mevlana, 1999) Ders kapsamı ile ilişkili olarak düzenlenen sözel mesajlar son
derece önemli bir değere sahip olabilir. Ancak esas olan kaynak tarafından
oluşturulan mesajın kaynağın beyninde oluşturduğu anlam ile alıcının beyninde
olgunlaşabilmesidir. Ergin' in deyişi ile ortak anlam olarak algılanan bu anlam
örtüşmesi iletişim sürecinin de ön koşuludur. Bu noktada öğrencilerinin kullandığı
kelimelerle onların yaşantı alanlarındaki tanıdığı kelimelerle mesaj düzenleyen bir
öğretim elemanı iletişimse} etkililik adına oldukça başarılı bir davranış sergilemiş
kabul edilebilir. Bu bağlamda anılan davranışa ilişkin öğrenci görüşlerince %59.30
gibi bir değerle orta sıklıkta algılanan yoğunluk öğretim elemanları adına önemli bir
iletişimsizlik göstergesi olarak düşünülebilir.
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Madde-31
Fikirlerini kabul ettirme noktasında öğrencilere cevaplamada zorlanacakları
ani sorular yöneltir.
Fikirlerini kabul ettirme noktasında öğrencilere cevaplamada zorlanacakları
ani sorular yöneltir.
Grafik36
M31

Grafik 36 da görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince, öğretim elemanlarının,
fikirlerini kabul ettirme noktasında öğrencilere cevaplamada zorlanacakları ani
sorular yöneltebilme yoğunluğu %53.40 olarak· algılanmıştır. Sınıf ortamının
demokratik bir ortam olduğu düşünüldüğü zaman öğretim elemanlarının kendi
fikirlerini empoze edici bir tavır içerisinde kabul ettirme eğilimleri içerisine
girmektense öğrencileri ile ilişkilerde ortak bir sentez ile bilginin olgunlaşmasına
katkı koyma görevini yerine getirecek bir rehber rolünü üstlenmeleri beklenir.
(Kuzgun, 1992) Bu bağlamda öğretim elemanlarının fikirlerini kabul ettirebilme
çabası içerisinde öğrencilere ani sorular sorma davranışı öğrencilerde merak
uyandırıp konuya odaklaşmasını yönlendirebilecek düzeyde ise olumlu öğrenciyi
arkadaşları arasında rencide ederek öğretim sürecini baltalayacak katılıkta ve
zorlukta

ise

olumsuz

olarak

algılanabilir.

Bu

bağlamda

öğrencilere

cevaplayamayacakları düzeyde soruları sorma noktasında orta sıklıkta algılanan
öğretim elemanı davranışları istendik bir davranış olarak kabul edilemez.
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Madde-32
Öğrencilerin sorusuymuş gibi bir his uyandırarak açıklamalar yapar.
Grafik37
Öğrencilerin sorusuymuş gibi bir his uyandırarak açıklamalar yapar.
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Grafik 37 de görüldüğü gibi öğrenci g<5riişlerince öğretim elemanlarının,
öğrencilerin sorusuymuş gibi bir his uyandırarak açıklamalar yapma yoğunluğu
%66.50 olarak algılanmıştır. Öğretme öğrenme sürecinin başında merak uyandırmak
kaynağın mesaja daha büyük oranda konsantre olmasına zemin hazırlayan bir
durumdur. Sözel iletişim sürecinde merak uyandırma yöntemlerinden biride soru
sorarak cevaplamaktır. Öğretim elemanları konu ile ilişkili açıklamalar yapma
sürecinin henüz başında sorular sorup soruları cevaplayabileceği gibi öğrencilerinin
sorularını da netleştirerek cevaplayabilir. Bu noktada öğretim elemanlarının
öğrencilerin sorma ihtimali olduğunu düşündüğü soruları, öğrenci sorusuymuş gibi
sorarak cevaplar vermesi eğitsel yönlendirme adına olumlu bir davranış örneği olarak
algılanabilir. Öğretim elemanlarının bu davranışa ilişkin % 66.50 olarak algılanan
davranış yeterliliği ise kısmen yeterli bir davranış göstergesidir.
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Madde-35
Sınıf ortamında ilişkisiz konular açıldığı zaman bu konular üzerinde
konuşmaz.
Grafık38
Sınıf ortamında ilişkisiz konular açıldığı zaman bu konular üzerinde
konuşmaz.
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Grafik 38 de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının, sınıf
ortamında ilişkisiz konular açıldığı zaman bu konular üzerinde konuşmama
yoğunluğu %62.70 olarak algılanmıştır. Kişiler arası iletişim sürecinde kaynak,
mesaj, alıcı ve dönüt öğeleri dışında yer alan diğer öğeler iletişim sürecini çoğu
zaman olumlu olarak etkilemez ve gürültü kaynağı olarak tanımlanır. (Mutlu, 1994)
Sınıf ortamında ki iletişim sürecinde de öğretim sürecinin planlı kapsamı dışında
açılan konular da bir gürültü kaynağı olarak algılanabilir. Bu noktada öğretim
elemanlarının iletişim sürecine zarar verici özellikte olan gürültü kaynaklarına ilişkin
önem vermeyişi olumlu bir davranış örneği olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda
ortadan çok aralığında yeterli olarak algılanan, anılan öğretmen davranışının
gösterilme yoğunluğunun arttırılması öğretme öğrenme sürecinin etkililiğini olumlu
yönde arttıracaktır.
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Madde-39
Ders anlatımı sürecinde öğrencilerden gelecek konuşmalar arasına yine kendi
benimsediği önemli noktaları yerleştirir.
Grafik39
Ders anlatımı sürecinde öğrencilerden gelecek konuşmalar arasına yine kendi
benimsediği önemli noktaları yerleştirir.
M39

