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ÖN SÖZ

Etkili matematik öğretiminin

gerçekleşmesinde en önemli rolü üstlenen

matematik öğretmenlerinin öğrenciler tarafından algılanış şekillerinin araştırılmak
istenmesi ile ortaya çıkan çalışmada, öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf
yönetimi davranışlarını, öğretim şekillerini ve şiddet eğilimli davranışlarını nasıl
algıladıkları ile öğrencilerdeki matematik kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırma, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
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onore eden hocam Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yaratan'a ve yüksek lisans eğitimime
başlarken bana ışık tutan Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu'ya teşekkürlerimi sunarım.
Araştırmanın uygulanması için gerekli iznin çıkarılmasında emeği geçen Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi müdür ve personeline, okul
müdürlerine, anketleri uygulatan çok değerli öğretmenlere ve anketleri büyük bir
sabırla cevaplayan sevgili öğrencilere çok teşekkür ederim.
Hayatımın en önemli değeri olan, benden akademik birikimini, bilgi ve
tecrübelerini esirgemeyen, attığım her adımda en büyük manevi desteği veren, hem
meslektaşım, hem de hayat arkadaşım, eşi olmak için gün saydığım, nişanlım
Mustafa Soygür'e varlığıyla hayatımı anlamlı kıldığı için sonsuz teşekkür ederim.
Ayrıca hayatımın her safhasında ve yoğun eğitim hayatım boyunca
desteklerini hep hissettiğim annem Nadiye Kaşıkçı'ya,
kardeşlerim Sena Kaşıkçı'ya,

Sılay Bora'ya,

babam Ali Kaşıkçı'ya,

akademik bilgilerini ve teknik

yardımlarını benimle cömertçe paylaşıp çalışmama destek veren eniştem Hüseyin
Bora'ya, bilgi birikimini benimle paylaşmaktan hiç çekinmeyen ve manevi desteğiyle
birlikte çalışmalarımda beni motive eden kız kardeşlerimden ayrı tutmadığım
dostum Türem De1ıRY-Ft. ..• Tunçalp'a, manevi desteği ile yanımda olduğunu hep
i

hissettiren
desteğini

kayınvalidem

Sevim Soygür'e,
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ÖZET
ÖGRENCİLERİN MATEMATİK ÖGRETMENLERİNİ ALGILAMA ŞEKİLLERİ İLE
MATEMATİK KAYGILARI ARASINDAKI İLİŞKiLERiN BELİRLENMESİ

Kaşıkçı, Semay
Yüksek Lisans, Program Geliştirme ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Murat TEZER
Haziran 2011, 142 sayfa
Araştırma

ortaöğretim

öğrencilerinin

matematik

öğretmenlerinin

sınıf

yönetimi davranışları, öğretimi sağlama şekilleri ve şiddet eğilimli davranışları
hakkındaki

algıları ile öğrencilerdeki matematik kaygısı arasındaki

ilişkilerin

belirlenmesini amaçlayan ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.
Araştırmanın evrenini 2009-201O öğretim yılında Kuzey Kıbrıs

Türk

Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim okullarında
okuyan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise araştırma evrenini
oluşturan okullar içinden rasgele seçilmiş 11 devlet okulundan (ortaokul, lise, kolej)
toplam 674 tane öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak okullar rasgele
seçilmiş, sonra her 6., 7. ve 8. sınıf için kapasiteleri doğru orantılı olacak şekilde
sınıflar belirlenmiştir. Okullardaki sınıflar seçilirken aynı matematik öğretmeninin
ders verdiği sınıfların olmamasına, İngilizce dilinde ve Türkçe dilinde matematik
dersini gören öğrenci sayılarının orantılı olmasına ve kız-erkek sayılarının denk
olmasına önem verilmiştir. Araştırmanın verileri 674 kişiye uygulanmış anketlerin,
geçerli sayılan

548' inde!'! elde edilmiştir. Öğrenci görüşlerini ortaya çıkaran

araştırmanın belirlenen amaçlara ulaşması için gerekli olan veriler, araştırmacı
tarafından geliştirilen "Matematik Öğretmeni Değerlendirme Envanteri" ve Recep
Bindak tarafından geliştirilmiş olan "Matematik Kaygı Ölçeği" ile toplanmıştır.
Verilerin analizi için SPSS 16 programı kullanılmıştır. Verilerin normal
dağılım göstermedikleri Kolmogorov-Smirnov testi ile ortaya konmuş, ileriki testler
normal olmayan parametrik testler yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Korelasyonel
ilişkiler ortaya çıkarılırken Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon kat sayısı
kullanılmıştır. Araştırma ile ortaya çıkan değişkenler arasında anlamlı bir fark olup
olmadığı Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U Testleri yardımıyla yorumlanmıştır.
Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf
yönetimi ve öğretfrffi-sağlama
davranışları hakkındaki algıları doğru orantılı bir
~
iv

ilişkiye

sahiptir.

davranışları
arasında

Aynı

şekilde

hakkındaki

algıları

da doğru orantılı

matematik öğretmenlerinin
ilişkilendirildiği

zaman

öğrencilerdeki

matematik

ilişkilendirildiğinde
Öğrencilerin
öğretimi

sağlama

öğrencilerin

matematik

ile kendilerinde

var

bir ilişki bulunmaktadır.

öğretmenlerinin

olan

matematik

Öğrencilerdeki

şiddet
kaygıları

şiddet algısı,

öğretimi sağlama ve sınıf yönetimi hakkındaki algılarıyla

ters yönde
kaygısı,

bir ilişki
öğretimi

ortaya

çıkmaktadır.

sağlama

Benzer

ve sınıf yönetimi

şekilde

algılarıyla

ters yönde bir ilişki gözlenmektedir.
bulundukları sınıf
davranışı

düzeylerine

ve sınıf yönetimi

göre matematik öğretmenlerinin
davranışı

algıları

ile matematik

kaygıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Ancak, bulundukları sınıf
düzeyine göre algıladıkları şiddet davranışları anlamlı
Öğrencilerin
bulunmazken,

cinsiyetleri

ile matematik

erkek öğrencilerin

matematik

bir farklılık göstermemektedir.

kaygıları

arasında

öğretmenlerinin

anlamlı bir fark

şiddet davranışlarını

daha fazla algıladıkları tespit edilmiştir.
Öğrencilerin
anlamlı farklılıklar

matematik

dersini gördükleri

dile göre de çeşitli durumlarda

ortaya çıkmıştır. Buna göre,

matematik

dersini İngilizce gören

öğrenciler daha yüksek başarı notlarına sahiptir. Türkçe öğretim gören öğrencilerin
matematik

öğretmenlerine

yüksek puanlar verdikleri,

öğretimi sağlama ve sınıf yönetimi
çalışma sıklıklarının

konularında

daha fazla olduğu,

daha

buna rağmen

matematikteki kaygılarının da daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışma sıklığı daha
az olan

lngilizce dilinde matematik

eğitimi

gören öğrencilerin

derse harcadıkları

çalışma sürelerinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sınıf yönetimi, matematik öğretimi, matematik kaygısı, şiddet.
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ABSTRACT

THE DETERMINATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN
SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF MATHS
TEACHERS AND STUDENTS' MATH ANXIETY

Kaşıkçı, Semay
Masters of Science, Curriculum Development and Instruction Program
Dissertation Advisor: Assistant Prof. Dr. Murat TEZER
June 2011, 142 pages

The research carried out with secondary school students is a
descriptive study of a relational screening model aiming to figure out the
relationships between students' perceptions

of their maths teachers'

classroom management skills, teaching styles and violence related
behaviours together with students' math anxiety.
The research's population is composed of secondary school students
in the sixth, seventh and eighth grades of the Ministry of Youth and
Education in North Cyprus, in the academic year 2009-201O. The sample
population is formed from 674 students' that are randomly selected from 11
state schools (secondary, lycee, college) of the study's population. In the
study, firstly the schools were selected randomly, then each sixth, seventh
and eighth grade classes were decided according to their proportional
capacities. The decision for the class selection was done regarding the
importance in not being the classes for same maths teacher, having a
balanced number of students learning maths in Turkish and English
languages and having a balanced number in gender difference. The data of
the research was obtained from 548 valid surveys

among total of 674

applied surveys. The required data for the research, aiming to reveal
students' perceptions, were collected with the "Maths Teacher Evaluation
Inventory questionnaire", developed by the researcher, and "Math Anxiety
Scale", developed by Recep Bindak.
~.~
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SPSS

16 was used for the analysis

Kolmogorov-Smirnov

of data. It is illustrated

by

test that the distribution of the data were not normal,

hence further analysis were done by using non-parametric

tests. Spearman

Brown Split-halves Reliability Coefficient was used for correlation analysis.
The significance of the differences between the variables found during the
research was evaluated by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests.
According to the findings of the research,

students'

perceptions

of

maths teachers' classroom management behaviours and teaching skills are
found proportionally

related. In the same way, the students' perceptions of

maths teachers' violence behaviours and their maths anxiety levels are in a
direct relationship.

The students'

perceptions

of maths teachers'

violent

behaviours are negatively related with their perceptions of maths teachers'
teaching skills and classroom management skills. Likewise, students' math
anxiety levels are negatively related with the students' perceptions of maths
teachers' teaching skills and classroom management skills respectively.
According to students' grade levels; when the students' perceptions of
maths teachers' teaching skills and classroom management skills are related
with the students'

level of math anxiety separately significant

differences

were found. However, their perceptions of maths teachers' violent behaviours
do not differ significantly according to their grade levels.
Even though there is not a significant difference between students'
gender and their level of math anxiety, male students' perceptions of maths
teachers' violent behaviours are found higher.
There are cases, which differ significantly,
of maths students

study.

Accordingly,

language have higher grade success.

students

according to the language
having maths in English

It is observed that students having

maths in Turkish language has evaluated their maths teachers' teaching
skills and classroom management
frequently,

skills higher, have studied maths more

but have higher levels of math anxiety. It is found that students

having maths in English language, who study less frequently, are seemed to
spend more time during studying.
Key words: classroom management, teaching maths, math anxiety, violence
~·~
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BÖLÜM

I

GİRİŞ
Bu

bölümde

araştırmanın

problemi,

amacı,

önemi

ve

tanımlardan

bahsedilmektedir.

Problem Durumu
· Matematik tüm bilimlerin ortak dilidir. Evrensel ve soyut bir iletişimdir, yalın
bir dildir. Matematik, insanın basit gereksinimlerini gidermek için yaratılmış bilgiler
kümesi veya bir düşünme ve akıl yürütme aracı olabilir (Kaplan ve Kaplan, 2006).
Matematik insan hayatının her alanına girmiş ve yaşamın vazgeçilmez bir
parçası haline gelmiştir. Bu yüzden matematiği günlük hayattan soyutlamak veya
günlük hayatla pek fazla bir ilişkisinin olmadığını düşünmek pek doğru bir düşünce
olmayacaktır. Çünkü hayatın her alanında matematik vardır (Eldemir, 2006).
Altun(1991)'a göre; insanoğlu bilgi üretebilen ve bilgiye gereksinimi olan bir
varlıktır. Bilgi gereksinimi olan alanlar arasında "matematik" önemli bir alan olarak
yıllardır ilk sırada olma özelliğini korumaktadır. Matematik, ardışık soyutlama ve
genellemeler süreci olarak geliştirilen yapılar ve bağıntılardan oluşan bir sistemdir.
Bu sistematik yapı insanlara sağlıklı zihinsel aktiviteler gerçekleştirir (Eldemir, 2006).
Eğitim sistemi içerisinde matematik eğitiminin önemli bir yeri vardır.
Toplumda ortak bir matematik kültürü oluşturmada, sanayide, teknolojide ve günlük
yaşamdaki

diğer alanlarda ve hatta matematik sahasında çalışacak olan

akademisyenleri yetiştirmede son derece etkili bir yere sahiptir. Bilgi toplumu olma
yolundaki

ilerlemede matematiğe duyulan gereksinim ve

matematik dilinin

evrenselliği kaçınılmaz bir faktördür (Yıldız ve Uyanık, 2004).
Okullarda öğretilen disiplin alanlarından birisi olan matematik, biçim, sayı ve
çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen ve sayı bilgisi,
cebir, geometri gibi dallara ayrılan bir bilim olarak tanımlanabilir. Yığmalıdır.
Varlıkların arasındaki ilişkilerle ilgilenir. Mantıksal bir düşünme sistemidir, insan
beyninin yarattığı bir soyutlamadır. Günümüzde matematik biliminin önemi giderek
artarken, matematif~r~timi de değişikliğe uğramaktadır (Ekenel, 2005).

Sorun çözme becerisi, çağdaş toplumların
en

önemli

özelliklerden

kazandırmaya

biridir.

Matematik,

dönük derslerden

ilişkilerini

okullarda

sorun

birisi olarak değerlendirilebilir.

oluşturma ve çözme, objektif düşünme,
sebep-sonuç

günümüz insanlarından beklediği

açıklama

özgüveni artırma,

gibi

becerilerine

matematik

Aksu(1991 )'in belirttiği gibi "günlük yaşamımızda

sorunların

çözümünde

kurabilme,

ilişkileri tanıma ve genelleme yapabilme,

bağımsızlığı

için gerekli

geliştirebilme, çözümleyebilme,

olan

problem

durumlarda

bilimi

yardımcı

karşılaştığımız

mantıklı

düşünme

çeşitli

ve iletişim

yaratıcı düşünebilme,

zihinsel

usavurabilme gibi davranışları geliştiren

bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi bir zorunluluktur"
Matematik,

becerisini

İnsanın

karşılaşılan

olmaktadır.

herkes

çözme

(Arslan, 2008).

kuramsal ve genel oluşuyla, bilimlerin bulgularından yararlanarak

evreni kavrama çabası içinde bulunan felsefe bilimine yakındır. Soyut bir bilim olan
matematik,

objelerden ve olaylardan arınan nicelikler arasında çalışırken,

doğadan, toplumdan,

dışarıdan

insandan uzak görünür. Bu sebeple matematik, onu öğretmek

istediğimiz çocuklar ve gençler tarafından

anlaşılması

zor, ilginç olmaktan uzak bir

ders olarak algılanmaktadır (Üldaş, 2005).
Albayrak(2000)'nin

belirttiği gibi birçok sınavda matematik soruları belirleyici

bir özelliğe sahiptir. Öğrencilerin matematik dersleriyle ilgili olarak endişe ve korkuya
sahip oldukları yönünde genel bir kanaat bulunmaktadır.

Bütün dünyada öğrenciler

açısından,

matematik dersi zorunlu olarak öğrenilmesi gereken bir ders olurken aynı

zamanda

başarısız olunabilecek

bir dersmiş gibi de algılanabilmektedir.

Başarılı

olamamanın en önemli nedenleri arasında öğrencilerde var olan matematik korkusu
ve matematik

derslerinde

düşünülmektedir

başarısız

olmayı kabullenme

veya yapamama

olduğu

(Başar, Ünal ve Yalçın, 2002).

Altun(2002)'in

ifade ettiği gibi matematik dersi öğretimi zor olan ve öğrenciler

tarafından olumsuz görüşler bildirilen bir derstir. Matematiğin bilimsel ilerlemede her
alan için bir başvuru kaynağı olması,

matematiksel

hemen hemen tüm öğretim programlarında
almasından

da

artırılabileceği,
konusu

öneminin artması,

matematik dersinin az ya da çok yer

Matematik

öğretiminde

verimliliğin

nasıl

öğrenmeye ayrılan zaman, zor konuların nasıl öğrenileceği tartışma

olmuştur.

matematik

anlaşılmaktadır.

_düşünmenin

Bu başarısızlığın

nedeni

kaygısı ve özellikle öğretmen

okuryazarı olmak

dünyasında,

ilişkin olumsuz

tutumu gibi problemlerin

araştırmalar yapılmalıdır (Harman ve Akın,
Günümüz

matematiğe

tutum,

çözümleri

için

2006).

matematiği

sadece

öğrenmek

yerine,

matematik

öpJ çıkan unsurlardan biridir. Bu amaca ulaşabilmek için bireylerin
2

öncelikle matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri gerekmektedir

(Yücel ve Koç,

2011).
Temel

öğrenimdeki

yapabilecekleri

konusundaki

Örgütü (OECD)'nün
çalışmasında
PISA'nın

matematiksel
ve

değerlendirmesi

endişelere

yeteneklere,

problem

(EARGED),

belirtilmektedir.
öğrencilerin
Birliği

Tüm

ülkelerindeki

çalışmalar

konseptlerin

yapılmıştır.

anlaşılması,

konularında

ancak en tanıdık durumlarda

göstermektedir
Eğitimi

(Sahlberg,

Araştırma

Üçüncü

Türk öğrenciler

ve

ulusal

ve okuduğunu
göre

daha

ve

Uluslararası

bilginin

Geliştirme

Dairesi

Matematik

ve Fen

geri

ve fen başarısı

süreçlerinde

değerlendirme
anlama

geri kaldığı

çalışmaları

düzeyinde

kaldıklarını

en alışılmış

2007).

matematik

ve üst düzey düşünme

yaşıtlarına

Programı (PISA)

sınırlı

uluslararası

temel becerilerde

İşbirliği ve Kalkınma

çoğunun yeteri seviyeye ulaşamadıklarını,

göre,

temel becerilerde

konusunda

neler

çıkan

raporunda,

sonuçlarına

ve yeteneklerle

ortaya

Bakanlığı

2003 araştırma

Bilgisi Çalışması
bakımından

Eğitim

Ekonomik

yetenekleri

yetenek gösterdikleri,

Milli

bilgi

Öğrenci Değerlendirme

örneğin

çözme

matematik metotları kullanabildiklerini
Türkiye

karşın

ve bilimsel yeterlilik

Türk öğrencilerin

bir matematiksel

öğrendikleri

başlattığı Uluslararası

matematik

uygulanması

öğrencilerin

özellikle

Türk
Avrupa

göstermektedirler

(Berberoğlu ve Kalender, 2005).
Öğrenci
durumlar

başarısını

arasında

kimi zaman

başarı

güdüsü,

olumlu

kaygı,

kimi

ailenin

zaman
nitelikleri,

olumsuz

etkileyen

sosyo-ekonomik

özellikler, okul ve eğitim koşullarının yetersiz oluşu, genel çevre özellikleri, beslenme
ve sağlık koşulları yer almaktadır (Yücel ve Koç, 2011 ).
Bilgi çağında matematiğin
öğrencilerin

matematik

sebeplerini araştırıp

dersindeki

önemi göz önüne alındığında
başarısızlığını

ortaya

yukarıdaki veriler

koymakta

ve bunların

önlemlerini almayı zorunlu kılmaktadır.

Bireyler yeterli ya da yetersiz oldukları durumlarda değerlendirmeler yaparlar
ve inançlar geliştirirler. Herhangi bir konudaki veya bilgideki yetersizlik duygusu,
güven eksikliğini doğurmakta ve bireyin o konudan uzak durmasına neden
olmaktadır. Başarısızlık şansı, başarısızlık korkusu ve başarısız olacağına olan
inanç güçlenerek artarken bu durum bireyin kaygı anlamında birtakım yaşantılar
yaşamasına neden olmaktadır (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Hembree(1990)'a

göre okullardaki birçok öğrenci matematik kaygısı

taşımaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki matematik kaygısı olan bireyler
~~ _.. .,
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matematikten

uzak durmakta

ve başarılarında

düşüş

gözlenmektedir

(Thijsse,

öğrenmenin

gerçekleşmesi

zihinsel,

2002).
Senemoğlu(2000)'nun
devimsel

ve duyuşsal

belirttiği

olmak üzere birbirleriyle

Ouyuşsal süreçte, neler öğrenildiğini
duygular

gibi

yani tutumlar

ilişkili üç süreçten

ve öğrenilebileceğini

üretilmektedir.

Tutum,

bireyin

geçmektedir.

direkt olarak etkileyen

herhangi

bir grup şeye,

bireylere, olaylara ve birçok çeşitli durumlara karşı bireysel etkinliklerindeki
etkileyen

kazanılmış

içsel

bir durum

olarak

Öğrenilen bilgiler zamanla unutulabilirler,

tanımlanabilir

seçimini

(Bekdemir,

2007).

ancak o konuya ilişkin tutum ve eğilimler

çoğu zaman hatırda kalabilmektedir (Nazlıçiçek ve Erktin, 2002).
Öğrenmeleri

etkileyen

tutumlar

olumlu

olabildiği

gibi

olumsuz

da

olabilmektedir. Olumsuz tutumların ortaya çıkmasındaki etmenlerden biri de kaygıdır
(Bekdemir, 2007). "Kaygı;

günlük yaşamda insanı bazen dürtüleyerek

yaratıcı ve

yapıcı davranışlara teşvik eden, bazen de bu tür davranışları engelleyen, genellikle
huzursuzluk yaratan bir duygu olarak nitelendirilir." (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Herhangi bir durumda

bir şekilde kötülükle karşılaşılacağı

veya korkusu olarak kaygı tanımlanabilmektedir.

inancı, sezgisi

Gelecek kaygısı, okuma kaygısı ve

matematik kaygısı gibi birçok farklı kaygı türü bulunmaktadır (Bekdemir, 2007).
Başarır(1990)'a
görüşünün

göre öğrenme

koşullanma

yoluyla

yaklaşımlı

öğrenilebilen

kuramlarının
bir

duygu

kaygı hakkındaki

olduğu

yönündedir.

Duygunun kaynağı değil, şiddeti ve süresi ile dış tehlikenin önem derecesi kaygının
normal ya da patolojik olmasını belirlemektedir (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Matematik
matematik

problemlerinin

karşılaştığında,
durumu

kaygısı,

bireyin
çözümü,

okul

yaşamında

ya da

günlük

yaşamında

sayılarla ilgili işlemler yapmak gibi durumlarla

duygusal gerriim yaşaması veya kaygılanım hissetmesidir. Bu kaygı

bireyde

unutkanlığa

ve kendisiyle

ilgili güven

kaybına

neden

olabilir

kaygısı, bireyin matematik

performansı

hakkında stres olması,

(Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Matematik
gerilme

hissine kapılması

matematikten

uzak

ve korkmasıdır.

durma

eğilimi

Matematik

gözlenmektedir.

kaygısı yüksek
Matematik

bireylerde

kaygısının

zeka

düzeyiyle düşük bir ilişkisi vardır (Ashcraft, 2002).
Buxton(1981 )'e göre matematik kaygısı bireyin düşüncelerini
alabilen bir panik durumudur.

Şahin(2000)'e

göre matematik kaygısı olan bireyde

mantıklı olmayan korku durumu ortaya çıkarmaktadır.
bireyin öğrenme

becerileri
,(C.',fC:,.

ve

performansı
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kontrol altına

Matematik düşünüldüğü anda

olumsuz yönde etkilenirken

stres de

yaratmaktadır.

Matematik

kaygısı bireyin eğitim hayatında ve meslek seçiminde

kritik bir öneme sahiptir (Yavuz, 2008) .
Miller ve Mitchell(1994)'in

ifadesine göre öğrencilerde matematik kaygısının

ortaya çıkması matematik ile ilgili geçirmiş oldukları kötü yaşantılar karşısında uzun
yıllar bu korkuyu çekmiş olmalarından kaynaklanmaktadır
Kaja(2002),
doğuştan

matematik

getirilen

yöntemlerinin

bir

kaygısının

problem

de matematik

öğrenilmiş

olduğunu

(Zakaria ve Nordin, 2008).
bir durum olmasından

belirtmekte

kaygısının artmasına

ve

kullanılan

çok

öğretim

neden olduğunu söylemektedir

(Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Lazarus(1974)'un

ifade

ettiğine

göre,

matematik

kaygısının

oluşmasına

neden olan durumlar arasında matematik

konu alanı, eğitim durumları,

davranışlan,

matematikten

kişisel

değerler

ve

bireyin

ebeveyn

beklentilerini

sıralamak

mümkündür. Harris ve Harris(1987), öğrenci kaynaklı, öğretmen kaynaklı ve öğretim
kaynaklı üç farklı ana sebepten bahsetmektedir (Yavuz, 2008).
Matematik kaygısının nedenleri genelde çevresel, zihinsel ve kişisel etkenler
olarak üç değişik boyutta ele alınmaktadır. Sınıf içinde yaşanan olumsuz tecrübeler,
öğrenci

üzerindeki

öğretmenler,
yıllarından

aile baskısı,

matematikle

ilgili

itibaren matematiğin

gibi) ve öğretmen

odaklı,

olarak gösterilmektedir.

öğrenciye
zaman

karşı duyarsız

içinde

öğrencilere

kendi

önyargılar

yetersiz

(eğitimin

ilk

katı kurallar bütünü olarak tanıtılması

öğrenci edilgen olduğu sınıf ortamı çevresel

etkenler

Zihinsel etkenler ise, öğrencinin öğrenme stili ile öğretim

yöntemlerinin örtüşmemesi, öğrenci tutumları,
öğrencinin

oluşan

ve alanında

matematik

yeteneğine

kolay pes etme, motivasyon eksikliği,
karşı

geliştirdiği

yanlış

düşünce

ve

önyargılar, kişinin öz değer algısının düşük olması, öz güven eksikliği, matematiğin
gerekli

olmadığını

sormaktan

öne

süren

çekinme, utanma,

düşünce

tutukluk,

tarzı

olarak

sıralanabilir.

kendine güvensizlik,

Sınıfta

matematiği

soru

erkeklerin

başarılı olabileceği bir alan olarak görme gibi önyargılar da kişisel etmenler olarak
ortaya çıkmaktadır (Deniz ve Üldaş, 2008).
Okulda
deneyimler

matematik

anne-babalar
da artmasına
anlaşılması

ya da evde matematik
kaygısının

öğrenirken

oluşmasına

öğrencinin

yaşadığı

neden olmaktadır.

olumsuz

Öğretmenler

ve

kendi görüşlerini çocuğa empoze etmeye çalışırken bu kaygının daha
sebep
güç

olmaktadırlar.

bir

ders

haline

Kaygının
gelmektedir.

artmasıyla

çocuk

Geleneksel

için matematik

olarak

matematik

öğretiminde konular ezbere dayalı işlenirken, problem çözümleri ve arkasında yatan
i!-'~

-;.
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sebepler

araştırılmadan

konular

işlenmektedir.

durumları

ortaya çıkarırken matematik kaygısını artırmaktadır (Rossnan, 2006).

Marilyn Curtain-Phillips(1999)'e

Bu da çocuk

için bilinmeyen

göre sınıf içi geleneksel

öğretim yöntemi

kullanılırken oluşan üç durum çocuktaki matematik kaygısını olumsuz etkilemektedir.
Bunlar öğretmen otoritesi, beklentilerin yarattığı baskı ve zaman darlığıdır. Öğretim
yöntemleri

yeniden

değerlendirilmeli,

öğrenci

merkezli öğretim

gerçekleştirilmeli,

tartışmaya açık bir ders işlenmelidir (Rossnan, 2006).
Öğretmen merkezli bir dersten çok öğrenciyi merkeze alan bir öğretim şekli
kullanan

öğretmen,

başarısızlıklara

karşı

da toleranslı

davranabildiği

taktirde

öğrencideki başarıyı ortaya çıkarıp daha keyifli bir ders ortamı yaratarak öğrencide
olumlu tutum oluşturma başarılabilir.
etkinliklerinde

öğrencideki

Öğrencinin kendine güveni artarken matematik

kaygı düzeyinin azalmasına sebep olmaktadır (Yenilmez

ve Özabacı, 2003).
Öğretmen

davranışları

ne kadar

etkili

başarısı o derecede olumlu etkilenmektedir.
etkili

bir

iletişimin

kurulması

ve matematik

olursa,

öğrencilerdeki

Öğretmenlerin
sevgisi

matematik

araç-gereç

öğrenci

kullanımı,

başarısını

olumlu

etkilemektedir (Savaş, Taş ve Duru, 201 O).
Eğitimde matematiğin önemine dikkat edilecek olursa daha etkili matematik
öğretimi sağlanması

için araştırmalar

yapılması

bir ihtiyaçtır.

Matematikte

sorun

yaşayan öğrenciler ve matematik kaygısı olan öğrenciler için kullanılabilecek öğretim
yöntemleri

geliştirilmelidir.

eksikliğinde

değil,

Wu(1999)'un

öğretim yönteminden

akıcılık konunun öğrenilmesinde
Aksu(1991 )'in
öğrendiklerinin

kaynaklanmaktadır.

Dersteki

şart olabilecek durumlardandır

ifade etiği gibi öğrenciler

kendilerine

soyut, karmaşık,

ifadesine göre sorun öğrencideki

rre katacağından

kendileri

için

emin olmadıkları

konuya,

öğrenciye,

açıklık ve

(Thijsse, 2002).
anlamlı

olmayan,

matematik

sıkıcı ve sevilmeyen bir ders olarak görmektedirler.

geçmek için öğrenilecek

yetenek

dersini

Bunun önüne

öğretmene ve ortama uygun öğretim

yöntemleri seçilerek ders işlenmesi işe yarar niteliktedir. Bu şekilde, öğrenci başarısı
artmakta,
korkuyu

matematiğe karşı olumlu tutumlar gelişmekte,
azaltmakta

ve etkili düşünme

alışkanlıkları

ilgi artırmakta,

endişe ve

kazandırmaktadır

(Ekenel,

2005).
Matematik
Tobias(1993)'a

tutumu ve matematik

bu durumu etkileyen faktörlerden

öğrenci ile olan ilişkisi,
faktörlerden

kaygısı

arasında

yakın bir ilişki vardır.

birisi öğretmendir.

Öğretmenin

dersi algılayışı ve bunu öğrenciye yansıtma şekli en etkili

biri o~9~k görülmektedir.

Matematik
6

tutumu arttıkça,

matematikteki

başarı da artmaktadır.
temelinde

Öğrencilerin

derse yönelik

olarak

matematik

geliştirdikleri

durum ise bütün derslere genellenmek
tutum geliştirmek

olumsuz

korkusunun sebeplerinden

Öğrenci

anlatılan

konuyu

kazandırmada,

öğretmen

anlayamamakta,

öğretmen

de öğrencinin

(Yaman, 1995).

davranışlarının

yaşamasında

sıkı

biri öğretmenler ve öğrencilerin kopuk

başarı kimliğini geliştirmede,

duygularını okul ortamında

Bu

2003).

konuyu anlayabileceği şekilde anlatamamaktadır
Gülek(1994),

yatmaktadır.

Bu durum başarı ile tutum arasındaki

ilişkiye işaret etmektedir (Yenilmez ve Özabacı,

ilişkileridir.

tutumlar

suretiyle okula karşı olumlu veya olumsuz

şeklinde genellenebilir.

Matematik

dersine dönük başarısızlıklarının

öğrenciye

olumlu

tutum

sorumluluk ve paylaşılmış sorumluluk

etkili olduğunu belirtmektedir

(Kaplan ve

Kaplan, 2006).
Öğretmenler

ders işleniş ortamında,

şekliyle,

konuşması,

olumsuz

tutum

ifadesinden
etmemesi

ders anlatırken,

öğrenciye

yaklaşım

şivesi, hal ve hareketleri ile öğrenciye itici gelerek derse karşı

geliştirmesine

sebep

dolayı arkadaşlarının
öğrencide

olabilmektedir.

Öğrencinin

ona gülmesi ve öğretmeninde

matematiğe

karşı

olumsuz

tutum

yanlış

bir

buna müdahale

geliştirmesine

neden

olabilmektedir (Başar, Ünal ve Yalçın, 2002).
Araştırmalar
öğrencilerine
üzerine

ki öğretmenin

sahip olduğu

matematik

kaygısı

geçmektedir (Thijsse, 2002). Matematik kaygısına sahip olan insanlar

yapılan

matematik

göstermiştir

araştırmalarda,

öğretmenleri

Öğretmenlerin
inanışlarının

özellikle

arasında

ilişki

ilköğretim

öğrencilerin

oluşturmalarında

bu insanların

bir

öğretmenlerinde

matematiğine

faktör

edilmektedir (Peker ve Mirasyedioğlu,
Lazarus(1974)'ün

kurdukları

matematiğe

önemli

belirttiği

matematik

kaygısı

olumsuz

karşı

görülmüştür
karşı
olumlu

olduğu

deneyimleri

ile

geçmiş

(Bekdemir,

2007).

olan tutum,
tutum

araştırmacılar

davranış

ve

ve

davranışlar

tarafından

kabul

2003).
gibi

birçok

bulunmakta

ilk

ve

orta

eğitim

ve bu farkında

olmayarak öğrencilere bir şekilde transfer edilmektedir.

matematik

olarak

ya da

Baloğlu(2001 ), öğretmenin

otoriter öğretim yöntemi ve sahip olduğu olumsuz tavırları, matematik biliminin soyut
ve zor yapısından ayrı kaygıyı arttırıcı etkenler arasında olduğunu vurgulamaktadır
(Üldaş, 2005).
Matematik kaygısı taşıyan öğretmenler,
yaşadıkları için matematiksel kavramları
kazandıracak

yöntegıler,
. •...•.

kendi performanslarıyla

ilgili tereddüt

tartışmaktan çok, bilgi düzeyinde becerileri

düz anlatım gibi klasik yaklaşımlar
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kullanarak

öğretimi

gerçekleştirme
kendilerinin

eğilimi

göstermektedirler.

sınandıkları

yaşamaktadırlar.

hissine

Öğrencilerden

kapılarak

gelecek

gerilerek

sorularla

kaygı

durumunu

Bu durum mesleki bilgi yeterliliğine güven duymayan öğretmenlerin

kaygı durumuna düştüklerini göstermektedir (Üldaş, 2005).
Newstead(1998)'e

göre öğrenciler bir problem durumu matematiksel

izah etmekten önce kendi başlarına
yüzden öğrencilerden

matematiksel

kaygısını artırmaktadır.

nasıl çözebileceklerini

olarak

öğrenmektedirler.

durumları açıklamalarını

Bu

beklemek matematik

Öğrencilerin öğretmeni ya da arkadaşları önünde açıklama

yapmak zorunda olması matematik kaygısına sebep olmaktadır. Kogelman(1982)'a
göre öğrencilerin

tahta önünde cezalandırılmaları

ya da aşağılanma

durumunda

kalmaları öğrencilerin zarar görmesine sebeptir (Thijsse, 2002).
Reynolds(2003),
bunların

tespiti

birçok kişinin matematik kaygısı yaşamakta olduğunu ama

için güvenilir

öğretmenlerinin

hergün

kayıtlı bilgilerin

karşılaştıkları

olmadığını

öğrencilerinin

belirtirken,

mimiklerinden

matematik

ve verdikleri

tepkilerden bunu anlayabildiklerini söylemektedir (Dede, 2008).
Öğretmenlerin kötü davranışları, bazı matematik konularının zorluğu, cinsiyet
önyargısı, öğretmenlerin duyarsızlığı, öğretmenlerin gerçekleşemeyecek
dil ve iletişim engelleri, öğretimin niteliği, öğretmenlerin
kaygı sebepleri olarak gösterilmektedir

öğretmeninin

cesaretlendirmek,

hoşnutsuzluğu

matematik

(Bekdemir, 2007).

National Council of Teachers of Mathematics,
matematik

beklentileri,

NCTM(1989)'un

belirttiği gibi

en önemli dikkat etmesi gereken davranışları;

öğrenciyi

fikirlerine öncülük etmek, öğrencinin fikir ve ifadelerinin olgunluk

derecesini dikkatlice ve ciddiyetle,

yargılamadan,

aşağılamadan,

yapıcı bir şekilde

eleştirmek, doğruları bulmasını sağlayıp yol göstermektir (Üldaş, 2005).
Matematik kaygısı her zaman kötü sonuçlar ortaya çıkarmamaktadır.

Düşük

kaygı düzeyi cesaret artırıcı, orta kaygı düzeyi başarı artırıcı ve yüksek kaygı düzeyi
olumsuz etki göstermektedir (Yavuz, 2008).
Öğrenciler

sıcak

kanlı, arkadaş

canlısı

ve anlayışlı

öğretmenleri

tercih

ederler. Öğretmenler öğrencileriyle olumlu ilişkiler kurma becerisine sahip olmalıdır.
Her öğrenci

başarılı

tadabilecekleri
artacaktır.

olmak

ister ve öğretmen

ortamlar yaratmalıdır.

Öğretmenler

öğrencilerine

Böylelikle

her öğrenci
öğrencilerin

için bu duyguyu

kendilerine

saygı ve şefkat göstermeli

güvenleri

ve bunu vücut

dilleriyle de desteklemelidirler.

Olumlu iletişimi hem sınıf içinde hem de dışında

sürdürebilmelidir.

sıcak ilişkileri olan öğretmenler öğretimde belirtilen

Öğrencileriyle

hedeflere daha kolcı~*ulaşacaklardır (Cafoğlu, 2007, 49-50).
~
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İstenmeyen

öğrenci davranışları

her sınıfta olası durumlardır.

öğrenci davranışının

sorun olarak nitelendirilmesi

sınıftaki

otorite

toleransına,

tutumuna

öğretmenin

Burden(1995)'in

yapmış
olan

olduğu tanıma

uygun

meslek anlayışına,

göre değişebilmektedir.

verirken kimisi aynı davranışa duyarsız kalabilmektedir

olmayan

göre sınıf içerisinde

neden

sıralanmıştır;

devamlı negatif olma, otoriter bir ortam sürdürme,

yetenek

seviyelerinin

eklenebilecek
öğrenciler

farkında

Kimisi sert tepki

(Sadık, 2002a).

davranışlara

gösterme, toplu (küme) cezalandırmaları

İstenmeyen

öğretmen

istenmeyen

davranışları

şu

şekilde

olaylara aşırı tepki

kullanma, öğrencileri suçlama, öğrencilerin

olmama

vb.

Edwards(1993)'ün

bu

listeye

yapmış olduğu diğer uygun olmayan öğretmen davranış şekilleri ise;

üzerinde

aşırı

kontrol

olabilecekleri bir çevre sağlamama,

sağlama,

öğrencilerin

özerk

ve

bağımsız

çoğunluğun başarısını kısıtlayan ve öz fikirlerini

zedeleyen rekabete dayalı bir not sistemi kullanmadır (Sadık, 2002a).
Burden(1995)'in
atmosferini
öğretmen

geren,

belirttiği

öğrenci

yetersizdir.

şekilde

davranışını

Sıklıkla

olmaktadır.

yapamadığını

Bir

takdir

bağırarak,

tutarsız sınıf kuralları uygulayan
neden

fazla otoriter,

hoşgörülü

etmeyen,

öğrenciyle

motive

fiziksel

olmayan,

sınıf

edemeyen

temasta

bir

bulunarak,

diktatör yapıdaki bir öğretmen problem durumlara

çocuğa

ne

kızarak tekrarlamak,

yapması

gerektiğini

söylemek

yerine

onu okuldan ve dersten uzaklaştırarak

ne

problem

davranışlar göstermesine sebep olmaktadır (Sadık, 2002a).
Beikin(1980)'in

ifadesine

göre

şiddet,

bir

uyguladığı fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel saldırı

bireyin

diğer

birey

üzerinde

olarak tanımlanmaktadır.

Ancak,

çocuklara ve ergenlere yönelik şiddet onların hayatlarında telafisi zor, derin ve kalıcı
iz

bırakmaktadır.

kurumların

Çocukların

başında

aile

ve

ergenlerin

gelmektedir;

şiddete

bunu

okul

maruz

kaldıkları

sosyal

ortamında

yaşanan

şiddet

izlemektedir (Hoşgör, 2006).
Şiddet,
Şiddet,

zarar verici

zorlamak,
işkence

insanın doğasında

varolan

ve bastırılmış

bir saldırı olarak da tanımlanabilir.

bedensel ya da psikolojik acı çektirmek,
yapmak

oluşturmaktadır

gibi

bir

dizi

davranışlar

Vatandaş(2003)'e

vurmak,

şiddetin

biçimidir.
göre

dövmek,

yaralamak,

yaygın

biçimlerini

en

(Deveci, Karadağ ve Yılmaz, 2008).

Çınkır(2006),
seklinde sıralanmakta
psikolojik rahatsızlık,
görülmüştür.

bir davranış

okullarda

şiddet

sözel,

fiziksel,

olduğunu belirtmektedir.
uyum güçlüğü ve psikolojik

Oku~~da

9

ve cinsel

şiddet

Ayrıca şiddetin öğrenciler üzerinde
stres gibi olumsuz etkileri olduğu

yaşanan şiddet olaylarında

_.,,.~.

duygusal

okulda

yer alan tüm taraflar

(öğretmen,

öğrenci, yönetici,

çalışanlar ve veliler) değişen oranlarda hem şiddetin

uygulayıcısı hem de mağduru olmaktadır.
öğrencilerin

Altun ve diğerleri(2007),

bir araştırmada

% 50'den fazlasının fiziksel şiddete maruz kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır

(Demirtaş ve Ersözlü, 2007).
Deveci ve Açık(2002)'ın

belirttiğine

göre temel amacı aile içinde çocuğa

yönelik şiddetin görülme sıklığını saptamak olan bir başka çalışmada,
ve 8. sınıf öğrencilerinin
maruz

kaldıklarını

arkadaşlarının,

%74'ü hayatlarında

bildirmişlerdir.

Bu

% 16'sı annelerinin

şiddet uyguladıklarını

en azından bir kez fiziksel şiddete

öğrencilerden

%23'ü

şiddet türü duygusal

şiddettir.

içermektedir.

kendilerine fiziksel

biçimindedir.

tekmeleme,

iteleme,

temellere

dayanan

Psikolojik

Bu şiddet türü duygusal

sınırlamaları,

nedenler,

arkasında

psikolojik

Duygusal şiddet daha çok kötü davrananla

yakın ilişki içinde bulunan kişinin karşılaştığı durumu yansıtmaktadır
Şiddetin

%20'si

ifade etmişlerdir (Kapcı, 2004).

sıkma gibi kötü davranışlar

yaptırımları

babalarının,

ve % 14'ü ise öğretmenlerinin

Fiziksel şiddet, dayak ya da tokat atma, yumruklama,
boğazını

ilköğretim 5.

yatan

nedenler;

biyolojik

şiddeti bir eğitim aracı olarak kullanma,

nedenler,

daha önce

(Hoşgör, 2006).
öğrenme

ile ilgili

toplumsal nedenler, kişiler arası

etkileşimle ilgili nedenler olarak sıralanabilir (Deveci, Karadağ ve Yılmaz, 2008).
Şiddetle karşılaşan

çocukta çeşitli fiziksel sakatlıklar ortaya çıkabilmekte ve

ağır durumlar olması sonucu ölüme kadar varabilmektedir.

Yaşamı kurtulanlarda

da psikolojik

kaygı bozukluğu,

uyumsuzluk

şiddete

maruz kalanlarda

vb. gibi

ruhsal sorunlar

ise depresyon,

gelişebilmektedir

(Mayda, Karaçor,

ya

sosyal
Erdem,

Kırca ve Urgan, 2006).
Literatürde
Aralarındaki
etmesidir.

şiddet ve saldırganlık

fark şiddetin
Griffin

belirtmektedir.

ve

davranışın

Gross(2004),

aynı anlamda

kendisi,
zorbalığın

kullanılan

saldırganlığın
saldırganlığın

İlk çalışmalar fiziksel ya da sözel saldırganlık

atma, yumruk atma itme, küfür etme gibi davranışlara
yıllarda zorbalık

gruptan dışlamak,

içerecek şekilde tanımlanmaya
Craig(1998),

bildirilmektedir

bir türü

odaklanmışsa

zorbalığa

isim takma,

olduğunu

içeren vurma, tekme
da, sonraki

de (alay etme,

arkasından

konuşmak)

başlanmıştır (Kutlu, 2006).
maruz kalan çocukların

(dolayısıyle

çocukların) daha fazla psikolojik yardıma gereksinim duydukları,
düzeylerinin

ise ruh halini ifade

kavramı sosyal ilişkilere yönelik bazı eylemleri

oynanan oyuna katmama,

iki kavramdır.

daha yüksek olduğu ve benlik saygılarının
(Kaıı_~. 2004).
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şiddet gören

depresyon ve kaygı

da daha düşük olduğu

Matematik
sınavda

günümüzde

öğrencilerin

dersinin öğrenciler

eğitim sistemimizin

geleceğini
tarafından

belirlemede

önemli

bir disiplinidir.

kritik bir öneme sahiptir.

Birçok

Matematik

genelde soyut ve zor bir ders olarak algılanması

öğretimini zorlaştırırken,

daha etkili matematik öğretimi nasıl yapılmalıdır konusuna

önem kazandırmaktadır.

Öğretimin gerçekleştmesini

engelleyen olumsuz durumların

tespiti ve bunların ortadan kaldırılması eğitimin ilerlemesi için bir amaç olmalıdır.
Birçok öğrencinin
oldukları

matematik

düzeylerini
kabul

değişik sebeplerden
kaygısı,

düşürmektedir.

gören

atmosferindeki

bir

dolayı derse karşı önyargı geliştirip sahip

hem öğrenmelerini
Matematik

gerçekken

bunları

hem de başarı

öğretiminde

kullanılan

yöntemlerin

uygulaması

beklenen

öğretmenlerin

şiddet eğilimli davranışlarının,

şekillerinin öğrencilerde

zorlaştırmakta

önemi
sınıf

sınıf yönetim şekillerinin, disiplin etme

nasıl bir iz bıraktığı ve öğrencilerdeki

matematik kaygısına

neden olup olmadığı araştırılması gereken bir durumdur.
Bu bilgiler ışığında ortaya çıkan problem "ortaöğretim öğrencileri tarafından
matematik

öğretmenlerinin

sınıf yönetimi

davranışları,

öğretim

şekilleri,

şiddet

eğilimli davranışlarına yönelik algılama şekilleri ve bunların öğrencilerdeki matematik
kaygısı ile ilişkisi nasıldır?" olmuştur.

