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ÖN SÖZ 

 
Sınıf okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezi konumundadır. Sınıfın 

yönetimi ise merkezdeki bu faaliyetin en mükemmel şekilde yapılmasını ifade eder. 

Bunu yapabilmek sınıftaki her şeyden öğrenci, araç-gereç v.b. en verimli şekilde 

yararlanmakla mümkündür. İletişimi ise kişilerin anlaşmak ve bilgi aktarmak için 

kullandıkları her türlü yöntem şeklinde tanımlayabiliriz. Sınıftaki iletişimin kalitesi, 

eğitimde elde edilecek başarıdaki en önemli etkenlerden biri belki de birincisidir.  

Öğretmenin en önemli görevlerinden biri sınıfı en güzel şekilde yöneterek, sınıftaki 

bu iletişimi en verimli şekilde ayarlamaktır. Bu sayede meydana gelecek iyi bir sınıf 

yönetimi ve sağlıklı bir iletişim eğitim-öğretimin kalitesini artıracaktır.  

İlahiyat Fakültelerinin kalite standartlarının yükseltilmesi sürecinde de sınıf 

yönetimi ve iletişimin kalitesinin iyileştirilmesi en önemli amillerden biri olacaktır.  

Bunun için öncelikle hangi düzeyde olduğumuz ve varsa eksiklikler tesbit 

edilmelidir. Sözü edilen tesbitler de ancak bu konuda yapılacak çalışmalarla ortaya 

çıkarılacaktır. 

Bu ihtiyacı gidermeye yönelik iki bölümden oluşan bu çalışmanın birinci 

bölümünde kavramsal çerçeve üzerinde durulmuştur. Sınıf yönetimi ve İletişim’in alt 

boyutları teorik olarak ortaya konmuştur.  

İkinci bölümde ise  Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan 

öğrencilerin, aynı fakültede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının sınıf 

yönetimindeki iletişim kurma davranışlarına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. 

“Öğretim Elamanlarının İletişim Davranışlarını Ölçme Envanteri” yardımıyla tesbit 

edilen bu görüşler tek tek yorumlanmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışmamda yardımcı olan danışman hocam sayın Prof. Dr. Mustafa 

TAVUKÇUOĞLU’na ve Doç. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR’a teşekkür ediyorum.  

 

Fatih ARSLAN 
Konya, 2011 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerin öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin 

görüşlerini belirlemektir. 

 Araştırma iki bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde Sınıf yönetimi ve İletişim konusu ve bunlarla ilişkili konular 

üzerinde durulmuştur.  

İkinci bölümünde ise, Samsa (2005) tarafından hazırlanan “Öğretim 

Elemanlarının İletişim Davranışlarını Ölçme” envanterinin öğrencilere uygulanması 

sonucu elde edilen bulguların analizleri yapılmıştır.  

Araştırmanın örneklemini 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında Selçuk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan 550 öğrenci 

oluşturmaktadır. Verilerin analizinde “betimsel istatistik teknikleri”nin yanında, “t-

testi”, “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve “Tukey testi” kullanılmıştır. Yapılan 

istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 
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Sözlü, sözsüz, yazılı, dinleme alt boyutlarına göre yapılan analiz 

sonuçlarından elde edilen bulgular şöyledir; 

Öğrenciler, öğretim elemanlarını zaman zaman konuşmalarında sıkıcı olmanın 

ve yoruma elverişli cümleler kurmanın dışında sözlü iletişimde başarılı 

bulmaktadırlar. 

 Öğrenciler, öğretim elemanlarının çoğunu jest ve mimiklerini kullanmakta ve 

öğrencilerle yakın temas kurmakta başarısız bulmakla birlikte sözsüz iletişimin diğer 

alanlarında başarılı bulmaktadırlar. 

Öğrenciler öğretim elemanlarını yazılarında zaman zaman görünen gereksiz 

tekrarlar ve okuyucunun yeterlilik düzeyinin üzerinde verilen mesajlar hariç yazılı 

iletişimde de başarılı görmektedir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarını dinleme konusunda diğer alanlara oranla daha 

zayıf bulmaktadırlar. Öğrencilere göre öğretim elamanlarının çoğu, çoğu zaman 

dönüt ve empatik dinlemede başarısızdırlar. 

Öğrenci algısına göre iletişim yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı 

ortalaması öğrencinin cinsiyetine, mezun olduğu lise türüne, ikamet yerine, babasının 

eğitim düzeyine, annesinin çalışma durumuna ve ailesinin aylık gelir düzeyine göre 

farklılık göstermezken, sınıfına, öğrenim programına, bölümüne ilişkin memnuniyet 

düzeyine, annesinin eğitim düzeyine ve fakülte tercih sebebine göre farklılık 

göstermektedir. 

Öğrenci algısına göre iletişim yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması 

ise öğrencinin cinsiyetine, bölümüne ilişkin memnuniyet düzeyine, mezun olduğu 

lise türüne, ikamet yerine, annesinin eğitim düzeyine, babasının eğitim düzeyine, 

annesinin çalışma durumuna ve ailesinin aylık gelir düzeyine göre farklılık 

göstermezken, sınıfına, öğrenim programına, fakülte tercih sebebine göre farklılık 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, öğrenci, davranış, sınıf yönetimi, 

iletişim. 
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SUMMARY 

The aim of this study was to determine the students’ opinions towards 

communication behaviors of academic staff in classroom management  working for 

Selcuk University Teology Faculty.  

This study contains two parts. 

The first part of study is classroom management and communication.  

İn the second part we analized the data collected. The research was conducted 

by means of survey method and its data was collected through a survey entitled “the 

students’ perceptions and expectations towards communication skills and behaviors 

of academic staff” which was developed by Samsa (2005). 

The research sample was composed of 550 students attending Faculty of 

Teology  during 2009-2010 academic year. 