Grafik 39 da görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının, ders
anlatımı sürecinde öğrencilerden gelecek konuşmalar arasına yine kendi benimsediği
önemli noktaları yerleştirme yoğunluğu %65.60 olarak algılanmıştır. Sınıf ortamında
öğretmen ve öğrenciler arası iletişim sürecinde ideal olan öncelikle ders konusu ile
ilgili her türlü mesajın ortaya sunulması sonrada mesajlara ilişkin sentezler
yaratılarak en doğru kabul edilebilecek mesajın olgunlaştırılmasıdır. Bu mantık
çizgisi çerçevesinde öğrencilerin desen:leyereksınıf ortamına yönlendirdiği mesajlara
ek olarak öğretim elemanlarının da öğrencilerden gelecek konuşmalar arasına kendi
benimsediği önemli noktalara yönelik mesajlar sunması beklenen ve istenen bir
davranıştır. Araştırma bulguları çerçevesinde öğretim elemanlarının öğrencilerden
gelen mesajlar arasına kendi düşüncelerini yerleştirebilme yeterliliğinin orta sıklık
olarak algılanması ise kısmi bir yetersizlik gösterisi olarak düşünülebilir.
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Madde-42
Ders sonunda sözel özetler yaparak sınıf içi tartışmalardan çok sadece kendi
için önemli noktaları vurgular.
Grafik 40
Ders sonunda sözel özetler yaparak sınıf içi tartışmalardan çok sadece kendi
için önemli noktaları vurgular.
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Grafik 40 da görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının, ders
sonunda sözel özetler yaparak sınıf içi tartışmalardan çok sadece kendi için önemli
noktaları vurgulama sıklığı %62.30 olarak algılanmıştır. Eğitim öğretim süreçleri
sonunda öğretim sürecini değerlendiren özet değerlendirme aşamasının yapılması
öğretim sürecinde öz kabul edilebilecek noktaların değerlendirmesi öğrenme
sürecinin temel aşamalarından biridir. Turgut' un ifadesi ile ölçme sonuçlarını bir
ölçüte vararak ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma sürecinin başında
sınıf ortamında yapılması gereken son aşama dersin içeriği ile ilgili özet
değerlendirmedir. (Turgut, 201O). Özet değerlendirmeler ders esnasındaki bütün
mesajları kapsama gerekliliği çerçevesinde tasarlanmasına rağmen özelliklede ders
kapsamı ile ilişkili, öğretim içeriği için esas kabul edilecek mesajları ağırlıklı olarak
içermelidir. Bu gerçek ışığında öğretim elemanlarının ders sonunda sözel özetler
yaparak sınıf içi tartışmalardan çok sadece kendi için önemli noktaları vurgulaması
da pedagojik bir davranış olarak algılanabilir. Bu davranışa ilişkin öğretmen
yeterliliğinin orta sıklık aralığında olması ise kısmen sevindiricidir.
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Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme

sürecinde

sözel judn'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin ortadan az aralığında algılanan maddeler
Tablo 4 , ve grafik 41 de de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri ile ilgili 43 maddeden oluşan ölçekte 5
maddede öğrenciler öğretim elemanlarını ortadan az

aralığında yeterli olarak

algılamışlardır.

TABL04

Öğrenci gôrüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme

sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin ortadan az aralığında algılanan madde ortalamaları ve
yüzdeleri

Ortalama I
anlattığım bir konu dikkatini çekmezse beni asla dinlemez.

%

1.94

38.8

öğrenciler konuşurken mesajı benimsemediği durumlarda I 2.1 O

I 42.0

"eeeee" , "uuuu" gibi seslerle öğrencilerin konuşma
cesaretini kırar.
hoşuna gitmediği noktalarda öğrenci sorularına yanıt I 2.30

I 46.0

vermekten kaçınarak başka şeyler söyler.
Öğrencileri

kaygı

uyandıracak

kelimeler

kullanarak I 2.35

I 47.1

öğrencileri yönlendirmeyi sever. (hepiniz kalacaksınız! , bu
gidişle bu dersten başarılı olamazsınız.
· sınıftaki sözel iletişim döngüsünü derse hazırlandığı çerçeve I 2.57üzerinde tutar. (ör: bilmediği konular üzerinde sözel
tartışmanın açılmasına izin vermez).

I 51.4

ö;j

Grafık41
Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin hiçbir zaman aralığında algılanan maddelere ilişkin
yüzdeler
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Madde-3
Anlattığım bir konu dikkatini çekmezse beni asla dinlemez.
Grafik 42
Anlattığım bir konu dikkatini çekmezse beni asla dinlemez.
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Grafik 42 de görüldüğü gibi öğrençLgprüşlerince öğretim elemanlarının,
öğrencilerin anlattığı bir konunun dikkatini çekmediği noktada onları dinlememe
yoğunluğu % 38.80 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu Öğrencilerin anlattıkları
konuların ders ile ilişkili olup olmadığı. ikileminin netleştirilmesi ile beraber
yorumlanmalıdır. Öğrencilerin anlattığı konunun ders içeriği ile ilişkili olmaması
durumunda öğretim elemanlarının da dinlememe eğilimi büyük oranda istendik bir
davranış kabul edilebilirken öğrencilerin anlattığı konunun dersle ilişkili olmasına
rağmen öğretim elemanının ilgisini çekmemesi tümüyle istenmedik bir davranıştır.
Bu noktada en genel bulgu olarak öğretim elemanlarının ilgisinin çekilmediği
konularda öğrencilerini ortadan az yoğunlukta dinlemiyor olması büyük oranda
olumlu bir davranış olabilir.
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Madde-27
Öğrenciler konuşurken mesajı benimsemediği durumlarda "eeeee" , "uuuu"
gibi seslerle öğrencilerin konuşma cesaretini kırar.
Grafik43
Öğrenciler konuşurken mesajı benimsemediği durumlarda "eeeee" , "uuuu"
gibi seslerle öğrencilerin konuşma cesaretini kırar.
M27