Araştırmanın Amacı
Araştırmada amaçlanan; ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik
öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları,

öğretim şekilleri ve şiddet eğilimli

davranışları hakkındaki algıları ile öğrencilerin matematik kaygıları arasındaki
ilişkilerin nasıl olduğudur.
Araştırmanın alt amaçları şu şekildedir:
Ortaöğretimde

okuyan

öğrencilerin

bulundukları

sınıfa

göre

matematik

öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları algıları ile ilgili ortalamaları arasında
nasıl bir fark vardır?
Ortaöğretimde

okuyan

öğrencilerin

bulundukları

sınıfa

göre

matematik

öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışı algıları ile ilgili ortalamaları arasında nasıl
bir fark vardır?

~~~
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Ortaöğretimde
öğretmenlerinin

okuyan

öğrencilerin

bulundukları

sınıfa

göre

matematik

şiddet davranışları algıları ile ilgili ortalamaları arasında nasıl bir fark

vardır?
- Ortaöğretimde

okuyan öğrencilerin

bulundukları

sınıfa göre matematik

kaygıları

arasında nasıl bir fark vardır?
- Öğrencilerin cinsiyetleri ile matematik kaygıları arasında nasıl bir fark var mıdır?
- Öğrencilerin

cinsiyetleri

ile matematik

öğretmenlerinin

şiddet davranışı

algıları

ortalamaları arasında nasıl bir fark vardır?
- Öğrencilerin

başarı notları ile matematik dersini gördükleri dil arasında nasıl bir fark

vardır?
- Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dil ile matematik öğretmenlerinin öğretimi
sağlama algıları ortalamaları arasında nasıl bir fark vardır?
- Öğrencilerin

matematik dersini gördükleri dil ile matematik öğretmenlerinin

sınıf

yönetimi davranışları algıları arasında nasıl bir fark vardır?
- Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dil ile matematik kaygıları arasında nasıl
bir fark vardır?
- Öğrencilerin

matematik

dersini

gördükleri

dil ile matematik

gördükleri

dil ile matematik

çalışma

sıklıkları

arasında nasıl bir fark vardır?
- Öğrencilerin

matematik

dersini

çalışma

süreleri

arasında nasıl bir fark vardır?

Araştırmanın Önemi

Matematik dünyanın her yerinde eğitimin önemli bir parçasıdır. Matematik
her okulda olduğu gibi öğrenciler için zorunlu bir derstir. Ayrıca matematik,
öğrencilerin okulda öğrenmek zorunda oldukları en önemli ve kendilerince zor
görülen alanlardan birisidir. Öğrencilerin matematik dersi ile ilgili duygularından
ortaya çıkan, mater:!:latiğe karşı tutumları, matematik eğitiminde çok önemlidir.
~,
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Olumsuz tutumların

ortaya çıkardığı kaygı düzeyi matematik

zamanla ortaya çıkan bir durumdur.

üzerinde

karşı

Matematik kaygısına ilişkin çevresel,

kişilik özellikleri ile ilgili faktörlerin de yıllardır eğitim
eğitimcilerinin

disiplinine

uğraşmakta

oldukları

psikologlarının

popüler inceleme

da

bilişsel ve

ve matematik

konularından

biri

olduğu söylenebilir.
Bir çok insan için matematik, anlaşılması

güç, anlaşılamadığı

insanda korku uyandıran bir etkinlik olarak görülmektedir.

Matematik öğretiminde

öğrenci başarısı genel olarak düşük olmakta ve bu başarısızlığa
öğrenciler

matematiğe

kaygısına

sahip

karşı

olumsuz

olmaktadırlar.

Bu

bir

tutum

durumun

için can sıkıcı,

bağlı olarak da

geliştirmekte,

nedenleri

ve

matematik

arasında

matematik

öğretiminde başvurulan yöntemlerin yeri büyüktür.
Matematik dersine karşı daha az kaygı yaşamak çeşitli faktörlere bağlı olarak
değişmektedir.

Öğrencilerin

biri öğretmendir.

matematik kaygısını etkileyen en önemli etmenlerden

Öğretmenin

sınıf yönetimi,

kullandığı öğretim yöntemi,

başarıyı

motive edip, olumsuz durumları olumlu bir duruma getirmesi açısından öğrencinin
matematiğe karşı geliştirdiği tutum ve kaygı durumunu belirleyici bir öneme sahiptir.
Öğretmenler,

kendilerini

değişen koşullara uyarlama ve geliştirme

ihtiyacı

içinde olmaları gereken bir meslek grubu içindedirler. Çocukların anne babalarından
sonra

ağırlıklı

olarak

öğretmenleri

tarafından

yönlendirildikleri

unutulmamalıdır.

Matematiğin korkulan, kaygı duyulan bir ders olmaktan çıkarılarak,

sevilen bir ders

haline getirilmesi öğretim yöntemlerinde yapılacak yeniliklerle mümkündür.
Matematik

kaygısını önlemede

edilen öğretim yöntemleriyle

bir

uygulanması

ilgili zamanla ortaya çıkan araştırmalar,

açıklayıcı bilgiler vermektedirler.
kanıtlanmış

ve başarıyı artırmada

gerçektir.

tercih

yeteri kadar

Kaygı ve başarı arasındaki ters ilişki de literatürde

Matematik

dersindeki

başarısızlığın

sebebi

olarak

matematik dersinin zor bir ders olduğu ve öğrencilerdeki yüksek matematik kaygısı
gösterilmektedir.
belirtilmekte,

Sınıf

etkili öğretim

yönetiminin

başarının

için öğretmenler

kaynakları

öğretmenleri

eğitimde

etkililiği

tarafından

artırdığından

uygulanan

sınıf

olduğu

kilit öğe olarak gösterilmektedir.

içinde sınıf yönetimini olumlu etkileyen öğretmen-öğrenci
dolayısıyla

arasında

etkileşimi ve iletişiminin,

bahsedilmektedir.
içi şiddet

Sınıf

Ancak,

davranışlarının

matematik
öğrencilerde

matematik kaygısı açısından nasıl etkilere sahip olduğu hakkında yeterli araştırma
bulgusuna

raslanılmamış

olması,

bu

konunun

araştırılmasını

önemli

kılmıştır.

Ayrıca, öğretmenlerin sahip oldukları davranış şekillerinde şiddet eğiliminin varlığı ile
<?.'~
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öğretmenlerin

sınıf yönetimi

davranışları

arasındaki

ilişki hakkında

yapılmış

bir

araştırmaya raslanılmamış olması, bu araştırmayı önemli kılan bir diğer durumdur.
Bu araştırmayla öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf içindeki öğretimi
sağlama

davranış

eğilimli davranışları

biçimleri,

sınıf yönetimi

hakkındaki

davranış

şekilleri,

algıları ve öğrencilerin

sınıf içinde şiddet

matematik

kaygı düzeyleri

arasındaki ilişkilere bakılmaya çalışılacaktır.
Araştırmanın
yapılacak

sonucunda

çalışmalara

elde edilecek bulgularla bundan sonra bu alanda

yol gösterici özellikte olacağı umulmaktadır.

bulgularla matematik gibi önemli bir bilimi öğrencilere sevdirip,

Elde edilecek

matematik kaygısına

neden olacak faktörlerin tespiti ve bunların ortamdan kaldırılması halinde etkili bir
öğretim gerçekleştirilebileceğine

inanılmaktadır.

Tanımlar
Ceza: Suç işleyen kimseye, kendisini doğru yola getirmek ve başkalarına ibret
olmak amacıyla, suçun derecesine göre, çektirilen her türlü acı haldir.
Disiplin: Disiplin çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi
kendini denetleme yada iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır.
Etkili öğretim: Öğretimin belirlenen hedeflere yakınlığıdır. Öğretimin ne kadar verimli
olduğunu belirtir.
Kaygı: istenmeyen bir hali/olayı yaşamaktan korkmaktır.
Motivasyon: Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istektir.
Öğretim: Okullarda yapılan öğretme faaliyetlerinin tümü öğretim olarak
adlandırılmaktadır.
Sınıf yönetimi: Bir öğretmenin, sınıfta, göreviyle ilişkili bütün eğitim ve öğretim
etkinliklerini yönetmesi işidir.
Sistem: Sistem, ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya
getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen
isimdir.
Şiddet: Uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşıdaki kişiye yada kişilere, kurum
yada kuruluşlara çeşitli amaçlar adına çıkar elde etmek, onlara karşı üstünlük
yada hakimiyet kurmak,istenilen hal ve hareketlerin elde edilmesini
sağlamak,imtiyaz yada ayrıcalık sağlamak, saygınlık yada sevgi kazanmak,
kısacası maddi ve manevi çıkar ve menfaatlerin elde edilmesini sağlamak
amacı ile fizfız:se.l,sözlü,psikolojik yada işaretler yardımı ile uygulanan kişi
14

yada kişilerin, kurum yada kuruluşların yaşam, özgürlük, irade, istek, hak ve
sağlıklarına

zarar verici,

bu hakları ortadan kaldıran yada geçici süre ile

bunların ortadan kaldırılmasını sağlayan hal ve hareketlerin tümüne denir.
Tutum: Yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara

karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme
gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur.
Zorbalık: Zorbalık, daha güçlü bir kişi ya da bir grup kişi tarafından daha az gücü

olan bir kişiye karşı yapılan ve sürekliliği olan fiziksel, psikolojik, sosyal ve
sözel olarak tekrarlanan saldırıdır.

Kısaltmalar

EARGED: Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi
GOÖO: Genel Ortaöğretim Dairesi
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MÖDE: Matematik Öğretmeni Değerlendirme Envanteri
NCTM: Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (National Council of lechers of

Mathematics)
OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co

operation and Development)
ÖSS: Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
PISA: Uluslararası Öğrenci qeğerlendirme Programı (Programme for International

Student Assessment)
SPSS: Statistical Packages for the Social Sciences
TIMSS-R: Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (Third International

Mathematics and Science Study Repeat)
f: Frekans
p: Anlamlılık düzeyi

ss: Standart Sapma

x : ortalama
:-·~
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümü araştırmanın temelini

oluşturan

ilgili

kaynaklarla oluşturulan

kuramsal yapı oluşturmaktadır.

Eğitim - Okul - Sınıf
Eğitim terimi bütün öğrenimleri içine alan ve insanın hayatı boyunca devam
eden öğrenme faaliyetini ifade etmektedir. Eğitim bir sistemdir. Sistem ancak kendini
oluşturan bütün parçaların birbirleriyle uyum içinde çalışmasıyla hedeflenen verime
ulaşabilir.

Bu sistemin

parçaları olan öğretmen, öğrenci, yönetici, müfettiş, okul,

çevre ve aile, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek ve eğitimde verimi elde etmek
için, bir biri ile sıkı sıkıya etkileşim içinde olmalıdır (Kahyaoğlu ve Yangın, 2007).
Eğitim,
seçkin,

kişinin kişisel gelişimi ve toplumsal yeteneklerinin sağlanması için

kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini

içine alan sosyal bir süreçtir

(Kuruöz, 2008).
Eğitimin nihai hedefi davranış değişikliğidir.

Eğitim, bireyin davranışlarında

kendi yaşantıları yolu ile kasıtlı olarak, istenilen yönde değişiklik meydana getirme
süreci olarak ifade edilmiştir (Kuruöz,

2008).

Eğitim, bireyleri topluma hazırlayan bir süreçtir. Eğitim, ele alındığı her
boyutta toplumsal bir süreçtir. Bir kurum olarak da diğer toplumsal kurumları
etkilediği gibi, kendisi de diğer toplumsal kurumlardan etkilenir. Toplumsal yaşamın
biçimlendirilmesinde

eğitime önemli görevler düşmektedir (Kuruöz, 2008).

Okul bir sistem, sınıf ise okulun bir alt sistemidir. Toplumsal ve eğitimsel
gelişmeler önce okulu, sonra da sınıfı etkilemektedir (Cafoğlu, 2007, 9).
Eğitim hayat boyu süren bir süreçtir. Eğitiminin büyük bir bölümü sınıflarda
geçmektedir. Sınıf, eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yaşam alanıdır
(Güleç ve Alkış, 2004).

Eğitim

sisteminin en küçük birimi olan sınıf, eğitim

•,•%'.
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amaçlarının

somutlaştığı,

dinamik süreçlerin etkileşimde

olduğu bir alandır (Terzi,

2002).
Sınıf, ortak özelliklerinden
davranışların

kazandırılması

dolayı bir araya getirilen öğrenci gruplarına ortak

için öğretimin

yapıldığı,

okulun en küçük ancak en

temel bölümüdür (Beşdok, 2007).
Sınıf,

öğretmenler

ve öğrencilerin

yüz yüze oldukları

bir yerdir.

Eğitimin

hedefi olan öğrenci davranışının oluşması burada başlar. Eğitim için gerekli birincil
kaynaklar,

sınıfın

içindedir.

Eğitim

yönetiminin

kalitesi,

yönetiminin

kalitesine bağlıdır (Güven ve Cevher, 2005).

büyük

ölçüde,

sınıf

Sınıf ve okul, eğitim sisteminin en işlevsel parçasıdır. Toplumda nitelikli insan
gücünün yetiştirildiği

yer okulları oluşturan sınıflardır. Bu nedenle etkili bir okul ve

sınıf yönetiminin gerekliliği kaçınılmazdır

(Terzi, 2002).

Okul ve öğretmen, eğitim ve öğretim
Öğrencinin

dersi

benimseyeceği

sevmesi,

çalışma

yaşamının temel öğelerini

alışkanlığı

oluşturur.

kazanmasının

yanı

sıra,

değer yargıları, tutumları açısından da öğretmenin değeri büyüktür

(Güleç ve Alkış, 2004).
Sınıf içi unsurlar öğretmen, öğrenci, program ve kaynaklardır (Cafoğlu, 2007,
12).

Sınıfı bir sistem

öğretmen,

olarak

ders programları,

algılamak

gerekir.

Bu anlamda

eğitim ortamı gibi) ve dış (okul,

sınıf iç (öğrenci,
aile ve çevre gibi)

etmenlerin etkileşim alanıdır. Bu sebeple sınıf gerçek yaşamın ta kendisi olup canlı
ve dinamik
oluşturan

süreçler

toplamıdır.

koşulların

bilincinde

sınıfla sınırlandırılması,
Sınıftaki

Öğretmen,
olmalıdır.

bu sürecin

Davranış

iç ve dış dinamiklerini

değişikliği

sürecinin,

gerçekçi ve geçerli bir yaklaşım değildir (Kuruöz, 2008).

unsurların

en önemlileri

öğretmen

ve öğrencileridir.

Sistemlerde

bütün parçalar etkileşim içindedir. İyi yönetilen sistemde verim yükselir,
başarı sağlanır
yönetildiği

(Güler,

taktirde

2005).

eğitimde

Bir sistem

başarıyı

yöneticisi olan öğretmene düşmektedir

istenen davranış biçimlerinin

olarak algılanması

getirmektedir.

gereken

Bunu sağlamak

sınıf,

iyi

da sınıfın

sınıf ortamında öğrenciye kazandırılmak

istenen düzeyde gerçekleşebileceğini

Eğitimde hedeflerin gerçekleşmesi,

sınıf ortamındaki performanslarına

düzen ve

(Beşdok, 2007).

Etkili bir sınıf yönetimi olmaksızın

zordur (Terzi, 2002).

sadece

bağlıdır

... ~
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söyleyebilmek

büyük oranda öğretmenin

(Kahyaoğlu ve Yangın, 2007) .

Sınıf Yönetimi
Yönetim, bir amacı gerçekleştirmek için madde ve insan kaynaklarını
eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. Sınıf yönetimi ise sınıfın amacını
gerçekleştirmek

için

sınıfta

bulunan

öğretim

kaynakları

ile

öğrencileri

eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir (Celep, 2004, 1).
Eğitim yönetimi, eğitimle ilgili kuruluş ve okulların amaçlarına ulaşabilmeleri
ıçın

insan, para,

araç-gereçlerin en etkili biçimde yerleştirilmesini ya da

kullanılmasını inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitim kurumlarında yer alan eğitim
programlarının etkili bir şekilde uygulanması, öğretim hizmetleri, personel yönetimi,
bütçe, bina, araç ve gereçlerin verimli bir şekilde kullanılması için yöntemler
geliştirilir ve yönetim süreçlerinin etkili bir şekilde işletilmesi yolları aranır (Kuruöz,
2008).
Eğitim yönetiminin okula uygulanmasıyla okul yönetimi, okul yönetiminin
sınıfa uygulanmasıyla sınıf yönetimi meydana gelmektedir (Kuruöz, 2008).
Sınıf yönetimi, eğitim bilimleri alanında 1980'1i yıllardan sonra hızlı gelişme
gösteren bir alandır. Türkiye'de de 1997-1998 öğretim yılından itibaren öğretmen
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının programlarına girmiştir (Kuruöz, 2008).
Sınıf yönetimi ve disiplini, disiplinler arası bir çalışma alanı olmasından dolayı
karmaşık ve çok boyutlu bir konudur. Sınıf yönetimi ve disiplini, eğitim psikolojisi,
eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitim programları ve özel eğitim gibi eğitim
bilimlerinin değişik alanlarıyla ilişkilidir (Cafoğlu, 2007, 9).
Sınıf yönetimi; planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine
ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin belirlenen eğitim amaçlarının
gerçekleştirilmesi için sistematik ve bilinçli olarak uygulanmasıyla ilgili etkinliklerin
tümü olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan, 2008, 12).
Sınıf yönetimi; öğretmenin öğrencilerde hedeflenen davranışları oluşturma,
olumsuz davranışları düzeltme, iyi bir iletişim ağı kurma ve geliştirme, sınıf içi olumlu
psiko-sosyal iletişim yaratma, etkili ve verimli organizasyon oluşturma ve zamanı
etkili kullanma etkinliklerinin toplamı, sınıfta iletişimin, ilişkilerin düzenlenmesi,
öğrencilerin motive edilmesi olarak da tanımlanabilir (Kıran, 2008, 11 ).
Sınıf yönetimi; kaynakları örgütleme,

çevreyi etkili biçimde düzenleme,

öğrenci gelişimini gözleme, ortaya çıkabilecek öğrenci sorunlarını önceden tahmin
edebilme gibi unsurları içeren sınıftaki hayatın bir orkestra gibi yönetilmesidir
(Cafoğlu, 2007, 12).

=--~
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Sınıf yönetimi, çok farklı çevrelerden gelen insanları tek bir hedefe yöneltmek
olarak tanımlanmaktadır.

Sınıf yönetimi öğretmen otoritesine ve disipline dayalı bir

sınıf ortamı oluşturmak olarak düşünülmemelidir.

Sınıf yönetimi, öğrenmeyi sağlayıcı

bir sınıf ortamı oluşturmak ve uygulamak olarak algılanmalıdır (Kuruöz, 2008).
Sınıf

yönetimi,

değerlendirmelerini

öğrencilerin

kendilerini

ve kendi kendilerini

kontrol

anlamalarını,

etmelerini

kendilerini

sağlayan

bir araçtır

(Beşdok, 2007). Sınıf yönetimi belirlenen planlara göre yürütülmesi veya olumsuz
öğrenci davranışına

olumsuz

karşılık

verilmesi

olarak algılanmamalıdır

(Cafoğlu,

2007, 13).
İstenmeyen davranışların önlenmesi ve bunlarla başa çıkılması, öğretmen ve
öğrencilerin

öğrenme

öğrencilerin

düzenlenmesi,

zamanın

etkinliklere katılımının tam olarak sağlanması,

oluşturulması
konuları

ortamlarının

iyi

kullanılması,

sınıfta sıcak bir iklimin

ve öğrencilerle olumlu iletişim kurulması sınıf yönetiminin en önemli

arasında

problemlerin

bulunmaktadır.

çözümünde

Bunun

sınıf

yönetimi

öz-yeterlik

ve içsel kontrol

öğretimin verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır

(Erginbaş, 2009).

Sınıf yönetiminin

öğrencilere

yanında,

iki temel amacından

ile

sınıf

içi

kazandırılarak

biri sınıfta öğrenci motivasyonunu

artıracak düzenli ve güvenli bir ortam oluşturmak, diğeri de, öğrenci sorumluluğunu
geliştirmek
Sınıf

ve öğrencilere

yönetimi

değerlendirme,

kendi davranışlarını

öğrencilerin

sorumluluk

düzenleyebilmelerini

bilincinin

öğretmektir.

geliştirilmesinde,

kontrol etme ve bireysel kontrolü içselleştirmelerinde

kendilerini

bir araç olarak

görülmelidir (Kuruöz, 2008).
İyi bir sınıf yöneticisi öğrencinin duygusal,
çok iyi keşfedebilmelidir.
öğretmenlerin

Her öğretmen

aşırı disiplinli,

zihinsel ve fiziksel davranışının

biraz psikolog olmalıdır.

Okullarda

bazı

bazılarının ise esnek davranması tutarsızlık yaratarak

öğrencinin kafasının karışmasına sebep olabilmektedir (Güler, 2005).
İyi bir sınıf yönetiminin
öğrenci

başarısı,

düzen,

en belirgin özellikleri öğrenci katılımının yüksekliği,

olumlu

sınıf

iklimi

ve

öğrenci-öğretmen

arasındaki

memnuniyet verici ilişkilerdir (Güler, 2005).
Sınıf yönetimi

becerisi,

etkili eğitim ve öğretim

ortamları

yaratmak

icin,

öğretmenlerin sahip olması gereken en önemli unsurlardan biridir. Sınıf yönetiminde
başarı,

etkili

öğrencilerin

eğitim
katılımı

öğretimi

sağlamak

ile öğrenmenin

icin öğrenmeyi

en üst düzeyde

teşvik

eden

gerçekleşmesini

ve tüm
sağlayan

sağlıklı ortamlar yaratarak gerçekleşebilir (Akar, Erden, Tor ve Şahin, 201 O).
-~
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Sınıf yönetimi birey, öğretim ve disiplini kapsayan
Birey

boyutunda

davranışları

ile

gerçekleştirme

öğretmenlerin

öğrencilere

ilişkin

bu

beklentileri

karşılamaya

öğretim

boyutunda

etkinliklerin

öğrencilerin
düzeyleri,

üç boyutlu bir yapıdır.

beklentileri,

tutumları

yönelik

ve

davranışları

planlanması,

çevrenin

düzenlenmesi ve zaman yönetimi, disiplin boyutunda ise sınıf kurallarını öğrencilerin
benimseyip uygulaması için öğretmenin kullandığı yöntemler yer almaktadır (Güven
ve Cevher, 2005).
Sınıf yönetimi,
durumu,

yaşı,

yönetimini

öğrencilerin

kültürel

etkiler

gereksinimlerini

özellikleri,

(Güler,

2005).

tanıması,

özellikleri

ile de ilişkilidir.

Öğrencilerin

başarı ve ruhsal durumu
Öğretmenlerin,

etkili bir sınıf yönetimi

gelişim

gibi özellikleri

öğrencilerin

ilgi,

için gereklidir.

sınıf

beklenti

ve

Sınıf yönetimine

ilişkin etkinlikler, öğrencileri kontrolden çok, eğitimin kalite ve sürekliliğini sağlamaya
yönelik olmalıdır (Güven ve Cevher, 2005).
Öğretmenin

sınıftaki tüm davranış,

tutum ve stratejileri

özelliği sınıfta disiplini sağlamada etkili olabilmektedir.
becerisine
gereçleri

sahip öğretmen,

etkili olarak kullanabilmekte;

değiştirebilecek
görevini

aynı zamanda

bazı güçlüklerle

sınıf içi etkinliklerini

Etkili sınıf yönetimi bilgi ve
yöntemlerini,

öğretim programını,

biçimde tanıyıp uygulayabilmektedir.

yerine getirirken

öğrencilerin

öğretim

sınıftaki

kontrol

araç

öğrenci davranışlarını

Ancak öğretmen,

karşılaşabilir.

ve ödevlerini

ve daha pek çok

bu temel

Bu güçlükler
etme,

arasında,

sınıftaki

çalışma

koşullarını geliştirme, öğretimi engelleyici faktörleri ortadan kaldırma gibi durumlar
sayılabilir. Sınıf yönetimi kavramı öğretmenlerin

sınıfta tüm bunları gerçekleştirmek

üzere kullandıkları stratejileri içerir (Çakmak, Kayabaşı ve Ercan, 2008).
Sınıf
bilgilendirilip

yönetiminde

sorun,

olgunlaştırılırken

öğretimin

·çatışmaların

nasıl
azaltılıp

etkili

yapılacağı,

öğretim

sürecinin

öğrenciler
etkililiğinin

nasıl arttırılacağıdır (Beşdok, 2007).

Sınıf Yönetimi Boyutları
Sınıf yönetiminin

boyutlarını beş şekilde sıralamak mümkündür; sınıf

ortamının fiziksel düzeni, plan-program etkinlikleri, zaman yönetimi etkinlikleri, sınıf
içi ilişkilerin düzenlenmesi, davranış düzenlemeleri (Kıran, 2008, 14-17). Sınıf
ortamında öğrencilerin kişilik özellikleri, okula veya derse yönelik tutumları, ders
çalışma ve dinleme alışkanlıkları, ailelerinden getirdikleri kültürel yapı, öğrenciler
~~
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arası ilişkiler,
(Cafoğlu,

sınıfın

fiziksel

koşulları ve öğretmen-öğrenci

genişliği,

düzenekleri,
sınıfın

bir bütündür

2007, 13).

Fiziksel düzenleme,
Sınıf

etkileşimi

sınıf
renk,

fiziksel

temizlik,

(Kaya,

veya engel olur.
çalışabileceği,

2008).

için
Fiziksel

etkileşebileceği,

Plan-program

olan boyutudur.
ısı,

ışık,

araçlar,

oturma

düzeni

Öğrencilerin

okula

severek

düzenlemelere

öğretmen,

ortamı

gelmesini

ve

vermek

eğitime destek

öğrencinin

donatılmış,

özellikler

önem

yararlanabileceği,

teknolojilerle

gürültü

gibi

ortama ilişkin her değişken,

birbirlerinden

yeni

düzeni ile ilgili
bölümlenmesi,

fiziksel

bilen

rahatça ders

çeşitli etkinlikler

çevreye açık

için

bir

ortam

(Kıran, 2008, 15).
etkinlikleri,

yapılması,

için

eğitsel

ile ilişkilidir.

Bunun önemini

olarak düzenleyecektir

belirleme,

estetik,

oluşturulduğu,

süreçlerinin

etkinlikler

kolaylaştırmak

gerekmektedir

planların

alanının

düzenlemesi

öğrenmelerini

mekanların

sınıf ortamının fiziksel

amaçlar esas alınarak,

kaynakların

belirlenmesi,
gelişimlerini

belirlenip

araç

yıllık,

dağılımının

sağlama,

yöntem

izleme ve değerlendirme,

ünitelendirilmiş

sağlanması,

seçme,

iş ve işlem

öğrenci

öğrenci katılımını

günlük

özelliklerini

düzenleme

gibi

durumları içerir (Kaya, 2008).
Zaman düzenine
zaman dilimi
dağılımı,

yönelik

etkinlikler

etkili

ve bunun etkili kullanımı ile ilgilidir.

dersi bozucu

durumlara

okulda

zaman

öğretime

ve öğrenmeye

Ders süresinin

harcanmaması,

geçirmesinin

sıkıcılığın

öğrencinin

zamanını

ayrılmaların

önlenmesi gibi durumlar bu boyutta ele alınmaktadır

içinde zamanın tümü eğitsel
dikkatlice

planlanmalıdır.

azaltacak,

öğrenci

sağlanması,

başarısını

sağlanması

artıracak,

öğrencilerdeki

öğretmene fiziksel

uygun

önlenmesi,

devamsızlık

amaçlara uygun kullanılmalıdır.

Bunun

etkinliklere

ayrılan

ve okuldan

(Kaya, 2008). Sınıf
Bunun için süreçler
disiplin

problemlerini

ve zihinsel

yorgunluktan

uzak bir performans getirecektir (Kıran, 2008, 16).
ilişki

düzenlemeleri,

öğrenci-öğretmen

ilişkilerinin

Davranış
hale

sağlanması

sınıf

kurallarının

düzenlenmesi

düzenlemeleri,

getirilmesi,

önlenebilmesi

sınıf

ya da çıktıktan

gibi konuları

sınıf ortamının

ikliminin

benimsenmesi,

değiştirilmesi,

gibi durumlar bu boyutta ele alınmaktadır
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içermektedir

ve

(Kaya, 2008).

istenen davranışa ulaşmaya uygun

oluşturulması,

sonra

öğrenci-öğrenci

sorunların

ortaya

sınıf kurallarına
(Kaya, 2008).

çıkmadan
uyulmasının

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları
Sınıf yönetiminin etkili ve verimli olabilmesi bir bakıma sınıf yönetimine ilişkin
yaklaşıma bağlıdır. Sınıf yönetimine ilişkin yaklaşımlar geleneksel sınıf yönetimi
yaklaşımı ve çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı olarak ikiye ayrılmaktadırlar (Kıran,
2008, 22).
Geleneksel Yaklaşım:
Geleneksel yaklaşım, öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Sınıfın hakimi
öğretmendir. Öğretmenin koyduğu kurallarla, öğretmenin amacı doğrultusunda
etkinlikler sürdürülür (Kuruöz, 2008).
Geleneksel yaklaşıma göre sınıf yönetiminin birinci amacı sınıf düzenini
sağlamak ve korumaktır. Öğretmen istenmeyen davranışlara karşı hoş görülü
değildir (Kuruöz, 2008).
Öğretmenin etkin, öğrencının edilgen olduğu bir yaklaşımdır. Öğretmen
öğrenci ilişkileri aşırı derecede yapılandırılmıştır. Sınıf kuralları katı, değişmez ve tek
yönlüdür. Öğrencilerin bireysellikleri dikkate alınmaz. Davranışlarda suçlama, ceza
ve

yargılama

vardır.

insancıl

ortamdan

uzak

bu

yaklaşımda

öğrencinin

yabancılaşması mümkündür. Sınıfı iyi kontrol edebilen, otorite sahibi öğretmenler iyi
öğretmenlerdir (Kıran, 2008, 23).
Çağdaş Yaklaşım:
Çağdaş yaklaşım,

sınıf yönetiminin

merkezine öğrenciyi almaktadır.

Otoritenin yerine etkileşim önem kazanmaktadır. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışında
öğrenciler içsel olarak motive edilir ve öğrencilerde öz güven sorumluluk, geliştirme,
planlama, uygulama, karar verme ve sorgulama yetenekleri geliştirilmesi amaçlanır
(Kuruöz, 2008).
Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı, katılımcı ve esnek bir yapıyı destekler.
Sınıfta uyulması gereken kurallar, öğretim yöntemleri, dersin amaçları gibi esaslar
tartışılarak karar verilir. Bu yaklaşımda öğretmen etkin bir birey olarak sınıfta bulunur
ve otoritesini öğrencilerle paylaşır. Öğretmenin temel amacı öğrencileri kontrol
ederek disiplini sağlamak değil, onların istekle katılacağı ve öğreneceği, kendi
kendilerini kontrol edecekleri öğrenme yaşantıları için ortamlar yaratmaktır.
Öğretmen-öğrenci ilişkiler esnek, karşılıklı duyarlı, etkileşim içindedir. Sınıf ortamı,
çeşitli dış dinamiklerle etkilenebilmektedir (Kıran, 2008, 23).
-::
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Sınıf Yönetimi Modelleri
Sınıf yönetimi modelleri seçiminde ve kullanımında, hangi etkinliğin yapıldığı,
amaçların neler olduğu, eğitim-öğretim
temel alınmalıdır.

ortamının koşulları ve öğrenci ihtiyaçları

Öğretmen bunlara uygun bir modeli seçebilir ya da değişik

zamanlarda ihtiyaca göre farklı modellerden yararlanabilir (Kıran, 2008, 18). Her bir
etkinliğin amaca uygun yürütülebilmesi, farklı sınıf yönetimi modelleri gerektirir. Sınıf
yönetimi modelleri tepkisel, önlemse!, gelişimsel ve bütünsel yönetim olarak
gruplandırılabilir (Kuruöz, 2008).
Öğretmenlerin,
davranışlarındaki

sınıf

yönetimi

stratejisini

belirlerken

sebepleri

bilmeleri

önemlidir.

Öğrencinin

öğrencilerin
davranışının

değiştirilebilmesi için öncelikle neden yanlış yaptığının anlaşılması gerekmektedir
(Erginbaş, 2009).
Tepkisel Yönetim Modeli:
Sınıf yönetiminin

klasik

modelidir.

istenmeyen davranışı değiştirmek

amacındadır. Modelin zayıf yönlerinden birisi her tepkinin bir karsı tepki doğurur
olmasıdır.

istenmeyen davranışa uygun tepkinin gösterilmesidir.

istenmeyen

davranışın kontrol altına alınmasında ödül ve cezanın caydırıcı gücünden yaralanılır.
istenmeyen davranışın olumlu veya olumsuz pekiştireçler kullanılır. Bu modelin
daha çok sınıf yönetiminde bilgi, beceri ve deneyimi

zayıf, diğer modelleri iyi

kullanamayan öğretmenler tarafından kullanıldığı söylenebilir (Kuruöz, 2008).
Önlemse/ Yönetim Modeli:
Hata yapmama veya hatayı yaptırmamak için

önceden önlem alma

yaklaşımına bağlıdır. Planlı ·olma ve istenmeyen davranış hakkında öngörüde
bulunabilme esastır.

Sınıfın sosyal,

düzenlenmesi istenmeyen davranışların

kültürel

ve fiziksel ortamının önceden

ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı

olur. Bireyden çok gruba yöneliktir. Hazırlıklar bireyleri değil sınıfın tümünü hedef
alır.

Uygun ortamlar sağlandığı takdirde istenmeyen davranış yerine istenen

davranışın gruba sergilenmesine olanak sağlar (Kıran, 2008, 19).
Gelişimsel Yönetim Modeli:
Sınıf yönetiminde öğrencilerin fiziksel, psikolojik, ahlaki, duygusal gelişimleri
bir bütün olarak dikkate alınır ve sınıf yönetimi uygulamaları öğrencilerin gelişim
özelliklerine göre belirlenerek hayata geçirilir (Kıran, 2008, 19).
-::
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Sınıf yönetiminde
düzeylerinin

gerektirdiği

öğrencilerin
uygulamaların

fiziksel,

duygusal

gerçekleştirilmesi

ve deneyimsel

gelişim

esas alınır. Öğrencilerin

ilköğretimin birinci ve ikinci devresinde ve ortaöğretim döneminde gelişim özellikleri
farklılık

gösterir.

kolaylaşır.

Gelişimle

Etkinlikler

beraber

sürecinde

somuttan

seçilecek

soyuta

öğrenme

davranış örüntüleri,

gerçekleşmesi

öğrencinin

gelişim

basamakları ile uyumlu olmalıdır. Modelin çevre boyutunda,

okul, aile ve boş zaman

etkinliklerinin

2008).

yer aldığı arkadaş

çevresi vardır (Kuruöz,

Dikkat edilmesi

gereken bir dönem de ergenlik öncesi ve ergenlik dönemidir. Bu dönemde çocuklar
öğretmeni

sıkıntıya

sokmak,

arkadaşlarının

beğenisini

toplamak

gibi

çabalar

içerisinde olurlar (Kıran, 2008, 21 ).

Bütünsel Yönetim Modeli:
Bahsedilen diğer

üç sınıf yönetimi modelinin sentezi olarak kabul

edilebilir.Sınıf yönetimini etkileyen tüm öğelerin birlikte dikkate alınmasını öngörür.
Önleyici sınıf yönetimi ön plana çıkarılırken diğer modellerden de yararlanılmaktadır.
Duruma göre tepkisel, önlemse! olan veya karşıdaki kişilerin gelişim özelliğine göre
izlenen karma yaklaşımdır. Bütün önlemse! yönetim çabalarına karşın oluşabilecek
istenmeyen davranışları düzeltmek amacıyla tepkisel yönetim araçlarından da
yararlanmaya çalışılır. Sınıfı, onu etkileyen çevresiyle bir bütün olarak ele alır
(Kuruöz, 2008).

Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler
Celep(2004), sınıf yönetimine etki eden etmenlerden bazılarını şu şekilde
sıralamıştır:
Öğrenci özellikleri ve .gereksinmeleri, okulun yönetim yapısı, öğretmenlerin
sahip olduğu kişisel geçmiş, okulun amaçlarına göre, öğretmenlerin, öğrencilere
öncelikle kazandırılması gereken davranışlara ilişkin inançları, öğretmenlerin sınıf
yönetimi konusundaki eğitimi, okulun başarısızlığında öğrenci riski, güç-kontrol
sorunlarıdır.
Erdoğan(2008)'in belirttiği şekilde sınıf yönetimini etkileyen değişik faktörler
vardır. Dersin işlenişi,

öğrenci özellikleri, öğretmen, ortam,

çevre, aile, okul

büyüklüğü, sınıf büyüklüğü, oturma düzeni, yönetim yapısı ve fiziksel yapı bu
faktörler arasında yer almaktadır. Bu belirtilen başlıklarla sınıf yönetimini etkileyen
etmenleri açıklayacak olursak;
"'i
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ilişkilidir. Bunu da başarıya götürebilecek
öğretmen

konulara

dikkatlice

ve

öğrenci

olan öğretmenin

özelliklerine

uygun

kendisidir. Bu yüzden,

kullanabileceği

seçmeli ve bunlar hakkında derin bir bilgiye sahip

yöntemleri

olmalıdır

(Erdoğan,

2008, 27).
Öğrenci özellikleri;
ruhsal durumları,

gelişim

durumları,

yaşları,

sınıf yönetimini etkiler (Erdoğan,

bütün faaliyetlerin

merkezi

konumundadırlar.

davranış kazandırma faaliyetleri

kültürel özellikleri,

başarı ve

2008, 27). Öğrenciler okuldaki

Eğitimin

asıl

hedefi

öğrenciler üzerine odaklanmaktadır.

olan istendik
Eğitim seviyesi

yüksek çevrelerdeki okullardaki öğrenci profili ile eğitim seviyesi düşük çevrelerdeki
öğrenci

profili sınıf yönetimini

ailelerin

çocuklarının

kolaylaştırmakta

çoğunlukta

ya da zorlaştırmaktadır.

bulunduğu okullarda daha sağlıklı

oluşmakta ve öğretmenin sınıf yönetimi de kolaylaşmaktadır
Öğretmen,
öğretim

sınıf yönetiminde

en önemli kişidir.

tarzı, meslekteki deneyimleri,

Eğitimli

sınıf ortamları

(Akın, 2006).

Öğretmenin kişilik

kültürü, sağlığı gibi özellikleri

özellikleri,

sınıf yönetimini

etkileyebilir (Erdoğan, 2008, 28).
Ortam
olumlu olması,

özellikleri,

sınıf yönetimini

neşeli olması,

sınıfta yaşanılanlara

etkiler.

gergin

olması,

o anda yapılan işlerin verimini etkilemektedir.

Çevre,

etki eden bir faktördür.

Sınıf ortamının

Sınıfta yaşanılan

sorunlar, çevrenin bir

uzantısıdır (Erdoğan, 2008, 28).
Akın(2006),
Öğrenci televizyon,

çevreyi uzak çevre ve yakın çevre olarak iki başlıkta ele almıştır.
internet gibi çeşitli araçlar kanalıyla kendi toplumunun ve diğer

toplumların değişik yaşama biçimlerini
buna göre şekillendirebilir.

Öğrencinin

okul, aile ve boş zamanlarını geçirdiği
unsurlarıdır.

Öğretmenler

çevreyi çok iyi tanımalıdır.
anlayamayan

öğretmenin

görüp örnek alabilir ve sınıf içi davranışlarını

öğrenci

günlük yaşamında
yerler sınıf yönetimine

davranışlarını

Okulun yakın
öğrenci

içinde

sınıf,

etki eden yakın çevre

anlamlandırmadan

çevresinin

ile kaynaşması

bulunduğu

yaşayış biçimini,
ve öğrenciyi

önce

yakın

aile yapısını

anlaması

mümkün

olmayabilir.
Ailenin
sosyokültürel

sahip olduğu özellikler,
ve ekonomik

öğrenciler tarafından

durumu, büyüklüğü,

fertleri arasındaki

çevreye sahip olduğu ve eğitim durumları sınıf yönetimini
2008,

29). Ailelerin çocuklarını yetiştirme

önemli ölçüde etkilemektedir

karşılaşılabilecek
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ilişkiler,

etkilemektedir

Ailenin

ne tür bir
(Erdoğan,

biçimi öğrencinin sınıf içi davranışlarını

(Celep, 2004, 4). Öğrenci

içinde, sınıfın yönetirni.sürecinde

sınıfa yansır.

aileleri

öğretmenlerle

işbirliği

sorunlara çözüm oluşturabilirler.

Ailesinin öğretmeni ile iyi ilişkiler içinde bulunduğunu bilen öğrencilerin
davranışlar

sergiledikleri

bilinmektedir.

Aile ile okul arasındaki ilişkilerin iyi olması

önemlidir. Ailelerle iyi ilişkiler içinde olmanın ilk adımı tanışmadır.
toplantılar yapılmalı ve bu toplantılarda
önce sıcak ilişkiler
benimsenmelidir
Okulun

kurulmasına

daha uyumlu

Ailelerle düzenli

disiplin sorunları ve ekonomik sorunlardan

ve amaçların açıklanmasına

yönelik

yaklaşımlar

(Celep, 2004, 93-94).
büyüklüğü,

okulun

sahip

olduğu

okullarda kişilerarası ilişkilerin, öğrenci-öğretmen

öğrenci

sayısıdır.

etkileşiminin,

Az

nüfuslu

program ve öğretim

uygulamalarının daha iyi yürütüldüğü bilinmektedir (Erdoğan, 2008, 29).
Sınıfın büyüklüğü,

sınıftaki

öğrenci

sayısıdır.

Grubun

büyüklüğü

arttıkça

yerlerdir.

Öğrenci

öğrencilerin etkinliği ve katılımı azalır (Erdoğan, 2008, 29).
Oturma

düzeni,

davranışlarının
geliştirdikleri

öğrencilerin

oturdukları

bilinmektedir

sınıfta

yerle ilişkili olduğu,

oturdukları

buna bağlı derse karşı tutumlar

(Erdoğan, 2008, 30). Sınıf yerleşim düzeni, uygulanmak

istenen eğitim anlayışı ve diğer yapısal düzenlemelerin
sınıf içerisinde
ilgilidir.

aktif veya pasif durumda

Değişik

sınıf düzenleme

katılımları sağlanabilmektedir
Yönetim yapısı,
merkeziyetçi,

Öğrencilerin

olmaları sınıfın yerleşim düzeni ile de

şekilleriyle

öğrencilerin

sınıf ortamında

aktif

(Erginbaş, 2009).

okul yönetiminin

bürokratik

göstergesidir.

felsefesinden

ya da aksine esnek olması,

etkilenir. Okul yönetiminin
sınıf yönetimine

etki eder

(Erdoğan, 2008, 30).
Fiziksel yapı,

okulun ve sınıfların mimari özellikleridir.

Renklerin, şekil ve

estetiğin bireylerin davranışlarını etkilediği bilinmektedir (Erdoğan, 2008, 30).
Kıran(2008)

ise sınıf yönetimini

eğitsel olarak sınıflandırmıştır.
çevre,

beklentiler,

etkileyen

etkenleri

sosyal,

psikolojik

ve

Sosyal etkenler; aile, toplumsal norm ve değerler,

kitle iletişim araçlarıdır.

ihtiyaçları, öğretmenin kişilik özellikleridir.

Psikolojik etkenler; öğrenci özellik ve

Eğitsel etkenler; okul yönetiminin yapı ve

işleyişi, öğretmen nitelik ve eğitimi, öğretmenlerin okul amaç ve değerlerine bağlılığı,
kontrolü kaybetme korkusu, dersin işlenişi, sınıfın fiziksel durumu, sınıf kurallarının
belirsizliğidir (Kıran, 2008, 38-54).
Öğrenci, öğretmen,

ortam, okul, eğitim yönetimi ve çevre sınıf yönetiminin

değişkenleri olarak sıralanmaktadır.
Öğretmenin

sınıf yönetimi becerileri

Bu değişkenlerden

en kritik olanı öğretmendir.

iyileştirilmedikçe

etkili bir sınıf yönetiminden

bahsedilemez (Akın, 2006) .
•.. ~
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Sınıf Yöneticisi Olarak Öğretmen
Öğretmen, öğrenmeyi kılavuzlayan ve sağlayan kişidir. Öğrenme, öğrencinin
kendisi tarafından elde edilen bir sonuçtur ve öğrenme yaşantıları sonucunda
meydana gelir. Öğretmenin görevi,

çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden

yararlanarak öğrenme yaşantıları düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci
tarafından kazanılıp kazanılmadığını değerlendirmektir (Kahyaoğlu ve Yangın,
2007).
Çağımız öğretmeninin, bireylerin yaşam fırsatlarını geliştirerek, toplumu
geliştirerek ve zenginleştirerek, temel insani değerleri aktarmak ve geliştirmek gibi
birçok sorumluluğa sahip olması gereklidir. Bu bağlamda öğretmen öğrencilerin
bireysel farklılıklarını, ilgi-ihtiyaç, yetenek ve kültürlerini bilmeli, demokratik, kültürel,
ekonomik, toplumsal ve çevre sorunlarıyla ilgilenmeli, insan sevgisiyle dolu ve açık
fikirli olmalı, yeni eğitim teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı ve buna göre kendini
geliştirmelidir (Erdoğdu, 2006).
Çağdaş eğitim sisteminde öğretmen, öğrencilere sadece bilgiyi aktaran değil
onları yönlendiren ve onlara yol gösteren kişidir. Bu yeni yapılanmada öğretmenin
en büyük yardımcısı bilişim teknolojisidir (Erginbaş, 2009).
Öğretim;

bilgilerin aktarılması yanında,

bireyin sosyalleşme sürecidir.

Öğretmen ve onun öğretimi yönetim şekli, öğrencinin kişiliğinin oluşmasına da katkı
sağlamaktadır. Öğretmen, öğrenciyi hayata hazırlayan ve tutumların oluşmasına yön
veren bir rol üslenmektedir. Öğrencileri etkileyen en önemli öğretmen kişilik
özellikleri tutumlardır (Topal, 2007).
Sınıflar,

toplumun ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte insan gücünü

yetiştirmeyi amaçlayan yaşantı merkezleridir. Sınıfların yöneticileri olan öğretmenler
kendilerinden beklenen bu yaşantı merkezlerini oluşturma rolünü etkili bir şekilde
gerçekleştirebilmek için; kişisel ve mesleki özelliklerin yanında, sınıf yönetimi
konusunda

bilgi

yansıtmalıdırlar.

beceri ve

tutuma

sahip

olmalı ve

bunları

uygulamaya

Öğretmen olmak için üç alanda yeterliğe sahip olunmalıdır.

Öğretmenler öğrencileri ve kendileri hakkında bilgi sahibi olmalı, alanlarına hakim
olmalı ve eğitim alanında teori ve araştırma alan yazınına hakim olmalıdırlar (Akın,
2006).
Eğitimin temel bileşenlerinden ikisi öğrenci ve öğretmendir. Bu temel öğeler
birbiriyle ilişkili ve birbirini etkileme oranı en yüksektir. Eğitim sisteminin amacına
uygun öğrenciler yetiştirilmesi iyi yetişmiş ve mesleğinde söz sahibi öğretmenlere
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bağlıdır. Öğrencinin verimliliği sadece kendi çabasından değil, öğretmenin davranış
biçimi ile bilgi ve becerisinden de etkilenebilir (Savaş, Taş ve Duru ,201 O).

Akın(2006)'nın

belirttiği

şekliyle,

"Türkiye'de

Milli

Eğitim

Bakanlığı,

öğretmenlerin sahip olması gereken genel yeterlikleri belirlemek amacıyla yürüttüğü
proje kapsamında eğitim alanında geniş katılımlı çalışmalar yürütmüş ve
öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmalar
sonucunda öğretmen yeterlikleri altı ana başlık altında toplanmıştır. Belirlenen ana
başlıklar ve bu başlıkların kısa açıklamaları şu şekildedir:
1. Kişisel ve Mesleki Değerler - Mesleki Gelişim: Öğretmenler, öğrencileri birey
olarak görürler ve onlara değer verirler. Öğrencilerinin her türlü farklılıklarını,
yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alır,

öğrencilerin en yüksek düzeyde

öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcarlar. Öğrencilerinde geliştirmek
istedikleri

kişilik

özelliklerini

öğrencilerine örnek
uzmanların

olurlar.

deneyimlerinden

kendi

davranışlarında

Diğer yandan
yararlanırlar.

da

göstererek

öğretmenler, yönetici ve
Öğretmenler

sürekli

öz

değerlendirme yapar, değişim ve sürekli gelişim için çaba harcarlar.
Yeniliklere açıktırlar, kendilerini ve kurumlarını geliştirmede etkin rol oynarlar.
Meslekleri ile ilgili yasa, yönetmelik, genelge v.b. izleyerek bunlara uygun
davranırlar.
2.

Öğrenciyi Tanıma: Öğretmenler, öğrencilerinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını
bilirler. Öğrencinin geldiği çevreyi tanırlar.

3. Öğretme ve

Öğrenme

Süreci:

Öğretmenler,

öğretme

ve

ogrenme

etkinliklerini planlar, uygular ve yönetirler. Öğrencilerinin öğrenme sürecine
aktif olarak katılmalarını sağlarlar.
4. Öğrenmeyi, Gelişimi izleme ve Değerlendirme: Öğretmenler, öğrencilerinin
gelişimlerini ve öğrenmelerini değerlendirdikleri gibi, öğrencilerin kendilerini
ve diğer öğrencileri de değerlendirmelerini sağlarlar. Ölçme sonuçlarını daha
iyi

bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci,

veli,

yöneticiler ve

öğretmenlerle paylaşırlar.
5. Okul - Aile ve Toplum İlişkileri: Öğretmenler, okullarının bulunduğu çevreyi
bütün özellikleriyle tanırlar. Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun
gelişimi ile ilgili çalışmalara katılmaları yönünde teşvik ederler.
6. Program ve içerik Bilgisi: Öğretmenler, Türk Milli Eğitim Sisteminin dayandığı
temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç,
hedef, ilke ve-tekniklerini bilirler ve bu çerçevede hareket ederler."
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Sınıf yöneticileri,

belli bir amaç doğrultusunda

toplanmış

kişileri istendik

hedeflere ulaşmak için ahenkli bir şekilde ve işbirliği içinde etkili ve verimli olarak
yönetmek
maddi

sorumluluğunda

kaynakları

sorumluluğundadır

ve

ve zorunluluğunda
zaman

etkenini

olan kişilerdir.

düzenlemek

Bunlara ek olarak

de

sınıf

yöneticisinin

(Erdoğan, 2008, 15).

Öğretmenin konu alanını çok iyi bilmesi gerekir. Rehberlik ilke ve tekniklerini
uygulamada,
derecede
olmalıdır

pedagojik ve psikolojik

bilgiye

uygularken

olmalıdır.

Yöneticilik
olabilsin.

ve

yardım edebilecek

rehberlik

İyi ahlaklı

adaletli,

tarafsız,

deneyimleri

yaratıcı

hazmetmiş ve bildiklerini ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulayabilmelidir.
değer veren,

Geçirilen

konusunda

iyi

derecede

insana

başarılı

öğrencilere

iyi

öğretmen,

ki

sahip

anlamda

tutarlı

davranışlar

sergileyen

yöneticidir (Erdoğan, 2008, 18-22).
Sınıf yöneticileri olarak öğretmenler,

öğrenme için uygun ortamı sağlayan ve

sürdüren kişilerdir (Erdoğan, 2008, 15). Sınıfın iyi yönetilmesi,

öğretmenlik rolünün

ön plana çıkmasını ve öğretmenin grup dinamizmini bilmesinin gerekliliğini öngörür.
Bu bağlamda öğretim ve yönetim birbiriyle bağlantılı olmalıdır (Kuruöz, 2008).
Sınıf yöneticisi

olarak öğretmenler,

farklı tiplere ayrılmaktadırlar.

Otoriter,

koruyucu, destekçi, birlikçi, serbest, demokratik sınıf yöneticileri olarak altı değişik
tipten bahsetmek mümkündür.
1.

Otoriter

öğretmen,

güce

dayanan

ilke

ve

kuralları

benimsemiştir.

Bu tip sınıf yöneticileri,

öğrenciler

güçsüzlük

güvensizlik

başkalarına

ve

duygusu,

uygulamayı

üzerinde düşmanlık,
bağımlı

olma

ve

sorunlardan kaçma gibi etkilere yol açabilir.
2.

Koruyucu

öğretı:nen,

gereksinimlerini

sınıftaki

öğrencileri

korumaya,

onların

karşılamaya çalışır. Öğrencileri kendilerine bağımlı hale

getirebilirler. Öğrencileri devamlı kollama, onlar yerine düşünme ve karar
verme öğrencileri kendilerine güvensiz hale getirebilir.
3.

Destekçi

öğretmen,

herhangi

engellerin kaldırılmasına

bir

performansın

gerçekleşmesinde

dayalı bir yaklaşım izler. Bireyleri destekleyen

bir yönetici tipidir.
4.

Birlikçi

öğretmen,

denetlemelerine
ortamını

sınıftakilerin

kendi

kendilerini

fırsat tanır. Takım çalışmasına

engelleyen

durumları

..
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ortadan

yönetmelerine

ve

önem verir. Öğrenme

kaldırarak,

öğrencilerin

motivelerini

en üst düzeye

taşıyarak,

yaratıcılıklarını

artırabileceğine

inanır.
5.

Serbest

öğretmen,

amaçlarını

kendileri

kaynaklara

ulaşmaya

sınıf

yöneticiliğini

yetkileri

kullanmaz.

koyar,

sorunlarını

kendileri

yardımcı

bilinçli

olurken

olarak

Sınıftaki

öğrenciler

çözerler.

Öğretmen,

görüşlerini

benimseyen

belirtebilir.

Serbest

öğretmenler

varken,

mesleğe yabancılaşmış

olanlar da bu tipte yaklaşım sergilemektedirler.

Mesleğe yabancılaşmış

öğretmenin

şaşkınlık
6.

elindeki

sınıfında

kaos,

stres,

bunalım ve

duygusu ortaya çıkabilir.

Demokratik öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarını azami şekilde gidermeye
çalışır.

Sınıf amaçlarını azami derecede gerçekleştirecek

yapar. Bu tip yöneticiler,
paylaşarak

düzenlemeleri

aşağılama ve eleştiriden kaçınır, sorumlulukları

ve paylaştırarak

öğrencilerin

kendilerine

olan güvenlerini

geliştirmeye çalışır (Erdoğan, 2008, 16-18).
Otoriter öğretmenler,

öğrencilerin kontrol altında tutulması gerektiğini, fazla

özgürlüğün zararlı olduğunu bunun da öğrencilerin dikkatini dağıtacağını

belirtirler.

Demokratik öğretmenler ise, öğrencilerin her şeyden önce sınıf atmosferini
gerektiğini,

bunun için hoş ve ödüllendirici bir ortamın sağlanması gerektiği,

da öğrenciyi

güdüleyeceğini

ve başarısını

artıracağını

belirtmektedirler.

öğretmen öğrenciye daha yakındır ona güvenir ve sorumluluk
Sınıfın
etkinliklerinin

iyi yönetilmesi,
iyi planlanması,

eğitimde

Sınıf yönetiminde,
nasıl

ayarlayacağına,

ve

başarılı

bunun
Bu tip

verir (Erdoğdu, 2006).

olmanın

ilk adımıdır.

Öğrenme

sınıf içi kurallara uyulması, sınıftaki işleyişin açık seçik

olması öğretmenin sınıf yönetimine

öğrencileri

sevmesi

katkı koyacaktır

v~rimli

kimlerle

bir eğitim

birlikte

(Cafoğlu,

ortamının

oturtacağına,

materyalleri nasıl düzenleyeceğine

2007, 11 ).

oluşması
derslerin

için öğretmen,
saatlerini

nasıl

ve her öğrencinin katılımını nasıl

sağlayacağına ilişkin önemli kararlar vermelidir (Akar ve diğerleri, 201 O).

Sınıf yönetiminin en etkili öğesi öğretmendir. Etkili bir sınıf yöneticisi, sınıfı
eğitim

için

benimsetmeli,

hazırlamalı,
öğretimi

öğrencilerle
düzenleyip

belirlediği

sınıf

sürdürebilmeli

kurallarını

ve

öğrencilere

öğrencilerin

uygun

davranmasını sağlamalıdır (Kıran, 2008, 12). Bir başka ifadeyle sınıf yöneticisi sınıf
içinde ve dışında dengeleri kuran kişidir (Erdoğan, 2008, 15).
Öğrencilerin

yaşamlarının

büyük

bir

bölümü

öğretmenleriyle

geçer.

Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin niteliği öğrencilerin sınıftaki ihtiyaçlarını karşılamada
etkilidir. Araştrrmalar.takadernik başarı ve öğrenci davranışlarının öğretmen-öğrenci
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ilişkilerinin
ilişkileri

niteliğinden
tüm

faktördür

etkilendiğini

öğrencilerin

davranış,

göstermektedir.
başarı

Olumlu

öğretmen-öğrenci

ve motivasyonunu

etkileyen

temel bir

(Topal, 2007).
Sınıf yönetiminin

bağlıdır.

Öğretme,

gerekli

düzenin

olması

kendisine

patlama,

öğrenmenin

olumsuz

öğretmenin

yönetim

gerçekleştirilmesi,

sağlanmasıyla

umutsuzluğa

varan olumsuz

başarısı

ilişkilidir.

etkiler

kapılma,

sınıf yönetimi

Öğretmenin

yaratacak

strese,

sınıf

durumlar

doyumsuzluğa,

duygular doğurabilmektedir

(Kıran,

becerisinin

etkili olmasına

ise öğretme ile ilgili

yönetiminde

ortaya

başarısız

çıkarabilir.

Öfke,

işten uzaklaşmaya

kadar

2008, 1 O).

Öğretmen yaptığı işten zevk almaz, heyecan duymazsa, işi sıkıntılı ve hayal
kırıklığı

yaratan bir uğraş haline dönüşür.

Eğer öğretme süreci

zevkli hale

getirilmezse, direnme, düşük motivasyon, dikkat süresinin azlığı, ilgisizlik, hatta öfke
ve sistemden bir an önce kurtulma davranışları ortaya çıkar. Artan sorun davranışlar
karşısında da öğretmen öfkelenir, yetkisinden aldığı gücü kullanma eğilimini gösterir,
öğretme bıkkınlık yaşanılan, sevimsiz bir süreç haline gelir (Beşdok, 2007).
Etkili bir öğretmenden genel olarak beklenenler; sınıfı eğitim için hazırlama,
sınıf kurallarını öğrencilerle belirleyip , öğrencilere benimsetme, uygun araç gereçleri
temin

edip

hazırlama,

öğretimi

düzenleyip

sürdürme,

öğrencilerin

uygun

davranmasını sağlamadır (Kuruöz, 2008).
Etkili öğretmen, akademik ve işbirlikçi ilişkileri özendirir, paylaşmayı başarır,
başarıyı özendirir ve ödüllendirir (Cafoğlu, 2007, 17). Aynı zamanda etkili öğretmen,
sınıfın
liderlik

lideridir.

Lider, etkileme gücüne sahip olan kişidir. Bu yüzden öğretmenlerin,

özelliklerine

öğretmenler,

sahip olmaları

gerekmektedir

(Erdoğan,

hem sınıfa hakim ve liderlik özelliklerine

yönden öğrenciye yakın olan öğretmenlerdir

sahip,

2008,

19).

Etkili

hem de duygusal

(Topal, 2007). Öğrenci ihtiyaçları

çerçevesinde öğretmen gerektiğinde bir lider, gerektiğinde bir arkadaş olabilmelidir
(Terzi, 2002).
Öğretmen, başarılı

bir sınıf

yönetimi için liderlik ve rehberlik niteliklerine

sahip olmalıdır. Ayrıca yönetim ve iletişim becerilerini sınıf içinde olduğu kadar aile,
okul çevresi ve topluma da aktarmalıdır.
pozitif

bir

disiplin

anlayışı ortaya

Yeni eğitim anlayışında sınıf yönetiminde
çıkmaktadır.

Pozitif

disiplini

benimseyen

öğretmenler sınıfta yardımlaşmayı, iş birliğini geliştirmeyi, sorumluluk ve özgüven
duygusu kazandırmayı, okulu ve eğitimi sevdirmeyi amaçlayarak, hatalı anne baba
tutumlarından dolayı çeşitli uyum ve davranış bozuklukları gösteren çocuklara bir
rehber gibi yaklaşmaktadırlar (Güven ve Cevher, 2005).
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Öğretmenin

etkili bir lider olması, etkili iletişim kurma ve öğrenciyi motive

etme becerisine sahip olmakla mümkündür. Öğretmenin liderlik tarzları onun kişisel
özelliklerinin
yumuşak,

bir yansımasıdır.

dikkatli,

Öğretmenin

emreden,

tenkitçi,

sert,

şakacı, serbest bırakmayı seven vb. özellikleri,

teşvik edici,

öğretilen konu,

sınıf düzeyi, okulun politikası ve öğrencinin yetenekleri onun liderlik tarzını belirler.
Öğretmen otoriter, demokrat ya da vurdumduymaz
tarzları sınıfın genel atmosferini

lider olabilir. Öğretmenin liderlik

ve öğrencinin davranışlarını

etkilediği gibi, onun

hangi davranış modelini tercih ettiğiyle de doğrudan ilişkilidir (Güler, 2005).
Etkili
karşılaşılan
vererek

öğretmen,
sorunların

uygular.

öğretimin

nasıl yapılacağını

nasıl çözüleceğini
öğretmen,

sınıf

öğretmendir.

Öğretmen

etkililiğine

ilişkin

öğretmenlerin

sınıf yönetimi becerilerinin,

Öğretmenin
kendine

yönetimini

başarıyla

yapılan

çoğu

öğretmen

öğretimin başarısını belirlemede

motivasyonu

artırarak

olumlu

sınıfa

girmeleri

Neşeli,

ortam

Öğretmenin

içinde verdiği kararları da aynı yönde etkilemektedir.
arınarak

da

birincil

(Güven ve Cevher, 2005).

bunların tersi durumlar olumsuz etki yaratmaktadır.

problemlerinden

gerçekleştiren

araştırmalarda

sınıftaki ruh hali sınıf ortamını etkilemektedir.

güvenen

sırasında

bilir, bunları belli anlarda doğru kararlar

Etkili

önem taşıdığı vurgulanmaktadır

ya da öğretim

mutlu ve

yaratmakta,

ruh durumu sınıf

Bu nedenle öğretmenlerin

daha etkili karar alıp uygulamalarını

sağlayabilir (Terzi, 2002).
Etkili sınıf yönetimini elde etmenin en etkili yollarından birisi sınıf içerisinde
etkili insan ilişkileri kurabilme ve olumlu sınıf iklimi yakalayabilmektir.
çok

etkileyen

kurabilmesi,

öğretmen

anlayışlı

davranışları

ve arkadaşça

arasında

öğretmenin

davranabilmesi

olduğu

Öğrencileri en
olumlu

iletişim

belirtilmiştir

(Topal,

2007).
Marzano,
öğretmenin

Marzano

ve

Pickering

sınıf içi davranışlarının,

ölçme-değerlendirme

öğrenci

(2003)

yaptıkları

başarısı

yöntemleri ve okul politikalarından

üzerinde,

bir

araştırmada,

okul müfredatı,

daha fazla etkisi olduğunu

bulmuşlardır (Akar ve diğerleri, 201 O).

Öğrencileriyle iyi ilişkiler içerisinde olan öğretmenlerin başarıya ulaşmaları
mümkündür. Öğrencileriyle iyi ilişkiler içerisinde olan öğretmen hem onların
öğrenmelerini daha kolay yönlendirir, hem de disiplin sağlamada kolaylık yaşar.
Olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğrencilerin okuldaki akademik başarıları kadar
sorumluluk almalarını da etkilemektedir (Topal, 2007).

...
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Bazı

öğretmen

düzeyinde

davranışları

becerilerini

olumlu

öğrencilerin

yönde

bilgi,

kavrama

etkilenmesine

ve

yardımcı

uygulama
olmaktadır.

Öğretmenlerin öğrenci katılımına yer vermesi, öğrencilerin derse katılımlarının yanlış
olsa bile dinlenmesi,

sınıfta tartışma

ortamının

yaratılması,

öğrenci

değer verilmesi ile çok sayıda öğrenciye söz hakkı verilmesi,
planlanmasında
etmesi

öğrenci

görüşlerinin

için özgür bir ortamın

yöntemlerinin

kullanılması

de alınması,

sağlanması,

gibi demokratik

sınıf etkinliklerinin

öğrencilerin

öğrenci

katılımını

uygulamaların

görüşlerine

görüşlerini
sağlayan

önemi

ifade

öğretim

belirtilmektedir

(Topal, 2007).
Eğitimin önemli işlevlerinden biri, demokratik tutum ve demokrasiyi bir yaşam
biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştirmektir. Bu yüzden öğretmenler,
demokratik

olmalıdır. Etkinlikleri planlamada

sınıf içi etkileşimde saygılı davranmalı,
fikirler

doğrultusunda

ortamının,

başarısını

davranışların geliştirilmesinde
Öğretmenlerin,

eşit söz hakkı vermeli,

öğrencilerin fikirlerine değer vermeli ve bu

sınıf etkinliklerine

öğrenci

öğrencilerine

sınıf içinde

yön vermelidirler.

etkileyici,

Demokratik

öğrencilerde

demokratik

tutum

ve

eğitici bir yer tutar (Topal, 2007).

öğrenme ortamını olumlu yönde etkileyebilmeleri

neşeli, mutlu, ilgili, güvenilir,

bir sınıf

insancıl, saygılı, hoşgörülü,

anlayışlı,

için bilgili,

olgun, tarafsız ve

bireysel farklılıkları dikkate alma gibi birçok özelliğe sahip olmaları gerekmektedir
(Topal, 2007).
Demokratik
saldırganlık

ortamda

duygularının

duygularının

yüksek,

bulunan

düşük,

bireylerin

otoriter

ilgisiz ortamda

sorumluluk

ortamda

bulunan

alma, düşmanlık

bulunan

bireylerin

bireylerin

ise doyum

ve

düşmanlık
düzeylerinin

düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencisine sorumluluk almasını sağlayan öğretmenler,
sınıf yönetiminde
yönetimini

daha başarılıdır.

kolaylaştırıp,

Sosyal çalışmalar,

öğrencinin öğrenmeye

sınıfta disiplini azaltıp,

ilgisini artırdığı belirtilmiştir

sınıf

(Topal,

2007).
Sınıf yönetimi, öğrencilerin

bireysel olarak ve grup olarak sınıfın akademik

ihtiyaçlarını

karşılayacak,

kullanılmasını

gerektirir. Etkili bir sınıf yöneticisinin öğrencilerin ilgi ve beklentilerini

tanıması
davranışları

gerekir.

öğrenmeyi

İstenmeyen

kolaylaştıracak

öğrenci

ortaya çıkarabilmesi

davranışlarını

öğretim

yöntemlerinin

önleyebilmesi,

ve disiplini sağlayabilmesi

istenen

gerekmektedir

(Topal,

2007).
Öğretmen

davranışları

teşvik etmede önemijdir.

öğrenmede

özgüven

eksikliği

yaşayan

Bu tip öğrencilerin sınıf ortamına katılmalarına
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öğrencileri
yardımcı

olmak için onları oyunlara, gruplara ve ortak kararlara dahil etmek gerekir. Özgüven
eksikliği, düşük motivasyon,

sürekli başarısızlık ve yetersiz çalışma başarısızlığın

nedenleri arasındadır (Topal, 2007).
Türkiye Cumhuriyeti
Dairesi

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme

Başkanlığı(EARGED)'nın

2005

yılında

hazırlamış

olduğu

çalışmada

öğretmenlerin performans göstergeleri sıralanmış ve bir öğretmenin bilmesi gereken
etkili sınıf yönetimi stratejileri arasında şu yeterlikler dile getirilmiştir:
Tüm öğrencilerin gereksinimleri için uygun zaman planlaması yapar.
Öğrencilerin

öğrenme

hızı ve türlerindeki

farklılıklarını

dikkate alan çeşitli

öğretim yöntemlerini kullanarak ve öğrenmeye rehberlik yaparak öğrencilerin
derse aktif katılımını sağlar.
Beklentilere ulaşmak için farklı kaynakları araştırır ve kullanır.
Öğrencilerin

ilgi alanlarını paylaşmak ve öğrenmeye katılımlarını sağlamak

için fırsatlar yaratır.
Tüm öğrencilerin

planlı ve amaçlı çalışmalar

ile öğrenme fırsatına sahip

olmasını güvence altına alır.
Disiplini sağlamak için uygun stratejileri kullanır.
Farklı öğrenci gereksinimlerini

karşılamak

için öğretim

programına

ilişkin

düzenlemeler yapar.
Sınıftaki sorunlarla, zamanında

müdahalelerde

bulunarak etkili bir biçimde

ilgilenir.
Öğrenmeyi sağlama sürecinde öğrencilerle sürekli etkileşim içinde bulunur.
Sınıfta,

öğrencilerin

kendilerini

rahatça

ifade

edebilecekleri

bir

ortam

oluşturur. (Akın, 2006).

Etkili Öğretim ve Matematik
Matematik, başlangıçta toplumun ihtiyaçları doğrultusunda basit sayma ve
ölçme işlemleriyle ortaya çıkmış, günümüzde ise başta teknoloji olmak üzere diğer
bilimler arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Normal bir insanın günlük
yaşamında her an karşılaşabileceği ve gereksinim duyduğu; sayma, zamanı okuma,
alışverişte ödeme yapabilme, tartma ve ölçme, basit grafik ve şemaları anlama,
aritmetik işlemler yapabilme gibi pek çok konu matematiğin temel kavramları
içersinde yer almaktadır. Matematik olmadan bilim ve teknolojiden, sosyo-ekonomik
i•
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kalkınmadan

nitelikli

ürün ve hizmetten

söz etmek yanıltıcıdır

(Işık, Çiltaş ve

Bekdemir, 2008).
Matematik
Matematikçilere

evrensel

bir dil olup tüm bilimlerin

göre matematik

bizi doğruya,

kesin

ortak dili konumundadır.
bilgiye

götüren

düşünme

yöntemidir. Matematik, akıl ve mantık bilimidir. Bir düşündürme bilimidir. Matematiği
diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği bunun tamameri insan ürünü olmasıdır.
Günlük

hayatta

karşılaşılan

problemleri

çözmede

matematiğin

kullanıldığı

iyi eğitilmişliği

ile paralel

görülmektedir (Işık, Çiltaş ve Bekdemir, 2008).
Bir ülkenin
olduğundandır.

kalkınmışlığı

Matematik,

koşullarına

uygun

yaşamları

boyunca

o ülkenin

bireylerinin

öğrenciler için olduğu kadar toplum için de, günümüzün

bilimsel

düşünme

becerilerini

gerekli

alanlarda

hayata

geliştirmek

uygulamaları

ve

bu

gereği

becerileri

bakımından

önemlidir.
Öğretim; öğretme-öğrenme

sürecinin planlanması, işletilmesi ve denetimidir.

Öğretme ise, öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama etkinliğidir (Topal, 2007).
Öğretme

sadece öğretim ile değil öğretimin

boyutunda da etkilidir (Kuruöz, 2008). Öğretim,

yönetim

ile bütünleştirilmesi

sınıfın iyi yönetilmesi ile verimli ve

başarılı olabilir (Erdoğan, 2008).
Etkili öğretim

üzerine

yapılan

araştırmalar,

direkt

olarak

öğretmenlerin

sınıflarını organize etme ve yönetme becerilerine dayanan sınıf şartlarının önemini
göstermiştir (Güleç ve Alkış, 2004).
Sınıf yönetimi,
başarabilmeleri
geliştirdikleri

ve

öğretmenin öğrencilerin
öğrenmelerini

eğitimsel amaçları etkili bir biçimde

kolaylaştıracak

bir takım karmaşık eylemler grubudur.

sınıf

koşullarını

oluşturup

Sınıf yönetimi etkili öğretimin

temel ön koşuludur. Sınıf yönetimi öğretimin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan
öğrenme-öğretme

ortamının

oluşturulması

(sınıfın fiziksel ortamını düzenleme,

ve yürütülmesi

için yapılan etkinlikler

kuralları oluşturma, derslerde dikkati çekebilme

ve eğitsel etkinliklerde yer almayı sağlama vb.) olarak tanımlanır (Beşdok, 2007).
Öğretme-öğrenme
sınıfın

etkili

olarak

yönetilmesini

başarıyla yönetilebilmesi
önem taşımaktadır.
yerine,

sağlamaktadır.

öğrenmede verimi artırarak
Öğretme-öğrenme

için bu sürecin her aşamasında

Etkili öğretmen

davranışları

arasında

öğretmen
öğrencileri

derse katılmalarını sağlamak ve onları cesaretlendirmek,

davranmak,
diğer

sürecinin nitelikli yürütülmesi,

sürecinin
davranışları
gözlemek

olumlu ve yapıcı

kendi eksikliklerinin de olabileceğini kabul etmek, uygulamaları, dersin

bölümlerindeki

çalışmalarla

ilişkilendirerek
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bütünleştirmek,

öğrencilerin

karşılaşacağı
öğrencilere

güçlüklere
becerilerini

güdüleyerek,

karsı

yardımcı

geliştirme

güven kazanmalarını

olabilmek

konusunda

için

yeterince

onlara

yakın

fırsat vermek,

olmak,

öğrencileri

sağlamak ve onlara arkadaşça davranmak yer

almaktadır (Topal, 2007).
Ortaöğretim öğrencilerinin matematikte cebir hakkındaki kavram yanılgılarını
inceleyen

çalışmada

hakkındaki

elde edilen en önemli

ve öğretmenleri

ile ilgili

sonuçlardan

algıları

matematik

biri öğrencilerin
dersini

cebir

anlamaları

ve

başarmaları konusunda önemli rol oynamaktadır (Soygür ve Yaratan, 2009).
Eğitim ortamı, sınıfın

fiziksel, davranışsa! ve öğretim ortamlarının

oluşur. Amaçlara ulaşmaya en uygun fiziksel düzenlemeler,
dayalı etkili bir eğitim planı, bu planın uygulanışında

bileşimiyle

çok yönlü hazırlıklara

gözlenmek istenen öğretmen ve

öğrenci davranış örüntüleri, ortamın öğeleri olarak görülebilir. Etkili yönetilen sınıfta,
öğrencilerin

görevle ilgili olma düzeyi yüksek, bozucu davranışların

düzeyi düşük,

öğretim zamanının amaçlar yönünde kullanılış düzeyi yüksektir (Güler, 2005).
Öğrencilerin
zorlaşmaktadır.

düzensiz,

Eğitim-öğretimin

sınıf atmosferini

kargaşalı,

zayıf

üst derecede

bozan ve diğer öğrencileri

önlemek, sınıf düzenini ve öğrencilerin

yönetilen

sınıflarda

gerçekleşmesini

öğrenmeleri

desteklemek

için;

rahatsız eden öğrenci davranışlarını

eğitim-öğretim

etkinliklerine motive olmasını

sağlamak gerekmektedir (Akar ve diğerleri, 201 O).

Öğretmenin

öğretim

etkinliğini

amacına

uygun

bir

şekilde

gerçekleştirebilmesi için ders öncesinde öğretim planını çok iyi hazırlaması ve
öğreteceği konunun niteliğine göre ayrıntıları belirlemesi gerekir. Çünkü, sınıf içi
öğretim etkinliği sürecinde, yönetici ve önder rolündeki öğretmenin etkili bir öğretim
gerçekleştirmesinde öğretmenin tutum ve davranışları önemli bir yer tutar (Celep,
2004, 111).
Öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşılaştıkları sıkıntılar sınıfın yapısından ve
öğrencilerden kaynaklandığı gibi öğretmenin kendisinden de kaynaklanabilmektedir.
Öğretmenin yönetim ve öğretim tarzı, öğrencilerde düşük beklenti belirleme,
öğretmenin kişisel özellikleri, öğrenci rolünü algılama biçimi sınıf yönetiminde
öğretmen kaynaklı oluşan sıkıntılardır (Terzi, 2002).
Etkili bir öğretim ortamının oluşturulmasında öğretmen davranışları önemli bir
yer tutar. Bu davranışlardan bazıları şunlardır:
Etkili öğretmenler;
Hem sınıf, hem de sınıf dışında nasıl davranacakları konusunda kendilerine
rehber olacak.bilqi birikimine sahiptirler.
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En iyi uygulamaları içeren bir öğretim repertuarına sahiptirler.
Davranışlarıyla

örnek kişilerdir. Problem çözmek için gerekli olacak bilgi ve

becerilere sahiptirler.
"Öğretmeyi öğrenmeyi" yasam boyu bir süreç olarak düşünürler.
Öğrenme sürecinde öğrencileri dersin basından sonuna kadar aktif konuma
getirirler.
Sınıfta

başarılı

bir konuşma

ortamının

oluşturulmasına

yönelik;

eleştirel

dinleme, sırasını bekleme, bütün öğrencilerin katılımı, açık ve kısa konuşma
kriterlerini hayata geçirirler (Topal, 2007).
Başarı,
akademik

istenilen bir sonuca ulaşma yönündeki

başarı

öğretmenlerce

ile

ifade

edilir.

Okulda

takdir edilen notlarla,

ilerlemedir. Eğitimde başarı

okutulan

derslerde

geliştirilen

ve

test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen

beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesidir (Erdoğdu, 2006).
Öğrencinin ders başarısı üzerinde etkili olan pek çok "öğrenme değişkeni"
bulunmaktadır.

Bu değişkenler

hemen tümüyle fizyolojik,

psikolojik ve toplumsal

durum ve koşullarla ilgilidir. Öğrenme değişkenleri, öğrencinin öğrenme durumunu,
dolayısıyla da başarı düzeyini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir.
sadece zihinsel faktörlerle etkilenmemektedir.

Okul başarısı,

ailenin nitelikleri,

okul ve eğitim koşullarının

sosyo-ekonomik

oluşu, genel çevre özellikleri,
etkilenmektedir

beslenme,

başarı güdüsü, kaygı,

öğrencilere

öğrenmeyi

sağlık koşulları gibi faktörler tarafından

en yakın ve· uzun süreli etkileşimde

kolaylaştırma,

öğrenciye

ayarlanıp,

geliştirilmesi,

fiziksel

modern

çevrenin

uygulayabilmesiyle

araç-gereçlerin

düzenlenmesi

hayat bulabilir,

eğitimin

olan bireydir.

model olma, öğrenciye

yapma gibi görevleri vardır. Eğitim kalitesi nitelikli öğretmenlerin
Programların

yetersiz

(Erginbaş, 2009).

Öğretmen,
Öğretmenin

özellikler,

Başarı

ancak

alınması,
nitelikli

kalitesi artabilir

rehberlik

varlığıyla artar.

öğretim

sürelerinin

öğretmenlerin

bunları

(Güven ve Cevher,

2005).
Öğrenci-öğretmen
davranışlarını

etkilemektedir.

davranışları

öğrencilerin

(Erdoğdu,

2006).

davranışlarından,
istemezler.
2005).

ilişkilerinin

Ergenlik

Öğretmen

akademik

başarıyı

ve

öğrenci

Öğretmenin cana yakın, sempatik, hoşgörülü tavır ve

istenilen

giyimlerine,

niteliği,

davranışları

çağındaki
saçlarına,

eğiticiliğini,

kazanması

gençler,

davranışlarına

öğretmenin
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önemlidir

sözlerinden,

ilişkin olumsuz tepki almak

tepkilerini olumlulaştırarak

~··

açısından

göstermelidir

(Güler,

Sınıfta uyum ile öğrenci başarısı arasında önemli bir ilişki vardır. Başarılı
öğrencilerin

çoğunlukta

oldukları

sınıflarda

olumsuz

öğrenci

davranışlarıyla

karşılaşılması daha az karşılaşılan bir durumdur. Başarının sınıf yönetimine olumlu
katkı sağladığı bilinmektedir (Erginbaş, 2009).
Öğrencinin

akademik

başarısını artırmak ve öğrenciyi etkinliğe yöneltmek

için öğretmenin sahip olması gereken yönetim becerileri olarak açık amaçlar verme,
derse başlama, dikkati sürdürme,
Açık amaçlar verme,

izleme ve özetleme belirtilmektedir.

öğrencilere

içinde yer aldıkları

öğretim

açıkça ortaya konulmasıdır.

Öğrenciler,

ödevleri konusunda

yeterli bilgiye sahip

olmadıklarında,

yolu bilmediklerinde

izleyecekleri

ve ödevlerini

hedeflerinin

yapamadıklarında

sınıfta istenmeyen davranışlar göstermektedirler.
Derse başlarken

öğretmenin

ders hakkında

olumlu cümleler

genelde ders hakkında olumlu izlenimler doğurduğundan,

kullanması,

derse konu ile ilgili olumlu

yaşantılardan örnekler vererek başlamakta yarar görülmektedir.
Dikkati sürdürme birçok öğretmen tarafından öğretimin etkililiği için önemli bir
öğe olarak kabul edilmektedir. Öğrencilerin öğrenim için harcadıkları zaman miktarı,
önemli ölçüde başarıları ile ilişkilidir.
Öğretmen,

öğretim etkinliği sürecinde öğrenmeyi sürekli canlı tutmak için

öğrencinin öğrenme davranışını izlemeli ve gerekli önlemleri almalıdır.
Özetleme,

gerek dersin sonunda, gerek günlük öğretim etkinliğinin sonunda

yapılanları

özetlemektir.

sağlamanın

yanında,

Öğrencilerin

kaçırdıkları

onların önemli noktalara

noktaları yakalamalarına
dikkatini

çekmek

olanak

için bir fırsattır

(Celep, 2004, 111-114).
Öğretim süresince öğretmenlerin sıkıntı yaşadıkları iki nokta etkinlikler arası
geçişler ve öğretim etkinliğinin
arasındaki

açıklığıdır.

Etkinlikler arası geçişlerde,

ara boşluk geçiş basamağını oluşturur. Geçiş sorunları,

veya bir sonraki etkinliği yapacak öğrencilerin hazır olmamasından,
öğrencilerin

uygun davranışı

işlemlerden kaynaklanabilir.
bu durum,

hakkındaki

Öğretmen,

belirsiz

beklentiler

öğretmenlerin
geçiş sürecinde

ve geçiş için yanlış

etkinlikten etkinliğe geçişleri aniden yaparsa

kargaşa, gereksiz tekrar, gürültü, gecikme ve olumsuz davranışlara yol

açabilir. Bundan kaçınmak için öğretmen, belli bir plan çerçevesinde
yaptırdıktan
açıklığı,

iki etkinlik

sonra diğer etkinliğe esnek bir geçiş yapmalıdır.

bilgiyi ve yönlendirmeleri

açık bir şekilde aktarmayı

bir etkinliği

Öğretim etkinliğinin
içeren önemli bir

öğretme becerisidir. Açık bilgi, öğrencilerin daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde
öğrenmelerine yardtrncı .olur (Celep, 2004, 114-117).
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Dersin
oynamaktadır.

işlenmesinde

Sınıf içinde gerçekleştirilen

uygulama şeklinden
yeni bilgiler
dayanan,

öğretmenin

kullandığı
etkinliklerin

etkilenir. Öğretim planlanırken

ilişkilendirilmeli

teknolojiden

ve bilgiyi

anlamlı

yöntem

önemli

bir

rol

büyük çoğunluğu öğretmenin
önceden öğrenilen bilgiler ile

kılmalıdır.

Araştırma

ve sorguya

destek alan, öğrenci katılımını sağlayıcı ve öğrenci dikkatini

toplayan motive edici yöntem ve teknikler kullanılmalıdır (Erginbaş, 2009).
Matematik
gerçekleştirilmelidir.
motivelerini

dersi

projelerle,

oyunlarla,

Bu tarz etkinliklerle

performansa

dayalı

aktivitelerle

matematik derslerini işlemek,

öğrencilerin

yüksek tutan en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Öğrenciler

matematik dersinden keyif aldıkları zaman yeni bilgiler öğrenmeye açık ve yüksek
motivasyonludurlar.
öğrencil~rin

Öte yandan,

matematik

Öğrencilerin

yapılan

derslerinde

matematikteki

birçok çalışmayla elde edilen sonuçlarda

öğrenmeye

başarısızlıklarının

isteksiz
başlıca

oldukları

belirtilmektedir.

sebeplerinden

isteksizlik ve kaygıyla ortaya çıkan olumsuz tutumlarıdır

biri de bu

(Tezer ve Karasel, 201 O) .

Öğretmenler yeni bir şeyleri öğretirken öğrencinin daha önceden bildiklerini
hatırlatarak öğretmeye başlarlar. Yeni bilgiler eskilerle birleştiğinde daha anlamlı bir
öğrenme olur, hatırlamayı kolaylaştırır. Öğretmenlerin,
ve dersini

öğrenme sürecini planlarken

işlerken öğrencilerin daha önceden var olan bilgileriyle,

öğrenilecek yeni

bilgileri anlamlı ve çelişmeyen bir bütün oluşturacak şekilde ilişkilendirmeleri

oldukça

önemlidir. Öğrenciler yeni öğretilen bilgilerle öncekileri ne kadar çok bağlantılı hale
getirirse, yeni öğrenilen bilgiler o oranda kalıcı olacaktır (Güler, 2005).
Her öğrencinin

öğrenme

kapasitesi

öğrencilerin bu özelliklerinin farkında olmalı,
bulundurarak

dersi işlemelidir.

sınıf aynı düzeye qetirümetiolr:
engellenmemelidir
Yanlışları
öğrenmeleri

hızı farklıdır.

Öğretmen

öğretim sırasında bunları göz önünde

Önceden öğrenilmişlerde

eksikler varsa giderilmeli,

Düzeyi ileri olan öğrenciler de sınıftan önde gidiyorsa

(Güler, 2005).
düzeltme,

tamamlama

tamamlamada,

ve öğrenme

yanlışları

yanlışları
olarak

doğrulama,

tanımlanabilir.

düzeltmede

ipuçlarını

eksik

ve

Öğretmen
kullanmalı;

yarım

yamalak

eksikleri
yanlış

ve

bulup
eksikleri

öğrenciye buldurmalı ve yine onun düzeltmesini sağlamalıdır (Güler, 2005).
Geleneksel

öğretim yöntemlerinin

kullanıldığı sınıflarda,

öğrenciler

sadece

dinleme ve yazma ile ilgili etkinliklerde bulunur, bilişsel süreçlerini bilgi ve kavrama
düzeyinde

kullanır, ders dışı

eğitim ortamında
davranışlar

etkinliklerle

düzen ve disiplin

daha çok ilgilenirler.

ile ilgili sorunlar

öğrenciler.e istenilen düzeyde kazandırılamaz.
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yaşanır

Bunun sonucunda
ve gerekli

Öğretmenin

hedef

geleneksel

davranmadığı

sınıflarda öğrencilerin

sık kullandıkları

anlayışı

daha

ortamlarda sınıf atmosferi algıları daha olumludur (Güler, 2005).

Matematik
değişiklikler

problem çözme ve yaratıcı etkinliklerini

öğretiminin

yapılması

içerisinde

daha

gerekmektedir.

ele alınır.

özellikleri,

öğrenci

olmalıdır.

Öğrencilerin

etkili

merkezli

ve

verimli

Sınıf ortamı

Yapılandırmacı

için

davranışçı

ortamında

ortamlarını

eğitim

sınıfın

fiziksel

da içerecek

biçimleri, inanç, değer ve sosyal tercihlerle etkilenmektedir. Yapılandırmacı

öğrenme

daha etkin rol oynamaktadırlar
Okullar,
sadece

öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk alarak

(Erginbaş, 2009).

toplumsal yaşamın küçük bir modeli gibidir.

öğrenildiği

yer değil yaşama

geçirildiği

okulda, özelde sınıfta demokratikleşmesi
sınıflardır.

getirdikleri

biçimde
öğrenme

bulunan öğrenciler,

ortamına

öğretimde

farklı

ortamlarında

sınıf

genellikle

eğitim

ve farklı öğrenme

öğrenmeleri

olması

Olumlu

sınıf

ortamı,

yer olmalıdır.

etkililiği

ve

herkes

birbirini

kullanılarak

dinlemeyi

öğrenmelidir.

Diyalog

tartışmalara çözüm yolları bulunmalı,

olumlu

Öğretmen,

ortamı oluşmasında etkili olan kişidir. Öğrenci-öğretmen,

ilişkiler

demokratik

öğrenci-öğrenci

ve anlayış

genelde

somutlaştığı yer

öğretmenlerin

artmaktadır.

demokrasinin

Eğitimin

gerekir. Eğitim-öğretimin

öğrencilerin

içerisinde olmaları ile öğrenimin

Okullar

sınıf

iletişiminde

içerisinde,

empati

uzlaşıya varılmalıdır (Kıran, 2008,

200-202).
Öğretmen,
yönlendirmek
öğrencilerine

öğrencileri

öğrenmeye

için demokratik

ve

istendik

davranış

bir sınıf ortamı yaratarak,

kendilerini ifade etme fırsatı tanımalıdır.

değişikliklerine

hem kendisine

Öğretmen-öğrenci

hem de
ilişkilerini

belirleyen özelliklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır (Celep, 2004, 129).
Öğretmenlerin,

bireysel

ilgi

ve değerlerinin

paylaşması ve paylaşımlarında
Öğretmenlerin
paylaşımları,

okul

dışı

büyük

kısmını

öğrencilerle

bütünüyle saydam bir davranış sergilemesi.

yaşantısını

yansıtan

okul çevresi hakkında hissettikleri

durumlarla

ilgili

sınırlı

ve onlara tepkileri ile ilgili

saydamlık.
Öğretmenlerin

hemen hemen bütünüyle

hisleri ve tepkilerini

paylaşmadan,

role bağlı temel ilgileri,

sadece

öğretimsel

bireysel

görevlerini

yerine

getirmesi.
Öğretimin

verimini

motivasyondur. Motivasyon,
bir ilinti kurabilmektir.
motivasyonundaki

artıran,

öğrenmeyi

kolaylaştıran

bir diğer

unsur

da

öğrenci ile öğrenilecek yeni davranış arasında psikolojik

Motivasyon,

başarıyı pozitif yönde etkilemektedir.

artma
sınıftaki problem ve sıkıntıları
'
.
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Öğrenci

azaltır ve dolayısıyla sınıf

yönetimini olumlu yönde etkiler. Motivasyon zamana,
nasıl öğrenildiğine göre değişebilmektedir

konunun anlatım şekline ve

(Erginbaş, 2009).

Öğrencilerin matematiğe olan tutumları matematik dersinde karşı olan tavrını
belirlerken,

motivasyonlarını

da etkilemektedir.

Ayrıca öğrencilerin matematiğe olan

tutumları onların ders hakkındaki kişisel duygularını göstermektedir.
araştırmada,

öğrencilerin

matematikteki

tutumlarından etkilendiğini göstermektedirler

Öğretmenler

bireysel

farklılıkları

başarılarının

Yapılan birçok

matematiğe

olan

(Tezer ve Karasal, 201 O).

göz

önünde

bulundurmalı,

olumlu

davranışları ve öğrenci motivasyonunu desteklemelidir. Bu, pozitif bir çevre
yaratmak ve problemleri önlemek için gereklidir (Terzi, 2002).
Öğrencilerin matematik dersinde istekli olmaları, motivasyonları ile ilgilidir.
Bunu sağlamak için öğretmenin alabileceği çeşitli önlemler vardır. Her öğrenci aynı
şekilde motive olmamaktadır. Öğretmen, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate
alarak

matematiği

öğrenmeye

yönelik

motivasyonlarının

olumlu

yönde

geliştirilmesine önem verilmelidir. Verilen ödevler, sınıf etkinlikleri ve benzeri
çalışmalar öğrenci için anlamlı olmalıdır. Öğrenciler için matematiği anlamlı
öğrenmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine olanak sunmaktadır.
Oyunlar, bulmacalar, ilginç problemler ve benzeri etkinlikler öğrencilerin ilgilerini
çekmektedir.
etkilemektedir.

Öğrencinin başarıyı hissetmesi motivasyonlarını olumlu yönde
Bazı öğrenciler

de

uygulama yapabildikleri

sürece

olumlu

etkilenmektedirler (Erginbaş, 2009).
Öğrencilerin çalışma

motivasyonlarını yüksek tutabilmek ve

başarılı

olabilmek için güven duygusuna, psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına, sevildikleri,
değerli oldukları ve yalnız olmadıkları duygularını hissetmeye gereksinimleri vardır.
Kendine güveni zayıf olan ve· kendi yeterliğini düşük algılayan bireyler, sorumluluk
yüklenmekten korkar, kendini sınıf içerisinde önemli bir birey olarak algılamaz,
başarısız olmaktan ve alay edilmekten korktuğu için faaliyetlere katılmaktan kaçar.
Bazı öğrenciler ise bunun tam tersi, aşırı aktif, kendini lider olarak gören ve sınıfı
kendi hakimiyeti altına almaya çabalayan bir kişilik göstermektedir. Bunlar, sınıf
faaliyetlerinde hep kendini merkez olarak görme ve kendi görüşlerinin etkin olmasını
arzulama eğilimindedirler. Öğretmen sınıfındaki öğrencileri iyi tanımaya çalışmalı
kendi davramşırn da ona göre ayarlamalıdır (Beşdok, 2007).
Yapılan araştırmalar, öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarla
akademik başarı arasında yüksek bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Başarı ile de
istenmeyen davranışlar ve sınıf iklimi arasında pozitif bir ilişki olduğu göz önünde
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bulundurulursa yapılacak çalışmaların sınıf yönetimine katkısı daha iyi anlaşılacaktır
(Erginbaş, 2009).
Matematik

öğretmenleri

tarafından

uygulanan

öğretim

stratejileri

ve

teknikleri, öğretmen yeterliliği ve dersi iyi dinleme gibi hususlar öğrenci başarısını
etkileyen faktörler arasındadır
sağlanmalıdır.
yöntemlerini

(Erginbaş,

Bunu sağlayabilmek
kullanmalı,

2009). Derse öğrencilerin

için öğretmen, dikkati toplayıcı değişik öğretim

sınıfla açık bir iletişime girmeli,

konunun gerçek hayatla

bağlantılarını kurarak dersi işlemelidir {Terzi, 2002). Öğretmen,
öğrencileri

rahatlatmalı

öğrencilerini

ve karşılaşılan

cesaretlendirmelidir.

öğrenmelerinin

önemine

etkin katılımı

zorlukların

Öncelikle

inandırmalı,

üstesinden

öğrencilerini

kavramların

konuyla ilgili olarak
gelebilmeleri

matematiksel

kavramları

biri biri ile ilişkilendirilmesi

kavramlar arasındaki bütünlüğün sağlanması yönünde yaklaşımlarda
Bunun için değişik öğrenme

için

yöntem ve tekniklerinin

kullanılması

ve

bulunmalıdır.
gerekmektedir

(Alkan, Güzel ve Elçi, 2004).
Öğrencilerin
etkilemektedir.

matematiğe

Olumsuz

olduğunun düşünülmesi
düşünülerek

karşı

tutumlar

olan

başarısızlığı

ve matematiğin

kaygılanılmak

etkilemektedir.

Ergenlik

uzaklaşmaya

başladıkları

tutumları

getirmektedir.

başarılamayacağı

ve bu da matematiğe
döneminin

matematikteki

ilk

Matematiğin

zor

fikri ile hata yapılacağı

yönelik tutumu olumsuz yönde

yıllarında

belirtilmektedir.

başarıyı

Olumlu

öğrencilerin
tutum

koymak özellikle bu yaşlarda önemli olduğu savunulmaktadır

matematikten

geliştirmelerine

katkı

(Alkan, Güzel ve Elçi,

2004).
Eğitim sürecinden geçen insanlardaki davranış değişimleri kazanılan bilgi ve
becerilerin yanında tutum ve değerler yoluyla da gerçekleşmektedir.

Herhangi bir işe

karşı olumlu tutuma sahip bireyler o işi isteyerek ve zevkle yapma eğiliminde olurlar
ve başarıya ulaşırlar (Yücel ve Koç, 2011).
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde
olan

ilgisini

artırmakta,

artırmaktadır.
matematiğe

Matematik
karşı

olumlu

kullanılan araç ve gereçler, öğrencilerin derse

öğrenmelerini

kolaylaştırmakta

öğretiminde
bir

tutum

teknolojiden
edinmelerini

ve

motivasyonlarını

yararlanmak,
sağlayarak,

öğrencilerin

eğitim-öğretimin

verimliliğini ve kalıcılığını arttıracaktır (Erginbaş, 2009).
Teknoloji
alışılmış

sınıflarının

matematik

laboratuarları

sınıf

ve internet

devreye girmesiyle
ortamları
kullanımı,

tahta,

farklılaşmıştır.
projeksiyon

tabletler kullanımı ile_ zenginleşebilmektedir.
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tebeşir ve silgiden oluşan
Dersin

cihazı,

işlenişi

bilgisayar

akıllı tahta veya

grafik

Klasik sınıf ortamında ders öğretmen

merkezli geçmektedir. Öğretmen konuyu anlatmakta sonra yazmakta ve öğrenciler
not tutmakta,

dolayısıyla

zaman

kaybedilmesine

sebep

ortamlarla anlatım hızlı bir şekilde desteklenebilmektedir
Teknolojinin

matematik

eğitimine

getireceği

matematik

dersi öğrencilerin

Teknolojik

(Erginbaş, 2009).

yararlardan

duyulan kaygıyı azaltarak etkili düşünme alışkanlıkları
destekli ortamlarda

olmaktadır.

birisi matematiğe

kazandırmasıdır.

Teknoloji

ilgilerini artırmak ve matematiği

anlamalarını kolaylaştırmak için kullanılmalıdır (Erginbaş, 2009).
Matematik
öğretiminde
durulduğu

araç

eğitiminde
gereç

kullanımı

gözlenmektedir.

yapılandırmacı
Mathematics

başarılı

olan

ve

Teknoloji

incelendiğinde

Science

öğretmenin

Study),

incelendiğinde

öğretmenlerin
destekli

yaklaşıma göre uygulanmaktadır.
and

ülkeler

ilk

eğitimi

eğitim

üzerinde

öğrenci

TIMSS-R'de

sıralarda

yer

önemle

merkezli

olarak

(Third International

alan

rolünün ve öğretim yöntemlerinin

matematik

ülkelerin

başarısı

etkisi olduğu görülür

(Erginbaş, 2009).
Matematik
farklılaşmaktadır.

dersinde
Teknoloji

interaktif
sınıflarında

teknolojilerin

kullanımı

el hareketlerinin

konulara

ve jestlerin

göre

öğrenmeyi

destekleyip artırdığı belirtilmiştir. El hareketlerinin kullanılması gibi görsel hareketler
kişinin isteğini açığa çıkartan, sembolize eden tanımlamalardır,

bunun matematiksel

algılamanın artmasında önemli bir rol üstlendiği ifade edilmektedir (Erginbaş, 2009).

Sınıf Yönetimi Ve İletişim
Etkili bir öğretimin değişkenleri arasında en belirginleri sınıf yönetimine ait
özelliklerdir. Bunları sınıf iklimi, etkileşim düzeni, iyi ilişkiler,

öğrenci katılımı,

örgütleme, davranış düzeni gibi sıralamak mümkündür (Kıran, 2008, 1 O).
Öğretmen-öğrenci etkileşimi öğrenme ortamını etkileyen önemli bir unsurdur.
Sınıf içinde olumlu ya da olumsuz şekilde öğretmen ve öğrenciler etkileşim
içindedirler (Cafoğlu, 2007, 14).
Sınıf içi yaşamın düzenlenmesi olumlu sınıf ortamı sağlamak için önemlidir.
Sınıf kurallarının belirlenip benimsenmesi,

öğrenci-öğrenci,

öğrenci-öğretmen

ilişkilerinin düzenlenmesi verimli ve etkili bir sınıf için öğretim sürecine yardımcı olur
(Kıran, 2008, 16).
İyi bir sınıf yönetimi, öncelikle öğretmenin öğrencilerle kuracağı iyi iletişim ve
ilişkilere bağlıdır. Öğretmenler, öğrencileri ile kuracakları iletişime dayanak oluşturan
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değerler ve ilişkiler konusunda hem doğru, hem de yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar
(Celep, 2004, 72).
iletişim,

bilgilerin,

düşüncelerin

ve duyguların

bireye veya gruptan gruba aktarılma,
başarılı

olabilmek

neler olduğunu,
yaşantıların

için iletişimde
bunların

düzenleneceğini

Her öğretmen

ve bunları

araç yöntem

mesleğinde
ve tekniklerin

belli hedef davranışları

kazandıracak

oluşturacak

eğitim durumlarının

nasıl

güven

ve

oluşmasını sağlar. Öğretmen düşünme ve karar sürecine öğrencilerini

de

katmalıdır.
anlamlı

ilişkilerini,

sözsüz olarak bireyden

bilmesi gerekir (Güler, 2005).

Öğretmen-öğrenci
empatinin

iletilme sürecidir.

ve eğitimde kullanılan

birbiriyle

nasıl seçileceğini