The data collected has been analized by SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). In the analysis of data ANOVA statistic technique, t-test, tukey 

test, in paired comparisons independent t-test are used. The significance level was 

considered as 0.05. 

After analyzing the data collected, the following findings have been reached; 
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Students, approve that academic staff has a successfull communication except 

time to time being boring speechs and using commentable sentences. 

 Students, approve that most of the acedemic staff are unsuccesfull in using 

gestures and close contact with students but they approve that they are succesfull in 

other areas of the nonveerbal communication.  

Students, approve that acedemic staff are succesfull except  time to time 

unnecessary repetitions in their articles and messages over the the readers level of 

proficiency. 

Students, approve that acedemic staff are weak on listening as to the other 

areas.  According to the students most of the academic staff are oftenley unsuccesfull 

in feedback and emphatic listening. 

The average prevalence of academic staff on communication judgements  

to student perceptions do not differs according to the student’s gender, type of high 

school graduation, place of residence, father’s education level, mother’s employment 

status and monthly family income levels but it differs according to the class, 

educational program, the level of satisfaction, his mother’s educational level and 

faculty preference reason. 

The average frequency of communication in the implementation of 

judgements in student perceptions do not differs according to the student’s gender, 

level of satisfaction of the section, the type of high school graduation, place of 

residence, mother’s education level, father’s education level, mother’s employment 

status and monthly family income levels but it differs according to the class, 

educational program and faculty preference reason. 

Key Words: Academic staff, student, behaviors, classroom management, 

communication. 

 

 



 ix 

İÇİNDEKİLER 

 
BİLİMSEL ETİK SAYFASI.................................................................................. ii 

ÖN SÖZ ................................................................................................................. iv 

ÖZET ...................................................................................................................... v 

İÇİNDEKİLER ..................................................................................................... ix 

KISALTMALAR................................................................................................. xiv 

TABLOLAR LİSTESİ ......................................................................................... xv 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ................................................................... 1 

1. Konu ve Problem.................................................................................................. 1 

1.1. Problem Cümlesi ........................................................................................ 2 

1.2. Alt Problemler ............................................................................................ 2 

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi ............................................................................. 2 

3. Sayıltılar ............................................................................................................... 3 

4. Varsayımlar .......................................................................................................... 3 

5. Sınırlılıklar ........................................................................................................... 4 

6. Tanımlar ............................................................................................................... 4 

7. Araştırmanın Yöntem Bilgileri ............................................................................. 4 

8. Evren ve Örneklem............................................................................................... 6 

9. Ölçeğe ilişkin güvenlik ve geçerlilik analizi.......................................................... 6 

10. Verilerin Analizi................................................................................................. 6 

11. İlgili Araştırmalar ............................................................................................... 7 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SINIF YÖNETİMİ VE İLETİŞİM 

1.1. Sınıf Yönetimi ................................................................................................. 13 

1.1.1. Sınıf Yönetimi Yaklaşımları.............................................................. 16 

1.1.1.1. Geleneksel Yaklaşım ................................................................ 16 

1.1.1.2. Çağdaş Yaklaşım...................................................................... 18 



 x 

1.1.2. Sınıf Yönetimi Modelleri .................................................................. 19 

1.1.2.1. Geleneksel Model..................................................................... 20 

1.1.2.2. Tepkisel Model......................................................................... 21 

1.1.2.3. Önleyici Model......................................................................... 22 

1.1.2.4. Gelişimsel Model ..................................................................... 22 

1.1.2.5. Bütünsel Model ........................................................................ 23 

1.1.3. Sınıf Yönetimine Etki Eden Değişkenler ........................................... 24 

1.1.3.1. Uzak Çevre............................................................................... 24 

1.1.3.2. Yakın Çevre ............................................................................. 25 

1.1.3.3. Aile .......................................................................................... 25 

1.1.3.4. Okul ......................................................................................... 26 

1.1.3.5. Öğretmen.................................................................................. 27 

1.1.3.6. Öğrenci..................................................................................... 30 

1.1.3.7. Program.................................................................................... 31 

1.1.3.8. Sınıf Ortamı.............................................................................. 32 

1.1.3.9. Eğitim Yönetimi....................................................................... 33 

1.1.4. Sınıf Yönetiminin Boyutları .............................................................. 34 

1.1.4.1. Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni ............................................... 34 

1.1.4.2. Öğretimin Yönetimi.................................................................. 36 

1.1.4.3. Zaman Yönetimi....................................................................... 40 

1.1.4.4. İstenmeyen Davranışların Yönetimi.......................................... 43 

1.2. İletişim ............................................................................................................ 56 

1.2.1. İletişim Nedir? .................................................................................. 56 

1.2.2. İletişim Amacı................................................................................... 58 

1.2.3. İletişim Sürecinin Temel Öğeleri....................................................... 60 

1.2.3.1. Kaynak ..................................................................................... 60 

1.2.3.2. Mesaj ....................................................................................... 61 

1.2.3.3. Kanal (Araç)............................................................................. 62 



 xi 

1.2.3.4. Alıcı ......................................................................................... 64 

1.2.3.5. Geri Bildirim ............................................................................ 66 

1.2.3.6. Algılama ve Değerlendirme ...................................................... 68 

1.2.3.7. Gürültü ..................................................................................... 69 

1.2.4. İletişimin  İşlevleri ............................................................................ 69 

1.2.5. İletişim Türleri .................................................................................. 70 

1.2.5.1. Sözlü İletişim ........................................................................... 70 

1.2.5.2. Sözsüz İletişim ......................................................................... 73 

1.2.5.3. Yazılı İletişim........................................................................... 88 

1.2.6. Öğrenme Öğretme Süreci Açısından İletişim..................................... 89 

1.2.7. İletişim Engelleri............................................................................... 93 