Grafik 43 de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının,
öğrenciler konuşurken mesajı benimsemediği . durumlarda "eeeee" , "uuuu" gibi
seslerle öğrencilerin konuşma cesaretini kırına davranışı %42.00 olarak algılanmıştır.
İletişim sürecinde kaynakla alıcı arasındaki- mesaj trafiğinde çok büyük anlam
içermeyen mesajların görsel veya işitsel yolla oluşturulması iletişim sürecinde
zihinsel mantık zincirini bozan bir gürültü kaynağı olarak algılanabilir. Bu tür
mesajlar çoğu zaman alıcı konumunda olup zaman zaman kaynak konumuna geçen
öğrencileri de edilgen bir duruma sokar. Bu noktada öğretim elemanlarının anılan
davranışı gösterme yoğunluğunun ortadan az olarak algılanması büyük oranda
olumlu bir davranış örneği olarak kabul edilebilir.

öb

Madde-33
Hoşuna gitmediği noktalarda öğrenci sorularına yanıt vermekten kaçınarak
başka şeyler söyler.
Grafik 44
Hoşuna gitmediği noktalarda öğrenci sorularına yanıt vermekten kaçınarak
başka şeyler söyler.
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Grafik 44 de görüldüğü gibi öğre11çi görüşlerince öğretim elemanlarının,
hoşuna gitmediği noktalarda öğrenci sorularına yanıt vermekten kaçınarak başka
şeyler söyleme yoğunluğu %46.00 olarak algılanmıştır. Öğretim elemanlarının sınıf
ortamında benimsemedikleri bir konuyu tolere etmeleri olumlu bir davranış olarak
algılansa da bu davranış öğrencilerin öğretim elemanına ilişkin otoritesinin
zedelenmesine veya öğretim

sürecine ilişkin odaklanma

sıkıntısını zemin

hazırlayabilecek bir davranıştır. Öğrenci görüşlerince istenmedik mesajların
paylaşılmasında sıyrılma veya kaçına eğilimli bu davranışı gösterme yoğunluğunun
ortadan az olarak algılanması sınıf içerisinde alan otoritesi olma eğilimindeki
öğretim elemanı penceresinden olumlu bir davranış olarak algılanabilir.
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Madde-38
Öğrencileri

kaygı

uyandıracak

kelimeler

kullanarak

öğrencileri

yönlendirmeyi sever. (hepiniz kalacaksınız! , bu gidişle bu dersten başarılı
olamazsınız.
Grafık45
Öğrencileri

kaygı

uyandıracak

kelimeler

kullanarak

öğrencileri

yönlendirmeyi sever. (hepiniz kalacaksınız!, bu gidişle bu dersten başarılı
olamazsınız.

M38

Grafik 45 de görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanlarının,
öğrencileri kaygı uyandıracak kelimeler kullanarak öğrencileri yönlendirmeyi sevme
davranışı (hepiniz kalacaksınız! , bu gidişle bu dersten başarılı olamazsınız.) %47.1O
olarak algılanmıştır. Yapılan araştırmalar kaygı ile öğrenme arasında normal dağılım
eğrisine benzer bir ilişkinin varlığını ortaya çıkarmıştır. (Dökmen, 1982). Bu ilişki
çok kaygılı insanların iletişim ve öğrenme sıkıntısı çekebileceğini gösterdiği gibi sıfır
kaygı

durumundaki

insanların

da

iletişim,

odaklanma,

öğrenme

sıkıntısı

çekebileceğinin bir göstergesidir. Bu noktada öğretim elemanlarının zaman zaman
öğrencileri yönlendirmeye yönelik küçük kaygı yüklemeleri yapması eğitsel bir
değere sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak bu maddede öğretim elemanı
yönlendirmeleri
yönlendirmelerdir.

yapıcı
Bu

olmaktan
nedenle

çok

anılan

yıkıcı

mesajları

maddeye

ilişkin

içeren

agresif

öğretim

elemanı

yoğunluğunun ortadan az olarak algılanması olumlu bir davranış modeli olarak
düşünülebilir.
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Madde-43
Sınıftaki sözel iletişim döngüsünü derse hazırlandığı çerçeve üzerinde tutar.
(ör: bilmediği konular üzerinde sözel tartışmanın açılmasına izin vermez).
Grafık46
Sınıftaki sözel iletişim döngüsünü derse hazırlandığı çerçeve üzerinde tutar.
(ör: bilmediği konular üzerinde sözel tartışmanın açılmasına izin vermez).
M43

Grafik 46 da görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretim elemanları, sınıftaki
sözel iletişim döngüsünü derse hazırlandığı çerçeve üzerinde tutar. (ör: bilmediği
konular üzerinde sözel tartışmanın açılmasına izin vermez).
Bu madde öğretim elemanlarının ders kapsamına ilişkin yüksek düzeyde bir
hassasiyet gösterip göstermediğine yönelik öğretmen davranışlarıyla ilgili maddedir.
Bulgu öğretim elemanlarının sınıf ortamında hazırlandığı konular dışında konuların
açılmasına büyük oranda izin verdiklerini göstermektedir. Öğretme öğrenme
süreçlerinde işlenen ders kapsamını yaşantıdan örneklerle ilişkilendirmesini ancak
ders kapsamının esaslarını yitirmemesidir. Bu noktada öğretim elemanlarının ders
kapsamını korumaya yönelik bu davranışta ortadan az yeterlilik göstermesi önemli
bir yetersizlik göstergesi olarak algılanabilir.
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Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının

mesaj

düzenleme sürecinde

sözel judo'yu

kullanabilme

yeterliliklerine ilişkin hiçbir zaman aralığında algılanan maddeler
Araştırmada ulaşılan verilerle ilgili olarak yapılan istatistiksel çözümlemeler
sonrasında, öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri
ile ilgili 43 maddeden oluşan ölçekte herhangi bir maddede öğrenciler öğretim
elemanlarını hiçbir zaman aralığında yeterli olarak algılamamışlardır.

2- Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme
yeterlilikleri öğrencilerin yaş değişkeni ile ilişkili olarak anlamlı farklılık
göstermekte midir?
Tablo 5
Öğrencilerin yaş grupları değişkenine göre öğretim elemanlarının sözel judo
yeterliliklerinin algılanmasına ilişkin ANOVA sonuçları.

Yaş Aralığı

n

AO

ss

18-20

69

141.53

21.41

21-23

117

145.19

20.86

24-26

26

135.38

22.81

27+

25

156.20

14.23

Toplam

237

F

p

1.793

.47

Tablo 5 de görüldüğü gibi, öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim
fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin yaş değişkeni ile ilişkili olarak anlamlı
farklılık göstermiştir. Bir başka deyişle farklı yaş grubundaki üniversite öğrencileri,
öğretim

elemanlarının

sözel

mesaj

düzenleme

sürecinde

yönlendirebilme

yeterliliklerini birbirlerinden farklı olarak algılamışlardır. Bu bulgu salt yaş değişkeni

:::ıu

ile (18-27) mesaj düzenleme yeterliliğini algılama noktasında anlamlılık gösteren bir
ilişkinin olmadığının göstergesidir.
Yapılan farklı araştırmalarda üniversite öğrencilerinin yaşlarının büyümesi ile
beraber iletişimse! yeterliliklerinin artışı ile ilgili bulguları ortaya koymuştur. (Şahin,
1998), (Deryakulu, 1991 ). Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular öğrencilerin
yaş değişkeni ile ilişkili olarak öğretim elemanlarının sözel mesaj yönlendirebilme
yeterliliklerinin algılanması noktasında 27 yaşından büyük öğrencilerin, 27 yaşından
küçük öğrenciler ile farklılaştığını ortaya koymuştur. Bu noktada ilişkili bir yorum
olarak üniversite öğrencilerinin yaşlarının büyümesi ile beraber iletişimse!
yeterliliklerinin de artışı, öğretim elemanlarının sözel iletişim yönlendirme
yeteneklerinin yaşça büyük öğrencilerce farklı algılanmasına neden olan bir süreç
olarak algılanabilir.

3- Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme
yeterlilikleri öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile ilişkili olarak anlamlı
faklılık göstermekte midir?
Tablo 6
Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre öğretim elemanlarının sözel judo
yeterliliklerinin algılanmasına ilişkin t testi sonuçları.

n

AO

ss

Kız

128

141.25

20.72

Erkek

109

145.39

21.96

Öğrencilerin

t

p

Anlamlılık

1.41

.937

Cinsiyeti

.006

Tablo 6 da görüldüğü gibi, t testi sonuçlarına göre, öğrenci görüşlerince öğretmen
yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde
sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile ilişkili
olarak anlamlı faklılık göstermemektedir. Öğretmen adayı öğrenciler kız veya erkek
olma durumlarına göre öğretim elemanlarının sözel mesajla yönlendirme
yeterlilikleri konusunda birbirleri ile örtüşen görüşler ortaya koymuştur. Kız ve erkek
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öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sözel mesaj yönlendirme etkililiği konusundaki
algılarının farklılaşmaması Türk kültürü içerisinde cinsiyet farkı olmaksızın sözel
mesaj yorumlama serbestiyetine sahip olmalarından kaynaklanabilir.

4- Öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme
yeterlilikleri öğrencilerin eğitim gördüğü alan değişkeni ile ilişkili olarak
anlamlı farklılık göstermekte midir?
Tablo 7
Öğrencilerin eğitim alanları değişkenine göre öğretim elemanlarının sözel
judo yeterliliklerinin algılanmasına ilişkin ANOVA sonuçları.

n

AO

ss

Sözel Alan

54

138.40

19.49

Sayısal Alan

50

152.62

18.64

Eşit ağırlık

133

143.53

22.43

Toplam

237

Öğrencilerin Eğitim

F

p

1.68

.42

Gördüğü Alan

Tablo 7 de görüldüğü gibi, öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim
fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin eğitim gördüğü alan değişkeni ile ilişkili
olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Anlamlı farklılık sayısal eğitim alanında
eğitim gören üniversite öğrencilerinin sözel alanda öğrenim gören üniversite
öğrencilerine göre öğretim elemanlarını sözel mesaj yönlendirebilme yeterliliği
açısından daha yeterli olarak algıladıkları şeklindedir. Bu bulgu sayısal alanlardaki
öğretim elemanlarının sözel mesaj yönlendirebilme yeteneği olarak sözel alanlardan
daha yeterli olduğu şeklinde algılanabileceği gibi sözel alanlardaki öğrencilerin
iletişim konusunda daha yüksek bir beklenti içinde olduğu da öğretim elemanlarını
daha az yeterli algılamış olmasından da kaynaklanabilir.
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5- Öğrenci görüşlerince ö.ğretmenyetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme
yeterlilikleri öğrencilerin medeni durum değişkeni ile ilişkili olarak
anlamlı farklılık göstermekte midir?
Tablo 8
Öğrencilerin medeni durum değişkenine göre öğretim elemanlarının sözel
judo yeterliliklerinin algılanmasına ilişkin t testi sonuçları.

n

AO

ss

Evli

27

135.71

18.68

Bekar

210

143.19

21.37

Öğrencilerin Medeni

t

p

Anlamlılık

2.67

1.036

.606

Durumu

Tablo 8 de görüldüğü gibi, öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim
fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin medeni durum değişkeni ile ilişkili olarak
anlamlı farklılık göstermemiştir. Bu bulgu öğretim elemanlarını sözel mesajlarla
iletişim sürecini yönlendirebilme yetenekleri açısından, evli olan öğrencilerle, bekar
olan öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığının bir sonucudur.
Bulgu' ya dayalı bir diğer analiz, bekar öğrencilere göre evlilikle beraber daha yakın
kişiler arası iletişim zemininin doğması beklenen evli öğrenciler ile bekar öğrenciler
arasında, öğretim elemanlarının sözel iletişim yönlendirebilme yeteneklerini algıları
açısından paralellik oluşudur.
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6- Öğrenci görüşlerlnce öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim
elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme
yeterlilikleri öğrencilerin yaşantı alam değişkeni ile ilişkili olarak anlamlı
farklılık göstermekte midir?