sözlü,

arasındaki

Öğrencilerin

bir

ilişki

ortama

vardır.

iyi

ilişkiler

ve iletişim

uyum sağlaması

Olumlu

sınıf

ortamı

karşılıklı

ve başarılı

yaratmak

olmaları

başarıyı

arasında

olumlu

yönde

etkilemektedir (Topal, 2007).
İletişim
dikkatlerini

yeteneği

öğretimin

ve derse olan ilgilerini

merkezindedir.
sürdürmenin

geçmesine de olanak sağlamaktadır
İletişim sürecinde
Öğrenme

sürecinde

yanında,

iletişim,

öğrencilerin

dersin başarılı

bir şekilde

(Topal, 2007).

temel öğeler kaynak,

öğretmen

Etkili bir

kaynak,

ileti,

ders

kanal,

içeriği

alıcı ve geribildirimdir.

ileti,

öğretim

stratejileri,

yöntemleri ve araçları kanal, öğrenci alıcı ve öğretmen tepkileri ise geribildirim
olarak değerlendirilebilir
İletişim;

(Kıran, 2008, 155).

mesajın kaynak tarafından hedefe, uygun kanal aracılığıyla

ve yine kanal aracılığıyla
kaynak sabit değildir.
verici özelliklerini
Sınıf,

uygun

bir

öğrencilere,

geri dönüt sağlanması

taşırlar

İletişim

ve· öğretmenlerin,

düzenlenişle

paylaştıkları

öğrencilerden

sürecinde alıcı ve
olarak alıcı

eğitsel

araçlarıyla
ortamdır.

amaçlara

sağladıkları
Bu

paylaşım

ulaşabilmek

mimikler

sıkıcıdır, dönütün

yararlarından

aktarımını

Sözsüz iletişim

ve yaşantıları

ise,

öğretmenden

uzaktır (Güler,

ise beden hareketleri,

iletişimdir.

Sözlü iletişim

olarak iki farklı alt sınıfa ayrılmaktadır.

ve yazışmaları
dille

dille
iletişimle

için

öğretmene ve çevreden de hepsine dönük olan iletişimle

ve göz teması ile yapılan

ötesi iletişim

ve

bilgi

2005).

İletişim sözlü ve sözsüz olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
dille yapılan iletişimdir.

iletilmesi

(Akın, 2006).

var olan ve çeşitli iletişim

olur. Tek yönlü iletişim

sürecidir.

Bu süreçte, öğretmen ve öğrenci dönüşümlü

öğrenciler

kendilerinde

süreci

iletişim

olarak

sağlarlar.

kabul

edilmektedir.

Dil ötesi iletişim,
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İnsanların

Sözlü iletişim

ses değişimi,

jestler,

ise dille yapılan ve dil
karşılıklı konuşmaları
Kişiler

birbirlerine

bilgi

sesin niteliği

ile ilgilidir.

Sesin

tonu,

hızı,

şiddeti,

sayılmaktadır.

vurgusu,

duraklamaları

gibi

özellikler

dil

Dille iletişimde kişilerin ne söyledikleri önemliyken,

ötesi

iletişim

dil ötesi iletişimde

nasıl söyledikleri önemlidir (Kıran, 2008, 167).
Sesin

şiddetinde,

vurgusunda,

telaffuzunda,

değişiklikler,

iletiyi vurgulamanın

Öğretmenin

ses kullanma becerisi öğrencilere

tonunda

ve

hızındaki

yanı sıra sözcüklerin anlamlarını da değiştirebilir.
belli görevler verirken, olumlu sınıf

atmosferini sağlarken ve öğrenci dikkatini çekmede etkilidir. Neşe, arzu, kızgınlık,
endişe,

çekingenlik,

memnuniyetsizlik,

kararlılık,

kararsızlık

gibi duygular

sesin

değişmesi yolu ile iletilir (Kıran, 2008, 168).
Sözsüz iletişim tesadüfi
iletilerinin

ya da planlı ve kontrollü olabilir.

büyük bir kısmı sözsüz iletilerle gerçekleşmektedir.

Öğretmenlerin

içerik anlatımında

sözlü iletilerin, ilişki ile ilgili tutum ve tercihlerin anlatımında ise sözsüz iletilerin etkili
olduğu belirtilmektedir.

Sözsüz iletiler sözlü iletileri pekiştirmek ya da düzenlemek

için kullanılır. Bazen de sözsüz iletiler sözlü iletilerle çelişebilmektedir.
farklı tonlarda,
söylediği

farklı jest ve mimiklerle farklı anlamlar taşıyabilmektedir.

ile yaptığı arasındaki

öğretmenin
güvenini

inanırlık

aralığı

azaltmaya

kullandıkları

Aynı sözler

fark o kişinin iletişimdeki

fazla

sebebiyet

olduğu

zaman

vermektedir.

Bireyin

inanırlık aralığıdır.

öğrencilerin

Öğretmenler

öğretmene

konuları

Bir
olan

aktarırken

ses değişimi ya da jest, mimik ve göz teması gibi görsel değişimi ne

şekilde gerçekleştirdikleri

öğrenmeyi daha başarılı kılmaktadır (Kıran, 2008, 168).

Sınıfta doğrudan ve anında gerçekleşen bir iletişim vardır. Sınıf ortamında
aynı anda birçok olay gerçekleşebilir.
kontrol

eder,

öğrencilere

ders

ortamını

sorular

hazırlayabilmesi

yöneltir

için,

Öğretmen,

bozan

ders anlatırken öğrenci tepkilerini

olumsuz

ve zaman

yönetimi

davranışta
yapar.

bulunanları

Etkili

öğretmen fiziksel ve sosyal anlamda

bir sınıf

uyarır,
ortamı

ortamı iyi tanımalıdır

(Cafoğlu, 2007, 16).
Sınıfın fiziksel yapısı, öğrencilerin katıldıkları sınıf etkinlikleri, öğretmenlerin
sınıf ortamında öğrencilere verdikleri yanıtların biçimi ve öğretmenlerin
dikkatlerini

nelerin çekebileceği

yönündeki farkındalıkları

öğrencilerin

sınıf yönetimini etkileyen

durumlar arasındadır (Kıran, 2008, 12).
Öğretmenin
oluşmasına

öğrencilerle

sebep olmaktadır.

sözsüz iletişim davranışlarının

iletişiminin zayıf olması istenmeyen
Diğer yandan öğretmenin
öğrencilerin

olmaktadır (Topal, 2007) .
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kişiliği

öğrencilerle

davranışların
olan sözlü

ve okul başarısı üzerinde etkili

Öğretmen ve öğrenciler
kontrol edebilme

rahat bir iletişim kurabilirse,

ve değerlendirme

kendiliğinden

öğrencilerde

gelecektir.

Böylelikle,

kendini

öğrenciler

gerçek hislerini saklamanın yol açtığı kaygı ve gerginlikten kurtularak kendi hislerinin
öğretmence kabul edilebilir olduğunun farkına varırlar (Güler, 2005).
iletişim olmazsa eğitim de olmaz. Eğitim

bir iletişim sürecidir. İletişimin

çift

yönlü olduğu bir sınıf ortamı hem öğretmen hem de öğrenciler açısından önemlidir.
Öğretmen, öğrencilerin tepkilerine bakarak yalnızca ne ölçüde öğrettiğini değil, aynı
zamanda nasıl öğretmesi gerektiğini de belirleyebilmektedir
Etkili bir iletişim kurabilmek
alınması gerekir.
göndermezse,
öğretmen,

Öğretmen,

sınıfta

için mesajın etkili

(Topal, 2007).

bir biçimde gönderilmesi

ve

mesajını öğrenci düzeyini göz önünde bulundurarak

sağlıklı

bir iletişim

süreci

sınıfta olumlu bir ortam oluşturmak

oluşturamayabilir.

Bu

nedenle

için öncelikle kendi beklentileri

ile

öğrenci beklentilerini ortak bir noktada uyumlu hale getirmelidir (Celep, 2004, 132).
Öğretmenlerin,
geliştirildiği

sınıf ortamında bütün üyelerin katıldığı ve olumlu ilişkilerin

bir iletişim kurmaları gerekmektedir.

Öğretmenlerin,

öğrencileri ile etkili

bir iletişim kurabilmelerine yardımcı olabilecek bazı noktalar şunlardır:
Öğretmen, öğrencilere karşı yargılayıcı mesajlar kullanmamalıdır.
Öğretmen, öğrencileriyle
Öğretmen,

olan ilişkilerinde

öğrencilerine

ad

empatiye yer vermelidir.

koymaktan

ve

onları

çeşitli

sıfatlarla

etiketlemekten kaçınmalıdır.
Öğretmen,

ödülü ve sözel övgüyü dikkatle kullanmalıdır.

Öğretmen, sınıftaki öğrenciler arasında işbirliğini özendirmelidir.
Öğretmen,
"sen-dili"

sınıfta meydana
mesajları

yerine,

gelen çeşitli
"ben-dili"

olaylar karşısındaki

mesajlarını

kullanarak

duygularını
öğrencilere

yansıtmalıdır (Topal, 2007).
Öğretmenlerin,
iletişimi
tepkileri,

kolaylaştıran

sınıfta bu noktaları

dikkate

alarak oluşturacakları

bazı etkenler vardır. Bunlar; edilgen dinleme(sessizlik),

olumlu
kabul

konuşmaya çağrı, etkin dinleme olarak gösterilmektedir.

Edilgen dinleme (sessizlik), öğrenciyi konuşmaya başladıktan sonra devam
etmesi için cesaretlendirmektir. Öğretmen, öğrencinin sözünü kesmez.
Kabul

tepkileri,

öğretmenin

dikkatle dinlediğini

gösterir.

Öğretmenin

öğrenciye dikkatini verdiğini göstermede edilgen dinlemeden daha iyidir.
Konuşmaya çağrı, öğretmenin öğrencilere kendilerini dinlemek ve danışman
olmak istediğini göstermede çok etkilidir.

Özellikle

başlangıçta, öğrenciden bir

sorunu olduğunu gösteren bir ipucu aldıktan hemen sonra çok yararlıdır.
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Etkin dinleme, öğrencilere, düşüncelerinin saygıyla karşılandığı, anlaşıldığı

ve

kabul

edildiği

duygusunu

verir.

İletişimin

ilerletilmesi

için

öğrencileri

cesaretlendirir. Öğrencilerle hem arkadaş olma, hem de sorunların çözümünde
süreklilik sağlar (Topal, 2007).
Dinleme,

gelen

iletiye yönelme,

tüm dikkatini verme,

iletiyi alma ve

yorumlamadır. İyi bir dinleyici olabilmek için karşısında konuşana odaklanabilmek ve
çevrede var olan gürültülere zihinsel olarak kapanmayı öğrenmek gerekir. İyi bir
dinleyici yargılamadan dinler. Yargılama işi sadece sözsel değil, yüz ifadeleri,
bedenin duruşu, sesin tonu ile de olabilmektedir (Kıran, 2008, 162).
Dinleme değişik şekillerdedir.

Görünüşte Dinleme,

Seçerek Dinleme,

Saplantılı Dinleme, Savunucu Dinleme, Tuzak Kurucu Dinleme, Yüzeysel Dinleme,
Ezberci Dinleme, Sunumu Fiziksel Görünümü Eşleştirme, Dikkat Dağıtıcılara Boyun
Eğme diyerek ayırabiliriz. Her birinin sonucu öğretmeni farklı etkileyecektir. Her
dinlemenin nedenleri farklıdır (Güler, 2005).
Etkin dinleme,

karşıdakine saygıyı,

kabulü, değer vermeyi, empatiyi,

algılamayı, algılanılanı yansıtarak sınamayı, ayrıntıların farkına varmayı, eşitliği ve
demokratik

tutumu

içinde

barındırır.

Etkin dinleme yapabilen

öğretmenler

öğrencilerine davranışlarıyla ilgili sorumluluk üstlenme, önem, kabul ve saygı görme
duygularını hissetmelerine yardımcı olurlar.

Etkin dinleyici olan öğretmen,

öğrencilerinin gerçek ilgilerini ve ihtiyaçlarını öğrenme fırsatı yakalar. Öğrenciler
dinlenildiklerini hissettiklerinde saygı duyulduklarını ve önemsendiklerini

anlarlar.

Etkin dinleme öğrenci ve öğretmen arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlar
(Kıran, 2008, 163).
Öğrenme-öğretme
çıkabilmektedir.

Bunlar

sürecinde
kişilerden

iletişimi
ya

da

engelleyici
diğer

durumlar

ortamlardan

ortaya

kaynaklanan

yetersizliklerin, eksikliklerin ya da yoklukların sonucu olarak oluşmaktadır. Kişilerde
oluşan yargılar, duygular ve değerlendirmeler psikolojik uzaklaşmaya sebep olur ki
bu da iletişimi tamamen sonlandırmaya sebep olabilir. Öğretmenin öğrencilerine
yakın duruşu, sesli ifadeleri, gülümsemesi, rahat bir beden diline sahip olması
psikolojik uzaklığı önlemede etkilidir. Öğretmenlerin öğrencileriyle olan iletişimini
engelleyici ya da yok edici tutum ve davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir.
Buna bağlı olarak yapılan yanlışları şöyle sıralamak mümkündür; emir vermek,
yönlendirmek, uyarmak, gözdağı vermek, ahlak dersi vermek, öğüt vermek, çözüm
ve öneri getirmek, öğretmek, nutuk çekmek, yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı
düşüncede olmamak, övmek, aynı düşüncede olmak, ad takmak, alay etmek,
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yorumlamak,
duygularını

analiz etmek, tanı koymak,
paylaşmak,

soru sormak,

güven vermek,

sınamak,

desteklemek,

sorgulamak,

avutmak,

sözünden

dönmek,

oyalamak, şakacı davranmak, konuyu saptırmak gibi (Kıran, 2008, 173-174).
Öğretmenler,
kullanırlar.

öğrencilerden

Bu öğrencilerde

bir şey isterken genel olarak emir

kendilerine

saygı gösterilmediği

cümleleri

algısını uyandırabilir.

"Onu ortadan kaldır!", "Onu yerine koy!", "Zil çalmadan önce sıranı düzelt!" gibi emir
cümleleri

bağımlılığı

davranışları

teşvik

güçlendirir,
eder.

Bu

inisiyatifi ve işbirliğini yok eder ve pasif-agresif
durumda

öğrenci

gerçek

performansını

ortaya

koymadığı gibi kendisine saygı duymadığını düşündüğü öğretmenini kızdırmak için
elinden geldiğince ortalıkta öğretmenin fark edeceği işler bırakır (Güler, 2005).
Topa1(2007), öğretmen-öğrenci

iletişimini

engelleyen etkenlerden

aşağıdaki

gibi bahsetmektedir.

Emir

vermek,

yönlendirmek

gibi

iletiler,

öğrenciye

duygularının,

gereksinimlerinin ya da sorunlarının önemsiz olduğunu mesajını verir. Öğrencinin
öğretmenden korkmasına sebebiyet verebilir. Öğrencilerde geri dönüt olarak karşılık
verme, direnç gösterme gibi olumsuz davranış ve duygular oluşabilir.
Uyarmak, gözdağı vermek gibi iletiler öğrencinin düşmanca duygular
geliştirmesine neden olabilmekte ve iletişim açısından engel oluşturmaktadır.
Ahlak dersi vermek gibi iletilerle öğretmen öğrencisine onun yargısına
güvenmediği, başkalarının doğruluğuna inandığı şeyleri kabul etmesinin onun için
daha iyi olacağı mesajını verir.
Sürekli öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek gibi iletilerle öğretmen
öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilme yeteneği olmadığına inandığının
mesajını verir. Bunlar bazen öğrenciyi öğretmene bağımlı yapar ve kendisi için
düşünmesini engelleyerek, sorunlarının çözümünü kendi dışındaki bir otoriteden
beklemelerine neden olur.
Nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek öğrencilerde olumsuz etkiye
sebep olur. Öğrencilere sürekli ne yapacaklarını anlatmak, öğretmenin düşüncesine
göre doğru olan şeyleri önermek uygun kullanılmadığında, etkisiz olmasının yanı
sıra öğrencide nefret duyguları da uyandırabilir.
Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak gibi olumsuz
değerlendirme içeren iletilerden uzak durulmalıdır. Öğrenciler üzerinde olumsuz
etkilere neden olurlar.
Sürekli övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak da
olumsuz değerlendirme kadar iletişim açısından engel oluşturur. Öğrencinin öz
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imgesine

uymayan

öğrencilerin,
sonucunu

olumlu

bir

değerlendirme

öğretmen olumlu yargılıyorsa
çıkarmalarına

neden olabilir.

kızgınlık

uyandırır.

Bu

durum;

başka zaman da olumsuz yargılayabilir
Ayrıca, övgünün

çok sık kullanıldığı

bir

sınıfta övgünün yokluğu eleştiri olarak yorumlanabilir.

Ad takmak, alay etmek öğrencilerin benlik imajları üzerinde olumsuz etki
yapar. Ergenlik çağındaki öğrenci için benlik algısı çok önemlidir. Kendi kendiyle
savaş içinde olan öğrenciye bu tip davranışlarda bulunmak olumsuz durumlar ortaya
çıkarır. Söz konusu durum, öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi de olumsuz etkiler.
Sürekli yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak öğrencilerin öğretmenlerini
kendini çok akıllı ve bilgili sanmasını kanıtlayan bir davranış olarak algılanmasına
sebep olur. Öğrencilerin konuşma isteğini azalttığı gibi iletişimi de kapatabilir.
Ayrıca, öğrencilerin düşüncelerini öğretmenle paylaşmaması gibi olumsuz sonuçlara
neden olabilirler.
Sürekli güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak yararlı
görünse de iletişimi olumsuz yöne götürebilirler.

Öğretmenin, karmaşık duygular

yaşayan öğrencisine güven vermeye çalışması onda anlaşılmadığı izlenimini
uyandırabilir.

Böyle durumlarda,

güven

verici ve destekleyici

tarafından, öğretmenin onun duygularını değiştirmesini
Öğrenciler,

öğretmenlerinin

bu

çabalarının

iletiler

öğrenci

istediği biçiminde anlaşılır.

kendilerini

değiştirme

amacı

taşımasından dolayı öğretmenlerine güvenmez ve tepki gösterirler.
Sorunlu olan öğrencilere soru sormak, onları sınamak ve çapraz sorgulamak,
güvensizlik ve kuşku uyandırır. Soruların nedenlerini anlamayan öğrenciler, onları
gözdağı aracı olarak algılar ve soruya soru ile tepki verirler. Sorunlu öğrenciye soru
soran öğretmenler, öğrenciye sorununu çözmede yardımcı olacağı yerde, sorunu
onun adına kendisinin çözmesi için bilgi topladığı izlenimini uyandırır. Sorunu olan
öğrenciye sorununu çözme amacı ile sorulan her soru, onun konuşma özgürlüğünü
sınırlar ve iletişimi zorlaştırır.
Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, konuyu saptırmak gibi iletiler
öğrenciye, öğretmeninin onunla ilgilenmediği,

duygularına saygı göstermediği ve

onu dışladığı izlenimi verir. Öğrencileri başından savmak bir çözüm değildir. Kişinin
üzerinde konuşulmayan duyguları yeniden ortaya çıkacaktır. Öğrenciler, saygıyla
dinlenilmek

ve anlaşılmak

sorunlarının çözümünü
öğretmenleri

yardım

isterler.

Alay eden,

başka kişilerde
için

aramaya iterler.

tanışabilecekleri,

kurabilecekleri kişiler olarak görmezler.
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oyalayan öğretmenler,
Öğrenciler,

güvenebilecekleri

ve

onları
bu tür
iletişim

iletişim sürecinde alıcı ile kaynak arasında hatalar olabilmektedir.
iletişimde aksaklıklara, anlaşmazlıklara,
olmaktadır.
bilinmesi

Sağlıklı

bir iletişim

gerekmektedir.

Bunlar da

problem durumların ortaya çıkmasına sebep

sağlanması

Akın(2006)'nın

için

bu hataların

belirttiği

gibi

neler olduğunun

iletişimde

vericiden

kaynaklanan engeller şu şekilde sıralanmaktadır:
" · Yeterli bilginin gelmeyişi
. Açık net ve yalın bir ifadenin kullanılmayışı
· Konuya hazırlıklı olmamak
. Hızlı konuşarak dinleyicinin dikkatini dağıtmak
. Beden dilini, yanlış, yetersiz ya da abartılı kullanmak
· Yüksek ya da düşük ses tonuyla konuşmak
. Dinleyiciyi küçümseyici tavır takınmak
· Kişi ya da grup yapısını ölçememek
· Konudan sapmalar göstermek
· Alıcının duygularına dikkat etmemek
· Kelime haznesinin yetersizliği
· Kelimeleri yanlış kullanmak
. Gereksiz yabancı kelimelere yer vermek
· Vurgulamanın yetersiz olması
· İmlanın yetersizliği
· Monoton ifade kullanmak
· Gereksiz açıklamalarda bulunmak
· Tekrarların çok fazla olması
. Tiklerin olması
· Dinleyiciye saygı duymamak·
· Fazla detaya inmek
· Benzetmeleri yerine oturtamamak".
İletişimde alıcıdan kaynaklanan hatalar olabilmektedir.
bahsettiği gibi şu şekilde sıralanmaktadır:
". Yorumlamalar
· Önyargılar
· Seçicilik özelliği
· Etkin dinlememe
· Koşullanmalar
. Evet efendimcilik
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Bunlar Akın(2006)'nın

· Soru sormama".
Etkili bir eğitimde uygun bir sınıf ortamı, olumlu öğretmen-öğrenci
karşılıklı

iletişimi ve

belirlenen sınıf kuralları ile oluşturulmuş bir sınıf atmosferi gerektirmektedir.

Sağlıklı bir sınıf atmosferi için öğrencilerle
öğretmen

öğrenci

etmemeleri,
duymaları

iletişimi

birbirlerini

için öğretmen

tanımaları,

gerekmektedir

olumlu ilişkiler

sıkı

kurulmalıdır.

ve öğrencilerin

ilişkiler

kurmaları

Sağlıklı

bir

birbirlerinden

nefret

ve birbirlerine

güven

(Akın, 2006).

Sınıfta İstenmeyen Davranış/ara Karşı Öğretmen Davranışları
istenmeyen davranışlar, sınıf

ortamında eğitsel çabaları engelleyen,

aktivitelerinin akışında aksamalara yol açan, düzeni bozan davranışlar

sınıf
olarak

tanımlanırken, problem davranış, öğretmenin beklentileri ve öğrencilerin davranışları
arasındaki farklılık olarak tanımlanmaktadır (Sadık, 2002b).
Öğretmen,

sınıf içinde uygunsuz davranışlarla

Uygunsuz davranışlar,
hareketlerdir.

kabul edilebilir

Bunlar, sınıfta

sosyal davranış normlarına

Bütün

bunlar

kesintiye

bu davranışlar öğretim programının

uğratan grupça uygunsuz davranışlara

dersin

uymayan

bulunan diğer öğrenciler üzerinde fiziksel ya da

psikolojik zararlar yaratır. Bazı durumlarda
uygulanmasını

karşı karşıya gelebilir.

hedeflerinin

gerçekleşmesini

da dönüşebilir.

engelleyen

istenmeyen

davranışlardır (Arıkan, 2006).
Duruma veya ortama uygun olmayan, bilinçli olarak yapılan, eğitsel çabaları
engelleyen her tür davranışlar istenmeyen davranışlardır.
olumsuz etkilerinin dereceleri,

İstenmeyen davranışların

"yıkıcı olmayan" dan, "çok yıkıcı olana" göre değişen

bir sıralamaya sahiptir (Beşdok, 2007).
Davranış, belli bir uyarana karşı verilen duygusal düşünsel ve devinimsel
tepkilerden oluşan bir bütünlük ayrıca davranış dış ve iç uyaranlara karşı uyum
sağlamak amacıyla,

organizma tarafından

karşılaşılan

sorunların

üstesinden

stratejilerini

uygulamalıdır.

gelmek

geliştirilen
için

her tür tepkidir. Sınıfta

öğretmenler

Bunlar yararlanılabilecek

belirgin

davranış

ilke ve

ve pratik stratejiler

sunmaktadır. Bu ilke ve stratejilerin sistemli ve kararlı bir şekilde kullanılmaları
gerekmektedir. Aksi halde etkililiği
sistemli

azalmaktadır.

Davranış

değiştirme ilkelerini

şekilde uygulandığı durumlarda, öğretmenler sınıf içinde oluşan öğrenci

sorunlarının üstesinden uzmanlara başvurmadan gelebilmektedirler.
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Öğretmenin

sınıf içinde öğrenci davranışlarını

başarıyla yönetebilmesi

için öncelikle, insan ve

davranış konusunu iyi bilmesi gerekmektedir (Güleç ve Alkış, 2004).
Sınıfta bulunan öğrenciler farklı geçmiş yaşantılara,

farklı kişilik yapılarına,

farklı ilgi ve yeteneklere sahiptirler. Bu sebeple sınıf heterojen bir yapıdadır.
öğretim sırasında farklı durumların
öğretmeni dinlerken,
katılırken,

bazıları

öğretilenleri

ortaya çıkmasına sebep olur. Bazı öğrenciler

bazıları defterine not tutabilir,
istenmeyen

ilginç ve önemli

Bu yapı

davranışlarda
bulurken

bazıları

bulunabilir.

bazıları

açık bir şekilde derse
Bazı öğrenciler

önemsiz

ve sıkıcı

derste

bulabilir

ve

davranışlarıyla bunları belli edebilirler (Beşdok, 2007).
Ortaya çıkan her sorunlu davranış öğretmenler
karşılanabilmektedir.

Bunda öğretmenin

tarafından farklı şekillerde

meslek anlayışı

rol oynamaktadır.

Aşırı

otoriter bir öğretmen ufak hatalara bile sert tepkiler gösterirken, serbest tutumlu bir
öğretmen aynı davranışa duyarsız kalabilmektedir. Her iki uç durumda da davranışın
meydana gelmesindeki
yönetilmesinde

temel neden göz ardı edilmektedir.

istenmeyen davranışın

başarılı olabilmek için nedenlerinin anlaşılması gerekir. Bu şekilde

ileride gerçekleşmesi

mümkün benzer durumların

da önüne geçilmiş olmaktadır

(Sadık, 2002a).
Davranış

ortaya çıkarken

üç temel bileşen

rol oynamaktadır.

Davranışı

yapan kişi, davranışın yöneldiği kişi ve davranışın yapıldığı ortam davranışın ortaya
çıkmasında
belirleyen

etkilidir. Sınıf ortamında öğretmenin
başlıca etken olsa da öğrencilerin

kişiliği ve tutumu, sınıf havasını

aileden getirdikleri

kişilik yapılarını

yansıtan karşılıklı iletişimleri ve öğretmenlere karşı tutumları da çok önemlidir. Buna
göre,

sınıfta öğrenci

davranışını

etkileyen

psiko-sosyal

etkenleri

üç grupta ele

alabiliriz:
1. Öğrencinin kişilik özellikleri: Aileden getirdiği davranış biçimleri (psikolojik).
2. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarının

beklentileri: Diğerlerinin davranışa bakış açısı,

öğretmen tutumu (toplumsal).
3. Sınıf içi ilişkiler: Öğrencinin o an için istekleri. (Beşdok, 2007).
Bir davranışın
adlandırmak
kendisinin

sınıf

içindeki

için dört temel
ya da sınıftaki

ölçüt olarak

arkadaşlarının

öğrencinin ya da arkadaşlarının
araç ve gereçlerine

davranışlarını,

istenmeyen

bahsedilenler;
öğrenmesini

eşyalarına

öğrencinin diğer öğrencilerle toplumsallaşmasını
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olarak

davranışın,

öğrencinin

engellemesi,

davranışın,

güvenliğini tehlikeye sokması,

ya da arkadaşlarının

davranış

davranışın,

zarar vermesi,

okulun

davranışın,

engellemesidir (Beşdok, 2007).

Yapılan
istenmeyen

araştırmalarda,

davranış

getirmeme,

türleri

öğrencilerin

sınıfta

olarak izin almadan

yaptıkları

konuşma,

en

sık

görülen

verilen görevi yerine

kavga, aşırı şekilde bozucu konuşma ve öğretmenin isteklerine uymayı

reddetme şeklindedir.

Öğretmenlere

nedeni ailevi sorunlar,

çocukların eğitimlerine

anne ve babaların

çocuklarına

göre,

istenmeyen

davranışın

en önemli beş

anne ve babaların ilgisiz kalmaları,

yönelik olumsuz tutum ve davranışları,

olumsuz

televizyon yayınları ve diğer medyada gösterilen şiddet ile aşırı kalabalık sınıflar
şeklindedir (Beşdok, 2007)
Öğrencilerin sınıf içindeki problem davranışlarının

nedenlerini tek bir etmene

bağlamak olanaksızdır. Bireyi davranışa iten pek çok etmen vardır ve bu etmenlerin
niteliği bireyin davranışlarının niteliğini de doğrudan etkilemektedir (Sadık, 2002a).
Sınıf ortamında istenmeyen öğrenci davranışlarının
Öğrencilerin;

nedenleri şunlar olabilir:

öğrenci kimliği ve öğrenci niteliği konusundaki bilgisizliği,

istenilmeyen tutum ve davranışların neler olduğunu bilmeyişi,
bulmaları,

olumlu niteliğe sahip olanlarının davranışlarının

görülenlerin

ise

arkadaşlarına

istenmeyen

davranışlar

olarak

zarar vermenin farkında olmayışları

çekmek için bazı olumsuz davranışları sergilemeleri,
çevresinin

yetersizlikleri,

olumsuzlukların

psiko-sosyal,

etkisi altında kaldıkları,

kabul

istenilen ve

öğretilenleri anlamsız
kabul, olumsuz olarak

görmesi,

çevresine

ya da önemsemeyişleri,

dikkat

otoriteye karşı çıkmaları,

sosyo-kültürel

ve

eğitim ve öğretimin

ve

aile

sosyo-ekonomik

hedeflerinin,

bilişsel,

duyuşsal ve psikomotor gelişmeye paralel olmadığı söylenebilir (Beşdok, 2007).
istenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri dört başlık altında ele alınabilir;
Sınıfın

fiziksel

kaynaklanan

yapısı
nedenler,

öğretim yöntemlerinden
Temel(2006)

ve

donanımından

öğrenciden

kaynaklanan

kaynaklanan

nedenler,

nedenler,

öğretmenden

eğitim

programı

ve

kaynaklanan nedenler (Beşdok, 2007).

ise istenmeyen

belirtmektedir. Bunlar; öğrenciden,

davranışların

üç nedenden

kaynaklandığını

evden ve öğretmenden kaynaklanan nedenlerdir.

Bu başlıklar altında sorun davranışların nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır:

"Öğrenciden kaynaklanan nedenler.
· Kendilerini sevgisiz ya da yetersiz görmeleri
· Dikkat çekme ve karsı gelme isteği
· Başkalarının onları eleştirmeleri, küçük düşürmeleri, kaba davranmaları, alay
etmeleri
· Bir grubun üyesi olma ihtiyaçları
. Öğretmenden, sınavlardan veya sınıfta konuşmaktan korkma
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. Kendilerini tutsakmış gibi hissetmeleri
· Okuldaki çalışmaları sıkıcı bulmaları

Evden kaynaklanan nedenler.
· Anne- baba arasındaki zayıf ilişkiler,
· Anne-baba ve çocuk arasındaki zayıf ilişkiler,
· Aile bireylerinin birinin ölümü, .
· Ayrılık, terk etme, boşanma,
· Anne-babanın istenmeyen davranışları,
· Kardeşler arasında rekabet ve düşmanlık
Öğretmenden kaynaklanan nedenler.
· Derse zamanında başlamama,
· Öğrencilere farklı davranma,
· Ders araçlarını zamanında hazırlamama,
· Uzun süre konuşma ya da film izletme,
· Rutin isleri gereği gibi ele almama (Kalem açma, kağıt dağıtma vb.),
· Sürekli öğüt verme,
· Dersi erken bitirme,
. Özgüvensizlik, tükenmişlik, başarısızlık korkusu,
· Çocuklardan hoşlanmama ve özel sorunları (evlilik vb)" (Akın, 2006).
Öğretmenin

sınıf

içi

öğrenci davranışlarının

başarıyla yönetebilmesi

öncelikle, insan davranışlarını iyi tanımasıyla mümkündür. Başarılı öğretmenlerin,
sınıf yönetiminde lider özelliklere sahip olan, aynı zamanda duygusal anlamda
öğrencilere yakın durmayı bilen ve onların sorunlarına yol gösterici bir tutumu vardır.
Öğretmen,

öğrencileriyle etkileşim içinde bulunarak ve öğrenmeye uygun sınıf

atmosferini hazırlayarak öğretim yöntemlerine

uygun davranmalıdır. Öğrenci

gereksinimleri çerçevesinde öğretmen, gerektiğinde bir

lider, gerektiğinde bir

arkadaş olabilmelidir (Beşdok, 2007).
Sınıf ortamında istenmeyen davranışa karşı öğretmenin hemen karar verip
uygulaması gereken stratejiyi ortaya çıkan olumsuz durumun niteliği belirlemelidir.
Olumsuz davranışlar, dikkatsizlikten kaynaklanan geçici ve sonuçları itibariyle fazla
rahatsız edici olmayan bir tarzda olabilir veya sürekli olarak görülen, öğretmene,
gruba ve okulun fiziksel ve donanım yapısına zarar vermeye yönelik olup sonuçları
itibariyle oldukça ağır problem ortaya çıkarabilecek bir tarzda olabilir (Güleç ve Alkış,
2004).
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istenmeyen

öğrenci

öğretmen davranışlarını

davranışlarının

ortaya

çıkmasında

etkili

olabilecek

öğretmenin toplumsal beceri noksanlığından

kaynaklanan

istenmeyen davranışlar ve öğretmenin öğretimle ilgili becerisizliğinden

kaynaklanan

istenmeyen

davranışlar

olarak

iki

toplumsal beceri noksanlığından

gruba

kaynaklanan

ayırmak

mümkündür.

Öğretmenin

istenmeyen davranışlar; öğretmenin

öğrenciyle alay etmesi, yerinde ve zamanında sorulan sorulara kasıtlı olarak cevap
vermemesi,

öğrencilere

karşı kaba davranması

ve düşüncesiz

arasında ayrım yapması adaletli davranmaması,

olması,

öğrenciler

öğrenci ile iletişim kurmaması veya

kuramaması şeklinde sıralanabilir. Öğretmenin öğretimle ilgili beceri yetersizliğinden
kaynaklanan

istenmeyen davranışlar ise; öğretim ve yönetimde sıkıcı ve monoton

olması,

karmaşık

zor,

sağlamadan
dersliğin

önce

derse

öğretim

sağlanmaması,

ve içinden

başlaması,

ortamına
konuya

ayarlayamaması,

ısı,

tam

öğrenci

imkansız

disiplinsiz

ışık,

hakim

vb.

olmaması,
yeterli

ödevler

bir ortamda

temizlik

çalışmalarını

tahtasını iyi kullanamamasıdır
Öğretmenin,

çıkılması

vermesi,
dersi

yönlerden

sınıf

şekilde

sürdürmesi,

uygunluğunun

önünde
kontrol

disiplini

duruşunu

edememesi,

iyi
yazı

(Beşdok, 2007).

tek biçimde ders anlatması,

benzer sorular sorması öğrencilerin

sıkılmasına yol açar ve istenmeyen davranışları ortaya çıkarır. Öğretmen merkezli
ortamlar

öğrencileri

sürekli izleyici

dikkatlerini toplayamamaya
iletişimin etkisiz olması,

durumunda,

edilgen kıldığı için sıkılmalarına,

ve motive olamamalarına

sebep olur. Öğrenciyle olan

öğrenciyi ilgilendiren bilgilerin eksik ve yanlış anlamalara yol

açacak şekilde olması, öğrencilerin olumsuz davranışlar sergilemesine

yol açabilir

(Güler, 2005).
Sınıf düzeni öğrencilerin
Sınıftaki

motivasyonuna

isteksiz öğrenci davranışları

sınıf ortamını

önlenebilir. Bu şekilde öğrencinin kendisiyle
özelliklerle

bile bir derece

uğraşmaktan farklı psikolojik ve fiziksel

sınıf düzeni gibi sınıf yönetimini destekler veya

Bazı durumlarda bir öğrencinin yerini değiştirmek,

öğrencinin
birbirine

değiştirerek

bir unsurdur.

uğraşmış olunur (Güler, 2005).

Öğrencilerin oturma düzeni,
engeller.

yardımcı olabilecek

sınıftaki

yerini

belirlerken

engel teşkil etmeyecek

çeken çocuklar

bu nesnelere

herkes

dersi

rahatlıkla

şekilde yerleştirilmelidir.

yakın oturtulmalı,

sınıfı değiştirebilir.
takip

edebileceği,

Görme-işitme

sıkıntısı

uzun boylular arkada olmalıdır.

Öğrencilerin

iletişim ve etkileşim alışkanlıkları,

değişkendir.

Sınıfın ön ve ortası, bu açıdan şanslı bölgelerdir. Buralara,

oturma yerini belirlemede başka bir

etkileşim güçlüğü çeken öğrenciler oturtulmalıdır.
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Bir

iletişim ve

Oysa kendilerine bırakıldığında,

iletişimden

hoşlanmayanlar

arkaya

öğretmenle diğerleri arasında fiziksel
Öğretmenler
davranışlarıyla

öğrencileri

farkında

etkileyebilmektedirler.
bunun öğrencilere
hissettirmesi,

veya

model

olmadan

öğrencilerin

oturanlar,

2005).
Öğretmen

sınıf

tutumlarını,

içi

değerlerini

öğrencileri tarafından sevilen ve sayılan biri ise,

başarılı olabileceğine

Öğretmenin

öğrencilerini

sevdiğini

dair inancını gösterebilmesi öğrencilerde

olumlu etkiler bırakmakta ve başarılarını
kendisinden hoşlanmadığını

Ön sırada

oluştururlar.

geri dönütü de olumludur.

onların

oturur.

engel oluştururlar (Güler,

için

Öğretmen,

kenara

artırmaktadır.

ve başarı beklemediğini

Bunun yanında öğretmenin

düşünen öğrenciler daha çok

sınıf ortamını bozucu davranışlarda bulunurlar (Beşdok, 2007).
Sınıfta

istenmeyen

davranışlara

neden

olan

uygun

olmayan

davranışlarını; devamlı negatif olma, otoriter bir ortam sürdürme,
gösterme, toplu (küme) cezalandırmaları
yetenek seviyelerinin

olaylara aşırı tepki

kullanma, öğrencileri suçlama, öğrencilerin

farkında olmama vb. olarak sıralanmıştır. Öğrenciler üzerinde

aşırı kontrol

sağlama,

sağlamama,

çoğunluğun

dayalı

öğretmen

öğrencilerin

bir not sistemi

öğretmen davranışları

özerk ve bağımsız

olabilecekleri

bir çevre

başarısını kısıtlayan ve öz fikirlerini zedeleyen
kullanma,

sınıfta

istenmeyen

listesine eklenebilecek

davranışa

rekabete

neden

olabilen

diğer uygun olmayan davranışlardır

(Beşdok, 2007).
Sık yapılan uyarılar olumsuz davranışlara
davranışları sıralanacak olursa; bağırma,
küçümseme,
dilememe,

olumsuz

etiketleme,

Olumsuz öğretmen

tehdit etme, zor kullanma, hakaret etme,

yargılama,

derse hazırlıksız gelme,

yol açabilir.

azarlama,

hatalı olduğunda

yanlışı ve başarısızlığı

cezalandırma,

özür

sadece

çalışkan öğrencilerle ilgilenme, tutarsızlık, zamanı iyi kullanamama gibi durumlardan
bahsedilebilir (Güler, 2005).

•

istenen ve istenmeyen davranış
ortamında öğrencilerin

biçimlerinin niteliğini belirlemek zordur. Sınıf

ne zaman nasıl davranacakları

önceden bilinememektedir.

Bu yüzden oluşan her problemli duruma uygun belirgin bir çözüm yoktur. Çünkü, her
öğrencinin

kendine ait özellikleri ve her sınıfın kendine has iç ve dış koşulları vardır.

Problemli durumlar karşısında değerlendirme
önünde

bulundurulmalıdır.

kullanılacak
oluşan
seçerken

etkili davranış

istenmeyen

öğrenci

öğrencilerin

oluşmasındaki

sebepleri

sınıf

yaparken bu değişken durumlar göz

Böylelikle,

istenmeyen

modellerini

seçmek

davranışlarına
ortamında

bulmak

gerekmektedir.
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zorlaşmaktadır.

uygun
nasıl

davranışların

davranış

için

Sınıf ortamında
yönetimi

davrandıklarını
Bu şekilde

yönetimi

stratejisi

ve

davranışın

olması,

istenmeyen.

davranışları ortadan kaldırmak ve yeniden ortaya çıkmasını engellemek
olmaktadır

(Erginbaş, 2009).

Öğretmenin
boyutu,

için yararlı

sınıfta istenmeyen bir öğrenci davranışına karşı verdiği tepkilerin

davranışın

istenmeyen

boyutuna

davranış

göre farklılaşır.

karşısında verilebilecek

Öğretmen
tepkiler;

yakınlık, sözsüz uyarıcılar, yeniden yönlendirme,
bırakılması

veya yerinin

sessizlik zamanı,

değiştirilmesi,

kısa ara verme,

konuşma,

problemi tanımlama

davranışı

değerlendirirken

tarafından

görmezlikten

gelme, fiziksel

vazgeç ifadeleri, öğrencinin yalnız

sözel azarlamalar

ve mesajlar,

mantıksal sonuçlar çıkarma,

veya çözme biçimlerinde

davranışın

öğrencilere

şiddetine,

öğrenci ile bireysel

olabilir.

sürekliliğine,

Öğretmenler

sıklığına,

şartlara, öğrencinin gelişim özelliklerine ve davranışın diğer öğrencilere
önünde bulundurmalıdırlar
Öğrencilerin
istenmeyen

sergilemelerine

sevgisiz ya da yetersiz gördüklerinde,
öğrencilerde gelişim özeliklerinden
olabilmektedir.

Öğretmenlerin

düşürmeleri,

kaba

oluştuğu

etkisini göz

ilgili geliştirdikleri

neden olmaktadır.

Öğrenciler

tutum

kendilerini

bu hislere uygun hareket edeceklerdir.

Bazı

kaynaklanan dikkat çekme ve karşı gelme isteği

davranmaları,

utandırmaları,

alay

bu tip öğrenciler

onları
konusu

yermeleri,

küçük

yapmaları

veya

ilk anda olumsuz davranışlar

ya da yalnız kalmak isteyebilirler.

Öğrencileri
yöneticiler,

kendileriyle

ya da diğer öğrencilerin

üzmeleri söz konusu olduğunda
sergileyebilirler

bir

(Güler, 2005).

kendi içinde geliştirdikleri

davranışlar

eleştiri,

istenmeyen

öğretmen,

durumlar öğrenciler

davranışlara

yönelten bir başka şey korkudur.

Bu,

sınav, sınıfta ayağa kalkma ve konuşma davranışı gibi çeşitli
için korku kaynağıdır.

Sınav korkusu,

sorunlara (kaygı, öfke, ani tepkiler, uykusuzluk,

öğrencilerde

çok ciddi

baş ağrısı, gerilim, okuldan kaçma,

intihar) yol açabilmesi nedeniyfe okulda son derece ciddi disiplin sorunlarına yol açar
(Beşdok, 2007).
Öğretmenlerin
kaynaklandığını
halledilmesi

için

düşüncelerin

çoğu

olumsuz

düşündüklerinden

davranışların

öğrencinin

kendisinden

öğrencileri sınıflarında istemezler ya da sorunun

aileler ya da diğer

uzmanlara

aksine böyle durumlar öğretmenin,

gönderme

eğiliminde

davranış değiştirme

olurlar.

Bu

ilkelerine yer

veren, başarılı yaklaşımlarını gerektirir (Beşdok, 2007).
istenmeyen
yöntemler

şöyle

davranışlar
sıralanmaktadır:

eylemleri bilmez davranma,

karşısında

öğretmenlerin

Küçük yanlışları

başvurdukları

görmezden

göz ilişkisi kurma, yaklaşma,

uyarma,

gelme,

çeşitli
kışkırtıcı

azarlama, yerini

değiştirme, espri yapma, ara verme, konuşma, hak ve ayrıcalıktan yoksun bırakma,
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sınıfta alıkoyma, isteğini yapmama, ailesiyle ilişki kurma, anlaşma yapma,

fiziksel

olmayan ceza verme (Güleç ve Alkış, 2004).
Öğretmenin
için göstereceği
ortaya

tepkiler

çıkmadan

çıktıktan

istenmeyen davranışları

önlemek ve sınıfta

iki başlık altında ele alınabilir;

önce

alınabilecek

sonra verilecek tepkilerdir.

önlemler,

disiplini sağlamak

istenmeyen

istenmeyen

davranışlar

davranışlar

ortaya

istenmeyen davranışlar ortaya çıkmadan önce

öğretmenin alabileceği kontrol yöntemlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
çalışmak,

akıcı

istenmeyen

etkinlik,

tutarlı

davranışlar

ortaya

tepkileri

şu şekilde

sıralamak

kurma,

görmezlikten

gelme,

görevleri

hatırlatmak

davranmak,
çıktıktan

sonra

mümkündür:
fiziksel

öğretmen

kontrolü,

öğretmenin

sözel olmayan

yakınlık,

dokunma),

istenmeyen

durumun

değiştirmek,

sorumluluk

değiştirilmesi

(derste

değişiklik

vermek,

okul yönetimi,

kural

koymak.

göstermesi

gereken

tepkiler

(göz kontağı

sözel tepkiler

ve göreve davet etmek, soru sorma,

planlı

(yapılacak

öğrenci ile konuşmak),

yapma,

rehberlik

öğrencilerin

servisi

yerini

ve aile

ile ilişki

kurmak, ceza) (Beşdok, 2007).
istenmeyen

davranışları

başarısı olan, psikolojik

gösteren

öğrenciler,

daha çok düşük akademik

bazı sorunlar yaşayan, genellikle alt sosyo-ekonomik

ve düzensiz bir aile disiplininden gelen çocuklar olmaktadır
Öğrencilerin
incelendiğinde
daha

az

içerisindeki

genellikle

davranışlar

(Erginbaş,

Çağdaş

istenmeyen

öğretmen görüşlerine

başvurulduğu

istenmeyen
gereklidir

sınıf

görülmüştür.

Bundan

ile ilgili araştırmalarda

(Arıkan,

düzey

2006).

davranışları

ile ilgili

araştırmalar

başvurulduğu,

öğrenci

görüşlerine

dolayı

sınıf

öğrenci görüşlerine

içerisinde

yapılan

de yer verilmesi

2009).

ülkelerde

artık

öğrencilerin

yoğunlaşmak

yerine,

öğretmenlerin sınıf

durulmaktadır

(Akın,

2006).

yönetimi

istenmeyen
becerilerinin

davranışları
geliştirilmesi

üzerinde
üzerinde

Disiplin
Disiplin bireye doğru ya da yanlış davranışlarını fark ettirip öğretmek ve
bireyin öğrendiklerine göre davranıp davranmadığını denetlemektir. Sınıfta disiplin
ise öğrenme ortamının düzenini bozucu ve öğrenme yaşantılarını engelleyici öğrenci
davranışlarına ilişkin

öğretmen tepkilerini

içermektedir.

İyi bir disiplin,

öğrencinin

öğretmenin yönetimine gerek kalmadan kendi kendini yönetmesine yardım etmelidir
(Güler, 2005).
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Günümüz
benimsetilecek

eğitim

anlayışında,

disiplinin

dışarıdan

zorla

kazandırılacak,

kurallar yerine, çocuğun kendisinin aktif olması, oto kontrolünün ön

planda olması ve kuralların içselleştirilmesi söz konusudur (Güler, 2005).
Sınıf yönetimi kavramı davranış problemleriyle
dolayı disiplinle

karıştırılmaktadır.

biridir. Sınıf yönetimi,

öğretmen

Disiplin, sınıf
otoritesinin

baş etme gibi durumlardan

yönetimi

boyutlarından

sınıfa hakimiyetinden

yalnızca

daha fazlasını

ifade etmektedir (Akar ve diğerleri, 201 O).

Disiplin, okul ve sınıf yönetiminin en önemli öğesidir. Sorunlu davranışlar
etkin olarak yönetilmediğinde, başarılı bir eğitim yaşantısının ortaya çıkması
olanaksızdır.

Davranış

yönetimi,

eğitim

yaşamının

belirleyicisidir.

Bazı

araştırmacılar, üç önemli alanda odaklaşmaktadır. Bunlar öğrencilerin güdülenmesi,
etkin ve yeterli denetim ve öğretmenlerin etkili öğretme stratejisidir (Cemaloğlu ve
Kayabaşı, 2007).
Sınıf içi etkileşimlerde öğrenciler kabul edilebilir davranışlarla planlanan
uygulama programını izlerler. Bu şekilde iyi bir sınıf düzeninden bahsetmek
mümkündür. Sınıfta düzeni sağlamak öğretmenin görevidir. Düzen, katı kuralların
olduğu, öğrencinin sessiz ve pasif olduğu bir ortam değildir. Öğretmen sınıf içinde
çalışır bir sistem kurup bunun sürekliliğini sağlamalıdır (Arıkan, 2006).
Okulda disiplini oluşturmak ve uygulamak eğitimcilerin üzerinde uğraştıkları
en önemli sorundur. Öğrenciler davranışları engellendiği ve sınırlama getirildiği için
disiplin uygulamalarına karşı direnme eğilimi gösterirler. Disiplinle ilgili ilk
uygulamalar genellikle ceza vermeye yönelikti. Ilk örnekleri öğrencilere fiziksel ceza
şeklinde uygulanırdı. Dünya'n~n birçok ülkesinde bu durum karşısında öğrenciler ve
veliler, diğer sivil toplum örgütleri okuldaki şiddete karşı mücadele verdiler ve
başardılar. Disiplinin ilk uygulamalarına bakılırsa, eğitsel amaçlara daha iyi hizmet
ettiği yönünde bir kabul olduğu görülür. Fiziksel cezanın dışındaki uygulamalarda,
fiziksel ceza vermeden de bireyde istendik davranışların görülmesinin olası olduğu
gerçeği yatar (Cemaloğlu ve Kayabaşı, 2007).
Disiplin sorunlarının kaynakları olarak öğrenci, öğretmen, yöneticiler, aile ve
çevre çeşitli yönleriyle gösterilmektedirler. Bu sorunların çözümünde belirtilen tüm
öğelere görevler düşmektedir (Akın, 2006).
Gözütok(1993), "Öğretmenlerin Dayağa Karşı Tutumları ve Okullarda
Uygulamaları" adlı çalışmasında, okullarda disiplin sağlama yöntemlerinden biri
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olarak

kullanılan

fiziksel

adaylarının

tutumlarını

çalışmıştır.

Araştırma

cezaya

(dayak)

ve okullarda
sonucunda

ilişkin

öğretmenlerin

ve

öğretmen

bedensel

ceza uygulamalarını

belirlemeye

öğretmenlerin

dayağa karşı "orta"

düzeyde bir

tutuma sahip oldukları ve öğretmenlerin haftada bir kez fiziksel cezaya başvurdukları
bulunmuştur.

En çok kullanılan fiziksel cezalandırma

biçimlerini öğrenciler,

atma", "kulak çekme", "saç çekme", "tebeşir-silgi fırlatma",
sıralamışlardır.

Bu sonuçlar,

dayağın

"sopayla vurma" olarak

her kademe ve sosyo-ekonomik

okullarda ciddi boyutlarda varlığını sürdürdüğünü göstermektedir
istenmeyen

davranışlar,

tehdit

ve

"tokat

şiddet(dayak)

düzeydeki

(Sadık, 2002b).
kullanılarak

kalkmaz. Şiddetle, dayakla bastırılmaya çalışılması, daha sonra bu