İKİNCİ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

2.1. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların  Kişisel Özelliklerine İlişkin   

       Frekans Tabloları ve Grafikler ....................................................................... 100 

2.1.1. Cinsiyet Dağılımı ............................................................................ 100 

2.1.2. Sınıf Dağılımı ................................................................................. 101 

2.1.3. Öğrenim Programı Dağılımı ............................................................ 102 

2.1.4. Annenin Eğitim Düzeyi Dağılımı .................................................... 103 

2.1.5. Babanın Eğitim Düzeyi Dağılımı..................................................... 104 

2.1.6. Mezun Olunan Lise Türü Dağılımı.................................................. 105 

2.1.7. Öğrenim Görülen Programa İlişkin Memnuniyet Düzeyi Dağılımı .. 106 

2.1.8. Yaşanılan Çevre Türü Dağılımı....................................................... 107 

2.1.9. İlahiyat Fakültesi Tercih Sebebi Dağılımı........................................ 108 

2.1.10. Annenin Çalışma Durumu Dağılımı .............................................. 109 

2.1.11. Gelir Düzeyi Dağılımı ................................................................... 110 

2.2. Karşılaştırmalar ............................................................................................. 111 



 xii 

2.2.1. İletişim Yargılarının Öğretim Elemanları Sıklığı ve İletişim 

Yargılarının Uygulanma Sıklığına İlişkin Ortalamalar Tablosu....... 112 

2.2.1.1. Sözlü İletişim ......................................................................... 115 

2.2.1.2. Sözsüz İletişim ....................................................................... 120 

2.2.1.3. Yazılı İletişim......................................................................... 124 

2.2.1.4. Dinleme.................................................................................. 128 

2.2.2. İletişim Alt Boyutlarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı ile Uygulanma 

Sıklığı Ortalamalarının Genel Karşılaştırılması............................... 131 

2.2.3. Kişisel Özelliklere Göre Karşılaştırmalar ........................................ 132 

2.2.3.1. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi? ..................................... 133 

2.2.3.2. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Sınıfına Göre Farklılık Gösterir mi? .................... 134 

2.2.3.3. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenim Programına Göre Farklılık Gösterir mi? ................... 138 

2.2.3.4. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Bölümüne İlişkin Memnuniyet Düzeyine Göre 

Farklılık Gösterir mi? ............................................................. 139 

2.2.3.5. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Öğrenicinin 

Mezun Olduğu Lise Türüne Göre Farklılık Gösterir mi?......... 142 

2.2.3.6. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin İkamet Yerine Göre Farklılık Gösterir mi? .......... 144 



 xiii 

2.2.3.7. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı 

Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin 

Annesinin Eğitim Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi? ............ 146 

2.2.3.8. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Babasının Eğitim Düzeyine Göre Farklılık Gösterir 

mi? ......................................................................................... 150 

2.2.3.9. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı 

Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin 

Fakülteyi Tercih Sebebine Göre Farklılık Gösterir mi? ................ 152 

2.2.3.10. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Annenin Çalışma Durumuna Göre Farklılık Gösterir mi? ....... 156 

2.2.3.11. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Aylık Gelir 

Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi? ..................................... 157 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME....................................................................... 160 

ÖNERİLER ....................................................................................................... 169 

BİBLİYOGRAFYA............................................................................................ 169 

EKLER ............................................................................................................... 177 

 



 xiv 

KISALTMALAR 

 

%  :  Katılım oranı (yüzde) 

DKAB : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

s.   : Sayfa 

SPSS  : Statistical Package for the Social Sciences 

v.b.  : Ve benzeri  

 



 xv 

TABLOLAR LİSTESİ 

 
Tablo No                             Tablo - Grafik Adı                                            Sayfa No 

2.1.1. Cinsiyet Dağılımı........................................................................................ 100 

2.1.2. Sınıf Dağılımı ............................................................................................. 101 

2.1.3. Öğrenim Programı Dağılımı........................................................................ 102 

2.1.4. Annenin Eğitim Düzeyi Dağılımı................................................................ 103 

2.1.5. Babanın Eğitim Düzeyi Dağılımı ................................................................ 104 

2.1.6. Mezun Olunan Lise Türü Dağılımı ............................................................. 105 

2.1.7. Öğrenim Görülen Programa İlişkin Memnuniyet Düzeyi Dağılımı.............. 106 

2.1.8. Yaşanılan Çevre Türü Dağılımı .................................................................. 107 

2.1.9. İlahiyat Fakültesi Tercih Sebebi Dağılımı ................................................... 108 

2.1.10. Annenin Çalışma Durumu Dağılımı.......................................................... 109 

2.1.11. Gelir Düzeyi Dağılımı............................................................................... 110 

2.2.1. İletişim Yargılarının Öğretim Elemanları Sıklığı ve İletişim Yargılarının 

Uygulanma Sıklığına İlişkin Ortalamalar Tablosu ................................... 112 

2.2.1.1. Sözlü İletişim........................................................................................... 115 

2.2.1.2. Sözsüz İletişim......................................................................................... 120 

2.2.1.3. Yazılı İletişim .......................................................................................... 124 

2.2.1.4. Dinleme ................................................................................................... 128 

2.2.2. İletişim Alt Boyutlarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı ile Uygulanma   

          Sıklığı Ortalamalarının Genel Karşılaştırılması ........................................... 131 

2.2.3. Kişisel Özelliklere Göre Karşılaştırmalar .................................................... 132 

2.2.3.1. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Cinsiyete Göre Farklılık 

Gösterir mi? ............................................................................................ 133 

2.2.3.2. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin Sınıfına Göre 

Farklılık Gösterir mi? .............................................................................. 134 



 xvi 

2.2.3.3. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenim Programına Göre 

Farklılık Gösterir mi? .............................................................................. 138 