Tablo 9
Öğrencilerin yaşantı alanı değişkenine göre öğretim elemanlarının sözel judo
yeterliliklerinin algılanmasına ilişkin ANOVA sonuçları.

n

AO

ss

Özel Ev

73

138.58

23.73

Yurt

86

148.17

21.81

Aile Yanı

78

144.24

17.94

Toplam

237

Öğrencilerin

F

p

2.05

.44

Yaşantı Alanı

Tablo 9 da görüldüğü gibi öğrenci görüşlerince öğretmen yetiştiren eğitim
fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj düzenleme sürecinde sözel judo'yu
kullanabilme yeterlilikleri öğrencilerin yaşantı alanı değişkeni ile ilişkili olarak
anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrenci görüşlerince ortaya çıkan anlamlı farklılık
yurtta kalan öğrencilerle özel evde kalan öğrenciler arasında ortaya çıkmıştır. Fark
yurtta kalan öğrencilerin, özel evde kalan öğrencilere göre öğretim elemanlarını sözel
mesajla yönlendirme yeterliliği açısından daha etkili olarak algılamaları şeklindedir.
Yurtta kalan öğrencilerin özel evde kalan öğrencilere göre öğretim elemanlarının
sözel mesajlarla yönlendirebilme yeterliliğini daha yüksek olarak algılaması yurtta
kalan öğrencilerin daha geniş bir sözel paylaşım ortamında yaşıyor olmalarından
kaynaklanabilir. Her gün için daha fazla sayıda insanla, daha geniş bir sözel
etkileşim içerisinde olan öğrencilerin öğretim elemanlarının sözel mesajlarla
yönlendirmelerini daha rahat algılayabilecekleri olasıdır. Bu olası ilişki ise yurtta
kalan öğrencilerin konuyla ilgili öğretim elemanlarını daha etkili olarak düşünüyor
olmaları algısının yaratıldığını düşündürmektedir.

~4

BÖLÜMS
SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerini öğrenci görüşleri
temelinde öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim gördüğü alan, medeni durumu ve
yaşantı alanı değişkenleri çerçevesinde karşılaştırmak amacıyla yapılan araştırmada
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerinin madde bazındaki
analizleri sonucunda öğrencilerce öğretmenlerin her zaman aralığında yeterli olarak
algılanan bir davranışının olduğu sonucuna ulaşılmamıştır.
Öğrenciler öğretim elemanlarını sözel judo ile ilgili 23 maddede ortadan çok
yeterli olarak algılamışlardır. Bu maddeler;

Anlattığım konularda kesinlikle

katılmadığını hissettiğim durumlarda bile, olumlu bir sözel mesaj bulma çabası
içerisinde dinlemeye çalışır %70.8. Anlattığı ders kadar anlatım sırasında kullandığı
kelime seçimine' de hassasiyet gösterdiğini düşünürüm %79.7. Sınıfta öğrenciler
tarafından anlatılan bir konuya hiç katılmadığı zamanlarda, öğrencileri kırmamak
için bu durumu öğrencilerine dolaylı kelimelerle söyler %70.1. Yüksek bir
duyarlılıkla kendinden geçerek derse katkı koyan öğrencileri, sözel mesajlarla onure
eder %71.5. Öğrencilerin bir espri yapması durumunda sınıfı etkileyecek, hakimiyeti
elinde tutacak bir espri yapmayı sever %72.3. Öğrencilerin geçmiş derslerde
söylediklerini hatırlatarak konuyu kendi istediği şekilde yönlendirmeyi sever %73 .2.
Onu eleştirdiğiniz zaman eleştiriye' de hak vererek söylediğinde' de bir haklılık payı
olduğunu

açıklamaya

çalışır

%69.7.

Derse

girmeden

önce

öğrencileri

etkileyebileceğini düşündüğü bir konuyu tasarlayarak bu konuyu öğrencilerle
paylaşıp dersi yönlendirmeyi sever %77.6. Öğrencilerin anlattığı konularda veya
açıklamalarında beğendiklerini sınıf ortamı içinde sözel olarak ifade eder %78.6.
Öğrenciler için popüler olabilecek konularla ders arasında bağlantı kurarak dersini
popüler konular üzerinde yoğunlaşarak işlemeyi sever %70.1 anlatmayı çok
istediğini düşündüğümüz bir durum olduğu zaman o zaten ne yapar eder anlatmak
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istediği konuyla ders arasında bir ilişki kurarak sözel bir, paylaşım yaratır
%74.1.Öğrencilerin olumsuz konuşmaları karşısında sözel bir mesajla ortamı
yumuşatır %76.4. Öğrencilerin dersle ilgili konuşmaları sırasında "hıımm", "evet"
gibi sözel mesajlarla yönlendirmeler yaparak konuyu istediği noktaya çeker %69.3.
Öğrencilerin söylediklerini kendi anladığı şekliyle tekrar eder %68.5. Öğrencilerin
kullandığı kelimeleri kullanarak onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamaya
çalışır %74.1. Öğrencilere sınıf içerisinde özgürce konuşma hissi verir %75.4.
Öğrencilerin dersle ilgili olmayan konuları konuşmaya başladığı anda hemen derse
dönecek bir sözel mesajı vardır %72.7. Öğrencilerin anlamadığını fark ettiğinde
öğrencilerin yaşantılarından örneklerle konuları tekrarlar %77.4. Kendi fikirlerine
yakın konularda öğrencileri konuşmaları için cesaretlendirir %72.5. Ders konularını
öğrencilere ilginç gelecek şekilde sunar %71.4. Öğrencilerin kendi fikrine yakın
söylemlerine sözel ödüllendirmeler yapar (Aferin, çok güzel v.b) %77.5. Öğrenci
konuşmalarını tamamlayıcı sözel açıklamalar yapar %78.8 öğrenci konuşmalarını
yönlendirici konuşmalar yapar. 74.1 'dir.