ortadan

davranışların

daha şiddetli ve farklı biçimde öğretmenin karşısına çıkmasına sebep olur. Dayağın
temelinde disipline etme, itaat etme vardır. Bu sadece öğretmenin

istediği bir şey

değil velinin de talebidir. "Eti senin kemiği benim" anlayışı toplumda yer etmiştir.
Bunu

kabul

etmeyen

anlayışa

sahip

veli

ve

öğretmenler

de

günümüzde

çoğalmaktadır (Güler, 2005).
Sınıf yönetimi terimi,
öğrencileri

kontrol

engelleyebilmektir

disiplin terimi ile karıştırılmamalıdır.

edebilmek
(Yaşar,

daha geniş olmakla

ve

istenmeyen

2008). Sınıf yönetiminin

birlikte

öğretmenlerin

davranışı

Sınıfı yönetmek,
oluşmadan

önce

kapsamı disiplin kavramından

sınıf aktivitelerini,

yardımlaşmayı

ve

üretken bir çalışma ortamını sağlaması için öğrencileri hazırlamasını öngörür (Güler,
2005). Sınıfta disiplini sağlamak ve bunu korumak görevi de öğretmenindir

(Cafoğlu,

2007, 16).
Öğretmenler

hedefler doğrultusunda

tutarlı davranışlarda

öğrencilerde

ve öğretmenlerine

Tutarsız davranışlar
hissetmelerine

neden

olmaktadır.

tutarsız davranışlarından
Öğretmenler
hoşgörülü,

güven

etkilenmektedir

çelişkilere
Bedensel

bulunmalıdırlar.
karşı güvensizlik

ceza ya da dayak,

öğretmenlerin

biridir (Arıkan, 2006).

sıcak,
verici

sevgi

dolu,

davranışlara

destekleyici,
sahip

güdüleyici,

olduklarında

demokratik,

öğrenci

başarısı

(Arıkan, 2006).

Öğretmeni

dayağa

yetersizliği bulunmaktadır.

iten

etmenlerin

başında

öğretmenin

sınıf

içindeki

Öğretmenin sınıf içindeki yetersizliği, öğrenme ortamını

bozmakta ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Böyle bir

durumda, ancak iyi bir sınıf yönetimi ve disiplin anlayışı öğrenme ortamını istenilir
hale getirebilir (Güler, 2005).
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Disiplin,

dışarıdan

zorlama

gelen bir davranış şekli olmalıdır.
beklenen davranışı gösterirler.
için cezaya başvurursa,

olmaksızın

öğrencinin

kendi iç dünyasından

Ancak o zaman öğrenciler isteyerek ve inanarak
Öğretmen öğrencinin davranışını

bu öğrencinin tutumlarını olumsuz etkilemektedir.

bedensel ceza öğrencinin kendisinden,

Özellikle

okuldan ve derslerden nefret etmesine

açmakta, kendisine dönük aşağılık duygusu geliştirebilmektedir
Öğretmenler;

iyi yöne çekmek

yol

(Arıkan, 2006).

okul ve sınıf kurallarını öğretme, öğrencilere yapmış oldukları

hataların karşılığını ödeterek bir daha hata yapmamalarını

sağlama,

okul ve sınıfta

disiplini sağlama, hayatta daha başarılı olmaları için disiplinli yetiştirme düşüncesi ve
etkili bir öğretim ortamı oluşturma
başvurmaktadırlar.
yapabilirler.

Aynı

isteği gibi nedenlerden

davranışı

farklı

özellikteki

dolayı ceza yöntemine

öğrenciler

farklı

nedenlerle

Nedenler farklı olunca karşı eylemlerde farklı olmalıdır. Eleştiri ya da

öneri öğrenciye değil davranışın kendisine ve nedenine odaklanmalıdır.
dozu suçlamaya dönüşmemelidir
Bedensel

ceza

Eleştirinin

(Güler, 2005).

uygulamasının

öğrencilerde

ortaya

çıkardığı

olası diğer

olumsuz sonuçlar sıralanacak olursa;
a) Zihinsel etkinliklere yoğunlaşma yeteneği azalır.
b) Okuldaki başarı oranı düşer ve bir sığınma yolu olarak zararlı

alışkanlıklara

yönelme hızlanır.
c) Evden kaçma, okula devam etmeme ve okulu terketme artar.
d) Dürüstlükten sapma sıklıkla görülür. Ceza ya da ceza tehdidi,

cezadan kaçmak

üzere yalan söyleme ve suça yönelme kolaylaşır.
e) Düşük düzeyde benlik tasarımı ve öz saygı oluşumu, cesaretsizlik,

korkaklık, silik

kişilik oluşumu ve sapmalara yatkınlık artar.
f) Öfke, nefret, kin duyguları oluşur ve buna bağlı olarak saldırganlık eğilimi güçlenir.
g) Erken yaşta bedensel

uyarımlara,

seksüel bozukluklara

ve sapmalara

ortam

hazırlanır.
h) Bedensel yaralanma,

sakat kalma, bunun yaratacağı

sinir sistemi bozuklukları ve

bireyi intiharda çözüm yolu aramaya kadar götürür (Arıkan, 2006).
Dayağın
kendilerinden

çocuklar
ve

üzerindeki

başkalarından

sevmezler. Kendilerinden

etkileri

nefret

olumsuzdur.

ederler,

kendilerini

Dayakla

çocuklar

cezalandıran

kişiyi

yaşça daha büyük ve otorite konumunda olan kişilerden

korkmayı öğrenirler. Çocuklarda intikam alma düşüncesi doğurabilir.

Dayakla disiplin

altına alınmaya

Çocuk, olumlu

davranışı

sadece

çalışılan

çocukların

dayaktan

akranlarıyla

kurtulmak

ilişkileri

için yapar.
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zayıftır.

Yakalanmak

korkusuyla

gizli

hareket edebileceğini

öğrenir, savunmacı

ve korkar olur. Dayağa maruz kalan

çocuk, kendini kötü biri olarak değerlendirir.
cezalandırıldı.
davranışta

Yanlış davranışının

bulunmakta

öğrencilere

olumsuz

sakınca

Sonuçta kötü bir davranış sergiledi ve

bedelini ödediğini düşünür ve yeniden olumsuz
görmez. Dayak atan anne-baba

örnek teşkil

ederler. Anlaşmazlıklar,

ve öğretmenler

şiddet ve fiziksel

güç

kullanımı ile son bulursa, çocuk bunu kabul gören bir davranış olarak algılayıp kendi
davranışlarında

sergilemektedir

(Arıkan, 2006).

Sınıfta öğretmenin aşırı kontrollü ya da kontrolsüz oluşu disiplin problemleri
yaratabilir.
gürültülü

Sınıf ortamının
bir biçimde

başkalarına
almadan

girmek,

bağırmak,

sınıfta

başkalarının

ile oluşan

diğer öğrencileri

sıraya

konuşmak,

konuşmak,

kontrolsüzlüğü

vurmak,
izinsiz

derste

disiplin

sorunları:

sınıfa giriş ve çıkışta
çevresine

dolaşmak,

dönmek,

arkadaşlarıyla

Sınıfta
itelemek,

sınıfta

söz

fısıldaşmak

ve

dikkatini dağıtmak, şarkı söylemeye ya da mırıldanmaya

başlamak,

dikkat dağıtıcı sözlü ya da fiziksel gürültü yaratmak, nesnelerle sürekli

oynamak,

diğer öğrencilerin

sataşmak,

huysuzluk davranışları sergilemek,

çalışmasına

müdahale

etmek, onları kızdırmak

ve

ilgisiz yorumlarda bulunarak komiklik

yapmak, öğretmenlerin ya da diğer öğrencilerin malına zarar vermek, geç gelmek ya
da erken ayrılmak,

sınıftan kaçmak, kabadayı gibi davranışlarda

ya da münasebetsiz

ifadeler kullanmak,

diğer öğrencileri

bulunmak,

küstah

ve öğretmenleri

sözlü

olarak taciz ve fiziksel olarak tehdit etmek, öğretmene ve diğer öğrencilere fiziksel
saldırıda

bulunmak.

utangaçlık,

aşırı

endişelenme,

Aşırı

kontrollü

çekingenlik,

ortamda

sıklıkla

zayıf öğrenme dürtüsü,

oluşan

hayallere

disiplin

dalma,

sorunları:

yersiz

Aşırı

kaygılanma

ve

takıntı (saplantı) yada içsel duyumların esiri

olma, gereğinden fazla titizlik ve katılık, başarısızlıklar ya da yanlışlıklar konusunda
yersiz huzursuzlaşma,
tepki verme,
gerginlik,

"mükemmel!"

sınıf öğretmenine

öğrenci olma,

aşırı bağlanma,

kabul görme ve övgüye zayıf

soruları cevaplarken

sorulara ilgisiz cevaplar verme, diğer öğrencilerle

arkadaşsızlık, sınıf etkinliklerinde

uç noktada

bağlantı eksikliği ve

yer almama, verimsiz aşırı çalışma (Güler, 2005).

Disiplin sorunlarına sebep olan uygun olmayan bazı öğretmen davranışlarını
şu

şekilde

sıralamak

becerisinin

olmaması,

sergilemek,

dinleme

gösterm_emek,
yetersizlik,

zamanı

mümkündür:
adil

olmamak,

becerisini
iyi

Derse

öğrencilere

gösterememek,

kullanamamak,

öğrenci gereksinmelerine

anlayış ve sempatiden yoksunluk,

yeterince

öğretim

hazırlanmamak,
karşı

saldırgan

öğrencilere
materyallerini

uygun tepki vermemek,

tutumlar

yeterine

ilgi

kullanmada

sabırsız olmak, kişisel

olumlu pekiştireç kullanmamak,
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öğretme

öğrenme merkezli

yerine

not merkezli

kıyaslamak,

bazı

olmak,

kural ve sınırlar

öğrencileri

görmezken,

koyamamak,
bazılarını

öğrencileri

daha

çok

birbiriyle

tutmak

gibi

uygulamalardır (Beşdok, 2007).
Öğretmenlerin

sınıf disiplinini sağlamada

değişmektedir.

Olumlu

sınıfına

olan öğretmenler

hakim

duymamakta

durumlar

olduğudur.

Bu

arasında

bahsedilebilecek

disiplin

şekilde

kullandıkları

sağlama

olan

sınıf içi davranışlar
olan,

davranışı

öğretmenler

zaman

konusuna

ve

gösterme

ihtiyacı

zaman

espriler

yaparak, öğrenciler arasında dolaşarak ve sevgisini öğrencilere belli ederek disiplini
sağlamak

ve bu davranışları

gösterme

ihtiyacı duymamaktadırlar.

disiplin sağlamaktadır.
beklemek,

beklemek,

"Sus kızım",

herhangi

bir disiplin

Bazı öğretmenlerin

Masaya kalem,

susmalarını

oluşturmaktadır.

dışında

davranışı

ikaz edici davranışlarla

anahtarlık ya da eliyle vurarak öğrencilerin

masaya vurup öğrencilere
"Sus oğlum"

sağlama

ikazında

sert sert bakarak susmalarını

bulunmak

ikaz edici

davranışları

Sınıf disiplinini sağlamada olumsuz olarak nitelendirilen

öğretmen

davranışları arasında tokat atma, kulak ya da saç çekme, "konuşma kız", "konuşma
lan" diye ikaz etme, "hayvan,
"notla tehdit etme,

geri zekalı, manyak, aptal" ifadeleriyle hakaret etme,

sözlüye kaldırma, bütünlemede

dersi dinlemeyenleri

müdüre

götürme

görürsünüz"

tehdidinde

bulunma,

diye tehdit etme,
konuşan

öğrenciye

tebeşir fırlatma ve sınıfa tebeşir satın alma cezası verme gibi davranışlar vardır.
Sınıflarında

disiplini

sağlamak

mevcuttur. Bu tip öğretmenler

için

hiç

sorumluluk

almayan

öğretmenler

de

sınıfa girip dersini sadece birkaç öğrencinin dinliyor

olmasına rağmen anlatıp çıkmakta,

bir kısım da ders dışı bazı konuşmalar yapıp

ders süresini doldurup sınıftan çıkmaktadır (Arıkan, 2006).
Sınıf
yöneticisinin

içi

disiplin

sınıf

yönetimiyle

doğrudan

demokratik bir disiplin anlayışında

demokratik bir sınıf yöneticisinin

ilgilidir.

Otoriter

bir

sınıf

olması söz konusu olamadığı gibi

koruyucu bir disiplin anlayışında olması söz konusu

olamaz. Fakat bazı durumlarda öğretmenler davranışın dozuna bağlı olarak disiplin
anlayışlarında

farklı

uygulamalar

yapabilirler.

bulunan kişileri korumaya çalışırlar.
türüdür.

Destekçi sınıf yöneticisi,

anlayışla sınıf yöneticisi,

Sınıftakileri

bireyleri özgeçmişi,

sağlar.

sınıftakilerin

kendi

dayalı

Bu

beklentileri ve deneyimleri
Birlikçi sınıf

ve denetlemelerine

bir ortam oluşturmaya

elindeki yetkileri kullanmaz.
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sınıfta

yönetim anlayışıdır.

için önderlik eder.

yönetmelerine

Genel olarak takım çalışmasına

Serbest sınıf yöneticisi,

değerleri,

geliştirmeleri

kendini

sınıf yöneticisi,

bağımlı hale getiren bir yöneticilik

bireylerin desteklendiği

itibariyle tanır ve onlara kendilerini
yöneticisi,

Koruyucu

Sınıftakiler

imkan
çalışılır.

kendi amaçlarını

kendileri

koyarlar,

başvurulduğu

sorunlarını

çözmek

takdirde görüşlerini

ıçın

kendilerini

söyler, gerekirse

kaynak kişileri,

gereçleri sağlamaya çalışır. Bu tür sınıf yöneticilerinin
uygularken bazıları kendine,
Demokratik

uğraşırlar.

diğer araç ve

bazıları bu yöntemi inanarak

mesleğine veya kurumuna yabancılaştığı

sınıf yöneticisi,

sınıfta bulunan

Kendisine

için uygular.

kişilerin ihtiyaç ve arzularını

azami

düzeyde karşılayan ve aynı zamanda sınıfın amaçlarına azami düzeyde ulaşmasını
sağlayacak

düzenlemeleri

gerçekleştiren

sınıf

yöneticileridir.

Üreticiliğin

ve

performansın yüksek olmasını sağlayan bir yöneticilik tarzıdır (Güler, 2005).
Güç ve otorite kullanmayan öğretmenler,
Güç kullanan öğretmenlerin

öğrenciler üzerinde daha etkili olur.

en büyük dezavantajı,

öğrenciler

ile sıcak,

sevecen

toplumsal

beceri

yakın ilişkiler kuramamaktır (Güler, 2005).
Öğretmenin
yetersizliğinden

neden

olduğu

disiplin

problemleri

ve öğretim ile ilgili beceri yetersizliğinden

kaynaklanan

problemler

olarak iki ayrı grupta toplanmıştır.
Öğretmenin

toplumsal

beceri

yetersizliğinden

kaynaklanan

disiplin

problemlerinin kaynakları:
Alay etmek.
Yerinde sorulan sorulara cevap vermekten kaçınmak.
Kararsız

olmak.

öğrenciden

Örneğin,

yararlanması

derse

geç

gelen

için izin vermek,

öğrenciye

yanında

oturan

sonradan da konuştuğunu

ileri

sürerek hakaret etmek.
Öğrencilere

giysileri,

görünüşleri,konuşma

biçimleri

hakkında

ifadeler

kullanmak.
Adil olmamak; öğrenci seçmek,
Toplum içindeki gruplar hakkında küçültücü ifadelerde bulunmak.
Öğretmenin

öğretimle

ilgili

beceri

yetersizliğinden

kaynaklanan

disiplin

problemlerinin kaynakları:
Sınıfı sıkıcı, biçimde yönetmek.
Rahatsız edici ve gücendirici biçimde konuşmak.
Beklenmedik zamanlarda öğrencilere baskıda bulunmak.
Öğrenmede izlenecek tüm aşamaları açıklamakta başarısızlığa düşmek.
Sınıfta görülmemiş konularla ilgili sınav yapmak.
Bunların dışında;
Ders konularının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermemesi
Öğretmenin alan bilgisi ve eğitim bilgilerinin yetersiz olması
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Öğretmenin

görüş ve anlayışıyla,

veliler ve çevre arasında

anlaşmazlık

bulunması.
Öğretmenler
davranışını

arasında

birleştirici

bir öğretmen

olumlu

bir felsefenin
olarak

bulunmayışı

değerlendirirken,

(öğrencinin

diğerinin

aynı

davranışı sorun olarak nitelendirmesi).
Öğretmenin kişisel ve ailesiyle ilgili sorunlarının

bulunması sınıfta disiplinin

bozulmasının nedenleri arasında bulunmaktadır (Güler, 2005).

Kaygı
insanlar edindikleri yaşantılar sonucu bazı deneyimlere sahip olurlar.
Edinilmiş deneyimlerle kişiler inanç ve yaklaşımlar geliştirirler. Bu inanç ve
yaklaşımlar tutum olarak adlandırılırlar ve davranışlara yansırlar.

Yaşantılar

geçirdikçe kişiler kendileri ile ilgili bazı değerlendirmeler yaparak, bazı konularda
yeterli ya da yetersiz oldukları duygularını beslerler. Bireylerin kendilerini yetersiz
hissettikleri konularda güven eksikliği doğmakta ve başarısızlık korkusuyla o
konulardan uzak durmaktadırlar. Başarısız olunacağına dair inançlar güçlendikçe
kişiler kaygı anlamında yaşantılar yaşamaya başlarlar (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Kaygı, öğrenme yaklaşımlı kuramlara göre koşullanma yoluyla kazanılan bir
duygudur. Kaygı bazen insanı yaratıcı ve yapıcı davranışlara teşvik eden bir dürtü,
bazen de bunları engelleyen huzursuz bir duygu olarak tanımlanır. Kaygının normal
ya da patolojik olmasını duygunun kaynağı değil, şiddeti ve süresi ile dış tehlikenin
önem derecesi belirler (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Kaygı, kişinin kendisi i1e ilgili olumlu duygularına ters ilişkili, zararlı bir
gerginlik halidir.

Kaygı ve korku günlük yaşamda birbirleri yerine kullanılan

sözcüklerdir. Her ikisi de tehlike ya da tehdit anında görülen tepki olarak ifade
edilmektedir. Bireyin karşılaştığı tehdidin niteliği kaygı ve korku duygularını
birbirinden farklılaştırmaktadır. Korkuyu yaratan tehlike açık ve nesnel olmasına
karşın, kaygıyı yaratan tehlike gizli ve özneldir. Korku duygusu birey tarafından
bilindik bir tehlikenin varlığıyla ortaya çıkarken, kaygı duygusu özellikle bilinmeyen
bir tehlikenin çıkma olasılığından ve bireyin beklentisinden doğar. Kişinin herhangi
bir şeye olan kaygısı belirginleştiğinde ve tanımlandığında korkuya dönüşür. Kişilere
göre içinde bulunulan durumun önemi değişmekte ve kaygının yoğunluk derecesi de
farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle olaylar karşısında duyguların niteliği ve
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yoğunluğunu

asıl belirleyen,

olayların kendilerinden

çok,

kişinin onlara yüklediği

anlamlardır.

Kişi olaya fiziksel bir risk ya da tehdit anlamı yüklüyorsa

korkutuyor,

kişiliğine

kaygılandırıyor

bir

risk

ya

da

tehdit

anlamı

kendisini

yakıştırıyorsa,

kendini

olacaktır (Arıkam, 2004).

Kaygı kavramı, korkudan ve korkuya bağlı belirli bir nesnesi olan benzer
kavramlardan

tümüyle farklıdır. Kaygı nesnel bir tehlike olmadan sanki bir tehlike

varmış gibi kişinin ürkmesidir

ki, bu sağlıksız

bir tepkidir.

Korku ise nesnel bir

tehlikeye karşı duyulan sağlıklı koruyucu tepkidir (Erginbaş, 2009).
Kaygının

her zaman olumsuz

bir rolü yoktur.

Kaygının

varlığından

yoğunluğu önemlidir. Kaygıların kabul edilebilir düzeyde olması öğrencilerin

çok
daha

dikkatli olmasına ve başarılarının artmasına sebep olmakta iken, aşırı yoğun kaygı
düzeyleri olumsuz durumlar ortaya çıkarmakta,

öğrenciyi hedeften uzaklaştırmakta,

başarısızlığı çağırmaktadır (Kıran, 2008, 204).
Sınıf içinde birçok öğrencinin kaygı yaşamasına
durumdan bahsedilmesi

neden olan en belirgin üç

gerekirse bunlar öğretmen otoritesi,

zaman sınırlaması ve

beklentilerin yarattığı baskıdır. Bu koşulların oluştuğu sınıflarda öğrenciler kendilerini
tehdit altında hissederek olumsuz tutum geliştirebilmektedir.

Bunların sıklık derecesi

arttıkça da kaygı oluşmaya başlar (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Matematik
insanlarda

tutumunun

oluşumunda

bireyin

çevresinde

önemli düzeyde etkiye sahiptir. Bunlar arasında

beraber

yaşadığı

bireyin öğretmenleri,

ailesi ve arkadaşları yer almaktadır (Yücel ve Koç, 2011 ).
Öğrencilerin matematiğe olan tutumları bugüne kadar literatürde çok değişik
şekillerde ölçülmeye çalışılmıştır.

Öğrencilerin

dışsal faktörlerin

birbirleriyle etkileşimiyle

yapıya

Dışsal

sahiptir.

kabiliyeti,

faktörler

matematiğe

olan tutumları içsel ve

oluşan her öğrenciye özel karmaşık bir

arasında cinsiyet, sosyal gelişim ve öğrenci

literatürde birçok araştırmaya konu olan içsel faktörler arasında

öğrencilerin

matematik

hakkında

sahip

oldukları

inanışlar

ve

duygular

gösterilmektedir (Soygür ve Yaratan, 2009).
Kaygı, heyecan ve korkunun sınıftaki varlığı demokratik, işbirlikli bir iklim
yaratılmasında sıkıntılar doğurmaktadır.

Sınıf içinde kaygının ve korkunun

azaltılması için öğretmen önemli role sahiptir (Kıran, 2008, 203).
Kaygının öğrenmede önemli bir etkisi vardır. Kaygının aşırı yüksek ya da
aşırı düşük olduğu durumlar öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Orta düzeyde kaygı
ise öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir (Arıkam, 2004).
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Kaygı ve başarı ilişkisi ile ilgili yapılan pek çok araştırmadan
"kolaylaştırıcı"
kaygı,

ve "engelleyici"

öğreneni

davranışına

yeni

özellikleri

öğrenme

yöneltirken;

ortamlarında

engelleyici

öğrenci başarısız

bahsedilmektedir.

mücadele

hem nedeni,

kaygısı, kişilik özelliklerinden,

hem de sonucudur.

başarısızlıklarından

öğretmenin,

kaynaklanabilir.

kaygı düzeyi yüksek öğrencilerin dikkatlerinin dağınık

yaşadığı

kaygı

metotları ile ilişkilidir. Öğretmen

öğretmenlerin

sınıfta

kendi rolünü azaltarak,

işlemelidir.

kazanması ve karşılaştığı

Bu tür yaklaşımlarla

problemlerde

Kaygılı

ailenin tutumundan,
Yapılan

olduğunu,

araştırmalar,

öğrenme güçlüğü
(Güler, 2005).

kullandıkları

öğrenciye

hakkı tanımalı, öğrencilere başarısızlıkları değil de başarıları
eğlenceli hale getirerek

bireyin

Bu döngü artarak

çektiklerini ve sınav başarılarının düşük olduğunu göstermektedir
Öğrencilerin

yaklaşma

neden olmaktadır (Erginbaş, 2009).

başarısızlığının

geçmiş yaşantılarındaki

ve

ortamlarındaki

olur, başarısızlığı onu daha çok kaygılandırır.

genişler. Öğrencinin

Kolaylaştırıcı

etmeye

kaygı yeni öğrenme

kaçınma davranışını benimsemesine
Kaygı öğrenci

olduğu

sonra kaygının

öğretim

daha çok söz

vurgulamalı,

dersi daha

öğrencinin kendine güven

daha az kaygı yaşaması

sağlanmış

olur

(Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Öğrencinin
Kaygının

kaygı düzeyi sınıf yönetimine

etki eden faktörlerden

birisidir.

tanımlarına bakılacak olursa, günlük yaşamda insanı bazen dürtüleyerek

yaratıcı ve yapıcı davranışlara teşvik eden bir duygu, fiziksel ve toplumsal çevreden
gelen tehlikelere karşı bireyi uyarma, gerekli uyumu sağlama ve yaşamı sürdürme
işlevine katkıda bulunan

doğal bir duygu,

bazen de bireyin

yaşamını

olumsuz

etkileyen nesnel bir tehlike olmadan sanki bir tehlike varmış gibi kişinin

ürkmesidir

(Erginbaş,

Kaygı,

şekilde

2009).

Kaygı her zaman olumsuz olarak algılanmamalıdır.

içsel bir alarm sistemidir.

istenmeyen

durumlara

karşı önceden

bir

önlem

almamızı sağlar, bize ilgilenilmesi gereken bir problem olabileceğini söylerken aynı
zamanda bizi onunla ilgilenmeye hazırlar (Üldaş, 2005).
Öğrencide matematik kaygısının oluşmasında
faktörün

öğretmen

kazandırmaya

olduğunun

öğrencilerin başarı ve performanslarını

engelleyici

nitelikteki

zaman

da

bilinçli

olacaktır

(Üldaş,

öğretmenlerce

bu kaygı düzeylerinin

adaylarını

farkındalık

yapılacak yeniden düzenlemeler,
hiçbir

ve öğretmen

öğretmende

kurumlarda

kaygıyı

çalışmalar

bilinmesi,

yetiştiren

bu

yönelik

faktörü

en önemli etki gücüne sahip

taşımamaları,

azaltılması

2005).
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taşıyanların

yönünde

etkili

Kaygıyı Oluşturan Nedenler
Morgan(1991)'a göre kaygı nedenlerinden biri korkutucu bir uyarıcıyla ilgili
bilinçaltı anıdır. Korkunun öğrenildiği durum hatırlanmasa da sonuçta bireyde
öğrenilmiş bir korku kalır. Bu korkunun koşullandığı durumla her karşılaşıldığında
nedeni bilinmeyen huzursuzluk verici bir kaygı duyulur (Üldaş, 2005).
Kaygının oluşma şekillerinden bir diğeri ise bireyin farkında olmadan
oluşturduğu uyarıcı genellemesidir. Örneğin sert bir babaya karşı geliştirilen korku,
ileri yaşlarda erkeklerle birlikte iken duyulan huzursuzluk ve kaygıya neden olur
(Üldaş, 2005).
Engellenme veya engellenme korkusu kaygıya neden olan bir
faktördür.

Bireyin iki

veya daha fazla gereksiniminin

diğer

doyumu aynı anda

sağlanmadığı zaman çatışma meydana gelir. Karmaşık toplumlarda bireyler çok
sayıda çatışma durumu içinde kalabilirler. Çatışma durumunda amaca yönelik
davranışların önlenmesi veya yavaşlatılması yani kişinin engellenmesi durumu
ortaya çıkar, engellenme veya engellenme korkusu kaygıya neden olur (Üldaş,
2005).

Kaygı Türleri
Üldaş(2005)'in bahsettiği gibi kaygı, normal ve patolojik kaygı ve durumluk
ve sürekli kaygı olarak gruplara ayrılmaktadırlar.
Normal ve Patolojik Kaygı:
Kaygının şiddeti, dış tehlikenin büyüklüğü ya da önemi ile orantılıdır. Başka
bir çatışma mekanizması ile ilişkili değildir. Bu kaygı türü

tehdit edici durumun

ortadan kalması ile sona erer. insanın bununla baş edebilmesi için başka bir
savunma mekanizmasına ihtiyacı yoktur. Çevre koşullarına bağlı olarak her insan
tarafından yaşam boyunca zaman zaman tadılan normal bir duygudur.
Durumluk ve Sürekli Kaygı:
Durumluk kaygı çok yoğun ve nispeten kısa sürelidir. Fizyosomatik eğilim ve
stresin neden olduğu fizyolojik rahatsızlıklar sonucu oluşan sürekli kaygı ise daha az
yoğunlukta ve süresi belirsiz bir kaygıdır. Sürekli kaygı, korku, gerilim ve otonom
sinir sisteminin harekete geçmesi gibi duygu eğilimlerinin tecrübe edildiği durumları
içerir. Belirli bir seviyede, belirli durumlarda, kendine özgü bir şekilde yaşanan sınav
kaygısı, matematik kaygısı, istatistik kaygısı gibi kaygı türleri de literatürde yer almış,
üzerinde çalışılması gerekli kaygı türlerindendir.
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Kaygının Etkileri
"Kaygının yarattığı etkiler, sağlık üzerindeki fizyolojik etkileri ve davranışsa!
etkileri olmak üzere iki bölümde değerlendirilmektedir.
Kaygının Fizyolojik Etkileri:

1939 yılında Alexander tarafından aşırı gerginliğin (hypertensiveness), pasif
bağımlılık, düşmanca saldırganlık ve çatışma uyaranlar ile karakterize bir durum
olduğu ileri sürülmüştür. Bu durumun daha sonra yapılan vaka çalışmalarında kronik
ve kalıtımsal düşmanca saldırgan tutumlarla ilişkili olduğu, her zaman kaygı ile bir
arada bulunduğu ve kan basıncına özel bir etkisi olduğu gözlenmiştir. 20 yıl süreyle
toplanan verilerin sonucunda kendilerini

nevrotik olarak belirten kişilerin kan

basınçlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Kaygı ve öfkenin kan basıncı üzerindeki
doğrudan ve dolaylı etkilerini test etmek amacıyla Siegel ve arkadaşları tarafından
bir araştırma yapılmış ve kaygı düzeyinin öfke ve kan basıncı arasındaki ilişkiyi
etkilediği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kaygı düzeyi yüksek erkekler
arasında dışa vurulmuş öfke düzeyi yüksek olanların (düşmanca davranış
gösterenlerin) kan basıncı düşük bulunmuştur.
Kaygı konusunda Spielbeger ve arkadaşlarının

1974 yılında yaptıkları

çalışmada, muayene olmak amacıyla hastaneye gelen kişilerden nörolojik şikayeti
olanların kaygı düzeyleri, kalp hastası olanlardan ve diğerlerinden daha yüksek
bulunmuştur.
Kaygının Davranışsa/ Etkileri:

Kaygının davranışlar üzerinde ket vurucu, zorlaştırıcı ve teşvik

edici,

güdüleyici etkileri vardır. Sullivan(1950) kaygıyı acı veren acayip bir heyecan, kafaya
inen ani bir darbe, Horner(1945) çaresizlik duygusu, May(1950) insana psikolojik acı
veren duygu, tam bir dehşet 'hali, kendilik bilincini harap eden bir duygu olarak
tanımlar. Hastalıkların temelinde yatan, insan sağlığını ve iyiliğini mahveden en
büyük etkenin kaygı olduğu kabul edilmektedir." (Üldaş, 2005).
Bunların yanında, kaygının olumlu olarak görülen güdüleyici etkisi vardır.
Güdüleyici etki eğitimde ve psikoterapi ve tedavide dürtü olarak işe yaramaktadır.
Dürtü, yeni davranışların kazanılmasında gerekli, performans ve başarıda olumlu
izler taşımaktadır. Eğitimde öğrencilerin yaşadığı normal sınırlardaki kaygı duygusu
da yaşanması gereken bir durumdur. Öğrenci, başarıyı elde etmek için gereken
enerji ve motivasyonu hissettiği bu kaygı duygusunun yardımıyla elde edecektir
(Üldaş, 2005).
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Matematik Kaygısı
Matematik, insana akıl yürütme alışkanlığı kazandıran bir bilim dalıdır.
Matematik, günlük yaşamda kapladığı büyük yere karşın dünyanın her yerinde "zor"
olarak kabul edilir ve öğretiminde güçlük çekilir. Matematiğin zorluğu yapısından
olduğu kadar ona karşı geliştirilen ön yargıdan,

korkudan ve kaygıdan da

kaynaklanmaktadır (Eldemir, 2006).
Matematik dersi birçok insanın eğitimlerinin ilk basamağından itibaren
korkulu bir rüya olmuştur. Öğrenciler tarafından zor ve can sıkıcı, öğretmenler
tarafından ise öğretimi zor ve öğrenci ilgisi düşük bir ders olarak görülmektedir
(Yücel ve Koç, 2011 ).
Korku terimi, korku nedeninin bilindiği durumlar için kullanılırken; kaygı
terimi, sorunun ne olduğunu bilmeksizin duyulan belli belirsiz bir korku olarak
kullanılmaktadır. Kaygı; korku, endişe ve gerginlikten oluşan psikolojik bir durumdur.
Birey, bir olay karşısında hem korku hem de kaygı yaşayabilir. Matematik kaygısı
çok yönlü bir yapı olup, korku, gerginlik, endişe ve tedirginlik kavramları ile iç içedir
(Eldemir, 2006).
Matematik korkusu,

matematikle uğraşmamak uğruna ortaya konulan

psikolojik bir tepkidir. Matematik korkusu çeken insanlar matematik yeteneklerini
kullanamazlar. Matematik korkusu bir fobidir. Fobi, özel durumlar ve olaylar
karşısında tepki olarak oluşan sebepsiz bir korkudur. Matematik korkusu öğrencilik
yıllarında kazanılır. Okul yıllarında öğrencilere matematik dersinin önemi, zorluğu ve
çekinilmesi gereken bir ders olduğu vurgulanmaktadır. Öğretmen ve öğrencileri
arasındaki kopukluk da matematik korkusunu tetikleyen bir sebeptir. Öğretmen
konuyu

öğrencilerin

anlayabileceği

şekilde

anlatamamakta,

öğrenciler

de

anlatılanları anlayamamaktacfır. Somuttan soyuta geçmesi beklenen zihinsel
becerilerde öğrencilerin birçoğu zorluk çekmekte, bu konuda öğretmenlere önemli
görevler düşmektedir. Toplumda matematikte başarıya ulaşabilenlerin zeki oldukları
konusunda yanlış bir algı vardır (Yaman, 1995).
Matematik kaygısı bireyin sayılar, şekiller ve matematiksel problemlerle
karşılaştıklarında hissettikleri gerginlik, çaresizlik ve zihinsel işlemlerde oluşan
sıkıntı duymasıdır (Thijsse, 2002).
Öğrencinin matematik dersinde kendisine olan güvenini kaybetmesi,
başarısızlık korkusu, matematik dersine karşı olan kaygısını tetikler. Matematik
kaygısı, öğrencinin herhangi bir ortamda matematik problemlerinin çözümü, sayılarla
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ilgili

işlemler

yapmak

gibi

durumlarla

karşılaştığında,

duygusal

gerilim

veya

kaygılanma şeklinde kendini gösteren durumdur (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Matematik
matematik

ile

korkusu

ve kaygısı

ilgili yaşantıları

arttıkça

üzerine

yapılmış

matematiğe

araştırmalar

karşı

olumlu

çocukların
tutumlarında

değişimler gözlendiğini ortaya koymuştur (Savaş, Taş ve Duru, 201 O).
lngiltere'de
matematik

öğretim

kaygısının

yetişkinlerin
seviyelerdedir.

programlarında

varlığı

matematik
Birçok

problem

becerisi
insan

da

nasıl değişiklikler

olarak

problem
matematik

ortaya

konusu
kaygısı

yapılırsa

çıkmaktadır.
olabilecek

yapılsın,

ingiltere'de

kadar

yaşadıklarından

düşük
şikayet

etmektedir (Chinn, 2009).
Kaçınma

OLUMSUZ
DENEYiMLER

Matematikte
başarısızım

Korku, panik, endişe, kaygı

Performans düşüklüğü

Şekil 1. Matematik Kaygısının Özellikleri
Şekil 1 'de matematik kaygısının nasıl oluştuğu ve bireyin duygusal
yaşantısının ne şekilde etkilendiği açıklanmıştır (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Matematik zor bir ders olarak kabul edilmektedir. Yüksek matematik kaygısı
olan bireyler matematikten uzak durmaktadırlar. Yüksek matematik kaygısı olan
bireylerin matematik dersine karşı olumsuz tutumları vardır ve matematikte
kendilerine güvenleri azdır. Bu yüzdendir ki matematik kaygısı yüksek olan
öğrenciler matematik derslerini mümkün olduğunca seçmemeye, hatta ileriki meslek
hayatlarında da matematikten uzak olabilecekleri alternatiflere yönelmektedirler
(Ashcraft, 2002).
Öğrencilerde oluşan matematik kaygısı nedenleri olarak kavramların soyut
olması ve öğrenilmesinin uzun zaman alması, çok sayıda uygulama gerektirmesi,
birebir öğretim imkanlarının yeterince sağlanamaması, konuların günlük hayatla
bağlantılarının yapılmaması, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında mat~matik
puanlarının ağırlığı ve bunun öğrenciler üzerinde oluşturduğu stres, günümüz eğitim
sisteminin aşırı yarışmacı yapıya sahip olması gibi faktörler sayılabilir (Yücel ve Koç,
2011).
İşleyen ve lşık(2003)'ın çalışmalarına göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi(ÖSYM)'nin yaptığı sınavlar, öğrencileri bir üst kuruma hazırlanma sürecinde
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probleme mantıksal yaklaşma yerine ezberleme yöntemi
Böylelikle,

matematiksel

zorlaşmaktadır.

düşünme,

Zor öğrenen

matematik

öğrenciler

ayrıca

üzerinde durulmaktadır.

öğretimi

sınavlarda

kendilerinde matematiğe karşı bir kaygı oluşturmaktadırlar

ve

öğrenilmesi

başarılı

olamayınca

(Işık, Çiltaş ve Bekdemir,

2008).
Matematik

kaygısı

olan

Matematik problemi karşısında,
kötü

duygu

ile

meşgul

toplanamamasına
sonuca

bireylerin

başarıları

düşüktür.

problem çözmesi beklenen bireyin belleği hissettiği

olmakta,

bu

sebep olmaktadır.

gidememesi,

matematikteki

problem

da

problem

durum

Dolayısı ile, matematik

durumu

çözememesi

hakkında

dikkatin

kaygısı olan bireyin

başarıyı

düşük

kılmaktadır

(Ashcraft, 2002).
Öğrencilerin
öğretmenlerin

matematik

dersinde

çözülemeyecek

kadar

kendilerini

başarısız

problemler

vermesi

zor

Matematiğin anlaşılması zor bir ders olarak düşünülmesi,
tutum

geliştirirken

matematik

kaygısının

hissetmeleri,
ile

tetiklenir.

matematiğe karşı olumsuz

oluşmasına

sebep

olabilmektedir.

Öğretmenler tarafından yapılan bazı hatalar arasında başarılı öğrencileri ön sıralara
başarısız öğrencileri
davranmamalarıdır.

arka sıralara oturtmaları,

ve başarısızlık

karşısında

anlayışlı

Matematiği korkulu bir ders olarak algılayan öğrencilerle başarı

da düşmektedir (Arıkam, 2004).
Matematik

kaygısı sınıf ortamı ve öğretmenlerle
yanlarına

bağlantılıdır.

kaygılı çocuklar

sınıf içinde öğretmen

geldiğinde

asabilik, donma,

yaptığı işi bırakma veya saklama gibi durumlara

Matematik

genellikle

gerginlik,

girmektedirler

(Thijsse, 2002).
Matematik
gösterilmektedir.
motive

edici

hissettirmekte,

kaygısının

olası

sebepleri

arasında

Yanlış cevaba tolerans göstermeyen,
yaklaşımlar

izlemeyen

öğretmenler,

öğretmen

davranışları

öğrenciyi destekleyici ya da
öğrencilere

kendilerini

sınıf içi utangaç ve çekingen hale gelen. öğrencilerde

matematik kaygısı gözlenmektedir

daha sonra

(Ashcraft, 2002).

Yanlış yaparım korkusu matematik kaygısını artırmakta ve öğrenmede
almayı zorlaştırmaktadır.

kötü

Genelde tek bir sonucu olan matematik

risk

problemleriyle

uğraşırken, öğrenci risk almaktan kaçar ve matematik konusunda kendilerine olan
cesaretlerini yitirirler.
Matematik

Öğrenmede risk alabilmek önemlidir (Chinn, 2009).
kaygısının

artması

kişide

başarısız

olacağı

inancı

geliştirir.

Öğretmenin otoriter tutumu matematik kaygısını tetikleyen en önemli faktördür. Sert
bir otorite sınıfı sessizleştirip,

öğrencilere

baskı ortamı yaratır. Böyle ortamda derse
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katılım korkuyla gerçekleşir ve öğrenme ortamından uzaklaşır
kesilir. Öğretmen kendini sevdirmeli,
uygun

öğretim

yöntemleri

uzaklaşmaz dersle ilgi

günlük yaşamla ilgili uygulamalara yer vermeli,

kullanmalı,

öğretim

teknolojilerinden

yararlanmalı,

öğrenciyi öğretimde merkeze almalıdır (Arıkam, 2004).
Bireyin

matematiksel

anne-babaların

ve öğretmenlerin

öğrenilmeden geçilmesi,
kaygısı

durumlar

sebepleri

karşısında

kendine

olan güven

matematiğe karşı gösterdikleri

eksikliği,

tutumlar, konuların

okuldan çok fazla eksik kalınması gibi durumlar matematik

arasında tartışılmaktadır.

Matematik kaygısı olan birey,

başarılı

olabileceği inancı taşımamakta,

aile ya da öğretmen otoritesi baskısı hissetmekte,

zaman

kalabalık

baskısı

çekmekte

hissetmekte,

ya da çabadan

hissetmektedir.

Bireyin

karşısında

çok başarıya

matematikte

cevap

değer veren

başarılı

ya da

verememe

bir ortamdan
başarısız

sıkıntısı
rahatsızlık

olması

bireysel

öğrenme şekliyle ve konunun anlatım şekliyle alakalıdır (Thijsse, 2002).
Yapılan çalışmalarda,

öğrencilerin

matematik

dersine

yönelik korkularının

nedenleri arasında; sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin matematik problemlerinin
çözümünde

akıl yürütme

gereğini

bulmamaları,

öğretmenlerin

öğretim yöntemlerini tercih etmeleri gösterilmektedir
Matematik

kaygısı

ile başedilebilmesi

genellikle

klasik

(Yenilmez ve Özabacı, 2003).

için değişik

yollar

önerilmektedir.

Matematik öğretmenine büyük rol düşmektedir. Öğretmenin yapabilecekleri arasında
öğrencinin

kendine olan güvensizliğini

başarılı olabileceği
problem çözümleri
sıralamak

problemler

yenebilmesi için gerekli motiveyi sağlamak ve

yaratmak,

değişik öğretim

yöntemleri

üzerine değişik stratejiler hakkında tartışmak

mümkündür.

Öğretmenin

yapılan

hatalara

gibi

olarak

kaygısını tetiklemektedir.

kabul

etmesi,

hata

yapan

Öğretmenin

hataları öğrenmenin

öğrencilere

yaklaşımının

açıklayıcı olması daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır
Zihinsel ve duygusal süreçler öğrenmenin

davranışları

karşı sergilediği

önemlidir. Hata kabul etmez, aşırı otoriter bir ortam yaratan öğretmen,
matematik

kullanmak,

daha

tutum da

öğrencilerde
bir parçası
anlayışlı

(Thijsse, 2002).

en önemli parçalarıdır ve bunlar

arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Duygular ve beklentiler ne öğrenildiğini
çok beyin araştırması
işaret

etmektedir.

Duygular
bilgileri

bulguları da öğrenmede

Bir konuya

tutum sayesinde
unutsalar

Öğrencilerin

ilişkin

duyguların

duygular

etkiler. Bir

çok önemli olduğuna
sürecinde

bir konuyla

karşı olan tutum

matematik dersi ile ilgili duygularından

tutumları matematik

öğrenme

açığa çıkar. Öğrenciler

bile o konuya

değişebilir.

ilgili öğrendikleri

ve eğilimlerini

unutmazlar.

ortaya çıkan matematiğe karşı

eğitiminde çok önemlidir (Nazlıçiçek ve Erktin, 2002).
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ve

Matematik
oldukça

öğretmeni

yüksek

bir

öğrencinin

etkiye

sahiptir.

ilişkilendirilememesi,

matematiğin

öğrenci

kendisine

bir

ölçüde

matematiğe

Matematik

gerekliliğine
hiçbir

karşı tutumunu
ile

belirlemede

günlük

gölge düşürmektedir.

zaman

gerekmeyecek

yaşamın
Dolayısı

bir takım

ile

şeyleri

öğrenmekten kaçma yollarını aramaktadır (Alkan, Güzel ve Elçi, 2004).
Matematik kaygısı matematiğe
mesafeli durmaya

çalışmak

gibi durumları

daha çok bayanlarda göstermektedir.
matematikten
gerçek

karşı istenmeyen tutum veya matematikten

matematiksel

da sergileyemezler.

deneyimler sadece sınıf ortamlarında

Matematik

kaygısı kendisini

Matematik kaygısı yüksek olan kişiler sadece

uzak durmaya çalışmazlar,

performansı

doğurur.

Kişilerin

işlemlerde sahip oldukları

tecrübe

ettikleri

matematiksel

tahta önünde değil, bir matematik sınavında

ya da ödenmesi gereken bir yemek fişi ile yaşanabilmektedir

(Beilock,

Gunderson,

Ramirez ve Levine, 201 O).
Öğrencinin derse karşı olumsuz tutum geliştirmesine
arasında öğretmenin ders anlatımı,
hareketlerinden
arkadaşlarının
matematiğe

bahsetmek

öğrenciye yaklaşımı,

mümkündür.

Öğrencinin

ona gülmesi ve öğretmeninde
karşı olumsuz

sebep olan durumlar

konuşması,

şivesi, hal ve

yanlış bir ifadesinden

dolayı

buna müdahale etmemesi öğrencide

tutum geliştirmesine

neden olabilir

(Başar,

Ünal ve

Yalçın, 2002).
Öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi için öğretmenlere
düşen bazı görevler vardır. Öğrencilerin seviyelerine uygun çalışmalar yapılmasına
dikkat edilmeli,
yapabilecek
oluşumu

klasik ve öğrenciyi

ödevler verilmeli,

sağlanmalı,

kavratılmalı,

zaman

bir

sıkan ödev ve çalışmalar

ezber yerine anlamlar

işlemin

birden

fazla

sınırlaması ·yapılmamalı,

yolla

hatalar

üzerine durulmalı
yapılabileceği
hoşgörü

matematik eğlenceli bir hale getirmeli, öğrenciler düşüncelerini
bırakılmalı,

matematiğin

sağlanmalıdır

gerekliliği

anlatılarak,

yerine araştırma

öğrencinin

kavram

öğrenciye

ile karşılanmalı,
açıklamada

matematiği

özgür

sevmesi

(Alkan, Güzel ve Elçi, 2004).

Matematik işlemlerini yaparken matematik kaygı seviyesi değişen bireylerin
hızları ve cevaplarındaki
olanların

doğruluk payı farklılaşmaktadır.

yüksek matematik

Düşük matematik kaygısı

kaygısı olanlara göre daha hızlı ve doğru cevaplar

verebildikleri gözlenmiştir (Thijsse, 2002).
Matematik kaygısı ve matematik problem çözme becerisi arasındaki ilişkiye
bakılan bir çalışmada

134 ilköğretim

son sınıf öğrencisiyle
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çalışılmış,

kaygı ve

problem çözme arasında düşük anlamlı bir ters ilişki bulunmuştur (Tezer, Karaser ve
Ayda, 201 O).
Matematik kaygısının azalması,
başarıyla

mümkündür.

dayandırma,

cinsiyet ayırt etmeksizin matematikteki artan

Matematik

problem

çözme,

sebep-sonuç

ilişkisine

yeni fikirlere açık olma, başkalarıyla iletişimde olma, konular arası ve

gerçek hayatla ilişki kurma gibi durumlara dikkat edilerek ve uygulanarak öğretilebilir
(Levine, 2008).
Öğrenciler
beklentilerin
zorunluluğu

arasındaki

genel kanı matematik

becerileri ile ilgili gerçek dışı

olmasıdır. Örneğin bir matematik sorusunu kısa sürede cevaplamak
öğrenciler

algılanmaktadır.

tarafından

gerçeklikten

uzak

Bu beklentiler anlamlı şekilde ayarlanırsa,

bir

beklenti

olarak

başarı ve kendine güven

artacaktır (Chinn, 2009).
Hadfield and McNeil(1994),
bahsetmektedirler.
değişkenler,
içermektedir.
değişkenler

matematik kaygısına sebep olan üç faktörden

Bunlar, çevresel,

zihinsel ve kişisel değişkenlerdir.

Çevresel

sınıf durumlarını, anne-baba baskılarını ve matematik hakkındaki algıyı
Zihinsel değişkenler

öğrenme şekillerindeki

kopukluklar,

ise sınıf içinde derse katılım eksikliği ve isteksizlik

kişilikle ilgili

aynı zamanda

özgüven eksikliğidir (Chinn, 2009).
Matematik

kaygısının

oluşmasına

katkıda

bulunan

bu

üç

faktörü

Arıkam(2004) aşağıdaki gibi açıklamıştır.

Çevresel faktörler, ailenin verdiği cesaret eksikliği, olumsuz deneyimler,
beklenilenin altında matematik başarısı yer almaktadır.
Bireysel faktörler, kendinden şüphe duyma, matematik yeteneğindeki güven
eksikliği, tutumlar ve cinsiyet rolleridir. Kişinin matematikte yetenekli olduğuna
inanmaması, matematiğe karşr olumsuz tutum geliştirmesi ve matematikte bir erkek
egemenliği olarak algılanması kaygıya neden olan bireysel faktörlerdir. Öğrencinin
anlayamadığı bir problemi öğretmenine ya da aileden birisine sorduğu zaman
cevabın kırıcı, aşağılayıcı ya da soğuk bir şekilde verilmesi, öğrencinin kendinden
şüphe etmesine sebep olur.
Ortamsal faktörler, matematik, sınıf faktörleri, öğretim metotları,

sınav

kaygısıdır. Matematik, ön öğrenmelere dayalı bir disiplindir. Ön öğrenmeler eksik
olduğu zaman yeni bilgilerin öğrenilmesinde sıkıntı yaşanır. Sınıf faktörü ise
öğretmen ve sınıfın fiziki durumları olarak açıklanabilir. Öğretmenin otoriter, sert,
anlayışsız ve kayıtsız olması öğrencinin derse katılımını olumsuz yönde etkilerken,
kaygısını da artırır. Kalabalık sınıflarda öğrencilerin bireysel yardım alamaması,
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anlamadığını

soramaması,

kaygıyı

tetiklemektedir.

Konu

amaçlarına,

öğrenci

özelliklerine, araç ve gereçlere uygun olmayan öğretim metodları seçimi öğrencideki
endişe ve korkuyu artırır. Sınav kaygısı da matematik kaygısına yol açabilmektedir.
Sınav yapanın

kişiliği,

sınavın özelliği,

başarının

önemi,

sınavın zamanı,

sınırlı

zaman ve sınavı iyi yapmaya dönük endişe benlik kaygısını tehdit eder. Bütün bu
faktörler stres uyaranını oluşturarak psikolojik tehdit olarak algılandığında matematik