2.2.3.4. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin Bölümüne İlişkin 

Memnuniyet Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi? ................................. 139 

2.2.3.5. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Öğrenicinin Mezun Olduğu Lise Türüne 

Göre Farklılık Gösterir mi?...................................................................... 142 

2.2.3.6. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin İkamet Yerine 

Göre Farklılık Gösterir mi?...................................................................... 144 

2.2.3.7. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin Annesinin Eğitim 

Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi? ........................................................ 146 

2.2.3.8. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin Babasının Eğitim 

Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi?...................................................... 150 

2.2.3.9. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin Fakülteyi Tercih 

Sebebine Göre Farklılık Gösterir mi? ...................................................... 152 

2.2.3.10. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Annenin Çalışma Durumuna 

Göre Farklılık Gösterir mi?...................................................................... 156 

2.2.3.11. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı 

ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Aylık Gelir Düzeyine Göre Farklılık 

Gösterir mi? ............................................................................................ 157 

 

 
 



 1 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 

1. Konu ve Problem 

Sınıf yönetimini, öğretmenin eğitimin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde sınıf 

üzerinde oluşturduğu hakimiyet olarak veya sınıf ortamında bulunan her şeyden en 

verimli şekilde yararlanmak için yaptığı tüm faaliyetler olarak tanımlayabiliriz. 

İletişimi, kişilerin birbiriyle ilişki kurmak için kullandıkları her türlü yöntem olarak 

tanımlayabiliriz. İletişim bilginin aktarılması değil, aktarılış süreci ve şeklidir. 

İletişim karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Bu sürecin iyi yönetilmesi ve aktarılmak 

istenen mesajın doğru aktarılması ancak sağlıklı bir iletişimle mümkündür. 

Eğitimde özellikle sınıftaki öğrenci-öğretmen ilişkilerinde iletişimin hayati bir 

önemi vardır. Sınıfta kurulacak iyi bir iletişim konunun anlaşılmasındaki en önemli 

öğedir diyebiliriz. Öğretmenin en önemli görevlerinden biri de sınıftaki bu iletişimi 

en güzel şekilde ayarlamaktır. Anlatmak istediğini en güzel şekilde ifade edebilmek, 

bunun için zamanı, zemini, ortamı ayarlamak, vücut dilini, ses tonunu, jest ve 

mimikleri en iyi şekilde kullanabilmek, empati yapmak iletişimle ilgili öğelerden 

birkaçıdır.  

Yavuzer’in de belirttiği gibi “Eğitimde iletişim, eğitimin en önemli öğesidir. 

İletişim akademik becerilerin ve hedeflenen bilgilerin öğretilmesinde ve sınıf 

yönetiminde oldukça etkilidir. Bir öğretmenin görevini iyi yapabilmesi için ruh 

bilimi ve iletişim kuramıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekir.” (Yavuzer, 2003:145).  

Dersini iyi anlatan öğretmenle iyi anlatamayan öğretmen arasındaki fark sahip 

olduğu bu iletişimle ilgili bilgiyi en iyi şekilde pratiğe aktarabilen öğretmenlerle 

aktaramayan öğretmenler arası farkdır diyebiliriz.   

Araştırmanın amacı öğretim elemanlarının sınıf yönetimindeki iletişim kurma 

becerilerine ilişkin öğrenci görüşlerini belirleyerek varsa eksiklikleri tespit etmek ve 

öğretim elamanları ile öğrenciler arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı 

sağlamaktır. 
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1.1. Problem Cümlesi 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin, Selçuk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının sınıf 

yönetimindeki iletişim kurma davranışlarına ilişkin görüşleri nedir? 

 

1.2. Alt Problemler 

1. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının sınıf yönetimindeki iletişim biçimlerine 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının sınıf yönetimindeki iletişim biçimlerine 

ilişkin görüşleri onların; 

a. Cinsiyetlerine, 

b. Sınıflarına, 

c. Öğrenim Görmekte Oldukları Programlarına, 

d. Öğrenim görmekte oldukları programdan memnun olup olmadıklarına, 

e.  Mezun Oldukları Lise türüne, 

f.   Anne babanın eğitim durumuna 

g. Hayatlarının çoğunun nasıl bir çevrede geçtiğine 

h. Annelerinin çalışıp çalışmadığına 

k.Ailelerinin aylık gelirine göre farklılık göstermekte midir? 

 

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmada, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim görmekte 

olan öğrencilerin, öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kendileriyle kurdukları 

iletişim davranışlarına ilişkin düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Eğitim öğretim baştan sona bir iletişim sürecidir. Bu sürecin kalitesi eğitimin 

kalitesini netice verecektir. O halde öğretmenlerin sınıf yönetiminde sahip olması 

gereken en önemli özelliklerden biri de kaliteli bir iletişim becerisidir diyebiliriz. 
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Sınıf yönetimnin temelini oluşturan iletişimde söylenenin nasıl söylenmesi gerektiği 

önemli olduğu gibi söylenenlerin nasıl anlaşıldığı, muhatapta nasıl bir tesir bıraktığı 

da önemlidir. Sağlıklı bir iletişimde dönüt de son derece önemlidir.  

Bu araştırma, öğretim elamanlarının iletişimle ilgili göstermiş oldukları 

davranışların öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi ve öğretim 

elamanlarının iletişim kurmada ne oranda başarılı olduğunu tespit edip eksikliklerin 

giderilmesine yardımcı olması açısından önemlidir.  

 
3. Sayıltılar 

1. Araştırmaya katılan Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerin ölçeği doldururken gerekli hassasiyeti göstermiş 

oldukları ve öğrenci görüşlerinin gerçeği yansıttığı varsayılmaktadır. 