Öğrenciler öğretim elemanlarını sözeljudo ile ilgili 15 maddede orta sıklıkta
yeterli olarak algılamışlardır. Dersin işlenişi sırasında kullandığım sözel mesajlardan
kendine hoş gelenleri konuşmalarında tekrarlar %62.2. Anlattığım bir konunun
fikirlerine uyuşmadığına inanırsa sınıf ortamında net olarak söyler

%66.6.

Öğrencilerin beden dili ile göndermiş olduğu mesajları sözel olarak yorumlayıp
kendi fikirleri ile ilişkilendirerek öğrencilerine sunmayı sever. (ör: yorgun olduğunu
hissettiğimiz zamanlarda öğrencilerine "çok yorgun görünüyorsunuz isterseniz dersi
erken bitirelim" gibi mesajlar sunar %61.9. Derste söz alarak konuşmaya başlayan
öğrencilerin konuyu

dağıttığını

düşündüğü zaman,

öğrencilerin

konuşması

içerisinden bir mesaj seçerek ders konusuna dönüşü sözel bir mesaj yardımı ile yapar
%67.3. Eleştiriye uğradığı zaman eleştiri konusu için öğrencileri haklı bulabileceğini
ancak eleştiri şekli nedeni ile üzgün olduğunu sınıf ortamında ifade eder %58.5.
Öğrenciler tarafından eleştiriye uğradığı zaman "kabul ama... "diye bir mantıkla
başlayıp kendi fikrini değiştirmeksizin bir kez daha tekrarlama eğilimi içerisine girer
%61.6. Öğrencilerin derse katılımları sırasında hoşuna giden noktalarda öğrencilerin
sözünü keserek dersin bu noktalar üzerinde yoğunlaşarak devam etmesini sağlar
%66.1. Öğrencilerin benimsediği fikirlerinden hareketle sözel olarak anlatımlara
başlayarak kendine ait fikirleri de öğrenciler benimsemiş de söylemiş gibi sınıf
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ortamında paylaşmayı sever %67.9. Öğrencileri dinlerken sadece kendi ile ilgili
kısımları dikkate alarak sözel mesajlar düzenler %54.1. Öğrencilerin yoğun
kullandığı kelimeleri kullanmaya özen gösterir %59.3. Fikirlerini kabul ettirme
noktasında öğrencilere cevaplamada zorlanacakları ani sorular yöneltir %53.4.
Öğrencilerin sorusuymuş gibi bir his uyandırarak açıklamalar yapar %66.5. Sınıf
ortamında ilişkisiz konular açıldığı zaman bu konular üzerinde konuşmaz %62.7.
Ders anlatımı sürecinde öğrencilerden gelecek konuşmalar arasına yine kendi
benimsediği önemli noktaları yerleştirir %65.6. Ders sonunda sözel özetler yaparak
sınıf içi tartışmalardan çok sadece kendi için önemli noktaları vurgular %62.3' dür.

Öğrenciler öğretim elemanlarını sözel judo ile ilgili 5 maddede ortadan az
yeterli olarak algılamışlardır. Anlattığım bir konu dikkatini çekmezse beni asla
dinlemez %38.8. Öğrenciler konuşurken mesajı benimsemediği durumlarda "eeeee",
"uuuu" gibi seslerle öğrencilerin konuşma cesaretini kırar %42.0. Hoşuna gitmediği
noktalarda öğrenci sorularına yanıt vermekten kaçınarak başka şeyler söyler %46.0.
Öğrencileri kaygı uyandıracak kelimeler kullanarak öğrencileri yönlendirmeyi sever.
(hepiniz kalacaksınız! , bu gidişle bu dersten başarılı olamazsınız %47.1. Sınıftaki
sözel iletişim döngüsünü derse hazırlandığı çerçeve üzerinde tutar. (ör: bilmediği
konular üzerinde sözel tartışmanın açılmasına izin vermez). 51.4' dür.

Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının mesaj
düzenleme sürecinde sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerinin madde bazındaki
analizleri sonucunda öğrencilerce öğretmenlerin hiçbir zaman aralığında yeterli
olarak algılanan bir davranışının olduğu sonucuna ulaşılmamıştır.
Ölçek genelinde öğretmenler sözel mesaj düzenleme konusunda orta sıklık
aralığı ile ortadan çok aralığı içinde yeterlilik düzeyi göstermişlerdir.
Öğrencilerin yaş değişkeni öğretim elemanlarının sözel judo yeterliliklerinin
algılanması konusunda anlamlı farklılık göstermiştir. 27 yaşından büyük öğrenciler
öğretim elemanlarının sözel judo'yu kullanabilme yeterliliklerini daha üst düzeyde
algılamışlardır.
Öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile öğretim elemanlarının sözel mesaj
düzenleme noktasında