kaygısı meydana gelir.
Araştırma
durum olmadığı,

sonuçlarına

göre; matematik kaygısının sınav ortamı ile ilgili bir

bu durumun sosyal kaygıya da genellenebileceği

vurgulanmıştır.

Matematik kaygısının öğrenilmiş olmaktan çok doğuştan getirilen bir problem olduğu
belirtilirken,

kullanılan

öğretim yöntemlerinin

de matematik

kaygısının

artmasına

neden olduğu ortaya konmuştur (Yenilmez ve Özabacı, 2003).
Arıkam(2004),

matematik

kaygısını

azaltmaya

yönelik

bir

programın

matematik alanında çalışan kişilere tanıtılması gerektiğini önermektedir. Bunlar özet
olarak şunlardır:
"1) Matematik

kaygısının

doğuştan

olmayıp sonradan

gerekir. İlk aşamada öğrenciler kendi deneyimlerini

öğrenildiğinin

gözden geçirip,

kavratılması
matematikten

korkmayı kimden öğrendiklerini hatırlamaya çalışmalıdır.
2) Öğrenme
Böylece

kuramı ve öğretim yöntemleri

öğrenci

kanısından

öğrenme

durumunun

hakkında

tamamen

bilgi sahibi olmak gerekir.

kendi kontrolü

dışında

olduğu

kurtulur.

3) Matematik çalışma becerileri edinmek gerekir.

Bunun amacı;

öğrencilere

bilgi

edinme, destekleyici ortam hazırlama, aktif öğrenme tekniklerini kullanma becerileri
kazandırmaktır.

Böylece kaygıya neden olan sürekli başarısızlık durumunu ortadan

kaldırmaya yöneltilir.
4) Kaygının

olumsuz

etkileri

ile başa çıkma yöntemlerini

bilmek

gerekir.

Kas

gevşetme çalışmaları ile kaygının olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılır.
5) Bir takım başarılı matematik
problemlerden
hissettiği

başlayarak

deneyimi yaşatmak gerekir. Bu aşamada kişi, basit

gitgide

sürekli başarısızlık

karmaşıklaşan

duygusundan

kurtulur.

problemler

çözerek

önceden

Bundan sonra önemli

olan

başarı duygusunu sürekli kılacak şekilde matematik becerileri geliştirmektir.".
Matematik kaygısının bilişsel, duygusal, davranışsa! ve fizyolojik etkilerinden
bahsedilmektedir.

Yanlış

işlemlerde

değişiklikler

bilişsel etkilerden bazılarıdır. Kendine güvende,

zevk almada azalma,

umutsuzluk,

korkma

kaygısının

ve utanma

kavrama,

duyguları

çaresizlik

da matematik
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ve bilişsel

bazı

önemli

duygusal

etkileridir.

Davranışsa!

davranışlardır.

etkiler

arasında

Konsantrasyon

en yaygın

kabiliyetinde

soluk alıp verme ve titreme sıklıkla

görülenler

kompulsif

ve katı

azalma, kalp atış hızında yükselme,

görülen fizyolojik

etkilerindendir

(Eldemir,

hızlı

2006).

Matematik kaygısının etkileri uzun vadeli ve kısa vadeli etkiler olarak iki ana
başlık

altında

derslerindeki

ele

alınabilir.

ortaya

örtüştürebilir.
yargıları

çaresizlik

çıkar.

Kişi,

bahsedilebilir.

(Eldemir,

2006).

Öğrencilerin

bir bilim

dalına yönelik

yönlendirici

tutumu istenen düzeyde

öğrenmeye

Matematiğe

olarak

Matematik

dersinden

kişisel

hedef davranışları

hazır hale getirilmesi

kaçınma,
etkiler

değerlerini

tam tersi değer

onların hedef davranışları

Eğer öğrencinin

yönelik

kişilere

da uzun vadeli

olmakla

tutumları,

matematik

başarısızlık

bir kişi, başarısızlıkla

etken olmaktadır.

ise belirlenen

olacaktır ya da tam tersi.

etki

Matematikteki

başarılı

ve sayılan

geliştirebilir

matematik

vadeli

ve kompulsif davranışlar

matematikte

Başarı ile sevilen

kazanmalarında

kısa

yoğun bir şekilde yaşatabilir.

değer azalması,

olarak

belirgin

başarı düşüklüğünden

nefret duygusunu
kişisel

En

bir alana yönelik

kazanması daha

olumlu tutum

geliştirme,

olarak düşünülebilir

kolay

öğrencinin

(Alkan,

Güzel ve

Elçi, 2004).
Matematik
çalışmada
tam

başarısı

ve tutum arasındaki

başarı ile tutum arasında

öğrenme

öğrenebilmesi

modeline
için

göre

duyuşsal

ilişkilere

bakıldığında

pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.

de bir öğrencinin
davranışları

önemli

matematik dersinde başarılı olan bir öğrencinin

bir üniteyi
rol

Öğrenciler
göre

öğretmen

yararlanma"
Özellikle

okulda

bilgili,

yada "örnek

gereksinmesi

vardır

çoğu

Bloom'un
bir şekilde
Buna göre

matematik dersine karşı tutumunun
başarısının

da yüksek

(Yücel ve Koç, 2011 ).

öğretmenlerfni

ilköğretim

etkin

oynamaktadır.

da yüksek olduğu veya tutumu yüksek olan bir öğrencinin
olduğu ifade edilebilir

ise;

kendilerine
yetişkin

model olarak seçmektedirler.

ve saygın

alma" yoluyla öğretmenin

yıllarında,
ve olay

çocuğun
bilinçli

kişilik

bir

kişidir.

"modelden

pek çok tutumunu
oluşumu

yada bilinçsiz

Öğrenci

olarak

sırasında

Buna

benimser.
buna

çok

gerçekleşebilmektedir

(Alkan, Güzel ve Elçi, 2004).
Yapılan araştırmalarda öğrenci başarısı ve tutumun yüksek olduğu sınıflarda
öğretmenlerin

dört yönde etkinlikler

sergiledikleri

gözlenmiştir.

"Bunlar öğretmenin;
1.

Bir

yandan

kendiliğinden

aktif,

etkileyici

diğer

yandan

ayarlayabilmesi.
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aksettirici

ve destekleyici

rolleri

2. davranışlarını

denetleyerek üstlendiği

3. " Öğretmenin

etkisi"

4. Yerinde gerekli

rolü yürütebilmesi.

konusunda yeterli bilgiye sahip olması.

tanıyı koyabilecek kadar hassas ve objektif bir gözlemci olması

şeklinde sıralanmaktadır. " (Alkan, Güzel ve Elçi, 2004).
Yapılan

araştırmalarla

matematiğe

arasındaki ilişkiden etkilendiğini bilinmektedir
yanında

öğretmenlerin

öğrencilerin

matematiğe

matematiğe,

yönelik

tutumun,

(Alkan,

matematik

öğrenci

Güzel ve Elçi, 2004).

öğrenimine

yönelik tutumları arasında

öğretmen

yönelik

paralel ilişkiler

Bunun

tutumları

ile

olduğu ortaya

konmuştur (Carter ve Norwood, 1997).
Alcı ve Erden{2006)'in

çalışmasında

öğrencilerinin

matematik

öğrencilerinden

daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

öğretmenlerin
tutum

dersinde,

pozitif tutuma

kötü davranışlarının

oluşturduğunu

negatif

tutuma

öğrencilerde

göstermektedir.

sahip öğretmenlerin
sahip

Ayrıca,

matematik

Dolayısıyla

öğretmenlerin

bazı araştırmalar

kaygısı ve olumsuz

öğretmenin

kullandığı

sınıf

yönetimi stratejileri ve öğrencilerle arasındaki ilişki düzeyi de derse karşı tutumun
etkenleri arasındadır (Yücel ve Koç, 2011).
Öğretmen,
rahatlatmalı,

öğrencilerinin

matematik

endişelerini

öğrenilmesinin

görebilmeli,

gereğine

onları

inandırmalı,

bu

konularda

kavramlar

arası

bütünlüğü sağlamak için uygun öğrenme yaklaşımları kullanmalıdır {Alkan, Güzel ve
Elçi, 2004).
Matematik öğretiminde motivasyonun da çok önemli bir yeri vardır. Öğrenciyi
matematikle
çalıştıktan

baş

edebilenlerin

sonra öğrenilebilecek

matematiksel

düşünme

şeklinin

doğuştan

yetenekli

bir ders olduğu,
başarı

olmadıklarına,

matematiğin

ve problem

çözme

çabalayıp

hayatla

becerisi

bağına,
için etkili

olduğuna inandırmak gerekir (Alkan, Güzel ve Elçi, 2004).

Şiddet
Şiddet kavramına ilişkin yapılmış birçok tanımdan bazıları şunlardır:
"Şiddet, bir bireyin yaralanma ve ölümüne neden olan ya da gelişmesini
engelleyen fiziksel, psiko sosyal veya cinsel olarak uygulanan kasıtlı davranışlardır".
Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı tanım; "bireyin kendisine, başkasına, belirli bir
topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları
veya yoksunluk ile sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel zor kullanma" (Kızmaz,
2006).
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Bir bireyin diğer bir birey üzerinde uyguladığı fiziksel, sözel,
cinsel saldırı şiddeti tanımlamaktadır.
yaşamaktadır.

duygusal ve

Şiddetin en derin izlerini çocuklar ve ergenler

Çocukların ve ergenlerin şiddete maruz kaldıkları sosyal kurumların

başında önce aile, sonra da okul gelmektedir (Hoşgör, 2006).
Dünya

Sağlık

Örgütü'nün

"Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu(2002)"nda

şiddetin üç temel sınıflaması yapılmıştır. Bunlar; kendine yönelik şiddet, kişiler arası
şiddet ve topluma yönelik şiddettir (Milli Eğitim Bakanlığı[MEB], 2006).
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2001'de aldığı karar üzerine Şubat
2003'te

Çocuk Hakları Komitesi'nin

"Çocuklara

Yönelik

Şiddet"

altında oluşturulan bir grup tarafından

konulu

evrensel

bir

araştırmaya

başlanmıştır.

Araştırmanın amacı, çocuklara yönelik şiddetin yaygınlığını, kapsamını ve etkilerini
belirlemek ve bu sorunun önlenmesine yönelik tavsiyeler geliştirmektir.
Raporda çocuğa yönelik şiddete ilişkin ana bulgular aşağıdaki gibidir.
"Çocuğa yönelik şiddet, zengin olsun yoksul olsun bütün ülkelerde kız ve
erkek çocukları etkileyen evrensel bir sorundur.
Tüm dünyada milyonlarca çocuk şiddetin yaşamın normal bir parçası
olduğuna inanarak büyümektedir.
Çocuğa

yönelik

şiddet davranışlarının çoğu

güvenebileceği ebeveynleri,

arkadaşları,

çocukların tanıdığı

ve

öğretmenleri ve iş verenleri

tarafından gerçekleşmektedir.
Çocuğa yönelik şiddet fiziksel şiddet, duygusal ve sözel şiddet (psikolojik
şiddet), ayrımcılık, ihmal ve kötüye kullanımı kapsamaktadır.
Pek çok çocuk kendilerine yönelik şiddet olaylarını bildirmeye korkmaktadır.
Şiddet toplumlarda kabul edilir bir olgudur." (MEB, 2006).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2006 yılında hazırladığı raporunda belirtildiği gibi
şiddetin küçümsenemeyecek derecede ortaya çıkardığı maliyetleri vardır. Şiddetle
ortaya çıkan zararın sağlık ile olan ilişkisinde tedavi, psikolojik destek ya da diğer
sağlık hizmetlerinden bahsedebiliriz. Ancak bunun yanında verimliliğin düşmesi,
yetenek ve potansiyelin boşa gitmesi, engellilik, yaşam kalitesinin düşmesi ve erken
ölüm gibi dolaylı maliyetleri de vardır. Bunların yanında şiddetin adalet sistemine,
eğitim sistemine, koruma sistemine ve ekonomik sisteme de getirdiği yükler vardır.
Faillerin tutuklu ya da gözetim altında kalması, eğitim çağındaysa bu ortamlarda
eğitim sağlanması, şiddet nedeniyle okul devamsızlığı, okula devamının sağlanması
için verilmesi gereken uyum kursları, mağdursa koruma altına alınması ve son
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olarak iş veriminin düşmesi ve sıklıkla izin alınması şiddetin ortaya çıkardığı yükü
artırmaktadır.
MEB(2006) raporunda şiddet türleri fiziksel şiddet, duygusal ve sözel şiddet
ve cinsel şiddet olarak belirtilmiştir.
"Fiziksel şiddet,
ölümüne

sebep

Bunlar aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

karşıdaki kişinin canının yanmasına

olan kasıtlı olarak

yapılan

davranış

yaralanmasına

ya da

ya da davranışlardır.

Bu

davranışlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
Vurma
Tokat atma
Tekme atma
Yumruk atma
Kafa atmak
Boğazını sıkma
Ağzını kapatarak boğmaya teşebbüs etmek,
Birisine bir şeyler fırlatma
Çimdikleme
Sertçe itip kakma, sarsmak
Birini bağlama
Yakmak,
Bir cisimle vurma
Saç çekmek, saç yolmak, saçından tutup sürüklemek
Bir odaya kapatmak
Kesici, delici alet ve ateşli silah kullanmak
ısırmak, tükürmek
El, kol bükmek
Yere ya da duvara fırlatmak.
Duygusal ve sözel şiddet,

karşıdaki kişiye sistematik

olumsuz yargılar, atıflar ya da davranışlardır.
tekrarlamasıdır.

En büyük özelliği sürekliliği olması ve

Duygusal şiddet davranışları beş kategoride toplanabilir.

Reddetme:
aşağılık

bir biçimde yapılan

birinin

varlığını

ya da işe yaramaz

veya

değerli

"bir şeymiş"

olduğunu

reddetmek,

gibi davranmak,

birisine

düşünce

ve

duygularını önemsememek,
Aşağılama:

azarlamak,

herkesin içinde),

küçük düşürücü sözler söylemek

(yalnızken ya da

isim/lakap takmak, alay etmek, dalga geçmek,

küfretmek, hakaret etmek,
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terslemek,

Umursamama:

kişinin psikolojik gereksinimlerine

ve şefkat göstermemek,

ismiyle

sadece gerekli olduğunda
Yıldırma:

hitap etmemek,

kapatma tehdidinde bulunmak;
izlemeye

annesine

ilgisiz ve uzak davranmak,

yıldırmak;

bir yere kapatmak ya da

terk etme tehdidinde

ya da şahit olmaya zorlamak

şiddet

olmak, sevgi

iletişim kurmak,

kişiyi aşırı korkutarak sindirmek,

olayları

karşı duyarsız

uygulamak;

kişinin

yaralamak ya da öldürme/yaralama

bulunmak;

- örneğin

sevdiği

insanları

ve öldürme

şiddet içeren

çocuğun önünde
ya da hayvanları

tehdidinde bulunmak;

sevdiği

eşyalara zarar vermek,
Yoksun

bırakma

etmek; sevdiği
ilişkin

kararları

arkadaşlarıyla
Davranış

etme:

şeylerden

kişiyi

çevresinden

mahrum bırakmak;

vermesine

engel

olmak;

ve sevdiklerinden

sergilemesine

göz

bir kişinin

yaşamına

kişiyi

alıkoymak;

çocuğun

için kullanmak,

pornografik
gibi

şiddet,

cinsel

işlemesine

ahlaksız

diğer bir

kişiyi

kendi cinsel

nesne olarak kullanması

izletme gibi davranışlardan

kişinin/çocuğun

onaylamadığı,

izlemesine

göz

izin vermek,

izin vermek.

Cinsel şiddet davranışları cinsel içerikli

yayınlar

bir dizi davranışı

da

çocuğun alkol ve diğer maddeleri kullanmasına

bir kişinin,

doyumu için

yumulmasıdır.

ya

teşvik etmek: kişiyi yasa dışı eylemler yapmaya zorlamak, kişiyi

çalmak, fuhuş, kumar gibi suçları

isteklerin

engellemek,

yummak

yummak, şiddet ya da pornografi içeren materyalleri

Cinsel

izole

yetişkin

beraber olmasını, onlarla vakit geçirmesini

bozuklukları

davranışlara
çıkarları

/lzole

ya da

ya da kullanılmasına
konuşmalar,

her türlü

rıza göstermediği

gereksinim

cinsel

teşhircilik,

göz
zorla

ilişki, fuhuşa teşvik

ya da tam olarak anlamadığı

içermektedir."

Araştırmada

aşağıda ·belirtilenler

şiddet türlerine

ilişkin

not olarak

ifade

edilmiştir.
Fiziksel

şiddet

daima sözel şiddetle

başlar ve gözle

görünen

tek şiddet

türüdür.
Tüm şiddet türleri güç ve kontrol üzerine temellenir.
Duygusal ve sözel şiddet
şiddet türlerine

kendi başına

görebileceği

gibi her zaman diğer

eşlik eder.

Duygusal şiddet en sık görülen ancak en zor tanımlanabilen

şiddet türüdür.

Cinsel şiddet en zor ve en geç açığa çıkan şiddet türüdür (MEB, 2006).
MEB(2006)

raporunda

şiddetin

etkilerinden bazıları

Düşük ya da zayıf benlik saygısı
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belirtilmiştir;

Kendine güvensizlik
Diğerlerine güvenme ve sevme becerisinden yoksun olma
Şiddet davranışlarının öğrenilmesi
Öfke ve intikam duyguları
Pasif ya da içe kapanma davranışları,
Kaygı, korku
Depresyon
Uyku ve yeme bozuklukları
Okul sorunları ve başarısızlık
Madde bağımlılığı
Evden ya da okuldan kaçma
Kendini suçlama/ değersiz görme
Fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimde gecikmeler
İlişkilerin bozulması.
Çocuklar değişik şekillerde şiddete maruz kalmaktadırlar. Evde, okulda ya da
toplumda

şiddetin

değişik

şekillerini

tecrübe

etmekte

ya

da

buna

şahitlik

etmektedirler (Henningham, Gardner, Chang ve Walker, 2009).
Kültürümüze

yerleşmiş

olan özdeyişler

"Dayak

cennetten

çıkmadır."

ve

"Öğretmenin vurduğu yerde gül biter." gibi, anne babaların çocuğu eğitmek maksatlı
bir yandan da çocuğa olan öfkeyi boşaltmaya yarayan tepkisel davranışları olarak
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte öğretmenin kulak çekme, tokat atma, cetvelle ya
da sopayla

vurma,

isim takma,

hakaret

etme davranışları

çocuğun

yaşamına

girmektedir (Kartal ve Bilgin, 2008).
Şiddet olgusu geleneksel değerlere ve toplumsal ilişkilere o kadar yerleşmiş
ve benimsenmiştir

ki bu doğa~ sayılmaktadır.

Aile ve okul ortamında

çocukların

yaşadıkları şiddet gelecek nesillere aktarılmaktadır (Hoşgör, 2006).
Dayak ya da tokat atma, yumruklama,
gibi kötü davranışlar,

tekmeleme,

iteleme,

boğazını sıkma

fiziksel şiddetin farklı biçimlerini oluşturmaktadır.

Öte yandan

duygusal şiddet daha çok psikolojik temellere dayanmaktadır (Hoşgör, 2006).
Duygusal şiddet duygusal sınırlamaları, psikolojik yaptırımları ve en önemlisi
özellikle kız çocukları üzerinde görünmez

"kontrol" mekanizmalarını

Bazı

kız

ortamlarda

şiddet

erkek

çocuktan

çocuğa

doğru

içermektedir.

yönelebilmektedir.

Duygusal şiddet daha çok kötü davrananla daha önce yakın ilişki içinde bulunan
kişinin karşılaştığı durumu yansıtmaktadır

(Hoşgör, 2006).
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"Hem fiziksel hem de duygusal şiddet yaşam boyunca süreklilik kazanmakta,
yetişkinlerden

çocuklara

yönelik

aktarılmaktadır.

Öyle ki şiddete maruz kalan çocuk bu durumu içselleştirmekte

durumunu meşrulaştırarak

bir

davranış

biçiminde

Şiddet, öğrencilerin
saldırgan

kullanılmaktadır.

öğrenme süreçlerine

ve suç

benzeri

tanımlamayan

bir anlamda

şiddet, öğrenci

ile öğrenci ve

personeli arasında yaşanan tehdit

(Kızmaz, 2006).

Okullardaki şiddet sözel, fiziksel,
Erkekler,

(Hoşgör, 2006).

davranışları

veya okul yöneticileri/okul

ve fiziksel saldırıyı içermektedir

çıkmaktadır.

hatta

zarar veren, onların gelişimlerini

Genel olarak okul bağlamındaki

öğrenci ile öğretmenler

diğerine

"normal" görmekte, "kendini suçlu" şeklinde algılamakta,

yakınmamakta ve yardım talebinde bulunmamaktadır."

engelleyen

nesilden

kızlara

duygusal ve cinsel şiddet şeklinde ortaya

göre daha

büyük

oranda

şiddete

uğramaktadır.

Şiddetin öğrenciler üzerinde psikolojik rahatsızlık,

uyum güçlüğü ve psikolojik stres

gibi olumsuz etkileri vardır. Okulda gerçekleşen

şiddetin tarafları olan öğretmen,

öğrenci, yönetici, çalışanlar ve veliler değişen oranlarda hem şiddetin uygulayıcısı
hem de mağduru olmaktadır (Demirtaş ve Ersözlü, 2007).
Şiddet,

çocukların bedensel ve duygusal gelişimlerini

etkileyen en önemli

etmenlerin başında gelmektedir. Çocuklar şiddetle bazen aile ortamında,
ortamında,
olgudur.

bazen de arkadaş çevresinde
Şiddet,

psikolojik,

ahlaksal,

değişik açılardan ele alınabilir (Deveci,
Şiddet genelde
şiddet

itme,

vurma,

fiziksel

siyasal,

ekonomik

algılanmakta

tehlikeli

aletlerle

Şiddet,

çok yönlü bir

ve hukuksal

Karadağ ve Yılmaz,

boyutuyla

tekmeleme,

karşılaşmaktadır.

bazen okul

yönleriyle

2008).
ve bilinmektedir.

saldırma

gibi

Fiziksel

davranışları

içermektedir.

Fiziksel şiddetten başka sosyal şiddet içeren ad takma, alay etme,

küfür

tehdit

etme,

etme,

hakaret

etme

davranışları;

duygusal

şiddet

içeren

görmezden gelme, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, gruptan dışlama davranışları;
cinsel şiddet içeren sarkıntılık etme, cinsellik içeren sözler söyleme,
etme davranışları

elle rahatsız

bulunmaktadır (Terzi, 2007).

Şiddetin ortaya çıkma sebebi tek bir nedene bağlı değildir. Şiddet, toplumsal
bir sorundur ve çevreden kaynaklanır.

Biyolojik nedenler,

öğrenme ile ilgili nedenler,

şiddeti bir eğitim aracı olarak kullanma, toplumsal nedenler,
ilgili

nedenler

şiddetin

arkasında

yatan

nedenler

olarak

kişiler arası etkileşimle
sıralanabilir

(Deveci,

Karadağ ve Yılmaz, 2008).
Şiddet öğrenilmiş bir davranış olmakla beraber bir öğretme tekniği olarak da
kullanılmaktadır.

Çocuk eğitim tekniklerinin

82

bilinmemesinden

dolayı bir eğitim aracı

olarak dayağa başvurulmaktadır.
şiddet kullanımına

Yaşadığı

tanık olan çocuk,

ortamda disiplin sağlama aracı olarak

ileriki yaşlarda bunu doğal bir çözüm aracı

olarak kabul edip kullanmaktadır (Deveci, Karadağ ve Yılmaz, 2008).
Disiplin sağlama amaçlı kullanılan yaygın bir şiddet türü bedensel cezadır.
Bedensel ceza ile evde ya da okullarda sıklıkla karşılaşılmaktadır

(Henningham ve

diğerleri, 2009).
Bedensel

cezanın

disiplin

amaçlı

kullanımı

Karayip

karşılaşılan ve geniş çaplı kabul gören bir yaklaşımdır.
evde

değil

okullarda

sonuçlarda
dayak

da başvurulmaktadır.

ilkokula giden öğrencilerin

yemiş

oldukları,

çoğunluğunun

sıklıkla

Bedensel cezaya sadece

Değişik

çalışmalarla

büyük çoğunluğunun

aynı şekilde

bölgelerinde

ortaöğretimde

ortaya

çıkan

okullarda bir obje ile

okuyan

öğrencilerin

büyük

öğretmenleri tarafından bir obje kullanılarak dayağa maruz kaldıkları

belirtilmektedir (Henningham ve diğerleri, 2009).
Öğretmenlerin öğrencilerine uyguladıkları bedensel cezanın akademik başarı
üzerindeki etkisi pek belirgin olmamakla birlikte, yapılan araştırmalar daha çok aile
tarafından çocuklara uygulanan bedensel cezanın akademik başarılarına olan etkisi
üzerinde

yoğunlaşmaktadır.

cezalarla

öğrenci başarısı arasında

araştırmalar

fiziksel

vurgulamaktadır

cezaların

kullandıkları

fiziksel

düşük ilişki olduğunu ortaya koyarken,

başarı

üzerinde

ebeveynlerin

olumsuz

bazı

çocuklarına

etkileri

olduğunu

(Henningham ve dieğrleri, 2009).

Camayika'

da yapılan bir araştırmada

ve toplumda

öğrencilerin

ebeveynlerin

bu ilişkinin olumsuz yönde etkili olduğunu,

uyguladıkları

okulda

Bazı araştırmalar

karşılaştıkları

okuma-yazma

ilköğretime devam eden öğrencilerin

şiddetin

becerilerinde

varlığı

ortaya

ve matematikteki

konulmuş

ve bunun

başarılarında

olumsuz

etkisi olduğu belirtilmiştir (Henningham ve dieğrleri, 2009).
Weagraff ve Donaldson(1998)
yönelik

sözel

şiddeti

yaygın

istenmeyen davranışlarından

öğretmenlerin disiplin anlayışı ile öğrencilerine

olarak

kullandıklarını,

öğretmenlerin

söylenebilir

öğretim

öğrencilerin

okul ve sınıf ortamına

belirtmiştir.

öfke duyguları ve bunları ifade

hatta öğrenci

davranışlarına

yansıdığı

(Yöndem ve Bıçak, 2008).

Olumlu
duyguları

nedenle

de sorumlu tutulabileceğini

Bu bulgulara ve görüşlere dayanarak öğretmenlerin
etme tarzlarının

bu

bir

okul-sınıf

atmosferi

ve bunları ifade biçimlerinin
sürecinde

öğretmenlere

ve

kültürü

oluşturmada

öğretmenlerin

önemli olduğu vurgulanmaktadır.

mesleki

etkinliklerine

kontrol etmeleri ve objektif olmaları önerilir.
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duygularını

Öğretmenlerden

Eğitim

katmamaları,

kızgınlık,

kaygı ve

korku gibi olumsuz duygularını kontrol etmeleri ve empatik, sakin, ilgili olmaları gibi
duygusal özellikler sergilemeleri

beklenir. Oysa uygulamada bu önerilerin pek fazla

etkili

öğretmenlerin

olmadığı,

gözlenmektedir

duyguların

geleneksel

etkinliklerini

etkilediği

(Yöndem ve Bıçak, 2008).

Duygularını
sınırlamaları

mesleki

kontrol

gerektirir.
eğitim

benimsenmiştir.

ederek

davranma

Öğretmenin

anlayışında

öğrencisini

kısmen

Oysa son zamanlarda

önemli düzeyde azalmalar
olsa da halen öğretmenden

sözel ve sözsüz

gözlenmiştir.

kabul

eğitim

amaçlı

edilebilir

bir

ifadelerde
olarak
yaklaşım

bazı

dövmesi
olarak

bu anlayışın değişmesi ile fiziksel şiddette
Ancak istatistiksel

olarak belirlemek güç

öğrencisine yönelik fiziksel ya da sözel şiddet ya da

istismar türü davranışları gözlenmektedir (Yöndem ve Bıçak, 2008).

Uluslararası Yapılmış Çalışmalar
Erken çocukluk eğitiminde bulunan 75 kız öğrenci ile yapılan bir çalışmada
matematik dersinde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinin erken çocukluk eğitimi
alan kız öğrencilerin matematiğe olan tutumlarına olan etkisi ve 1 O haftalık
tasarlanan alternatif matematik dersi sırasında öğrencilerin matematiksel olarak
kendi öznelliklerini ne derecede anladıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma
sonucunda öğrencilerin alternatif matematik dersi ile matematiğe karşı olumlu tutum
geliştirdikleri ve kendilerinin matematiksel olarak öznellik algılarını değişik ve çeşitli
yönlerden değiştirdiği sonucu belirtilmiştir (Palmer, 2009).
Duygusal ve davranışsa! bozuklukları olan öğrencilerin öğrenmede zorluk
çekerken, sınıfta öğretmenin verimli bir ders aktaramamasına neden olduklarından
bahsedilen çalışmada, bu durumun akademik olarak ve davranışsa! anlamda
zayıflıklar ortaya çıkmakta olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmada öğrencilerin sahip
oldukları öğrenme ve davranış problemleri arasındaki ilişkiye bakılmış, bunların
çeşitli etkenleri sınıf içeriği faktörleri olarak tartışılmıştır. Davranış bozukluğu olan
öğrencilerin öğrenmede sıkıntı yaşarken sınıf ortamını da olumsuz yönde
etkiledikleri ortaya konmuştur. Sınıf içinde bu tipte öğrencileri etkileyen önemli
faktörler arasında öğretmen gösterilmiş ve bunların öğrenci-öğretmen ilişkisiyle
etkilendiğinden bahsedilmiştir (Sutherland,

Lewis-Palmer, Stichter ve Morgan,

2008).
Beilock, Gunderson, Ramirez ve Levine'in(201 O) yapmış oldukları çalışmada
matematik kaygısı yaşayan ilköğretim matematik bayan öğretmenlerinin kız
öğrencilerin matematik başarısı üzerinde olumsuz etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
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İlköğretimin

ilk

dolayısıyla

yıllarında

öğretmenlerin

kız öğrencilerde

erkeklerin

büyük

çoğunluğunun

bayan

olması

daha başarılı

oldukları

inancı

matematikte

doğurduğuna dikkat çekmişlerdir.
Devlet liselerinde görev alan öğretmenlerin
karşılaştırılıp

ortaya

konulan

kalitesindeki

bir

dönemlik

büyüklüğünde

etkilemiş,

artış görülmüştür.
vurgulanmıştır

alan

gelişme

göre

matematik

öğrencilerdeki

matematik

Öğretmen

(Aaronson,

çalışmada

kalitesinin

zayıf öğrenciler

ile

öğretmenlerinin
notlarını

0.13

üzerindeki

önemli

rolü

Barrow ve Sander, 2007).
davranış bozukluğu olan öğrenciler hakkındaki algılarını
öğretmenlere

sınıf

bozuklukları

ve sınıf yönetimini

geliştirmek

yardımların

neler

sorulmuştur.

yönetiminin

bir sorun

öğrenciler'

bilgileri

bir yılın üzerinde, yaklaşık beşte birlik bir oranda notlarda

Çinli öğretmenlerin
konu

araştırmaya

önemi öğrenci-idare

olabileceği
teşkil

etmediğini,

yönetimleri,

karşılaştıkları

davranış

için ihtiyaçları olduğunu düşündükleri
244

öğretmenden

en sık karşılaştıkları

olduğunu ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin

%65.6sı
sorunun

sınıf

'hayalci

psikolojik özelliklerini

ve bunların nedenlerini öğrenmede istekli oldukları sonuçları ortaya çıkmıştır (Ding,
Li, Xiaoboa ve Kulm, 2007).
Amerika'da öğrencilerdeki kötü davranışlara sebep olan faktörlerin ne olduğu
konusunda

yapılan araştırmada,

öğretim zamanından
kötü davranışlar,
konuşma,

zorbalık,

davranış bozukluğu,

uymama gibidir. Öğrencilerdeki

faktörler arasında öğretmenlerin

sınıf yönetimi

olan iletişimlerinin boyutları gösterilmektedir
Amerika'da

sonucu sınıflarda

çok vakit kaybedildiği sonucu ortaya konmuştur.

şiddet, hırsızlık,

söylenilene

kötü davranışlar

öğrencilerdeki

gerçekleşen
Bahsedilen

öğretmenlere

kötü

kötü davranışlara sebep olan

tarzları, öğretmenlerin

öğrencilerle

(Cecil, 2007).

matematik kaygısına sebep olan faktörleri ortaya

çıkarmak amacıyla yapılan çalışmada dersi gerçek hayatla bağlayarak uygulamalı
örneklerle

işlemenin

memnuniyet
gözlenmiştir.

katılımı artırdığı gibi öğrencilerin

verici bir katılım
Matematik

bir çoğunda olumlu yönde

gerçekleştiği ve katılımcıların da dersten keyif aldıkları

derslerinde

gereksiz

bilgiden

uzak durulması,

hayatla

bağdaştırılması gerektiği vurgulanmıştır (White, 2007)
Matematik

testlerinin

zamanla

yarışıyor

olması öğrenciler

uyandırıcı bir etkendir. Zamana odaklı testler dışında,
içinden yaşantılarla

öğrencilerin

daha rahat cevapladıkları

üzerinde

oyun oynarmış gibi, hayatın

rahat olacağı bir ortamda matematiksel

gözlenmiştir.

İlköğretim öğrencilerinin

işlemleri

toplama çıkarma

gibi işlemleri oyun kartlarıyla ya da zar oyunlarıyla rahatlıkla cevaplayabildiklerini
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stres

ve

ödüllendirme gibi motive edici pekiştireçlere gerek kalmadığı söylenmektedir.
daha akıcı hale getirmek

için daha hızlı olmayı istemek çocuk için doğal gelen bir

tepki olmaktadır. Öğretmenlerin

dikkat etmeleri gereken yaşantılar sayesinde doğal

süreçlerle matematiksel düşünme ve mantıksal düşünme gerçekleşmesi
karşısında öğrencileri

Oyunu

utandırmamak,

böylelikle de cesaretlerini

ve hatalar

artırıp matematik

kaygısı oluşmasının önüne geçilmiş olunmaktadır (Geist, 2010a).
Hollanda'da

ve

bunu

takiben

dünyanın

başka

araştırma 25 yıllık bir program sürecinde ortaöğretimde
kişiler ararsı ilişkilerini incelemektedir.
ortaya çıkarmaktadır.
yönetimi,

ve

de yapılan

öğretmen ve öğrencilerin

Etkili sınıf yönetiminde öğretmenlerin

iletişim

ilişki

profillerinin

ortaya

belirlenmesi,

kişilerarası

şekilleri,

derecelerinin

çıkarılması,

öğrencilerle

ölçülmesi,

olan

ilişkisel

öğretmenlerin

kişisel

bağlamda

kariyerlerine

ilişkiler kurmada öğretmenlerin

ilişkilerin
öğretmen

göre

karşılaştıkları

ilişkilerin
problemler,

öğretmenin sınıftaki duruşu ve sözsüz iletişim becerileri ele alınmaktadır.
ortaya

çıkarmaktadır

öğretmenlerin
olarak

birbirleriyle

ki

öğrencilere

alakalıdır.

öğrencilerin

algılarına

göre öğretmen-öğrenci

Çalışma
ilişkileri

karşı ne kadar etkili ve yakın olduğuyla doğru orantılı

Öğretmenlerin

anlamlı

rolünü

Araştırma sonucu ortaya çıkan çalışmada öğretmenlerin sınıf

yaklaşımları,

modellenmesi

ülkelerinde

derecede

ve öğrencilerin
farklılık

konuyla

göstermektedir.

ilgili olan algıları
Araştırmada

da

ilişkilerin

güçlenmesi için öneriler getirilmektedir (Evertsen ve Weinstein, 2006).
Stresli
olumsuz

bir ortamda

yönde

bulunan

etkilenmesinden

bireylerin

yola çıkılan

hatalarının oluşması ve bireysel farklılıklar
içeren

ortamlar

bireylere

matematik
çalışmada

problemlerini
istem

çözerken

dışı matematik

konu almıştır. Yüksek derecede stres

endişe yaratmakta

ve bunu takiben

işleyen

belleğin

çözülmesi gereken matematik ·problemi ile ilgili yaptığı işlemi ortaya çıkan endişe
baskı altına almakta ve performansı düşürmektedir (Beilock, 2008).
Çalışmada
eğitim açısından
almaktadır.

matematik
matematik

kaygısının
kaygısının

zaman ortaya çıkmaktadır.

eğitim

ilişkisi ve performansa

ortaya

koymamaktadır.

bireysel ve

olan etkisi konu
ciddi derecede

kendilerini baskı ve tehdit altında hissettikleri

Bu durumlar kısıtlı zamana bağlı çözülen matematik

kritik önem taşıyan sınavlarda,

ortamında

koşullarda

değerlendirilmesi,

Matematik kaygısı olan öğrencilerin performanslarında

oluşan düşüş genellikle öğrenciler

işlemlerinde,

tarihçesi,

oluşabilmektedir.
koydukları

hem laboratuar

Matematik
performansları

kaygısı
gerçek

ortamında

olan

bireylerin

başarılarını

Çalışmada matematik kaygısının risk faktörlerinden
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hem de
bu

tip

ortaya

ve matematik

kaygısı taşıyan öğrencilerle

çalışılması gerektiğinde

önem verilmesi gereken bazı

noktalara yer verilmiştir (Ashcraft ve Moore, 2009).
Sosyal
kullanılarak

ve

akademik

öğrencilerin

performanslarındaki

öğrenmeyi

sınıflar

hakkındaki

sınıfları

algıları

ve

yönetimi

yaklaşımı

akademik

ve

sosyal

uyuma bakılmıştır. Sosyal ve akademik

birleştirici sınıf yönetimi yaklaşımı

hakkındaki

öğrencilerin

sınıf

gelişim incelenmiştir. Öğrencilerin sınıfları hakkındaki algıları ile

akademik ve sosyal durumları arasındaki
öğrenmeyi

birleştirici

algıları,

sosyal

sınıfları hakkındaki

öğrenci performansı

kullanan

ve akademik

algılarının

durumlarına

kullanılan

ile ilişkili olup olmadığına

öğretmenlerin
olan

sınıf yönetimi

bakılmıştır.

öğrencilerin
katkısı

ile

yaklaşımı

ve

520 çocukla

yapılan

araştırmada birleştirici sınıf yönetimi yaklaşımı kullanan öğretmenler ile öğrencilerin
algıları ve performansları

arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya

konulmaktadır (Brock, Nishida, Chiong, Grimm ve Rimm-Kaufman,
Yapılan

bir araştırmada

öğretmen

veren kişilerden dolayı deneyimledikleri
öğrencileriyle

olan ilişkilerine

eğitim programında
Foucault

ve

sınıflandırma,

adaylarının

eğitim ve eğitimi

ve sahip oldukları disiplinlere ve bunların

nasıl yansıdığına

bakılmıştır.

Amerika'da

eğitim gören öğretmen adaylarının disiplinlerini

Bourdieu

teorileri

çerçevesinde

dört

disiplin

öğretmen

keşfetmek için
şekli

(gözetim,

tetkik, başlatma) kullanılarak katılımcıların konuyla ilgili ne derecede

yaratıcı veya dirençli oldukları ortaya konulmaktadır.
kaba-saba

ve işgörmez

yönetimine

sıkı sıkıya bağımlı

başarıyı

aldıkları

2008).

desteklemek

öğrencilerde

yerine,

geçerli

kalmakta
istenmeyen

Kullanılan disiplin metodları

sonuçlar

doğurmamaktadır.

ısrarcı olan öğretmenlerin,
davranışlara

odaklanmaları,

Sınıf

öğretimdeki
sembolik

olarak şiddeti ortaya çıkardığı belirtilmektedir (Toshalis, 201 O).

88 öğrenci ile yapılan bir çalışmada öğrencilerdeki matematik kaygısının
motivasyon ve başarı üzerindeki etkisine bakılmıştır. Ortaya çıkan bulgularla
matematik kaygısı ve başarı arasında düşük anlamlı bir ters ilişki, matematik kaygısı
ve motivasyon arasında güçlü anlamlı bir ters ilişki, matematik kaygısı ve başarı
arasında anlamlı düşük pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmaktadır (Zakaria ve
Nordin, 2008).
Bir başka çalışmada öğrencilerin

öğretmenlerinin bireylerarası ilişkileri

hakkındaki görüşlerinin nasıl değişiklik gösterdiği ve bunların öğrencilerdeki
matematik özyeterlik inançları ile nasıl ilişkili olduğu araştırılmıştır. Öğretmenlerinin
sınıf içi ilişkileriyle ilgili öğrenci görüşleri ve matematik özyeterliklerini etkileyen
etmenlere bakılmış, öğrenci görüşlerindeki değişiklikle ilişkilerin nasıl etkilendiği,
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matematik özyeterlik algılarının nasıl etkilendiği ve Bandura'nın belirttiği inanışlardan
dördü

ve

öğretmenin

Öğretmenlerin
algılarına

sınıf

öğretim

bakılmıştır.

içi

davranışlarının

stratejileri

nasıl

ve inanışlarıyla

Öğrencilerin

başarı

etkilendiği

incelenmiştir.

sınıf içi matematik

performansları

özyeterlik

hakkındaki

algıları

matematiğe karşı özyeterlik inanışlarına etki eden en önemli etki eden kaynak olarak
belirtilmektedir.

Buna karşın, analizlerle

İknaların" katılımcıların
başarılarındaki

ve öğrencilerin

ortaya çıkan en önemli kaynak "Sözlü
geleceğe yönelik matematik

dersine olan

inançlarının en etkili kaynağı olduğu ve bu yönde anlamlı bir ilişki

olduğudur (White A.G., 2009)
Ortaöğretim

matematik

yönetimi stratejilerinin

sınıfı

öğrencilerinin

ilgilerini

etkisinin incelendiği çalışmada,

geliştirmede

öğrencilerin sınıf kurallarının

açıklığı hakkındaki algılarının ve sınıf içi öğretmen ikazlarının öğrencilerdeki
pozitif anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirtilmektedir.

sınıf

ilgi ile

Sadece bireysel algılanan sınıf

yönetimi stratejilerinin ve hiçbir sınıf düzeyi eğitim şeklinin öğrenci ilgisine olan etkisi
görülmemiştir (Kunter, Baumert ve Köller, 2007).
Kolej öğrencilerinin

öğretmenlerinin

pedagojik bilgileri hakkındaki

algılarını

ölçmeye yarayan bir araç geliştirilmeye çalışılmıştır. Pilot çalışma sonuçlarına göre
dört

kategori

stratejileri,

oluşturulmuştur.

öğretim

araç

Bunlar

konu

ve gereçleri,

sonucunda ölçeğin öğretmenlerin

alanı

bilgisi,

öğrencilerin

öğretim

bilişsel

yöntem

bilgileridir.

ve

Çalışma

bilgilerini ölçmede memnuniyet verici geçerlik ve

güvenirlikte olduğu ortaya çıkmıştır (Jang, Guan ve Hsieh, 2009).
Matematik

kaygısının toplumda

risk altında bulunan çocuklar ve bayanlar

üzerindeki kötü etkisine bakılan çalışmada öğretmenler ve ailelerin varsayımlarının
etkisi, aile desteği ve anne babaların eğitim seviyesi vurgulanmaktadır.

Çalışmada

ayrıca matematik kaygısına sebep olan yüksek stres yaratan öğretim yöntemleri ve
zamana

bağlı testler gibi müfredat

oluşturan

birincil

gösterilmektedir.

faktörler
Çalışmada

arasında

durumları

konu almıştır.

öğretmen

davranışları

Matematik
ve

öğretim

düşük gelire sahip ailelere ait çocukların

kaygısı
şekli

akademik

başarıları anlamlı derecede düşük çıktığı, ebeveynlerin matematiğe olan tutumları ile
eğitim düzeyleri ve çocuğun matematik kaygı düzeyi arasında ilişki bulunduğu konu
almaktadır (Geist, 2010b).
Koleje

yeni

deneyimlerinde

giren

matematik

öğrencilerinin

matematik

dersindeki

olan kopukluklar üzerine çalışılmıştır. Çalışma öğrenci etkileşimleri

hakkındaki

literatür

yaşadıkları

zorlukları

bilgileri
konu

ve

öğrencilerin

almaktadır.

88

öğrenmede

Matematik

sayısal

materyallerle

öğretiminde

öğrencilerin

karşılaştıkları

kopukluklar (zorluklar)

bazı ana tema başlıkları ile bahsedilmektedir.

Bunlar, ilgilenmek ve ilgi göstermek,

kendine ve kendi kapasitesine

yeterliğindeki

akranlar tarafından kabul görme,

deneyim

tuzaklar, sosyal duruş,

ve akademik

destektir.

bütünlüğü ortaya çıkarmaktadırlar
Çalışma, Jamaika'da
öğrencilerinin

temalar

birbirleriyle

arasındaki

ilişkiyi belirlemektedir.

zorbalığı,

okuldaki

derecede

ön bilgi ve
bir

anlam

(Edwards, 201 O).

fiziksel

üç değişik
Öğrencilerin
ceza

ve

tipteki

şiddet

ve

deneyimledikleri
toplum

akademik

başarı

şiddet tipleri, akran

içindeki

şiddet

mülakatla

Öğrencilerin %58'i orta veya yüksek derecede şiddetin üç değişik

şekline maruz kalmakta oldukları tespit edilmiştir.
yüksek

örtüşerek

okul

1300 kişilik 5. sınıf ilköğretim kırsal kesim devlet okulu

deneyimledikleri

değerlendirilmiştir.

Bu

bağlantı,

akran

zorbalığına

ve fiziksel

Erkeklerin kızlara oranla daha
cezaya

şahit

oldukları,

ayrıca

akademik başarılarının da kızlara göre daha düşük olduğu belirtilmiştir. Çalışma ile
ortaya çıkan en önemli bulgular arasında öğrencilerin

akademik

başarılarının

ve

şiddete maruz kalma derecelerinin ters ilişkili olduğudur. Akademik başarısı düşük
bireylerin

şiddete

vurgulanmaktadır

maruz

kalma dereceleri

bir o kadar yüksek

(Henningham ve diğerleri, 2009).
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olduğu

durumu

BÖLÜM Ill
YÖNTEM

Bu bölümde araştırma deseni ve yaklaşımı, araştırma soruları, araştırmanın
ele aldığı ortam, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri, verilerin analiz
edilmesinde kullanılan istatistiksel teknikler ve sınırlılıklar ile ilgili bilgiler yer
almaktadır.

Araştırma Deseni ve Yaklaşımı
Araştırma
davranışları,

öğrencilerin

matematik

öğretmenlerinin

öğretimi

sağlama

sınıf yönetimi davranışları, şiddet eğilimli davranışları hakkındaki

algıları ile öğrencilerin matematik kaygıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik
ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. İlişkisel tarama; iki ya da daha
çok sayıda değişken arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik araştırma modelidir
(Karasar, 1998, 81 ). Araştırmada veriler anket aracılığıyla toplanmış ve elde edilen
bulgular yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir.

Araştırma Soruları
Araştırma kapsamında aşağıda belirlenen sorulara cevaplar aranmıştır.
1- Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları ile sınıf
yönetimi davranışları hakkında~i algıları arasındaki ilişki nasıldır?
2- Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları ile şiddet
davranışları hakkındaki algıları arasındaki ilişki nasıldır?
3- Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları algıları ile
matematik kaygıları arasındaki ilişki nasıldır?
4- Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları ile şiddet
davranışları hakkındaki algıları arasındaki ilişki nasıldır?
5- Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları algıları ile
matematik kaygıları arasındaki ilişki nasıldır?
6- Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin şiddet davranışları algıları ile matematik
kaygıları arasındaki ilişki nasıldır?
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7- Matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları nasıldır?
8- Matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları nasıldır?
9- Matematik öğretmeni şiddet davranışları nasıldır?
1 O-

Öğrencilerin

bulundukları

sınıfa göre matematik

öğretmenlerinin

öğretimi

sağlama davranışı algıları arasında nasıl bir fark vardır?
11-

Öğrencilerin

bulundukları

sınıfa

göre

matematik

öğretmenlerinin

sınıf

yönetimi davranışı algıları arasında nasıl bir fark vardır?
12-

Öğrencilerin

bulundukları

sınıfa

göre

matematik

öğretmenlerinin

şiddet

davranışları algıları arasında nasıl bir fark vardır?
13-

Öğrencilerin bulundukları sınıfa göre matematik kaygıları arasında nasıl bir

fark vardır?
14-

Öğrencilerin

cinsiyetlerine

göre matematik kaygıları arasında nasıl bir fark

Öğrencilerin

cinsiyetlerine

göre matematik öğretmenlerinin

vardır?
15-

şiddet davranışı

algıalrı arasında nasıl bir fark vardır?
16-

Öğrencilerin

matematik dersini gördükleri dile göre başarı notları arasında

nasıl bir fark vardır?
17-

Öğrencilerin

öğretmenlerinin
18-

matematik

dersini

gördükleri

dile

göre

matematik

öğretimi sağlama algıları arasında nasıl bir fark vardır?

Öğrencilerin

matematik

dersini

gördükleri

dile

göre

matematik

öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışı algıları arasında nasıl bir fark vardır?
19-

Öğrencilerin

matemati~

dersini

gördükleri

dile göre matematik

kaygıları

dersini

gördükleri

dile göre

matematik

çalışma

gördükleri

dile göre

matematik

çalışma

arasında nasıl bir fark vardır?
20-

Öğrencilerin

matematik

sıklıkları arasında nasıl bir fark vardır?
21-

Öğrencilerin

matematik

dersini

süreleri arasında nasıl bir fark vardır?
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Araştırmanın Ele Aldığı Ortam
Araştırma

ortaöğretim

6.,

7.

ve

8.

sınıf

öğrencileri

ile

matematik

öğretmenlerinin matematik dersi sırasında etkileşimde bulundukları sınıf ortamını ele
almaktadır.

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2009-201O öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı ortaöğretimde okuyan 6.,
7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. KKTC genelinde genel ortaöğretime bağlı