2. Veri toplama aracı amaca uygun verileri toplayabilecek özelliktedir. 

 
4. Varsayımlar 
1. Öğretim Elemanları sözel iletişimde başarlıdırlar. 
2. Öğretim Elemanları yazılı iletişimde başarlıdırlar. 

3. Öğretim Elemanları sözsüz iletişimde başarlıdırlar. 
4. Öğretim Elemanları dinlemede başarısızdırlar. 

5. Öğrenci algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  
6. Öğrenci algısı sınıfa göre farklılık göstermektedir.  

7. Öğrenci algısı öğrenim görülen programa göre farklılık göstermektedir.  
8. Öğrenci algısı memnuniyet düzeyine göre farklılık göstermektedir.  

9. Öğrenci algısı mezun olunan lise türüne göre farklılık göstermektedir.  
10. Öğrenci algısı öğrencinin yaşadığı çevreye farklılık göstermektedir.  

11. Öğrenci algısı anne babanın eğitim durumuna göre farklılık 
göstermektedir.  

12. Öğrenci algısı ilahiyat tercih sebebine göre farklılık göstermektedir.  
13. Öğrenci algısı annenin çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir.  

14. Öğrenci algısı ailenin aylık gelirine göre farklılık göstermektedir.  
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5. Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 2009-2010 Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır. 

2. Araştırma, öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde öğrencilerle kurdukları 

iletişim becerilerine ilişkin örgencilerin görüşleriyle sınırlıdır. 

3. Anket, öğrencilerin iletişimle ilgili sorulara verdikleri cevaplardan elde 

edilen verilerle sınırlıdır. 

 
6. Tanımlar 

Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 

profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman. 

Öğrenci: Yükseköğretim öğrencisi. 

Davranış: Davranma şekli, hareket tarzı, tutum vaziyet alma. 

Sınıf Yönetimi: Öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının sağlanması. 

İletişim: İki sistem arasındaki her tür bilgi alışverişi. 

 

7. Araştırmanın Yöntem Bilgileri 

Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmada önce öğretim 

elamanlarının sınıf yönetimindeki iletişim davranışları tespit edilmiş sonra da bu 

davranışların çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

1. Verilerin Toplanması ve Uygulanması 

Bu araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Samsa tarafından 2005’te 

geliştirilen, “Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarını Ölçme” envanteri 

kullanılmıştır.  

Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kişisel bilgileri 

tespit etmeyi  amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm envanterde 

belirlenen iletişim davranışlarını öğretim elamanlarının ne kadarının gösterdiğini 

belirlemeye çalışan sorulardan, üçüncü bölüm ise öğretim elamanlarının iletişim 
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davranışlarını hangi sıklıkla gösterdiğini belirlemeye çalışan sorulardan 

oluşmaktadır. Samsa’nın hazırladığı envanterde yer alan ve beklentiyi ölçen sütunda 

bir değişiklik yapılmış “Sol sütundaki davranışları öğretim elemanları hangi sıklıkta 

göstermelidir? sorusu” “Sol sütundaki davranışları öğretim elemanlarının ne kadarı 

gösteriyor? şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişikliği yapma sebebimiz de araştırmanın 

sorulardan kaynaklanan sınırlılığını bir ölçüde gidermek olarak ifade edebiliriz. 

Araştırmamızda beklentiler üzerinde durmadığımız için ve ölçekteki sorulara verilen 

cevapların sadece birkaç hoca üzerinden değerlendirilip yanıltıcı bilgiler elde 

edilmesini önlemek amacıyla öğretim elamanlarının ne kadarı bu davranışı gösteriyor 

sorusu eklenmiştir. Mesala ders anlatımında göz temasını öğretim elamanlarının ne 

kadarı kurar sorusunun cevabını bulacağız, diyelim ki da göz temasını çoğunluk 

kuruyor olsun burada şu soru akla geliyor, çoğunluk göz temasını kuruyor ama bir 

kere bakıp bırakıyor mu yoksa yeteri kadar yapıyor mu yapmıyor mu ? Bu sorunun 

cevabını bulmak için öğretim elamanalarının ne kadarı gösteriyor sorusunu ekleme 

ihtiyacı hissettik.  

“Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarını Ölçme” envanteri 42 sorudan 

oluşmaktadır. 

Ölçeğin birinci bölümündeki maddeler 4’lü likert tipi ölçek üzerinden “hepsi” 

4, “çoğu” 3, “bir kısmı” 2, “hiçbiri” 1 olarak değerlendirilmiştir. 

Ölçeğin ikinci bölümündeki maddeler 4’lü likert tipi ölçek üzerinden “Her 

zaman” 4, “çoğunlukla” 3, “arada” 2, “hiçbir zaman” 1 olarak değerlendirilmiştir. 

 “Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarını Ölçme” envanterinin 

geçerliliği ve güvenirliği Samsa (2005) tarafından test edilmiştir. 

Anketin uygulanabilmesi için Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dekanlığı’ndan gerekli izin alınmış ve tüm sınıflara uygulanmıştır. Derse giren 

öğretim üyelerine rica edilerek, ölçek dersler başlamadan öğrencilere 

uygulanmıştır. Uygulama sonunda eksik doldurma, boş bırakma, çift işaretleme 

gibi nedenlerle geçersiz sayılanları çıkarılmış ve geriye kalan 270 anket 

değerlendirmeye alınmıştır. 
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8. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 550 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklem seçilmemiş evren üzerinde çalışılmıştır. İlahiyat 

Fakültesi’nde bulunan tüm sınıflara girilerek derse o an gelmiş tüm öğrencilere anket 

uygulanmıştır. Derste bulunmayanlar, ankete katılmayanlar ve eksik, yanlış dolduranların 

çıkarılması sonucunda toplam 270 anket üzerinden değerlendirme yapılmıştır.  