sözel judo

yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark
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bulunmamıştır. Öğrencilerin eğitim gördüğü alan değişkeni ile öğretim elemanlarının
sözel judo yeterlilikleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Fark sayısal alanda eğitim
gören öğrencilerin öğretim elemanlarını sözel judo konusunda daha yeterli olarak
algıladıkları şeklindedir. Bu fark sayısal alan ve eşit ağırlık alanındaki öğrencilerin
öğretim elemanlarında beklentisinin çok daha fazla olmasından da kaynaklanabilir.
Öğrencilerin medeni durum değişkeni ile öğretim elemanlarının sözel mesaj
düzenleme noktasında sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri arasında anlamlı bir
fark bulunmamıştır.
Öğrencilerin yaşantı alanı değişkeni ile sözel mesaj düzenleme noktasında
öğretim elemanlarının sözel judo'yu kullanabilme yeterlilikleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Fark yurtta kalan öğrencilerin özel ev' de kalan öğrencilere oranla
öğretim elemanlarını sözel judo konusunda daha yeterli algıladıkları şeklindedir. Bu
bulguda yuta kalan öğrencilerin daha geniş bir sözel paylaşım ortamında yaşıyor
olmalarından kaynaklanabilir.
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ÖNERİLER
Uygulamacılara Yönelik Öneriler.
I-Geleceğin öğretmenlerini yetiştirme çabasında olan, eğitim fakültelerinde görevli
öğretim elemanlarının yönlendirebilme noktasında etkili sözel mesaj düzenleme
konularında hizmet içi eğitim programlarından geçirilmesi sınıf ortamındaki eğitim
öğretim sürecinin niteliğini arttırabilecek bir eğitim faaliyeti olarak düşünülmektedir.
2-Eğitim fakültelerindeki müfredat programlarına sözel mesaj düzenleme isimli
derslerin yerleştirilmesi geleceğin öğretmen adaylarına bildiğini daha etkili
anlatabilmesi noktasında zemin hazırlayacaktır.
3-Sınıf içerisindeki sözel mesajları öğrencilerin daha kolay algılayabilmesi
noktasında akademik dönemlerin başında· sözel mesaj yönlendirme oryantasyon
eğitim programlarının yapılması eğitim-öğretim sürecinin etkililiğini arttıracaktır.
4-Yurtlarda kalan öğrencilerin, özel ev ve aile yanında kalan öğrencilere göre,
öğretim elemanlarını sözel mesaj yeterliliği noktasında daha yeterli olarak algılama
eğilimlerinin ortaya çıkma nedeni olarak düşünülen sosyal paylaşım yoğunluğu
ihtiyacının karşılanmasına yönelik, özel ev ve aile yanında kalan öğrencilere daha
geniş sözel paylaşım ortamları yaratılması bu noktadaki eksikliği giderecek bir
seçenek olarak düşünülebilir.
5- 27 yaşından büyük öğrencilerin öğretim elemanlarını, 27 yaşından küçük
öğrencilere göre sözel judo yeterliliği açısından daha yeterli algılıyor olması, 27 yaş
ve üzeri olan öğrencilerin yaşça küçük öğrencilere göre daha yüksek bir sosyal
paylaşım birikiminden kaynaklanmış olacağı düşüncesinden hareketle, farklı yaştaki
öğrencilerin ortak çalışmalar içeren sosyal projelerin tasarlanarak uygulanması
katılımın sağlanacağı, 18-26 yaş aralığı öğrencilerini de anılan konuya ilişkin yaşantı
birikimini artıracak öğrenci yeterliliğini artıracaktır.

~~

Araştırmacılara Yönelik Öneriler:
I-Sözel Ağırlık ve Eşit Ağırlık Alan Öğrencilerinin, sayısal öğrencilere göre öğretim
elemanlarının sözel judo yeterliliği açısından daha yetersiz olarak algılanmalarının
sözel ve eşit ağırlık alanlarında akademik kadrolarda olan öğretim elemanlarının
yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuç mu? yoksa, sözel ve eşit ağırlık alanları
öğrencilerinin beklentilerinin, sayısal öğrencilere göre daha yüksek oluşunun bir
sonucu mu? olduğunu artırmak amacı ile, farklı alanlardaki öğrencilerin anılan
konuya ilişkin beklentilerine yönelik karşılaştırmalı araştırma ihtiyacını karşılamaya
ilişkin bir araştırma, anılan sıkıntının ortaya çıkmasına ilişkin bir netlik
oluşturacaktır.
2-Araştırma Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. İleriki
dönemlerde farklı üniversitelerde de benzer çalışmalar yapılıp farklı sonuçlar elde
edilip karşılaştırma olanağı bulunabilir.
3-Öğretim Elemanlarının sözel judo'yu nasıl kullandıkları, bu konuda kendilerini ne
kadar yeterli gördükleri ile ilgili araştırma yapılabilir.
4-Öğrencilerin ya da öğretim elemanlarının sözel judo eğitimi alıp almadıklarına
ilişkin bilgi alınıp bu değişkenlerde incelenerek farklı araştırmalar yürütülebilir ve
daha genellenebilir sonuçlar elde edilebilir.
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durumlarda bile, olumlu bir sözel
mesaj

bulma

çabası

içerisinde

konu

dikkatini

dinlemeye çalışır.
anlattığım

bir

çekmezse beni asla dinlemez.
anlattığım bir konunun fikirlerine
uyuşmadığına

inanırsa

sınıf

ortamında net olarak söyler.
anlattığı ders kadar anlatım sırasında
kullandığı

kelime

seçimine'

de

hassasiyet gösterdiğini düşünürüm.
sınıfta

öğrenciler

tarafından

anlatılan bir konuya hiç katılmadığı
zamanlarda, öğrencileri kırmamak
için bu durumu öğrencilerine dolaylı
kelimelerle söyler.
Yüksek bir duyarlılıkla kendinden
geçerek

derse

katkı

koyan

öğrencileri, sözel mesajlarla onure
eder.
Öğrencilerin

beden

dili

ile

. göndermiş olduğu mesajları sözel
olarak yorumlayıp kendi fikirleri ile
ilişkilendirerek
sunmayı

sever.