27 devlet okulunda (ortaokul, lise ya da kolej) toplam 8193 tane 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencileri mevcuttur. Araştırmada örneklemi, 11 farklı devlet okulundan 6., 7. ve 8.
sınıf mensubu olmak üzere toplam 674 öğrenci oluşturmuştur. Anketler 674 kişiye
uygulanmış, ancak 548'i geçerli kabul edilmiştir. Uygulanan anketlerin %81 'i geçerli
kabul edilmiştir.
Araştırmada, iki aşamalı küme örneklemesi kullanılmıştır. İlk aşamada
çalışmanın yapılacağı okullar belirlenmiştir. İkinci aşamada her 6., 7. ve 8. sınıf için
kapasiteleri doğru orantılı olacak şekilde tesadüfi örnekleme ile sınıflar belirlenmiştir.
Okullardaki sınıflar seçilirken aynı matematik öğretmeninin girdiği sınıfların
olmamasına, İngilizce dilinde ve Türkçe dilinde matematik dersini gören öğrenci
sayılarının denk olmasına ve kız-erkek sayılarının denk olmasına önem verilmiştir.
Örneklemi oluşturan grubun sınıflara, cinsiyete ve matematik dersi öğretim
diline göre frekans dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin sınıflara göre cinsiyet dağılımları
Cinsiyet

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

Toplam

Kız

129

65

84

278

Erkek

119

73

78

270

Toplam

248

138

162

548

Tablo 1'de, araştırma için seçilen örneklemin sınıflara göre cinsiyet dağılımı
belirtilmiştir. Araştırmada 6. sınıflar 129 kız, 119 erkek öğrenci olmak üzere toplam
248 kişi, 7. sınıflar 65 kız, 73 erkek öğrenci olmak üzere toplam 138 kişi ve 8. sınıflar
84 kız, 78 erkek öğrenci olmak üzere toplam 162 kişidir. Tüm değerlendirilen anket
toplamı 548 öğrencidir.
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Tablo 2. Öğrencilerin sınıflara göre matematik dersi öğretim dili frekans dağılımları
Matematik
6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

Toplam

İngilizce

136

44

80

260

Türkçe

112

94

82

288

248

138

162

548

Öğretim Dili

--

Toplam

Tablo 2'de, araştırma için seçilen örneklemin sınıflara göre öğrencilerin
matematik dersini gördükleri öğretim dili dağılımı belirtilmiştir. Araştırmada 6.
sınıfların 136'sı matematik dersini İngilizce dilinde, 112'si de Türkçe görmektedir. 7.
sınıfların 44'ü matematik dersini İngilizce dilinde görürken, 94'ü de Türkçe dilinde
öğretimi almaktadır. 8. sınıflarda 80 kişi matematik dersini İngilizce, 82 kişi ise
matematik dersini Türkçe dilinde görmektedir. Toplamda araştırma örneklemini
oluşturan tüm ortaokul öğrencilerinin 260'1 matematik dersini İngilizce dilinde, 288'i
de matematik dersini Türkçe dilinde görmektedir.

Veri Toplama Teknikleri
Araştırma
görüşlerinden

verileri,

araştırmanın

yararlanılarak

örneklemini

oluşturan

oluşturulmuştur. Araştırmanın

öğrencilerin

belirlenen

amaca

ulaşması için gerekli olan veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen "Matematik
Öğretmeni Değerlendirme Envanteri" ve Recep Bindak tarafından geliştirilmiş olan
"Matematik Kaygı Ölçeği" ile toplanmıştır.
Araştırma amacına yönelik olarak hazırlanan anket formu ortaöğretim
öğrencilerine uygulanacak şekilde üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü
olan kişisel bilgiler bölümünde öğrencileri tanımayı amaçlayan maddeler yer
almaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin cinsiyeti, hangi sınıfta okumakta oldukları,
matematik dersini hangi dilde gördükleri, matematik öğretmenlerinin cinsiyeti,
öğrencilerin matematik dersi karne notu, matematik dersine çalışma sıklığı ve
çalışma sürelerini belirlemeye yönelik toplam yedi soru maddesine yer verilmiştir.
Matematik Öğretmeni Değerlendirme Envanteri (MÖDE):
Öğrencilere verilen anketin ikinci bölümünü oluşturan "Matematik Öğretmeni
Değerlendirme Envanteri" (MÖDE) literatür taraması ve pilot uygulama yapılarak
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araştırmacı

tarafından

geliştirilmiştir.

Geliştirilen

anket formuna

kapsam geçerliliği

için beş uzman görüşü alındıktan sonra son şekli verilmiştir.
Anketin

ikinci

bölümünde toplam 39 madde yer almaktadır.

sorularımız,

daha önce değişik anket formlarında

çalışmaları

yapılmış

hazırlanmıştır.
sağlama

Ilk

maddeler

arasından

seçilmiştir.

12 madde ile öğrencilerin

davranışları

algılarını,

matematik öğretmenlerinin

bunu

eden

geçerlik ve güvenirlik

Maddeler

matematik

takip

sınıf yönetimi

kullanılmış

17

Seçilen anket

üç faktör olarak

öğretmenlerinin
madde

davranışları algılarını,

de öğrencilerin matematik öğretmenlerinin şiddet davranışları

ile

diğer

öğretimi

öğrencilerin
1 O madde ile

algılarını saptamak

amaçlanmıştır. Anketin bu bölümünde öğrencilerin maddelerde belirtilen durumlara
ne derecede katıldıklarını belirlemek amacıyla, "Her Zaman", "Çoğu Zaman", "Ara
Sıra", "Hemen Hemen Hiç" ve "Hiç"
kullanılmıştır.

ifadelerinden oluşan beşli Likert tipi ölçek

Anket formunun güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha katsayısı

hesaplanmıştır. MÖDE anketinin Cronbach Alpha katsayısı 0,93 olarak bulunmuştur.
İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği:
Ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygılarını belirlemek amacıyla anketin
üçüncü bölümünde yer alan 1 O madde, Recep Bindak tarafından 2005 yılında
geliştirilmiş olan "ilköğretim

Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği"dir.

tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayısı 0,84 olarak belirtilmiştir.
diğer

bölümlerde

kullanılmış olan

derecelendirilmiş

beşli

Ölçeğin iç

Bu bölümde de
likert

tipi

ölçek

kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olan anket, örnekleme alınan okullardaki toplam 674
öğrenciye dağıtılmış

fakat çeşitli nedenlerden dolayı değerlendirmeye 548 anket

uygun görülmüştür.

Veri Analizi
Araştırmada verilerin analizi için SPSS 16 programı kullanılmıştır.
normal dağılım

gösterip göstermedikleri

Kolmogorov-Smirnov

Verilerin

testi ile ortaya

konmuş, normal dağılım göstermemiş olmalarından dolayı ileriki testler parametrik
olmayan
çıkarılırken

testler

yardımıyla

gerçekleştirilmiştir.

Korelasyonel

ilişkiler

ortaya

Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon kat sayısı kullanılmıştır.

Araştırma ile ortaya çıkan değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı
durumları Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U Testleri yardımıyla yorumlanmıştır.
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Araştırmada Etik
Verilerin toplanmasında hazırlanan anketin uygulanması için gerekli izin
başvurusu KKTC Milli Eğitim-Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi
Müdürlüğü'ne yapılmıştır. Alınan izin ile örnekleme girmesi uygun görülen okullara
gidilerek, okul yöneticileri ile anketin nasıl uygulanacağı konusunda görüşülmüştür.
Anketler uygun görülen sınıflara giren öğretmenler aracılığı ile öğrencilere
uygulatılmış ve o anda toplatılmıştır. Anketi uygulayan öğrencilerden kendi isimleri
ve değerlendirdikleri matematik öğretmenlerinin isimleri istenmemiştir.

Sınırlılıklar
Araştırmanın güçlü yönlerinin yanı sıra bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.
Araştırmanın kısıtlı bir zaman diliminde ve belirli sayıya sahip örneklemle
uygulanması sonuçlarda sınırlılık ortaya koyabilecek etkenler arasındadır. Örneklem
2009-201O öğretim yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi'ne bağlı değişik devlet okullarından
seçilmiş altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda okuyan 548 öğrenci ile sınırlıdır.
Araştırmanın

sınırlılıklarından bir

diğeri

ise araştırma

sonuçlarına

sadece

öğrencilerin matematik öğretmenleri hakkında sahip oldukları algılara bakılarak
ulaşılmış olmasıdır. Bu durum tek taraflı bir değerlendirmedir.
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BÖLÜM IV
BULGULAR

VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırmanın örneklemini

oluşturan öğrencilerin, matematik

öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları, öğretimi sağlama davranışları ve şiddet
davranışları hakkındaki algılaları ile matematik kaygıları arasındaki ilişkileri belirmek
amacıyla uygulanan anket çalışması sonuçlarından

elde edilen bulgular yer

almaktadır.

Faktörlerin Normal Dağılım Durumlarının İncelenmesi
Çalışmada sürekli değişkenlere ilişkin elde edilen verilerin normal dağılım
sergileyip

sergilemedikleri incelenmiş

ulaşılmıştır.

ve dağılımın normal olmadığı sonucuna

Çalışmada incelenen dört faktöre ait normallik testleri aşağıdaki Tablo

3'de sunulmuştur.

Tablo 3. Faktörlerin normal dağılıma uygunluğuna ilişkin analiz sonuçları
Kolmogorov-Smirnov
istatistik

sd

p

Öğretimi sağlama

0.132

548

0.00

Sınıf yönetimi

0.089

548

0.00

0.206

548

0.00

0.129

548

0.00

-

Şiddet

-

Kaygı

Dört faktörden elde edilen veriler normal dağılım sergilememektedir (p<0.05).

MÖDE Anketi Maddelerinin Değerlendirilmesi
MÖDE anketinin ikinci bölümündeki 39 madde kendi içinde gruplandırılmış
maddelerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler matematik öğretmenlerinin
öğretimi sağlama davranışlarını 1 'den 12'ye kadar olan maddelerle, sınıf yönetimi
davranışlarını

13'ten 29'a kadar olan maddelerle ve şiddet davranışlarını
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30'dan

39'a kadar olan maddelerle

değerlendirmişlerdir.

Bu maddelerin

ortalamaları

ve

standart sapmaları aşağıda Tablo 31, Tablo 32 ve Tablo 33'de verilmiştir.
Maddelerin değerlendirmesi Her Zaman (4.21-5.00), Çoğu Zaman (3.41-4.20),
Ara Sıra (2.61-3.40),

Hemen Hemen Hiç (1.81-2.60), Hiç (1.00-1.80) şeklinde

yapılmıştır.

Tablo 4. Matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları değerlendirmesi

Ortalama

Standard
Sapma

8. Matematik öğretmenim, ilk örneklerin nasıl
yapılacağını çözerek bize yol gösteriyor.

4.57

0.899

1 O. Matematik öğretmenim,
cevap veriyor.

4.31

1.011

4.30

1.034

11. Matematik öğretmenim, ödev veriyor.

4.24

0.937

6. Matematik öğretmenim, konuların daha iyi
anlaşılması için değişik örnekler veriyor.

3.96

1.158

12. Matematik öğretmenim, yaptığımız ödevleri
kontrol ediyor.

3.96

1.203

1.
Matematik
öğretmenim,
önceden
öğrendiklerimizle yeni bilgileri ilişkilendiriyor.

3.86

0.974

7. Matematik öğretmenim, derse aktif katılımımızı
sağlıyor.

3.86

1.272

2. Matematik öğretmenim, öğrendiğimiz konuları
diğer konular ile ilişkilendiriyor.

3.61

1.065

3. Matematik öğretmenim, öğretim yılının başında
dersle ilgili öğreneceklerimiz hakkında bilgi veriyor.

3.52

1.399

5. Matematik öğretmenim, konu ve kavramları
günlük yaşamla ilişkilendiriyor.

3

1.305

4. Matematik öğretmenim, dersi anlaşılmayacak
kadar hızlı işliyor.

1.18

1.348

Öğretimi Sağlama Davranışları

9. Matematik
düzeltiyor.

öğretmenim,

sorulan sorulara
yanlışları

anında

Matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları genelde Her Zaman ve
Çoğu Zaman seçenekleriyle değerlendirilmiş,

sadece madde 5

(Matematik

öğretmenim, konu ve kavramları günlük yaşamla ilişkilendiriyor) Ara Sıra (X=3)
düzeyinde değerlendirilmiştir.
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Öğrenciler,

dersin

örneklendirilmesi,

öğretmenin

yanlışların

düzeltilmesi,

belirtirken,

matematik

yaşamaktadırlar.

değiştirme

sınıf

konuların
model

gidişi,

oluşu,

dersinin
ve

günlük

bir farklılaşma

bağını

sağlanması,

memnuniyetlerini

kuramama

araştırmada

davranış

devlet okulu ve özel okullardaki
stratejilerinde

katılımlarının

yaptıkları

kullandıkları

ilişkilendirilmesi,

durumlarında

hayatla

Alkış(2004)

ortamında

kavramların

derse

sorulara cevap verilmesi

Güleç

öğretmenlerin
incelemişler,

işlenişi,

genel

değiştirme

öğretmenlerin

sıkıntısı
olarak

stratejilerini

kullandıkları

olup olmadığı saptanmaya

davranış

çalışmışlardır.

Buna göre devlet okullarında görev yapan öğretmenler sınıf içerisinde başvurdukları
davranış

değiştirme

maddesini

Her

stratejileri

Zaman

arasında

olarak

"öğrenciyi

derse

değerlendirmişlerdir.

Bu

katmaya

madde

çalışırım"

bu

çalışmada

öğrenciler tarafından Çoğu Zaman (X=4) değerini almıştır. Buradan öğretmenlerin
genelde öğrencileri derse katmaya çalıştıkları,

fakat öğrenciler tarafından her zaman

değil de çoğu zaman bu şekilde algılandığı söylenebilir.
Alkan,

Güzel

hangi etkenlere
öğretmeninin
amacıyla

lise 1,

matematiğin
düşünce

de

aşamalarında
sağlanabilir
olmak

matematik

seçilemediğini

ortaya

üretken

belirlenmesi

okuyan

görüşülen

ve matematik

olmak

Deneklerin

istediklerini

farklı yaklaşımlar

kullanılarak

ile bir çalışma

%90'ı,

ilişkilendirilemediğini

vurgulamışlardır.

çıkmıştır.

öğrenciler

öğrencilerin

günlük yaşamda kullanımı ve gerekliliği

kendilerinin

aktif

araştırmada

üretemediği

yönelik tutumlarının

ile değişikliğe olan katkısının ortaya konulması

günlük yaşamla yeterince

yaşamdan

matematiğe

gösterdiğinin

lise 2 ve lise 3 sınıflarında

Yapılan

kavramların

öğrencilerin

bağlı olarak değişiklik

bireysel davranışları

yapmışlardır.

günlük

ve Elçi(2004)'ün

matematiksel

ve örneklemelerin

Dolayısı

ile

de

öğrencilerin

konusunda çok fazla olumlu
%96'sı

kavram

belirtmiştir.

Bir

her öğrencinin

oluşumunda

kavramın

oluşum

o kavramı

anlaması

görüşünde birleşilmiştir (%82). Bununla birlikte öğrencilerin öğrenmede
istedikleri

sonucu

öğretmenlerini

ortaya

çıkmaktadır.

Bu

çalışmada

bu konuda yüksek değerlendirmede

öğrencilerin

bulunmuş olmaları

öğretimde olumlu bir durumdur.
Madde 13 (Matematik öğretmenim,
değerlendirilmiş,

ancak

madde

ödev veriyor) Her Zaman (X=5) şeklinde

14 (Matematik

kontrol ediyor) Çoğu Zaman (X=4) şeklinde
daha az puanlanması

durumunda

öğretmenim,

değerlendirilmiştir.

matematik öğretmenlerinin

kontrol etmedikleri söylenebilir.
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yaptığımız

ödevleri

Ödev kontrolünün
verdikleri her ödevi

Öğrencilerin

matematik

öğretmenlerinde

sıkıntılı buldukları

olan Madde 4 (Matematik öğretmenim, dersi anlaşılmayacak
(X=1) değerlendirmesi

almıştır. Öğrencilerin

durumlardan

biri

kadar hızlı işliyor) Hiç

matematik öğretmenlerinin

dersi işleyiş

hızında bir şikayetleri olmadığını anlayabiliriz.
Tablo 5. Matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları değerlendirmesi

Ortalama

Standard
Sapma

21. Matematik öğretmenim, herkese eşit davranıyor.

4.05

1.366

26. Matematik öğretmenim güleryüzlüdür.

3.99

1.281

23. Matematik öğretmenimin,
bize birebir yardımcı olur.

3.90

1.324

3.85

1.279

3.77

1.287

3.74

1.315

25. Matematik öğretmenim, bizimle matematik dersi
ile ilgili sağlıklı iletişim kuruyor.

3.67

1.328

24. Matematik öğretmenim, bizi sınıfta etkin hale
getirecek, hoşgörü ve davranışlar sergiliyor.

3.66

1.315

28. Matematik öğretmenim
dersinden sıkılmıyorum.

3.66

1.488

3.58

1.398

3.46

1.351

3.44

1.41 O

3.40

1.392

3.13

1.482

13. Matematik öğretmenim, ders sırasında sorun
çıkardığımızda sınıftaki yerlerimizi değiştiriyor.

2.84

1.390

14. Matematik öğretmenim, sınıfta tahta ve tebeşir
dışında öğretim aletleri kullanıyor.

2.42

1.488

18. Matematik öğretmenim, derste değişik yarışma
ve benzeri etkinlikler kullanarak bizi motive ediyor.

2.30

1.31 O

Sınıf Yönetimi Davranışları

16. Matematik öğretmenim,
uyguluyor.

dersi anlamadığımızda
sınıfta belirlediği kuralları

29.
Matematik
öğretmenim
aramızda dolaşıyor.
27.
Matematik
öğretmenim,
hatalara karşı sabırlıdır.

15. Matematik öğretmenim,
belirliyor.

sınıf

içinde

sınıfta

sayesinde

bizim

yaptığımız

matematik

sınıf kurallarını önceden

19. Matematik öğretmenim,
dersi anlamadığımız
zaman dersi farklı şekilde vererek anlamamızı
sağ!!y_or.
20. Matematik öğretmenim, matematik çalışmaları
için bizi cesaretlendiriyor.

22. Matematik öğretmenim, dersi anlatırken yaptığı
el, kol hareketleri, yüz ifadeleri konuyu daha iyi
anlamamızı sağ!!y_or.
17. Matematik öğretmenim, konuya olan ilgimizi
artırmak için bize çeşitli aktiviteler yaptırır.
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Öğrencilerin

matematik

değerlendirmelerinde

sınıf

Her Zaman (X=5) derecesini

Çoğu Zaman
matematik

öğretmenlerinin

(X=4) değerlendirmesini

öğretmenlerinin

sınıf

alan maddelere

kurallarını

davranışlarını

alan hiçbir madde çıkmamıştır.

belirlemede

herkese anlaşılır biçimde aktarmaya çalışmada,
ve demokratik davranmada,

yönetimi

ve

bakıldığı

zaman,

uygulamada,

dersi

öğrencileri cesaretlendirmede,

eşit

bireysel yardımcı olmada, ilgili, hoşgörülü davranmada,

ders içerisinde iletişim kurmada,

güleryüzlü,

sabırlı,

eğlenceli olmada,

sınıfın her

yerine ulaşmada öğrenciler tarafından olumlu bulunduğu söylenebilir.
Karakoç(1998),
Yönetimindeki

"Çanakkale

Yeterlikleri"

Iii

konulu

İlköğretim

çalışmasında;

öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki
önerileri

geliştirmesini

öğrencilerin

Kurumları

amaçlamıştır.

Öğretmenlerinin

ilköğretim

Sınıf

kurumlarında

görevli

sorunlarının açığa çıkarılmasını ve çözüm
Araştırmada

elde

edilen

sınıfta ve okulda kurallara uygun davranmaları

"Öğretmenlerin,

için gerekli önlemleri

almaya ve onlara rehberlik yapmaya önem verme" davranışının hem yöneticiler hem
de öğretmenler "oldukça" düzeyinde değerlendirildiğini

belirtmişlerdir. Araştırmacı bu

sonuçları sınıf yönetimi açısından olumlu olarak değerlendirmektedir

(Şentürk ve

Oral, 2008).
Öğrenciler,
öğrencilerin

matematik

yerlerini

öğretmenlerinin

değiştirme

öğretim aletlerinin kullanılmasını,
yaptırılmasını,

yoluna gittiğini,

ders

sırasında

sorun

çıkaran

sınıfta tahta ve tebeşir dışında

konuya olan ilgiyi artırmak için çeşitli aktiviteler

dersi anlatırken yapılan el, kol hareketleri, yüz ifadeleri konuyu daha

iyi anlamamızı sağlıyor durumunu Ara Sıra (X=3) şeklinde değerlendirmişlerdir.
En az değerlendirmeyi

madde 18 (Matematik

yarışma ve benzeri etkinlikler kullanarak

öğretmenim,

derste değişik

bizi motive ediyor) Hemen Hemen Hiç

(X=2) şekliyle almıştır.
Güleç

ve

Alkış(2004),

ortamında kullandıkları
maddelerin

"sınıfın

kurallarını

materyalleri

çalışmada

devlet

davranış değiştirme stratejilerini

sonuçlarıyla,

değerlendirdikleri

yaptıkları

bu çalışmada

dereceler

benzerlik

hatırlatırım",

kullanırım",

göstermektedir.

"öğrencinin

"öğrencilerin

öğrencilerin

ilgisini

arasında

öğretmenlerinin

incelerken elde ettiği bazı
matematik

öğretmenlerini

Öğretmenler

çekmek
dolaşmaya

"öğrencinin yerini değiştiririm" şeklinde değerlendirmelerde

çoğunlukla

için çeşitli

öğretim

başlarım",

bazen

bulunmuşlardır.

Alkan, Güzel ve Elçi(2004)'ün yaptıkları çalışmaya katılan öğrencilerin
matematik
kullanmasını

öğretmenlerinin,
böylelikle,

derste

öğretmenin

jest,

mimik

ve

vücut

sınıfa hakim olacağını,
100

sınıf

hareketlerini

%40'1
etkili

bunun da matematik

derslerinin

daha verimli

tartışılmasını
(Matematik
konuyu

sağlayacağını
öğretmenim,

matematik

göstermektedir.

dersi

Alkan,

Ara Sıra

yarışma

ve benzeri

konuya olan ilgimizi

etkinlikler

şeklinde

madde 22'yi

18'i

değerlendirmiş

aynı çalışmalarında

deneklerin

oyunlar, etkinlikler kullanılarak
Öğrencilerin,

artırmak

(Matematik

kullanarak

yüz ifadeleri

kadar yeterli bulmadıklarını

dile getirmişlerdir.

ve madde

daha verimli

öğrencilerin

(X=3)

animasyonları,

arzuladıklarını

(X=3)

(.X=2) derecelerinde

Ara Sıra

bu yönde gerektiği

bilgisayar

öğretmenim,

sınıfta konuların

yaptığı el, kol hareketleri,

Güzel ve Elçi(2004)'nin

daha çekici kılınmasını

yaptırır)

sağlıyor)

bir

Bu çalışmada

anlatırken

öğretmenlerini

öğrenme ortamının

(Matematik

gürültüsüz

belirtmişlerdir.

daha iyi anlamamızı

olmaları,

%84'ü

geçmesini,

için

Madde 17'yi

bize çeşitli

öğretmenim,

bizi motive ediyor)

aktiviteler

derste

değişik

Hemen Hemen Hiç

değerlendirmiş

olmaları bu yönde daha fazla talepleri olduğunu

ve Elçi(2004),

Öğretmenlerin

ortaya koymaktadır.
Alkan,

Güzel

becerisi

ile ilgili

araçların

kullanıldığını

ve

olarak

data-show

kullanımı,

öyle geliştirilmiş

derslerde değişik

kaynakların

kullanılmadığını

kullanımı

da

sunumları

ile sınırlıdır.

olayların

değişik

da belirtmişlerdir.
öğretim

yalnızca

hazır
%92'si

değişik test soruları ve

Buna

düşünüldüğü

karşılık

ve değişik

Madde 14'e (Matematik

öğrencilerin

101

değil,

bilgisayar

ÖSS'ye yönelik soruların

aletleri kullanıyor)

söylenebilir.

edilen

Ayrıca öğrencilerin

yararlanıldığını,

vurgulamışlardır.

ile bu çalışmadaki

konuda yeterli bulmadıkları

kullanım

gönye ve pergel gibi

sözü

Ancak söz konusu kaynaklardan

sınıfta tahta ve tebeşir dışında
(Ara Sıra (X=3))

Burada

ve etkinlik

dershane kitaplarından

irdelendiği,

iletki,

araç-gereç

Küçük bir kesimi (%4) de derslerde bilgisayar

animasyon

bulunduğunu

yaklaşımlarının

tepegöz,

vurgulamışlardır.

sunumlarında

belirtmişlerdir.

çözümlerinin

%43'ü

belirtmişlerdir.

kullanıldığını

paket programların

çözüldüğü

öğrencilerin

derslerde

yapılan

de matematik

kavramsal
yorumlandığı
öğretmenim,

değerlendirme

_öğretmenlerini

bu

Tablo 6. Matematik öğretmeni şiddet davranışları değerlendirmesi

Şiddet
31.
Matematik
başlıyor.
30. Matematik
veriyor.

Davranışları

öğretmenim,

dinlemeden

kızmaya

öğretmenim,

bir görev verirken emir

32. Matematik öğretmenim,
konuşuyor.

küçük düşürücü şekilde

35. Matematik öğretmenim, matematiksel
yaptığımızda çok sert eleştiriyor.

yanlışlar

Ortalama

Standard
Sapma

1.17

1.419

1.15

1.307

0.93

1.333

0.67

1.160

34. Matematik öğretmenim,

öğrencileri tehdit ediyor.

0.50

1.086

33. Matematik öğretmenim,

küfürlü konuşuyor.

0.42

1.012

0.37

0.961

37. Matematik öğretmenim, sinirlendiğinde saçımızı I
kulağımızı çekiyor.

0.36

0.924

36. Matematik öğretmenim, kızınca tokat atıyor.

0.33

0.906

38. Matematik öğretmenim, defter /cetvel kullanarak
bize vuruyor.

0.28

0.820

39. Matematik öğretmenim,

defter I cetvel I kitap I

tebeşir I kalem gibi cisim fırlatır.

Genelde çalışmaya katılan öğrencilerin matematik öğretmenlerini şiddet
davranışları bakımından değerlendirmeleri olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Bir
çok madde Hiç (.X=1) derecesini almıştır. Ancak, birkaç madde vardır ki Hemen
Hemen Hiç (.X=2) derecesinde değerlendirilmiş, bununla birlikte çok az da olsa
sınıflarda şiddetin varlığını sezinlememize sebep olmaktadır. Madde 30'dan madde
35'e kadar sözel şiddet, madde 36'dan madde 39'a kadar fiziksel şiddetin durumu
ortaya konulmaktadır.
Çalışma sonucunda öğrenciler matematik öğretmenleri tarafından fiziksel
şiddete Hiç (.X=1) maruz kalmadıklarını belirtmişlerdir. Sözel şiddeti az da olsa
hissettikleri maddeler madde 30 (Matematik öğretmenim, bir görev verirken emir
veriyor), madde 31 (Matematik öğretmenim,

dinlemeden kızmaya başlıyor) ve

madde 32'dir (Matematik öğretmenim, küçük düşürücü şekilde konuşuyor). Bu
maddeler Hemen Hemen Hiç (.X=2) derecesinde değerlendirilmişlerdir. Sözel şiddet
içeren diğer maddeler Madde 33 (Matematik öğretmenim,

küfürlü konuşuyor),

madde 34 (Matematik öğretmenim, öğrencileri tehdit ediyor) ve madde 35
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(Matematik öğretmenim, matematiksel yanlışlar yaptığımızda

çok sert eleştiriyor) Hiç

{X=1) derecesinde değerlendirilmişlerdir.
Bu bulgulara
olmaları,

bakarak öğretmenlerin

onları küçük düşürücü

öğrencilere emir vererek görev veriyor

hissettiren

söylemlerde

bulunmaları

şiddeti bir

şekilde üzerlerinde hissetmelerine sebebiyet verdiği görülmektedir.
Güleç ve Alkış{2004)'ın
şiddet uygularım"

çalışmalarında

öğretmenlerin

"Öğrenciye

fiziksel

maddesine %85 Hiçbir Zaman ve % 13 Nadiren şeklinde verdikleri

yanıtlar, az da olsa fiziksel şiddetin varlığını ortaya çıkarır niteliktedir.
içeren "Öğrenciyi

eleştiririm"

(%4) şeklinde yanıtlanmış,

maddesi çoğunlukla

Bazen,

Sözel şiddet

az da olsa Her Zaman

"Öğrenciyi tehdit ederim" maddesi %83 Hiçbir Zaman ve

% 15 Nadiren şeklinde yanıtlanmıştır.
Deveci ve Açık(2002)'ın
görülme

sıklığını

öğrencilerine
tarafından

saptamak

temel amacı aile içinde çocuğa yönelik şiddetin
olan

anket aracılığıyla
fiziksel

şiddete

çalışmalarında,

ulaşılmıştır.

maruz

ilköğretim

Bu öğrencilere

kaldıkları

5.

ve

8.

sınıf

ne sıklıkta ve kimler

sorulmuştur.

Öğrencilerin

%74'ü

hayatlarında en azından bir kez fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirmişlerdir.

Bu

öğrencilerden

ve

%23'ü

babalarının,

% 14'ü ise öğretmenlerinin

%20'si

arkadaşlarının,

%16'sı

kendilerine fiziksel şiddet uyguladıklarını

annelerinin

ifade etmişlerdir

(Kapcı, 2004).
Mahiroğlu
hakkında

ve Buluç(2003)'un

yaptıkları araştırmada

başvurulan yöntemlerin
sopayla

% 52,6

vurma olduğudur.

(1993)'un

ortaöğretim okullarında uygulanan fiziksel ceza

belirttikleri fiziksel ceza uygulamalarında
ile tokatlama,

Mahiroğlu

en çok

% 17,9 ile kulak çekme, % 14,8 ile

ve Buluç(2003)'ün

aktardığı

gibi Gözütok

araştırma bulgularına göre de öğrencilere en çok uygulanan fiziksel ceza

şekilleri tokatlama, kulak çekme, saç çekme, sopa ile vurma, tebeşir ve silgi fırlatma,
tekmeleme gibi cezalardır.
Ülkemize

bakıldığı

zaman

bu bulgulara

hiç denecek

kadar

az sayıda

raslanılmış olması eğitim adına olumlu bir durumdur.

Korelasyon Analizleri
Araştırmadaki faktörlerden öğretimi sağlama, sınıf yönetimi, şiddet ve kaygı
normal dağılıma sahip olmadıkları için, bu verilerle ilgili korelasyonel ilişki ortaya
çıkarılırken Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Buna
göre, araştırma sorularına cevaplar getirilmeye çalışılmıştır.
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Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin

öğretimi sağlama davranışları ile sınıf

yönetimi davranışları hakkındaki algıları arasındaki ilişki nasıldır?

Öğrencilerdeki matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları ile sınıf
yönetimi davranışları algıları arasındaki ilişkiye Spearman Brown Sıra Farkları
korelasyon katsayısı ile bakılmıştır.
Tablo 7. Öğrencilerdeki matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları ile sınıf
yönetimi davranışları algıları arasındaki ilişki
Oğretimi Sağlama
Sınıf Yönetimi

N

r

p

548

0.746

0.00

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin öğretimi
sağlama ile sınıf yönetimi davranışları algıları arasında pozitif yönde yüksek
derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.746; p<0.05).
Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları ve
öğretimi sağlama davranışları değerlendirmeleri doğru orantılı bir ilişkiye sahiptir.
Oral(2000), "Öğretmen Adaylarının Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin
Öğretim Davranışlarına ilişkin Algıları" başlıklı çalışması ile öğretmenlerin öğretim
davranışlarını belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin
"ara sıra" düzeyinde gösterdikleri davranışlardan bazıları "öğrencilere derste
kazanacakları hedef davranışları söyleme, sınıftaki bütün öğrencilerle iletişim kurma,
görsel-işitsel araçları etkili kullanma, öğrencilerin derse ilgisini canlı tutma"
davranışlarıdır.

"Sık

sık"

düzeyinde

gösterilen

davranışlardan

bazıları

ise

"öğrencilerin dikkatini o gün işlenecek konuya çekme, dersi işlerken öğrencilerin
düzeyini dikkate alma, zamanı etkili kullanma, öğrencilerin derse aktif katılımını
sağlama, öğrencilerle göz iletişimi kurarak sınıfı denetim altında tutma, dersi sözel
olmayan davranışlarla destekleme, ders bitmeden önce konunun önemini tekrar
açıklama" davranışlarıdır. "Her zaman" düzeyinde gözlenen tek davranış ise "İçeriği
açık ve anlaşılır bir şekilde sunma" davranışıdır (Şentürk ve Oral, 2008).
ira(2004}, "Etkili Sınıf Yönetimi ve Aktif Öğrenme"yi konu alan çalışmasında
şu bulgulara yer vermektedir: Etkili sınıf yönetiminde, öğretmenin sadece
istenmeyen davranışların önlenmesi için çaba göstermesi ve öğrencilerin sessizce
oturmalarını sağlaması istenen bir davranış değildir. Etkili bir sınıf yönetimi için,
sınıftaki ilişki düzeninin öğrencilerle birlikte oluşturulması,
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sınıftaki olayların

sonuçlarından
duygusal,

çok nedenlerinin

sosyal,

öğrencilerden
bireysel

cinsel,

gelişim

gelişim

uygulanması
gerçekleşebilir

özelliklerine

de önem

tarafından

çevresinin

akademik

başarıyı yükselttiği

öğretmen

Lise öğrencileri

verilmesi

yapılan

bir

tarafından

belirtilmiştir

dikkate

beklenmesi,

ayrıca öğrencilerin

ve öğrenci

merkezli

alınması,

bir öğretimin
ile

istedikleri

öğretme-öğrenme

araştırmasında,

sağlanmasının,

öğretmenlerin

yöntemlerin,

öğrencilere
öğrenme

istedikleri
kalitesi

ve

(Topal, 2007).

öğrenme

kalitesini ve öğrenci başarısını

atmosferinin

zihinsel,

özelliklerinin

araştırmada;

üzerinde gerçekleştirilen

öğrencilere

kullandığı

uygun davranışlar

fiziksel,

Sonuç olarak aktif öğrenme ancak etkili bir sınıf yönetimi

öğrenme

çıktılarının

gelişim

öğrencilerin

(Şentürk ve Oral 2008).

Ekinci(2000)

1983);

törel ve diğer

düzeylerine

gerekir.

üzerinde durulması,

bir çalışmada

çevresinin
yükselttiği

da (Fraser ve Fisher,

sağlanmasının,

belirlenmiştir.

öğrenme

Hunt(1987);

sınıf

sürecinde önemli bir unsur olduğunu ortaya koyan
öğrenciye

öğrenci başarısını

karşı davranışlarının
etkilediğini

ve sınıf

ortamında

vurgulamıştır (Topal, 2007).

Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları ile
şiddet davranışları hakkındaki algıları arasındaki ilişki nasıldır?
Öğrencilerdeki matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları ile şiddet
davranışları algıları

arasındaki ilişkiye Spearman Brown Sıra Farkları

korelasyon

katsayısı ile bakılmıştır.
Tablo 8. Öğrencilerdeki matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları

ile

şiddet davranışları algıları arasındaki ilişki
Oğretimi sağlama
Şiddet

Tablo 8 incelendiğinde

N

r

p

548

- 0.536

0.00

öğrencilerdeki

matematik öğretmenlerinin

öğretimi

sağlama ile şiddet davranışları algıları arasında negatif yönde orta derecede anlamlı
bir ilişki bulunmuştur (r = - 0.536; p<0.05).
Korelasyon sonucuna göre, matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama
davranışları ile şiddet davranışları hakkındaki öğrenci algıları ters orantılı
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bir ilişkiye

sahiptir. Öğretimi sağlamanın olumlu yönde gelişmesi halinde şiddet davranışlarının
azalacağı söylenebilir.
Mahiroğlu

ve

Buluç(2003),

orta

öğretim

uygulamalarının varlığını ve derecesini belirlemek,
olumsuz

durumu

ortadan

oldukları çalışmalarında

kaldırmak

için

kurumlarında

fiziksel

ceza

eğer gerçekten uygulanıyorsa,

öneriler

geliştirmek

amacıyla

bu

yapmış

öğrencilerin % 59,S'i kendilerine lise öğrenimleri sırasında

fiziksel ceza uygulandığını, bu okullarda fiziksel cezanın bir disiplin yöntemi olarak
kullanıldığını gösterdiğini belirtmişlerdir. Fiziksel ceza uygulamalarının en büyük
oranda (% 64,8) sınıf ve ikinci sırada (% 21,2) idarede uygulanıyor olması cezaların
önemli ölçüde ders sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle uygulanıyor olduğunu
vurgulam ışlardı r.

Öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları algıları
ile matematik kaygıları arasındaki ilişki nasıldır?
Öğrencilerdeki matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları ile
öğrencilerin matematik kaygıları arasındaki ilişkiye Spearman Brown Sıra Farkları
korelasyon katsayısı ile bakılmıştır.
Tablo 9. Öğrencilerdeki matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları ile
öğrencilerin matematik kaygıları arasındaki ilişki
Oğretimi sağlama
Kaygı

N

r

p

548

- 0.371

0.00

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin öğretimi
sağlama davranışları algıları ile matematik kaygıları arasında negatif yönde orta
derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = - 0.371; p<0.05).
Korelasyon sonucuna göre, matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama
davranışlarının öğrenciler tarafından algıları ile öğrencilerin matematik kaygıları ters
orantılı bir ilişkiye sahiptir. Öğretimi sağlamanın olumlu yönde gerçekleşmesi halinde
öğrencilerdeki kaygıların azalacağı söylenebilir.
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Öğrencilerin

matematik öğretmenlerinin

sınıf yönetimi davranışları

ile şiddet

davranışları hakkındaki algıları arasındaki ilişki nasıldır?

Öğrencilerdeki matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları ile şiddet
davranışları arasındaki ilişkiye Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı
ile bakılmıştır.
Tablo 1 O. Öğrencilerdeki matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları ile şiddet
davranışları arasındaki ilişki
Sınıf yönetimi
Şiddet

N

r

p

548

-0.534

0.00

Tablo 1 O incelendiğinde öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin sınıf
yönetimi davranışları ile şiddet davranışları algıları arasında negatif yönde orta
derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = - 0.534; p<0.05).
Korelasyon sonucuna göre, öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin sınıf
yönetimi davranışları ile şiddet davranışları algıları ters orantılı bir ilişkiye sahiptir.
Sınıf yönetiminin başarısı artması halinde şiddete başvurmanın azalacağı sonucu
söylenebilir.
Arıkan(2006)'nın yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin görüşlerine göre
öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile bedensel ceza verme durumları arasındaki
ilişki (r= O. 73; p<0.01) olarak bulunduğunu belirtmiştir. İki değişken arasında yüksek
düzeyde ve anlamlı bir korelasyon vardır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri
arttıkça, bedensel ceza verme durumlarının azalmakta, sınıf yönetimi becerileri
azaldıkça ise, bedensel ceza verme durumlarının artmakta olduğu belirtilmektedir.

Öğrencilerin matematik öğretmen/erinin sınıf yönetimi davranış/arı algıları ile
matematik kaygıları arasındaki ilişki nasıldır?
Öğrencilerdeki

matematik

öğretmeni

sınıf

yönetimi

davranışları

ile

öğrencilerdeki matematik kaygısı arasındaki ilişkiye Spearman Brown Sıra Farkları
korelasyon katsayısı ile bakılmıştır.
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Tablo 11. Öğrencilerdeki matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları ile
öğrencilerdeki matematik kaygısı arasındaki ilişki
Sınıf yönetimi
Kaygı

Tablo 11

N

r

p

548

- 0.339

0.00

incelendiğinde

öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin sınıf

yönetimi davranışları algıları ile öğrencilerin matematik kaygıları arasında negatif
yönde orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = - 0.339; p<0.05).
Korelasyon sonucuna göre, öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin

sınıf

yönetimi davranışları algıları ile öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ters orantılı
bir ilişkiye sahiptir. Sınıf yönetimindeki başarının artması halinde öğrencilerdeki
matematik kaygı derecesinin azalacağı sonucu söylenebilir.
Ekinci(2000) tarafından yapılan bir araştırmada olumsuz sınıf atmosferinin;
öğrenci başarısı, tutum ve benlik kavramını olumsuz yönde etkilediği vurgulanmıştır
(Topal, 2007).

Öğrencilerin matematik

öğretmenlerinin şiddet

davranışları algıları

ile

matematik kaygıları arasındaki ilişki nasıldır?
Öğrencilerdeki matematik öğretmeni şiddet davranışları ile öğrencilerdeki
matematik kaygısı arasındaki ilişkiye Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon
katsayısı ile bakılmıştır.
Tablo 12. Öğrencilerdeki matematik öğretmeni şiddet davranışları ile öğrencilerdeki
matematik kaygısı arasındaki ilişki
Şiddet
Kaygı

N

r

p

548

0.435

0.00

Tablo 12 incelendiğinde öğrencilerdeki matematik öğretmenlerinin şiddet
davranışları algıları ile öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde
orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.435; p<0.05).
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Korelasyon sonucuna göre,
davranışları

algıları ile

öğrencilerin

matematik

matematik

kaygıları arasında

öğretmenlerindeki
doğru orantılı

şiddet

bir ilişkiden

bahsetmek mümkündür. Buna göre, öğretmenlerin şiddet davranışlarını gösterdikleri
durumlarda

öğrencilerin

matematik

kaygı

düzeylerinin

artarak

tetikleneceği

söylenebilir.
Bedensel,

sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa yüksek düzeyde maruz kalan

çocukların, düşük düzeyde maruz kalan çocuklarla karşılaştırıldıklarında,
yüksek

durumluk,

hem de daha yüksek

sürekli

kaygı

hem daha

belirtilerini

gösterdikleri

saptanmıştır (Kapcı, 2004).
Öğretmenin olumsuz tutum ve uygulamaları matematik kaygısına neden olan
bir

diğer

önemli

vurgulanmıştır.

faktör

Bekdemir(2007),

kısmının, öğretmenlerin

"genelde

başlatılmaktadır"

Bekdemir(2007)

tarafından

çalışmasında

matematik kaygısına sahip öğrencilerin

keskin, sert, aşağılayıcı ve kaba davranışları

kaygıya sahip olduklarını,
konulan;

olduğu

bu verinin,

öğrencilerdeki

Harper ve Daane(1998)
kaygı

sınıf

büyük bir
sonucunda

tarafında

öğretmenleri

ortaya

tarafından

sonucu ile örtüşmekte olduğunu da belirtmiştir.

Öğrenci Özelliklerine Göre Elde Edilen Bulgular

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bulundukları sınıfa göre matematik
öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları algıları arasında nasıl bir fark
vardır?
Ortaöğretim

6.,

7.

ve

8.

sınıflarda okuyan öğrencilerin

matematik

öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları algıları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını belirlemek için parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Testi
uygulanmıştır.
Tablo 13. Sınıflara göre matematik öğretmeni öğretimi sağlama davranışları algıları
anlam farklılığı
Sınıflar

n

Sıra Ort.

sd

g2

p

Fark

6

248

285.18

2

6.83

0.033

6-8, 7-8

7

138

287.26

8

162

247.28
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Analiz
öğretmenlerinin
belirlenmiştir

sonuçlarına
öğretimi
(X2=6.83;

göre,

6.,

7.

sağlama

p<0.05).

ve

algıları

8.

sınıf

arasında

öğrencilerinin
anlamlı

Bir başka ifade ile farklı

matematik

bir

fark

sınıflarda

olduğu

okuyan

ortaöğretim öğrencileri matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama şekillerini farklı
algılamada ve değerlendirmektedir. Bulunan anlamlı farkın hangi gruplar lehine
olduğunun anlaşılması için Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Sınıflar ikili gruplar
şeklinde test edilmiştir.

Tablo 14. Altıncı ve yedinci sınıfların matematik öğretmeni öğretimi sağlama
davranışları algıları arasındaki farklılık
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

U

p

6

248

192.87

47831.5

16955.5

0.881

7

138

194.63

26859.5

6. ve 7. sınıflardaki öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama
davranışları algıları arasında anlamlı bir fark belirlenememiştir (U=16955.5; p>0.05).

Tablo 15. Altıncı ve sekizinci sınıfların matematik öğretmeni öğretimi sağlama
davranışları algıları arasındaki farklılık
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

6

248

216.81

53769.5

17282.5

0.017

8

162

188.18

30485.5

6. ve 8. sınıflardaki öğre_ncilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama
davranışları algıları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir (U=17282.5;

p<0.05).

Sınıf ortalamaları incelendiği zaman 6. sınıfların matematik öğretmenlerinin öğretimi
sağlama davranışlarını

8. sınıflara

göre daha yüksek şekilde değerlendirdikleri

görülmektedir.
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Tablo 16. Yedinci ve sekizinci sınıfların
davranışları algıları arasındaki

matematik öğretmeni öğretimi

sağlama

farklılık

Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

7

138

162.13

22373.5

9573.5

0.032

8

162

140.60

22776.5

7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin matematik öğretmenlerinin
sağlama

davranışlarını

(U=9573.5;

algılayışları

p<0.05). Sınıf

arasında

anlamlı

bir

fark

öğretimi

belirlenmiştir

ortalamaları incelendiği zaman 7. sınıfların 8. sınıflara

göre matematik öğretmenlerinin

öğretimi

sağlama davranışlarını

daha yüksek

değerlendirdikleri görülmektedir.

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bulunduk/arı sınıfa göre matematik
öğretmen/erinin sınıf yönetimi davranışı algıları arasında nasıl bir fark vardır?
Ortaöğretim
öğretmenlerinin
olmadığını

6.,

7.

sınıf yönetimi

ve

8.

sınıflarda

okuyan öğrencilerin

matematik

davranışları algıları arasında anlamlı farkın olup

anlamak için parametrik olmayan

testlerden

Kruskal Wallis Test

uygulanmıştır.
Tablo 17. Sınıflara göre matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları algıları
anlam farklılığı
Sınıflar

n

Sıra Ort.

sd

x2

p

Fark

6

248

275.62

2

23.97

0.00

6-7, 6-8, 7-8

7

138

322.03

8

162

232.29

Analiz
öğretmenlerinin
belirlenmiştir

sonuçlarına göre,

6.,

7. ve 8.

sınıf yönetimi davranışları
(.X2=23.97;

p<0.05).

sınıf öğrencilerinin matematik

algıları arasında anlamlı bir fark olduğu

Bir başka ifade ile farklı

sınıflarda okuyan

ortaöğretim öğrencileri matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi şekillerini

farklı

algılamada ve değerlendirmektedir. Bulunan anlamlı farkın hangi gruplar lehine
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olduğunun

anlaşılması

için Mann-Whitney

U Testi yapılmıştır.

Sınıflar ikili gruplar