 
9. Ölçeğe ilişkin güvenlik ve geçerlilik analizi 

İletişim ölçeğine ilişkin öğretim elemanı sıklığı ve davranış gösterme sıklığı 

düzeylerine yönelik yapılan güvenirlik analizi sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

  
 

Öğretim elemanı sıklığı 
 

Davranış gösterme 
sıklığı 

Ölçekteki madde sayısı 42 42 

Cronbach’s Alfa 0,886 0,865 

 

Yapılan güvenirlik analizi sonucunda iletişim ölçeğinin öğretim elemanı 

sıklığı ve davranış gösterme sıklığı düzeylerine ilişkin hesaplanan alfa değerleri 

sırası ile %88,6 ve %86,5 olarak bulunmuştur. 

Söz konusu değerlere bakılarak ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. Ayrıca 

güvenirliği kayda değer biçimde düşüren ve analiz dışı bırakılması gereken bir 

maddeye rastlanmamıştır. 

 

10. Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler Spss 15.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket 

programında analiz edilmiştir. 
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Analiz kapsamında, güvenirlik analizi, frekans analizi, pasta ve çubuk 

grafikler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bağımız örneklem t testi ve Tukey 

testi’nden faydalanılmıştır. 

Ölçekte yer alan iletişime ilişkin karşıt maddelere ait veriler çözümleme 

aşamasında ters çevrilerek hesaplamalara dâhil edilmiştir. Aynı şekilde söz konusu 

yargılar da sözel olarak transpoze edilmiş ve ölçekte karşıt maddelerin yer alması 

engellenmiştir. 

Ölçekte yer alan ifadelerin düzeyleri 4’lü likert ölçeği prensibine göre 

hazırlamış,ortalaması 1’e yakın olan ifadeler en olumsuzu/seyreği,4’e yakın olan 

ifadeler ise en olumluyu/en sıkı ifade etmektedir.Söz konusu düzeylere ilişkin sınırlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Katılma derecesi Düzey aralığı 

Hiçbir zaman/Hiç biri 1,00-1,74 

Ara sıra/Bir kısmı 1,75-2,49 

Çoğunlukla/Çoğu 2,50-3,24 

Her zaman/Hepsi 3,25-4,00 

11. İlgili Araştırmalar 

Bu alanla ilgili çalışmlara baktığımızda  çalışmaların çoğunlukla genel 

iletişimle ilgili   yapıldığı görülmektedir. Elbette öğretim elamanlarının  genel 

iletişimle ilgili değerlendirmelerini yaparken en önemli veri kaynağı sınıf ortamı 

olmaktadır.  Az da olsa sınıf yönetimindeki iletişim becerilerini ölçmeye yönelik 

çalışmalar yapılmıştır.  

Günay (2003)’ın Adana’da öğretmenler üzerinde yaptığı “Sınıf Yönetiminde 

Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi” isimli tez çalışmasında 

,sınıf yönetiminde öğretmenlerin iletişim becerilerine ilişkin algılarını 

değerlendirmek amaçlamıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgiler formu ve 

Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği (ÖİBÖ)’yle toplanmıştır. Araştırmanın 
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örneklemi üzerinde ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışması yeniden yapılmıştır. Bu 

araştırmayla 2002-2003 öğretim yılında Adana ili Seyhan ve Yüreğir merkez ilçeleri 

ilköğretim okullarda görev yapan 272 sınıf öğretmenine ulaşılmıştır.  

Sınıf öğretmenlerinin kendi iletişim becerilerine ilişkin algılarının nasıl olduğu 

ve bu algıların; cinsiyet, kıdem, okulların sosyo-ekonomik düzeyi ve okuttukları sınıf 

düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. 

Verilerin analizinde yüzde , frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulardan şu sonuçlar çıkarılmıştır: 

1- Öğretmenlerin kendi iletişim becerilerine ilişkin algıları çok olumludur. 

2- Öğretmenlerin kendi iletişim becerilerine ilişkin algılarında cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

3- Sınıf öğretmenlerinin kendi iletişim becerilerine ilişkin algılarının kıdeme 

göre farklılaştığı saptanmıştır. 21 yıl ve üstü kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin, 1-5 

yıl, 6-10 yıl ve 11-15 yıl kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine göre kendi iletişim 

becerilerine ilişkin algıları yüksektir.  

4- Sınıf öğretmenlerinin çalıştıkları okulların sosyo-ekonomik düzeylerine 

(SED) göre kendi iletişim becerilerine ilişkin algılarının farklılaştığı saptanmıştır.  

Buna göre üst SED okullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin alt SED okullarda çalışan 

sınıf öğretmenlerine göre, orta SED okullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin de yine 

alt SED okullarda çalışan sınıf öğretmenlerine göre kendi iletişim becerilerine ilişkin 

algıları olumludur. Öğretmenlerin kendi iletişim becerilerine ilişkin algılarının 

çalıştıkları okulların sosyo-ekonomik düzeylerinin yükselmesiyle doğru orantılı 

olarak olumlulaştığı görülmüştür. 

5-Sınıf öğretmenlerinin, okuttukları sınıflara göre kendi iletişim becerileri 

ilişkin algılarında, anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sınıf öğretmenlerinin kendi 

iletişim becerilerine ilişkin algıları, okuttukları sınıflara göre değişmemekte, 

benzerlik göstermektedir. 
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Öğretim elamanı öğrenci iletişimi ile ilgili,  Silkü (2002)’nün Ege 

Üniversitesi’nde yaptığı, “Üniversite Ögrencilerinin Öğretim Elemanlarıyla Olan 

İletişimi ve Bu Konuda Yönetimden Beklenenler” isimli tez çalışmada üniversite 

öğrencileri ile öğretim elemanlarının birbirleriyle ve yöneticileriyle olan iletişimleri 

konusundaki görüşlerini ve varsa iletişim engellerini belirleyerek, bu konuda 

yöneticilerden beklenenleri ortaya koymayı amaçlamıştır.  