öğrencilerine
(ör:

yorgun

Her

Ortadan

Orta

Zaman

Çok

Sıklıkta

Ortadan I Hiçbir
Az

Zaman
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olduğunu hissettiğimiz zamanlarda
öğrencilerine

"çok

görünüyorsunuz

yorgun

isterseniz

dersi

erken bitirelim" gibi mesajlar sunar.
derste

söz

başlayan

alarak

konuşmaya

öğrencilerin

konuyu

düşündüğü

zaman,

dağıttığını

öğrencilerin konuşması içerisinden
bir mesaj seçerek ders konusuna
dönüşü sözel bir mesaj yardımı ile
yapar.
öğrencilerin

bir

durumunda

sınıfı

esprı

yapması

etkileyecek

hakimiyeti elinde tutacak bir espri
yapmayı sever.
öğrencilerin

geçmiş

derslerde

söylediklerini hatırlatarak konuyu
kendi istediği.şekilde yönlendirmeyi
sever.
onu eleştirdiğiniz zaman eleştiriye'
de hak vererek söylediğinde' de bir
haklılık payı olduğunu açıklamaya
çalışır.
eleştiriye uğradığı zaman eleştiri
konusu

ıçın

öğrencileri

haklı

bulabileceğini ancak eleştiri şekli
nedeni ile üzgün olduğunu sınıf
ortamında ifade eder.
öğrenciler

tarafından

eleştiriye

uğradığı zaman "kabul ama... "diye
bir mantıkla başlayıp kendi fikrini
değiştirmeksizin

bir

kez

daha

tekrarlama eğilimi içerisine girer.
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derse girmeden önce öğrencileri
etkileyebileceğini

düşündüğü

konuyu tasarlayarak
öğrencilerle

bir

bu konuyu

paylaşıp

dersi

yönlendirmeyi sever.
öğrencilerin anlattığı konularda veya
açıklamalarında beğendiklerini sınıf
ortamı içinde sözel olarak ifade
eder.
öğrencilerin

katılımları

derse

sırasında hoşuna giden noktalarda
öğrencilerin sözünü keserek dersin
bu noktalar üzerinde yoğunlaşarak
devam-etmesini sağlar.
öğrenciler için popüler olabilecek
konularla .• ders arasında bağlantı
kurarak dersini popüler konular
üzerinde . yoğunlaşarak

işlemeyi

sever.
anlatmayı

çok

istediğini

düşündüğümüz bir durum olduğu
zaman o zaten ne yapar eder
anlatmak

istediği

konuyla

ders

arasında bir ilişki kurarak sözel bir
paylaşım yaratır.
öğrencilerin

benimsediği

fikirlerinden hareketle sözel olarak
anlatımlara başlayarak kendine ait
fikirleri de öğrenciler benimsemiş
de söylemiş gibi sınıf ortamında
paylaşmayı sever.
öğrencilerin olumsuz konuşmaları
karşısında sözel bir mesajla ortamı
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yumuşatır.
öğrencilerin

dersle

konuşmaları sırasında
"evet"

gibi

"hıımm",

sözel

yönlendirmeler

ilgili

mesajlarla

yaparak

konuyu

istediği noktaya çeker.
öğrencilerin

söylediklerini

kendi

anladığı şekliyle tekrar eder.
öğrencilerin kullandığı kelimeleri
kullanarak onların kendilerini rahat
hissetmelerini sağlamaya çalışır.
öğrencilere sınıf içerisinde özgürce
konuşma hissi verir.
öğrencileri dinlerken sadece kendi
ile ilgili . kısımları dikkate alarak
sözel mesajlar düzenler.
öğrenciler

konuşurken

mesajı

benimsemediği durumlarda "eeeee"
, "uuuu" gibi seslerle öğrencilerin
konuşma cesaretini kırar.
öğrencilerin

yoğun

kullandığı

kelimeleri kullanmaya özen gösterir.
öğrencilerin dersle ilgili olmayan
konuları konuşmaya başladığı anda
hemen derse dönecek bir sözel
mesajı vardır.
öğrencilerin
ettiğinde

anlamadığını

fark

öğrencilerin

yaşantılarından örneklerle konuları
tekrarlar.
fikirlerini kabul ettirme noktasında
öğrencilere

cevaplamada

zorlanacakları ani sorular yöneltir.
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32.

öğrencilerin sorusuymuş gibi bir his
uyandırarak açıklamalar yapar.

33.

hoşuna gitmediği noktalarda öğrenci
sorularına

yanıt

vermekten

kaçınarak başka şeyler söyler.
34.

kendi fikirlerine yakın konularda
öğrencileri

konuşmaları

ıçın

cesaretlendirir.
35.

sınıf ortamında ilişkisiz konular
açıldığı zaman bu konular üzerinde
konuşmaz.

36.

ders konularını öğrencilere ilginç
gelecek şekilde sunar.

3J.

Öğrencilerin kendi fikrine yakın
söylemlerine sözel ödüllendirmeler
yapar. (Aferin, çok güzel v.b)

38.

kaygı

uyandıracak

kullanarak

öğrencileri

Öğrencileri
kelimeler

yönlendirmeyi

sever.

(hepiniz

kalacaksınız! , bu gidişle bu dersten
başarılı olamazsınız.
39.

ders

anlatımı

sürecinde

öğrencilerden gelecek konuşmalar
arasına

yıne

kendi

benimsediği

önemli noktaları yerleştirir.
40.

öğrenci konuşmalarını tamamlayıcı
sözel açıklamalar yapar.

41.

öğrenci konuşmalarını yönlendirici
konuşmalar yapar.

42.

ders sonunda sözel özetler yaparak
sınıf içi tartışmalardan çok sadece
kendi için önemli noktaları vurgular.

43.

sınıftaki sözel iletişim döngüsünü
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derse hazırlandığı çerçeve üzerinde
tutar.
üzerinde

(ör:

bilmediği
sözel

açılmasına izin vermez).

konular
tartışmanın

,
ill.
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