şeklinde test edilmiştir.

Tablo 18. Altıncı ve yedinci sınıfların matematik öğretmeni sınıf yönetimi davranışları
algıları arasındaki farklılık
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

6

248

181.15

44924

14048

0.004

7

138

215.7

29767

6. ve 7. sınıflardaki öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi
davranışları algıları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir (U=14048; p<0.05). Sınıf
ortalamaları incelendiği zaman 7. sınıfların matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi
davranışlarını 6. sınıflara göre daha yüksek şekilde değerlendirdikleri görülmektedir.

Tablo 19. Altıncı ve sekizinci sınıfların matematik öğretmeni sınıf yönetimi
davranışları algıları arasındaki farklılık
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

U

p

6

248

218.98

54306.5

16745.5

0.004

8

162

184.87

29948.5

6. ve 8. sınıflardaki öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi
davranışları algıları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir (U=16745.5; p<0.05).
Sınıf ortalamaları incelendiği zaman 6. sınıfların matematik öğretmenlerinin sınıf
yönetimi davranışlarını 8. sınıflara göre daha yüksek şekilde değerlendirdikleri
görülmektedir.

Tablo 20. Yedinci ve sekizinci sınıfların matematik öğretmeni sınıf yönetimi
davranışları algıları arasındaki farklılık
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

7

138

175.83

24264

7683

0.00

8

162

128.93

20886
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7. ve 8. sınıflardaki

öğrencilerin

matematik

öğretmenlerinin

davranışları

algıları

(U=7683;

p<0.05). Sınıf

ortalamaları

incelendiği zaman 7. sınıfların matematik öğretmenlerinin

sınıf yönetimi

davranışlarını

arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir

sınıf yönetimi

8. sınıflara göre daha yüksek şekilde değerlendirdikleri

Öğrencilerin

matematik

öğretmenlerinin

sınıf

görülmektedir.

yönetimi

davranışlarını

değerlendirme şekilleri bir sıralamaya konulacak olursa, en yüksek değerlendirme
sınıflara,

7.

sonra 6. sınıflara ve en düşük seviyede 8. sınıflara ait olduğu söylenebilir.
Topal(2007), öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışlarının, derslerine girdikleri

sınıfların

düzeyine göre değişmediğini
Şeker(2000)'in

derslerine

araştırmasında

da;

öğretmenlerin

girdikleri sınıflar arasında herhangi bir ilişki

sınıflara göre farklılaşmadığı
okullar

ortaya koymaktadır.

açısından

görülmüştür.

incelendiğinde

farklılaşmadığı

ortaya

öğretmenlerinin,

derslerine girdikleri

algılarında

olmadığı,

öğretmenlerin

Günay(2003)'ın
sınıflara

anlamlı bir fark bulunmamıştır

becerileri

görev yaptıkları

iletişim

becerilerinin

araştırmasında

göre kendi iletişim

ile

iletişim becerilerinin

Ayrıca, öğretmenlerin

de

çıkmıştır.

iletişim

da;

sınıf

becerilerine

ilişkin

(Topal, 2007).

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bulundukları sınıfa göre matematik
öğretmenlerinin şiddet davranışları algıları arasında nasıl bir fark vardır?
Ortaöğretim
öğretmenlerinin

6.,

7.

ve

8.

sınıflarda

okuyan

öğrencilerin

matematik

şiddet davranışları algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını

anlamak için parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Test uygulanmıştır.

Tablo 21. Sınıflara göre matematik öğretmeni şiddet davranışları algıları anlam
farklılığı
Sınıflar

n

Sıra Ort.

sd

x2

p

6

248

270.94

2

0.705

0.703

7

138

270.71

8

162

283.18

Analiz

sonuçlarına

öğretmenlerinin
belirlenmiştir

şiddet

(X2=0.705;

göre,

davranışları
p>0.05).

6.,

7.
algıları

ve

8.

arasında

Bir başka
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sınıf

ifade

öğrencilerinin
anlamlı
ile

farklı

Fark

matematik

bir fark olmadığı
sınıflarda

okuyan

ortaöğretim öğrencileri matematik öğretmenlerinin
algılama ya da değerlendirmede

şiddet davranışlarını farklı şekilde

bulunmamışlardır.

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bulundukları sınıfa göre matematik
kaygıları arasında nasıl bir fark vardır?
Ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin matematik kaygıları
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan
testlerden Kruskal Wallis Test uygulanmıştır.
Tablo 22. Sınıflara göre öğrencilerdeki matematik kaygısı farklılığı
Sınıflar

n

Sıra Ort.

sd

g2

p

Fark

6

248

258.79

2

17.67

0.00

6-8, 7-8

7

138

251.53

8

162

318.11

Analiz sonuçlarına göre, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları
arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (X2=17.67; p<0.05). Bir başka ifade ile
farklı sınıflarda okuyan ortaöğretim öğrencileri farklı matematik kaygısına sahiptir.
Bulunan anlamlı farkın hangi gruplar lehine olduğunun anlaşılması için Mann
Whitney U Testi yapılmıştır. Sınıflar ikili gruplar şeklinde test edilmiştir.

Tablo 23. Altıncı ve yedinci sınıflara göre matematik kaygısı farklılığı
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sınıf Toplamı

u

p

6

248

195.44

48468

16632

0.65

7

138

190.02

26223

6. ve 7. sınıflardaki öğrencilerin matematik kaygıları arasında anlamlı bir fark
belirlenmemiştir (U=16632; p>0.05).
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Tablo 24. Altıncı ve sekizinci sınıflara göre matematik kaygısı farklılığı

Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

6

248

187.86

46588.5

15712.5

0.00

8

162

232.51

37666.5

6. ve 8. sınıflardaki öğrencilerin matematik kaygıları arasında anlamlı bir fark
belirlenmiştir (U=15712.5; p<0.05). Sınıf ortalamaları incelendiği zaman 8. sınıfların
matematik kaygılarının 6. sınıflara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 25. Yedinci ve sekizinci sınıflara göre matematik kaygısı farklılığı
Sınıflar

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

7

138

131.01

18079.5

8488.5

0.00

8

162

167.10

27070.5

7. ve 8. sınıflardaki öğrencilerin matematik kaygıları arasında anlamlı bir fark
belirlenmiştir (U=8488.5; p<0.05). Sınıf ortalamaları incelendiği zaman 8. sınıfların
matematik kaygılarının 7. sınıflara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Sonuçlara göre, ortaöğretimde öğrencilerin matematik kaygılarının 8. sınıfta
en yüksek olduğu söylenebilir.
Yenilmez ve Özabacı(2003), yapmış oldukları çalışmalarında öğrencilerin
matematik tutumları ile kaygısı arasında zıt yönlü yüksek bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik tutumları ile sınıf
düzeylerine ilişkin ortalama sonuçlarına göre; sınıf düzeyi arttıkça, matematik tutum
ortalamaları düşmektedir. Öğrencilerinin matematik tutumları sınıf düzeylerine göre
farklılık göstermemektedir. Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile
matematik kaygı puanlarına bakıldığında; sınıf düzeylerine göre ortalamalarda genel
bir artış eğilimi gözlenmektedir. Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine
göre matematik kaygıları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (Yenilmez
ve Özabacı, 2003).
Arıkam(2004)'ün ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerle yaptığı
çalışmada analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri, 6.sınıf,
?.sınıf ve a.sınıf olmak üzere sınıf düzeyleri bakımından anlamlı bir fark
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göstermektedir
matematik

[F(2-1127)=15,530,

kaygı

düzeyleri

seviyeleri arası farkların
test sonuçlarına

ilköğretim
düzeylerinin

sınıf

hangi

ikinci

incelendiği

Başka

düzeylerine

gruplar

göre ilköğretim

kaygısı en yüksek a.sınıf

p<0,01].

arasında

ikinci

seviyesinde
kademede

bağlı

bir
olarak

olduğunu

kademe sınıf

deyişle

öğrencilerin

değişmektedir.

Sınıf

bulmak amacıyla yapılan

seviyelerine

göre matematik

görülmüştür.
öğrenim

bir çalışmada,

sınıf

puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık

gören

öğrencilerin

düzeylerine

olmadığı

matematik

kaygı

göre matematik

kaygı

belirlenmiştir

(Dede ve Dursun,

2008).

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik kaygıları arasında nasıl bir fark
vardır?
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik kaygıları arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını ortaya çıkarmak için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney
U Testi uygulanmıştır.

Tablo 26. Öğrenci cinsiyetine göre matematik kaygısı anlam farklılığı
Oğrenci
Cinsiyeti

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

Kız

278

271.49

75473

36692

0.651

Erkek

270

277.60

74953

Ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin

cinsiyetlerine

göre matematik

kaygıları arasında anlamlı bir fark belirlenmemiştir (U=36692; p>0.05).
Yenilmez ve Özabacı(2003), Eskişehir, Kütahya ve Afyon illerinde bulunan
öğretmen okullarındaki öğretmen adaylarının

matematik tutumları ve matematik

kaygıları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada yatılı öğretmen
okulu öğrencilerinin
fark bulunmadığını

matematik kaygı düzeyleri

ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir

belirtmişlerdir.

ilköğretim II. kademede okuyan öğrencilerin

matematik kaygı düzeyleri ile

matematik başarıları arasındaki ilişkinin tespiti için yapılan çalışmada 6., 7. ve 8.
sınıflarda

okuyan öğrencilerin

göre anlamlı

matematiğe yönelik kaygı düzeyleri, cinsiyetlerine

bir farklılık göstermediği belirtilmektedir

(Arıkam, 2004).
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[t(1128)

= 3,07,

p<0,02]

Townsend,

Moore ve diğerleri(1998)

öğrencileri

üzerinde

matematik

kaygı

cinsiyetin
çeşitli

yapmış

düzeyi

matematik
araştırma

araştırma

anlamlı

üzerindeki

sonuçlarında

bir farklılık

bulgular
ve

matematik

yapmış

cinsiyete

bulunmamıştır.

araştırma

sonucunda,

öğrencilerinkinden

bayan

Ancak,

Örneğin,

Betz(1978)'in

yapmış

oldukları

kaygı

düzeylerinin

erkeklerinkinden

Resnick ve diğerlerinin(1982)

oldukları

araştırmalarda

Pajares ve Urdan(1996)'ın,

öğrencilerin

ise,

matematik

kaygı

ve

matematik

bulunmamıstır

yapmış oldukları
düzeyleri,

anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Gierl ve Bisanz(1995),

oldukları araştırmada

olan

edilmiştir.

kaygısı açısından bayanlarla erkekler arasında anlamlı bir farklılık
(Aktaran: Zettle ve Houghton, 1998).

göre

elde

yüksek olduğu bulunmuşken;

ve Suinn(1972)'in

sonucunda,

üniversite

etkisini görmek amacı ile yapılmış

farklı

Reyes(1984)'in

kız öğrencilerin

anlamlı düzeyde
Richardson

arasında

kaygısı

Stavosky(1987)'nin,
araştırmalarda,

oldukları

ve Singer ve Stake(1986)'in

erkek
yapmış

cinsiyete göre, matematik kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir

farklılık bulunmamıştır (Eldemir, 2006).
Yapılan çeşitli araştırmalarda
erkek öğrencilerin

matematik

kız öğrencilerin

matematik korku puanları ile

korku puanları arasında

sonucunun desteklendiği görülmüştür (Davarcıoğlu,

anlamlı bir fark olmadığı

2008).

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik öğretmenlerinin şiddet davranışı
algıları arasında nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematik öğretmenlerinin şiddet davranışı
algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını parametrik olmayan testlerden
Mann-Whitney U Testi uygulanrllıştır.

Tablo 27. Öğrenci cinsiyetine göre matematik öğretmeni şiddet davranışları algıları
anlam farklılığı
Oğrenci
Cinsiyeti

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

Kız

278

250.19

69551.5

0.00038

0.00

Erkek

270

299.54

80874.5

Ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre matematik
öğretmenlerinin şiddet davranışları algıları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir
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(U=0.00038;

p<0.05). Ortalamalara

öğretmenlerinin
Warden
arasında

şiddet davranışlarını

sözel

yaptıkları

çalışmada

bir fark

bulunmuştur;

zorbalıkta

ilköğretim

öğrencilerini

her tür zorbalığa

çocuklardan

erkek

da genel olarak erkek çocukların

daha fazla zorbalığa maruz kaldıklarını göstermektedir.

çocuklar,

kız ve erkek çocuklar
çocuklar

daha fazla sözel zorbalığa maruz kaldıklarını bildirmektedirler.

ülkelerde yapılan araştırmalar

Zambiyalı

matematik

daha yoğun şekilde algıladıkları görülmektedir.

ve McKinnon(2003),

yalnızca

çocuklardan

bakıldığı zaman erkek öğrencilerin

karşılaştıran

Diğer

kız çocuklardan

Nabuzoka(2003),

bir başka

kız

çalışmada

lngiliz ve
da erkek

(bana tekme atar, eşyamı kırar, para ister gibi) kız

daha fazla maruz kaldıklarını bildirmektedir.

Seals ve Young(2003)'ın

belirttiği gibi, erkek çocuklarının, aynı zamanda kız çocuklarından

daha fazla zorba

davranışlar da sergilediğidir (Kapcı, 2004).
Fiziksel cezaların uygulanmakta olduğu ortaöğretim okullarında fiziksel ceza
kızların % 21,4'ü,

cinsiyete göre değerlendirildiğinde

erkeklerin ise % 65,?'si evet

cevabı verdikleri ve fiziksel cezaların daha çok erkek öğrenciler üzerine uygulandığı
görülmektedir (Mahiroğlu ve Buluç, 2003).

Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre başarı notları arasında
nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre başarı notları arasında nasıl
bir anlam farklılığı olduğu Ki-kare testi ile incelenmiştir.
Tablo 28. Öğrenci başarı notları ile matematik öğretim dili anlam farklılığı
.Maternatik öğretim
Matematik

dili

Toplam

notu

1-2 arası

3-4 arası

5-6 arası
7-8 arası

İngilizce

Türkçe
13

13

%

o
o

4.5

2.4

f

13

90

103

%

5

31.2

18.8

f

48

91

139

%

18.5

31.6

25.4

f

104

62

166

f

-118

Ki-Kare

0.01246

p

0.00

9-1 O arası

Toplam

%

40

21.5

30.3

f

95

32

127

%

36.5

11.1

23.2

f

260

288

548

%

100

100

100

p<0.05

Tablo 28 incelendiğinde matematik öğretim dili ile matematik karne notları
arasında Ki-kare sonuçlarına göre (X2=0.01246;

p<0.05) değerinde koşulu ile

ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim dili ile başarı notları
arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrenciler matematik dersini gördükleri dile göre
gruplandığı ve başarı notları ile dağılımları incelendiğinde aşağıdaki bulgular ortaya
çıkmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %47.4'ü

matematik dersini İngilizce,

%52.6'sı matematik dersini Türkçe dilinde görmektedir. Dersi İngilizce görenlerin
%5'i ve dersi Türkçe görenlerin %35.?'si 5'in altında bir nota sahiptir ki bu eğitim
sistemimizde yetersiz başarı demektir. 548 kişiye göre bakıldığı zaman dersi
İngilizce dilinde görenlerin başarısızlığı %2.4, dersi Türkçe dilinde görenlerin
başarısızlığı % 18.8'1ik bir paya düşmektedir.
5 notu ve üzeri başarının derecelendirilmesi orta, iyi ve pek iyi olarak
yapılmaktadır. Orta derecede bir başarı sayılan 5 veya 6 notlarına sahip olanlar
İngilizce dilinde matematik dersini gören öğrencilerin % 18.5'ini (bütünün %8.8'i) ve
Türkçe dilinde matematik dersini gören öğrencilerin %31.6'sını (bütünün %16.6'sı)
kapsamaktadır. İyi derecede bir başarı sayılan 7 veya 8 notlarına sahip olanlar
İngilizce dilinde matematik der-sini gören öğrencilerin %40'ını (bütünün %19'u) ve
Türkçe

dilinde

matematik

dersini

görenlerin

%21.5'ini

(bütünün

%11.3'ü)

kapsamaktadır. Pek iyi derecede bir başarı sayılan 9 veya 1 O notlarına sahip olanlar
İngilizce dilinde matematik dersini gören öğrencilerin %36.5'ini (bütünün %17.3'ü) ve
Türkçe

dilinde

matematik

dersini

görenlerin

%11.1 'ini

(bütünün

%5.8'i)

kapsamaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin matematik öğretimini gördükleri dile ve
başarı notlarına göre dağılımları incelendiğinde, 5 ve üzeri not alan öğrencilerin
geçer not aldıkları ve başarılı sayıldığı eğitim sistemimizde daha yoğun bir şekilde
İngilizce dilinde eğitim alan öğrenciler oldukları görülmektedir. İngilizce dilinde eğitim
alan öğrenciler merkezi kolej sınavını geçip kolejlerde eğitim hakkı kazanmış veya
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not ortalamalarına
ayrılmış

ve matematik,

Ana dil dışında
akademik
Ancak,

bakılarak

Türkçe

veren

İngilizce

dilinde

öğrencilerin

eğitimin yararlarının

matematik

öğrencilerin

matematik

tartışılmalı

eğitimlerini

Tezer ve Ekizoğlu(2007)'nun

dilde veya yabancı

Türkçe

ilköğretim

okullarındaki

verilişine

daha yüksek olduğu belirtilmiştir.
alacak olan öğrencilerin

genel

şansları

alan öğrencilerin

için yapılan

t testinde

dersini lngilizce
ve (p<0.05).

ortalaması

başarı

(?.sınıfta,

bakılarak

dersini

yabancı

seçilmiş

dilinde

Matematik

ortalamasından

Ancak bu fark matematik
okul başarısına

yaptıkları

matematik dersinin ana

göre karşılaştırmak

dersini lngilizce dilinde alan öğrencilerin başarı puanları
Türkçe dilinde

alma

öğrencilerle

matematik dersi başarı puanlarının

dilde

gözlenmektedir.

ihtimali de bulunmaktadır.

dersini Türkçe dilinde alan gruplar ile matematik

dersini

sınıflara

olduğu günümüzde,

dilinde

alan gruplar arasında manidar bir fark bulunmuştur (t=4.491)

matematik

akademik

üzerinde pek etkili olmadığı

olduğunda başarı oranlarının daha yüksek çıkması

araştırmada

okullarda

fen gibi dersleri lngilizce dilinde görmekte olan öğrencilerdir.

anlamda başarılı öğrencilerin
bu

eğitim

6.27)
(4.14}
dilde

olmalarından

kaynaklandığı sanılmaktadır.

Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre matematik öğretmenlerinin
öğretimi sağlama algıları arasında nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin

matematik

dersini

gördükleri

dile

göre

matematik

öğretmenlerinin öğretimi sağlama davranışları hakkındaki algıları arasında anlamlı
bir fark olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney
U testi uygulanmıştır.

Tablo 29. Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik öğretmeni öğretimi
sağlama davranışları algıları anlam farklılığı
Matematik
öğretim dili

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

İngilizce

260

245.95

63948

30018

0.00

Türkçe

288

300.27

86478

Ortaöğretim
matematik

6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin

öğretmenlerinin

öğretimi

sağlama

arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir (U=30018;
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matematik

davranışları
p<0.05).

öğretim dili ile

hakkındaki algıları
Ortalamalara bakıldığı

zaman Türkçe dilde öğretim gören öğrencilerin matematik öğretmenlerine

öğretimi

sağlama konusunda daha yüksek puanlar verdikleri gözlenmektedir.

Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre matematik öğretmenlerinin
sınıf yönetimi davranış/arı algıları arasında nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin

matematik

dersini

gördükleri

dile

göre

matematik

öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları hakkındaki algıları arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U
testi uygulanmıştır.

Tablo 30. Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik öğretmeni sınıf
yönetimi davranışları algıları anlam farklılığı
Matematik
öğretim dili

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

İngilizce

260

230.52

59935.5

26005.5

0.00

Türkçe

288

314.2

90490.5

Ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim dili ile
matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları algıları arasında anlamlı bir
fark belirlenmiştir (U=26005.5;

p<0.05). Ortalamalara bakıldığı zaman Türkçe dilde

öğretim gören öğrencilerin matematik öğretmenlerine sınıf yönetimi konusunda daha
yüksek puanlar verdikleri gözlenmektedir.

Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre matematik kaygıları
arasında nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dil ile matematik kaygıları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak için parametrik olmayan testlerden Mann
Whitney U testi uygulanmıştır.
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Tablo 31. Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik kaygıları anlam
farklılığı
Matematik
öğretim dili

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

u

p

İngilizce

260

255.96

66548.5

32618.5

0.009

Türkçe

288

291.24

83877.5

Ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim dili ile
matematik kaygıları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir (U=32618.5;

p<0.05).

Ortalamalara bakıldığı zaman Türkçe dilde öğretim gören öğrencilerin matematikteki
kaygılarının daha fazla olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre matematik çalışma
sıklıkları arasında nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik dersi çalışma sıklıkları
arasında nasıl bir anlam farklılığı olduğu Ki-kare testi ile incelenmiştir.
Tablo 32. Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik dersi çalışma
sıklıkları anlam farklılığı
Matematik

Matematik öğretim

çalışma

dili

sıklığı

Toplam

İngilizce

Türkçe

9

30

39

%

3.5

10.4

7.1

2 haftada 1

f

21

16

37

gün

%

8.1

5.6

6.8

Haftada 1

f

78

63

141

gün

%

30

21.9

25.7

Haftada 2-3

f

112

104

216

gün

%

43.1

36.1

39.4

f

40

75

115

%

15.4

26

21

f

260

288

548

%

100

100

100

Ayda 1 gün

Her gün

Toplam

122

Ki-Kare

p

23.157

0.00

p<0.05

Tablo 32 incelendiğinde

matematik öğretim dili ile matematik dersine çalışma

sıklığı arasında Ki-kare sonuçlarına göre (X2=23.157; p<0.05) değerinde koşulu ile

ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim dili ile derse çalışma
sıklıkları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin matematik öğretim dilleri ile matematik
dersine çalışma sıklığı dağılımına bakıldığı zaman aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir:
Dağılımın geneline bakıldığı zaman genelde haftada 2-3 gün çalışmanın
tercih edildiği görülmektedir. İngilizce dilinde öğretim görenlerin %43.1 'i ve Türkçe
dilinde öğretim görenlerin %36.1 'i, matematik dersine haftada 2-3 gün çalıştıklarını
belirtmişlerdir. Her gün çalışanlar %15.4 (İngilizce dilinde) ve %26 (Türkçe dilinde),
haftada 1 gün çalışanlar %30 (İngilizce dilinde) ve %21.9 (Türkçe dilinde), iki
haftada bir gün çalışanlar %8.1 (İngilizce dilinde) ve %5.6 (Türkçe dilinde), ayda bir
gün çalışanlar %3.5 (İngilizce dilinde) ve %10.4 (Türkçe dilinde) olarak ortaya
çıkmıştır.
Sıklık derecesine bakıldığı zaman, çalışma sıklığı en fazla olan öğrenciler
Türkçe dilinde öğretim görenler olmuştur.

Öğrencilerin matematik dersini gördükleri dile göre matematik çalışma süreleri
arasında nasıl bir fark vardır?
Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik dersi çalışma süreleri
arasında nasıl bir anlam farklılığı olduğu Ki-kare testi ile incelenmiştir.
Tablo 33. Öğrencilerin matematik öğretim dile göre matematik dersi çalışma süreleri
anlam farklılığı
Matematik öğretim

Matematik

dili

çalışma süresi

Yarım saat

1 saat

Toplam

İngilizce

Türkçe

f

10

11

21

%

3.8

3.8

3.8

f

99

145

244

%

38.1

50.3

44.5

128

108

236

37.5

43.1

1-2 saat
%

49.2
-

123

Ki-Kare

11.901

p

0.018

f

22

19

41

%

8.5

6.6

7.5

f

1

5

6

%

0.4

1.7

1.1

260

288

548

100

100

100

3-4 saat

4-5 saat

Toplam

O/o

p<0.05

Tablo 33 incelendiğinde matematik öğretim dile göre matematik dersine
çalışma süreleri arasında Ki-kare sonuçlarına göre (X2=11.901;

p<0.05) değerinde

koşulu ile ortaöğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim dili ile derse
çalışma süreleri arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. İngilizce dilde öğretim gören
öğrencilerin matematikteki çalışma sürelerinin daha fazla olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde, araştırmanın sonuçlarına ve belirlenen soruların çözümüne
yönelik önerilere yer verilmiştir.

Sonuçlar
Araştırmaya ilişkin bulunan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:
Ortaöğretimde

okuyan

öğrenciler

öğretimi

ıyı

sağlayan

matematik

öğretmenlerinin sınıf yönetiminde aynı doğrultuda etkili olduklarını algılamaktadırlar.
Öğretimi sağlama ve sınıf yönetimi davranışlarının birbirleriyle doğru ilişkili olduğu
söylenebilir.
Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi
sağlama ve şiddet davranışları hakkındaki algıları arasındaki negatif ilişki, sınıf içi
şiddetin öğretimi olumsuz yönde etkileyeceğini ortaya koymaktadır. Öğretiminin
daha etkili olabilmesi için sınıf içi şiddet davranışlarının azaltılması öğrenciler
üzerinde olumlu etki bırakacaktır.
Ortaöğretimdeki öğrencilerin matematik öğretmenlerinin öğretimi sağlama
davranışlarını algılama düzeyleri ile matematik kaygılarının ters ilişkili olduğu ortaya
çıkmıştır.

Etkili matematik öğretimi ile öğrencilerde oluşan matematik kaygı

seviyesinde azalma olacaktır.
Ortaöğretimdeki öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve
şiddet davranışları hakkındaki algıları arasında ortaya çıkan negatif ilişki, iyi sınıf
yönetimi becerileri olan öğretmenlerin şiddet davranışlarının

da o derece az

olduğunu göstermektedir.
Ortaöğretimdeki öğrencilerin matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi
davranışları hakkındaki algıları ile matematik kaygıları arasında negatif bir ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri etkili oldukça

öğrencilerdeki matematik kaygı düzeyi azalma gösterecektir.
125

Ortaöğretimdeki
hakkındaki

öğrencilerin

algıları ve matematik

matematik öğretmenlerinin
kaygıları

arasındaki

şiddet davranışları

negatif

ilişki, öğrencilerin

şiddeti hissettikleri durumlarda matematik kaygı düzeylerinde artış olduğu durumunu
ortaya çıkarmaktadır.
Ortaöğretimdeki
öğretmenlerinin
göstermektedir.

öğrencilerin

öğretimi

sağlama

bulundukları

sınıfa

davranışlarını

göre

algılama

matematik

düzeyleri

farklılık

Altıncı sınıf ve yedinci sınıflarda okuyan öğrenciler sekizinci sınıfta

okuyan öğrencilere

göre matematik öğretmenlerinin

daha etkili öğretim yaptıkları

algısına sahiptirler.
Ortaöğretimdeki
öğretmenlerinin
göstermektedir.
öğrencilere

öğrenciler

sınıf

yönetimi

bulundukları
davranışlarını

sınıfa

göre

algılama

matematik

düzeyleri

farklılık

Yedinci sınıfta okuyan öğrenciler altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan

göre matematik

öğretmenlerini

oldukları şeklinde değerlendirmede

sınıf yönetimi

konusunda

daha etkili

bulunmuşlardır. Altıncı sınıfta okuyan öğrenciler

de sekizinci sınıfta okuyan öğrencilere göre matematik öğretmenlerini sınıf yönetimi
konusunda daha etkili oldukları şeklinde değerlendirmede
döneminin
sınıflar,

en yoğun yaşandığı yıllar olan ortaöğretim

öğrencilerin

ergen olarak etraflarıyla

yaşadıkları

dönemler

oldukları

birçok

belirtilmiştir.

Sekizinci sınıf öğrencilerinin

bulunmuşlardır.

altıncı, yedinci ve sekizinci

olan iletişimlerinde

psikolog

Ergenlik

ve rehber

en çok sıkıntı

öğretmen

sınıf içinde öğretmenle

tarafından

daha çok sıkıntı

yaşadıkları söylenebilir.
Sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler
matematik öğretmenlerinin
düşük

derecelerde

diğer sınıfta bulunan öğrencilere

göre

sınıf yönetimi ve öğretimi sağlama davranışlarını

daha

değerlendirmişlerdir.

Matematik

dersinin

yıllar

ilerledikçe

öğrenciler tarafından soyut ve zor bir ders olarak algılanması ve ergenlik döneminin
en çok sekizinci sınıfta etkisinin görüldüğü
yönetimi

ve öğretimi

durumu ile açıklanabilir.

sağlama

davranışlarının

okuyan

öğrencilerin

birbirleriyle

Ayrıca, sınıf

doğru orantılı

ilişkide

olduğu söylenebilir.
Ortaöğretimde
davranışı

algıları

bulundukları

sınıfa

matematik

göre değişiklik

öğretmenlerindeki

şiddet

göstermemektedir.

Şiddet

algısının bireysel farklılıklar gösterdiği söylenebilir.
Ortaöğretimde
göre farklılaşmaktadır.

okuyan öğrencilerdeki

matematik kaygısı bulundukları sınıfa

Buna göre, sekizinci sınıfta okuyan öğrencilerin

kaygı düzeyleri en yüksektir.
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matematik

Ortaöğretimde

okuyan

öğrencilerin

cinsiyetlerine

göre

sahip

oldukları

matematik kaygı düzeylerinde belirgin bir farklılaşma bulunmamaktadır.
Ortaöğretimdeki
şiddet davranışları

öğrencilerin

hakkındaki

cinsiyetlerine

göre matematik

algıları farklılık göstermektedir.

öğretmenlerinin

Erkek öğrencilerin

matematik öğretmenlerinin şiddet davranışları algısı daha yüksektir.
Ortaöğretimde

okuyan öğrencilerin

matematik

başarı notlarında farklılaşma

görülmektedir.

öğrencilerin

eğitim

notlarına

Türkçe

sahiptirler.

matematik

dersini

dilinde

dilinde

dile göre

İngilizce dilde matematik eğitimi alan

alan öğrencilere

Başarı ortalamaları
İngilizce

dersini gördükleri

yüksek

gördükleri

göre

daha yüksek

olan öğrencilerin
eğitim

başarı

sınıflandırılıp

sistemimizde,

akademik

başarının matematik öğretimini yabancı dilde görüyor olmakla farklılık göstermediği
durumu ile açıklanabilir.
Ortaöğretimde
matematik
arasında

okuyan öğrencilerin

öğretmenlerinin
farklılaşma

öğrencilerin

matematik

algıları daha yüksektir.

öğretimi

matematik

sağlama

dersini gördükleri

davranışları

görülmektedir.

Türkçe

dilde

öğretmenlerinin

öğretimi sağlama

dile göre

hakkındaki

matematik

algıları

eğitimi

davranışları

Sınıf içinde anadilde eğitim verilmesinin

gören

hakkındaki

daha öğrenciler

tarafından daha anlaşılır olduğu sonucu ile açıklanabilir.
Ortaöğretimde

okuyan öğrencilerin

matematik öğretmenlerinin
farklılaşma

görülmektedir.

matematik

öğretmenlerinin

yüksektir.

Sınıf

öğretilmesiyle

ortamında

matematik

dersini gördükleri

sınıf yönetimi davranışları
Türkçe

dilde

matematik

sınıf yönetimi
öğretmen

olumlu etkilenmektedir.

hakkındaki
eğitimi

davranışları
ve

öğrenci

algıları arasında

gören

hakkındaki
iletişimi

dile göre

öğrencilerin
algıları

dersin

daha

anadilde

Bu durumun sınıf yönetimine katkı sağladığı

sonucu söylenebilir.
Ortaöğretimde
sahip

oldukları

okuyan öğrencilerin

matematik

kaygı düzeyleri

Türkçe dilde eğitim gören öğrencilerin
Başarı notlarına göre sınıflandırılan
olanlar,

dersleri

anadilde

matematik
arasında

farklılaşma

dile göre

görülmektedir.

matematik kaygı düzeyleri daha yüksektir.

öğrencilerden

yani Türkçe

başarının düşük olduğu durumlarda

dersini gördükleri

dilinde

düşük akademik başarıya sahip
görmektedirler.

Bununla

birlikte

matematik kaygısının artış gösterdiği sonucu

söylenebilir.
Ortaöğretimde

okuyan öğrencilerin

matematik dersini gördükleri dile göre

matematik dersine çalışma sıklıkları farklılık göstermektedir.
olan

öğrenciler

matematik

dersini

Türkçe
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dilde

Çalışma sıklığı en fazla

görmektedirler.

Türkçe

dilde

matematik dersini gören öğrencilerin diğerlerine göre başarı notlarının daha düşük
olduğu ve matematik

kaygılarının

daha yüksek çıktığı düşünülürse,

bu durumun

öğrencileri daha sık çalışmaya sevkettiği söylenebilir.
Ortaöğretimde

okuyan öğrencilerin

matematik dersini gördükleri dile göre

matematik dersine çalışma süreleri farklılık göstermektedir.

İngilizce dilde matematik

eğitimi gören öğrencilerin derse çalışmak için ayırdıkları süre daha fazladır. İngilizce
dilde matematik dersini gören öğrencilerin diğerlerine göre daha az sıklıkta, ancak
çalıştıklarında

daha uzun süre harcadıkları

sonucu ile akademik

başarısı yüksek

öğrencilerin çalışma sürelerini daha kaliteli ve etkili geçirdikleri söylenebilir.
Türkçe dilde matematik
öğretimi

sağlama

öğrencilere

ve

sınıf

eğitimi gören öğrencilerin matematik öğretmenlerinin
yönetimi

davranışlarını

göre daha yüksek değerlendirdikleri

daha düşük ve matematik

dersi

İngilizce

kaygı düzeyleri daha yüksektir.

öğrencilerdeki

seviyesinde düşüş beklendiği
içinde
öğrencilerin
Ancak,

bulunduğumuz

alan

halde sahip oldukları başarı notları
Buna göre,

desteklediği şekliyle sınıf yönetiminin ve etkili öğretimin birbirlerinden
şekilde etkilenmesiyle,

dilde

literatürün

doğru orantılı

başarının yüksek olacağı ve buna bağlı kaygı

sonucu çelişmektedir.
eğitim

sistemimizde,

İngilizce

dilde

eğitim

alan

daha yüksek başarı notlarına sahip oldukları beklenen bir bulgudur.

bu öğrencilerin

öğretmenlerini

Türkçe dilde eğitim gören öğrencilere

daha düşük dereceyle değerlendirmiş

olmaları,

kıyasla sınıf içinde
kendi başlarına etkili

çalışma becerisine sahip oldukları ya da okul dışında aldıkları ek yardımların mevcut
olduğu konusunda fikir uyandırmaktadır.

Türkçe dilde eğitim gören öğrencilerin sınıf

içinde öğretmenlerini daha yüksek değerlendirmelerine
düşük olması,
dışında

kendi başlarına

ek yardım

konusunda
araştırılması

fikir

almadıkları

etkili çalışma

daha

becerisine

ya da ne derecede

uyandırmaktadır.

konunun

karşın başarı notlarının daha

Bu

belirgin

Ailelerinin sosyo ekonomik durumlarının

durumu

sonuçlara

sahip olmadıkları,

etkili bir yardım

ortaya

çıkaracak

ulaşmasına

belirlenmesinin

yardımcı

okul

aldıkları
bulguların
olacaktır.

okul dışı faktörleri ortaya

çıkarmakta etkili rol oynayacağı düşünülmektedir.

Öneriler
Yapılan

çalışmanın

sonuçlarına

dayanarak

bakanlığa,

matematik

öğretmenlerine, öğretmen yetiştiren kurumlara ve üniversitelere getirilebilecek bazı
öneriler bulunmaktadır.

128

Bakanlığa öneriler:
Toplumun,
gelişimlerine

öğrencilerinin

bilişsel

gelişimlerinin

yanı

sıra

dikkat eden, zamanı verimli bir şekilde kullanarak etkili bir eğitim ve

öğretim ortamı sunabilen, öğrencilerinin
disiplin sorunlarının

oluşmasını

şekilde

başa çıkabilen,

ihtiyacı

vardır.

yaşantılarının

Matematik
tespit

grup içi ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate alan,

önleyebilen

çağdaş

ve ortaya çıkan sorunlarla

sınıf yönetimi

öğretmenlerinin

edilmesi

ihtiyaçlarının belirlenmesi

ve

yönetimi

uygulamaları

başarılarında

ile

ilgili

konusunda

öğretmenlerin

Matematik öğretmenlerinin

sahip oldukları

sınıf ortamı ve daha etkili öğretim ile öğrencilerdeki
dolayısıyla

en uygun

sahip öğretmenlere

sınıf yönetimi

sınıf

gerekmektedir.

becerilerine

sınıf yönetimi becerileri ve öğretimi sağlama becerileri geliştirilmelidir.

düşüş,

duyuşsal

yükselme

matematik

olacaktır.

sahip oldukları sınıf yönetimi ve öğretim becerileri

Daha olumlu

kaygı düzeyinde

Matematik

öğretmenlerinin

seviyeleri bakanlık tarafından

tespit edilebilir ve bu yönde hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
Öğretmenlere
Matematik

öneriler:

öğretmenleri

oldukları duyuşsal özelliklerinin
göre

planlamalıdırlar.

bilişsel

Öğrencilerin

hazırlamalıdırlar.

Öğrencilere

ulaşmada

öğrencilerinin

sahip

öneminin farkında olmalı ve derslerini bu özelliklere

Matematiği

kullanmalıdırlar.

hedeflere

sevdirmeye

başarı

duygusunu

matematik

günlük hayatta kullanabilecekleri
Matematik öğretmenleri

yönelik

dersiyle

yöntem

ve

yaşayabilecekleri

kazandıkları

teknikler
ortamlar

bilgi ve becerileri

alanlara değinmelidirler.
öğrencileri

ile olan iletişimlerine

dikkat etmelidirler.

Matematik kaygısı yaşayan öğrencilerin doğru yönde motive olmaları ve bu yönde
cesaretlendirilmeleri
öğrencileri

gerektiği özen gösterilmesi gereken konulardır. Öğretmenlerin

tarafından

hissedilen

şiddet

eğilimli

matematik kaygı düzeyini olumsuz etkilediğinden
hal

ve

tavırlarına

dikkat

etmeleri

davranışları,

öğrencilerdeki

dolayı matematik öğretmenlerinin

gerekmektedir.

Matematik

öğretmenlerinin

öğrenciler tarafından hissedilen olumsuz davranış ve hitap şekilleri varsa müdürler
tarafından anında tespiti yapılabilir ve gerekli önlemler alınabilir.
varlığının tespit edilebilmesi
olması gereklidir.

için idare-öğretmen-öğrenci

Bu tip durumların

iletişim kanallarının

Öğretmenler hakkında yapılacak değerlendirmele

de formlar verilmesi

açık

için öğrencilere

durum tespitlerini kolaylaştırabilir.

Öğretmen yetiştiren kurumlara ve üniversitelere öneriler:
Öğretmen yetiştiren kurumlar ve üniversiteler,
öğrencilerle olan iletişim, disiplin şekilleri

sınıf yönetimi,

etkili öğretim,

konusunda özenli olmalıdır.

Bu konularda

129

başarılı

yetişen

öğretmenler

ileride

yaşanabilecek

olacaklardır.
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sıkıntıların

önüne

geçmiş
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cümlelerin her birini okuyarak, size en uygun seçeneği (X) işaretini kullanarak
cevaplayınız.

Burada doğru, ya da yanlış cevap yoktur. Anket formlarına isim

yazmanıza gerek yoktur.
Bu anket sonuçları kesinlikle amaç dışında kullanılmayacaktır.
Saygılarımızla,
Yrd.Doç.Dr. MURAT TEZER, SEMA Y KAŞIKÇI
YDÜ - İlköğretim Matematik Öğretmenliği - Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

BÖLÜM I: Aşağıda size sorulmuş olan sorulara en uygun cevapları veriniz.
1)

Okumakta olduğunuz sınıf?
6.sınıf ( ... )

7.sınıf ( ... )

8.sınıf ( ... )

2) Cinsiyetiniz:

Kız( ... )

Erkek( ... )

3) Matematik dersini hangi dilde görmektesiniz?
İngilizce ( ... )

Türkçe( ... )

4) Matematik öğretmeninizin cinsiyeti:
Kız( ... )

Erkek( ... )

5) Bu yıl 1. dönemde almış olduğunuz matematik karne notunuz hangi aralığa
düşmektedir?
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1-2 ( ... )

6)

3-4 ( ... )

5-6 ( ... )

7-8 ( ... )

9-10 ( ... )

Matematik dersine çalışma sıklığınız nedir?
Ayda 1 gün (

) İki haftada 1 gün ( ... ) Haftada 1 gün ( ... ) Haftada 2-3 gün

( ... ) Hergün (

)

7) Bir gün içerisinde matematik dersine çalışma süreniz ortalama kaç saattir?
1 saat( ... )

1-2 saat( ... )

3-4 saat( ... )

4-5 saat ( ... )

Diğer

BÖLÜM II: Matematik öğretmen davranışları değerlendirme envanteri.

5=

••• e,:

==

SORULAR

Q,j

N

1.

Matematik öğretmenim, önceden öğrendiklerimizle
yeni bilgileri ilişkilendiriyor.

2.

Matematik öğretmenim, öğrendiğimiz konuları
diğer konular ile ilişkilendiriyor.

3.

Matematik öğretmenim, öğretim yılının başında
dersle ilgili öğreneceklerimiz hakkında bilgi
veriyor.

4.

Matematik öğretmenim, dersi anlaşılmayacak kadar
hızlı işli yor.

s.

Matematik öğretmenim, konu ve kavramları günlük
yaşamla ilişkilendiriyor.

6.

Matematik öğretmenim, konuların daha iyi
anlaşılması için değişik örnekler veriyor.

7.

Matematik öğretmenim, derse aktif katılımımızı
sağlıyor.

8.

Matematik öğretmenim, ilk örneklerin nasıl
yapılacağını çözerek bize yol gösteriyor.

9.

Matematik öğretmenim, yanlışları anında
düzeltiyor.
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10.

Matematik öğretmenim, sorulan sorulara cevap
veriyor.

11.

Matematik öğretmenim, ödev veriyor.

12.

Matematik öğretmenim, yaptığımız ödevleri kontrol
ediyor.

13.

Matematik öğretmenim, ders sırasında sorun
çıkardığımızda sınıftaki yerlerimizi değiştiriyor.

14.

Matematik öğretmenim, sınıfta tahta ve tebeşir
dışında öğretim aletleri kullanıyor.

15.

Matematik öğretmenim, sınıf kurallarını önceden
belirliyor.

16.

Matematik öğretmenim, sınıfta belirlediği kuralları
uyguluyor.

17.

Matematik öğretmenim, konuya olan ilgimizi
artırmak için bize çeşitli aktiviteler yaptırır.

18.

Matematik öğretmenim, derste değişik yarışma ve
benzeri etkinlikler kullanarak bizi motive ediyor.

19.

Matematik öğretmenim, dersi anlamadığımız zaman
dersi farklı şekilde vererek anlamamızı sağlıyor.

20.

Matematik öğretmenim, matematik çalışmaları için
bizi cesaretlendiriyor.

21.

Matematik öğretmenim, herkese eşit davranıyor.

22.

Matematik öğretmenim, dersi anlatırken yaptığı el,
kol hareketleri, yüz ifadeleri konuyu daha iyi
anlamamızı sağlıyor.

23.

Matematik öğretmenimin, dersi anlamadığımızda
bize birebir yardımcı olur.

24.

Matematik öğretmenim, bizi sınıfta etkin hale
getirecek, hoşgörü ve davranışlar sergiliyor.

25.

Matematik öğretmenim, bizimle matematik dersi ile
ilgili sağlıklı iletişim kuruyor.

26.

Matematik öğretmenim güleryüzlüdür.
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27.

Matematik öğretmenim, sınıfta yaptığımız hatalara
karşı sabırlıdır.

28.

Matematik öğretmenim sayesinde matematik
dersinden sıkılmıyorum.

29.

Matematik öğretmenim, sınıf içinde bizim aramızda
dolaşıyor.

30.

Matematik öğretmenim, bir görev verirken emir
ven yor.

31.

Matematik öğretmenim, dinlemeden kızmaya
başlıyor.

32.

Matematik öğretmenim, küçük düşürücü şekilde
konuşuyor.

33.

Matematik öğretmenim, küfürlü konuşuyor.

34.

Matematik öğretmenim, öğrencileri tehdit ediyor.

35.

Matematik öğretmenim, matematiksel yanlışlar
yaptığımızda çok sert eleştiriyor.

36.

Matematik öğretmenim, kızınca tokat atıyor.

37.

Matematik öğretmenim, sinirlendiğinde saçımızı I
kulağımızı çekiyor.

38.

Matematik öğretmenim, defter /cetvel kullanarak
bize vuruyor.
.

39.

Matematik öğretmenim, defter I cetvel I kitap I
tebeşir I kalem gibi cisim fırlatır.

BÖLÜM III: Matematik kaygı ölçeği.
ı.

C:

~

~ e

=~

SORULAR

N

1.

Matematik denince aklıma karmaşık, anlaşılmaz
şeyler gelir.
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2.

Matematik derslerinde tahtaya kalkmak bana zor
geliyor.

3.

Matematik derslerinde bana daima soru
sorulacağından endişelenirim.

4.

Şimdi matematik anlıyorum fakat giderek zor
olacağından endişe duyuyorum.

5.

Matematik sınavlarından korktuğum kadar diğer
hiçbir şeyden korkmam.

6.

Matematik yüzünden sınıfımı geçemeyeceğimden
korkuyorum.

7.

Matematik dersine girdiğimde kendimi korkudan
büzülmüş hissederim.

8.

Matematik sınavlarına nasıl çalışacağımı
bilemiyorum.

9.

Benim için matematik çok eğlencelidir.

10.

Matematik dersinde soru sormaktan korkuyorum.
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