Bu araştırmadan elde edilen bulgular (Silkü, 2002); 

1. Öğretim elemanlarının öğrencileriyle olan iletişimlerine ilişkin görüşleri ile 

öğrencilerin öğretim elemanlarıyla olan iletişimlerine ilişkin görüşleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmüştür. 

2. Öğretim elemanlarının yöneticileriyle olan iletişimlerine ilişkin görüşleri ile 

öğrencilerin yöneticileriyle olan iletişimlerine ilişkin görüşleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmüştür. 

3. Öğretim elemanlarının öğrencileriyle ve yöneticileriyle olan iletişimlerine 

ilişkin görüşleri, öğrencilerin öğretim elemanlarıyla ve yöneticileriyle olan 

iletişimlerine ilişkin görüşlerine göre daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 

4. öğrencilerin yöneticileriyle olan iletişimlerine ilişkin görüşleri ile 

öğrencilerin öğretim elemanlarıyla iletişimlerine ilişkin görüşleri arasında pozitif bir 

ilişki görülmektedir. 

5. Öğretim elemanlarının yöneticileriyle olan iletişimlerine ilişkin görüşleri ile 

öğretim elemanlarının öğrencileriyle olan iletişimlerine ilişkin görüşleri arasında 

pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. 

6. Öğrenciler ve öğretim elemanlarının birbirleriyle ve yöneticileriyle olan 

iletişimlerinin düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Deryakulu (1992) ise, Ankara Ünüversitesi’nde yaptığı  “Öğretim Elemanı-

Öğrenci Arası İletişimde istenilen Öğretim Elemanı Davranışlarının Gösterilmesini 

Engelleyen Faktörler” isimli tezinde öğretim elemanlarının öğrencileriyle kurdukları 

iletişimlerinde istenilen öğretmen davranışlarını göstermelerini engelleyen faktörleri 

öğretim elemanı görüşleri açısından saptamayı amaçlamıştır.  

 



 10 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular;  

Öğretim elemanlarının sınıf içi istenilen öğretmen davranışlarını göstermelerini 

engelleyen en önemli nedenler sınıfların kalabalıklığı ve öğretim elemanlarının 

demokratik davranmaması olarak ortaya çıkmıştır.  Öğretim elemanının kendine olan 

güvensizliği, öğrenci grubunun özelliği, öğretim elemanının kişilik özellikleri ve 

öğretim elemanının kişisel yetersizliklerin diğer sebepler olarak göze çarpmaktadır. 

Öğretim elemanlarının istenilen öğretmen davranışlarını göstermesini engelleyen 

faktörlerle ilgili görüşleri akademik unvan, hizmet süresi ve cinsiyet değişkenlerine 

göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir (Deryakulu, 1992). 

Bolat (1990), “Yükseköğretimde Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi” isimli 

çalışmasında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının, iletişim engelleri konusundaki 

düşünceleri, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hangi konuları iletişim engeli 

olarak gördükleri, iletişim engeli olarak gördükleri konulardan ortak olanların olup 

olmadığını araştırmayı amaçlamıştır.  

 Elde edilen sonuçlara göre, öğretim elemanlarının, öğrencilerle iletişimlerinde 

pek fazla engel görmedikleri, buna karşın öğrencilerin çok fazla engel gördükleri 

söylenebilir. öğrencilerin, öğretim elemanlarıyla görev bakımından ilişkileri 

incelendiğinde, %35’lik en fazla oranla danışmanlarıyla iletişim kurabildiklerini 

belirtmişlerdir. %31’i özel sorunlarını paylaşmak istemediğini belirtmiştir. 

öğrencilerin öğretim elemanlarıyla yas ve kıdem bakımından ilişkileri incelendiğinde 

%38’lik en fazla oranı yas ve kıdem ayrımı yapmadığını belirten öğrenciler 

oluşturmuştur. öğrencilerin öğretim elemanlarıyla cinsiyet bakımından ilişkilerinin 

değerlendirmesinde %55’lik oran bayan, erkek ayrımı yapmadığını belirtmiştir 

(Bolat, 1990). 

Öğretim elamanı öğrenci iletişimi ile ilgili,  Samsa(2005)’nın Pamukkale 

Üniversitesi’nde yaptığı “Öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarında görev 

yapmakta olan öğretim elemanlarının iletişim biçimlerine ilişkin algı ve beklentileri 

(Pamukkale Üniversitesi Örneği).” isimli tez çalışmasında ise yüksek öğretim 

kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, öğretim elemanlarının iletişim 

davranışlarına ilişkin algı ve beklentilerini belirlemek amaçlanmıştır. 
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 Bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Pamukkale Üniversitesi’nde görev yapan ögretim elemanlarının iletisim 

biçimlerine iliskin, ögrenci algılarının degerlendirilmesi sonucu elde edilen aritmetik 

ortalama puanlarının genellikle, “Çogunlukla” düzeyinde oldugu görülmüstür. 

Ögrencilerin beklenti düzeyleri degerlendirildiginde, aritmetik ortalama puanlarının, 

ölçme aracındaki soruların tamamı için “Her Zaman” düzeyinde oldugu sonucuna 

ulasılmıstır. 

2. Ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim biçimlerine iliskin beklentileri 

degerlendirildiginde, en yüksek aritmetik ortalama puanına dinleme davranısının 

( X =3.7488), en düsük aritmetik ortalama puanına sözsüz iletisimin ( X =3.5732) 

sahip oldugu sonucuna ulasılmıstır. 

3. Ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim biçimlerine iliskin algıları 

degerlendirildiginde, en yüksek aritmetik ortalama puanına sözsüz iletisimin 

( X =2.8595), en düsük aritmetik ortalama puanına dinleme davranısının 

( X =2.7779) sahip oldugu sonucuna ulasılmıstır. 

4. Kız ve erkek ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim biçimlerine 

iliksin algıları arasında anlamlı bir fark vardır (p=.040). 

5. Farklı sınıf düzeylerindeki ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim 

biçimlerine iliskin algıları arasında anlamlı bir fark yoktur (p=.223) (Samsa, 2005). 

6. Farklı bölümlerde ögrenim görmekte olan ögrencilerin, ögretim 

elemanlarının iletisim biçimlerine iliskin algıları arasında anlamlı bir fark vardır 

(p=.000). 

7. Ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim biçimlerine iliskin algıları, 

bölümden memnun olup olmadıklarına göre farklılık göstermektedir (p=.000). 

8. Kız ve erkek ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim biçimlerine 

iliksin beklentileri arasında anlamlı bir fark vardır (p=.012). 

9. Farklı sınıf düzeylerindeki ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim 

biçimlerine iliskin beklentileri arasında anlamlı bir fark vardır (p=025). 

10. Farklı bölümlerde ögrenim görmekte olan ögrencilerin, ögretim 

elemanlarının iletisim biçimlerine iliskin beklentileri arasında anlamlı bir fark vardır 

(p=.000). 
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11. Ögrencilerin, ögretim elemanlarının iletisim biçimlerine iliskin 

beklentileri, bölümden memnun olup olmadıklarına göre farklılık göstermemektedir 

(p=.493). 

Aköz (2011) ise Kur’an Kursu öğreticileri ve öğrencileri arasındaki iletişimle 

ilgili “Kur’an Kursu Öğrencilerinin Gözüyle Öğreticilerin İletişim Davranışlarının 

Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İl 

Merkezindeki Yatılı Kız Kur’an Kursları Örneği)”  isimli bir tez çalışması yapmıştır.  

Çalışmada Kur’an Kursu öğreticilerinin hem öğretme-öğrenme sürecinin  yürütmede 

hem de öğrencileri ile diyalogları kapsamında iletişim davranışlarına ilişkin 

durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir.  

1. Öğreticilerin iletişim davranışları genel itibariyle başarılıdır.  

2. Sözlü, yazılı, sözsüz ve dinleme becerilerinde öğreticiler başarılı 

görülmüştür.  

3. İlköğretim mezunu öğrencilerin algıları ile İmam Hatip Lisesi mezunu 

öğrencilerin algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. İlköğretim 

mezunu öğrencilerin öğreticilerin iletişiminden daha memnun olduğu 

görülmüştür.  

4. Yatılı öğrencilerden ailelerini her hafta sonu ziyaret edenlerle bazı hafata 

sonu ziyaret edenler arasında anlamlı ilişki bulunmuş, her hafta sonu 

ziyaret edenlerin öğreticilerin iletişiminden daha memnun olduğu 

görülmüştür.  

5. Kur’an-ı yüzünden okuyanlarla, hafızlığa çalışanların algıları arasında da 

anlamlı farklılık bulunmuş, hafızlığa çalışanların değerlendirmelerinin 

oldukça düşük olduğu tesbit edilmiştir.  

6. Kendi isteğiyle kursa gelenlerle diğerleri arasında da anlamlılık ortaya 

çıkmış, kendi isteğiyle gelenlerin daha memnun olduğu görülmüştür.  

7. Kurstan memnun olanlarla memnun olmayanlar arasında da anlamlı 

farklılık vardır. Memnun olanların algılarının daha olumlu olduğu 

gözlenmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SINIF YÖNETİMİ VE İLETİŞİM 

 

1.1. Sınıf Yönetimi  

Eğitim; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik değişme meydana getirme sürecidir. (Ertürk, 1991:12). Öğretim ise, bireyin 

yaşam boyu süren eğitiminin; okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmıdır 

(Varış, 1991:17). Okulda verilen bu eğitim-öğretim faaliyetinin de yapıldığı yerler 

sınıflardır. Bu açıdan bakıldığında sınıf eğitim öğretim faaliyetinin merkezinde yer 

almaktadır.  

Eğitim öğretimin en önemli unsurlarından biri olan sınıfın çok çeşitli tanımları 

yapılmıştır. Tanım sahiplerinin sınıf ortamındaki belirledikleri önceliklere göre 

farklılalaşan tanımları birleştirecek olursak sınıfı; eğitim öğretim etkinliklerinin 

gerçekleştiği bir yaşam alanı (Aydın, 2003: 1), ortak özelliklerinden dolayı bir araya 

getirilen öğrenci gruplarına, önceden belirlenmiş ortak davranışların kazandırılması 

için öğretimin yapıldığı derslik (Çalık 2007:3), okulun öğretim birimi ve davranış 

değiştirme işleminin gerçekleştiği özel çevre (Demirtaş ve Güneş, 2002: 141), eğitim 

sisteminin en küçük ve en son birimi, eğitim yönetiminin ise ilk ve temel basamağı 

(Sarıtaş, 2005: 44) şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Sınıf öğrencilerin her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 

ve istenilen, orada olmaktan mutluluk duyulan bir yer, alan olmalıdır (Yılman, 

2006:2) ki eğitimden beklenen verim elde edilsin.  

Eğitimin asıl hedefi olan davranışın kazandırılması sınıfta gerçekleşmektedir. 

Bu yüzden eğitim kalitesi, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır (Ök, Göde ve Alkan, 

2000).  Sınıf yönetimi ne kadar kaliteli olursa eğitimin kalitesi de o kadar artacak ve 

istenen amaca ulaşmak o denli kolaylaşacaktır.  

Sınıf yönetimi deyince önceleri öğretmen otoritesinin sınıfta hakim kılınması 

anlamında disipline dayanan bir görüş anlaşılırken günümüzde daha çok öğrenmeyi 

sağlayıcı bir sınıf ortamının sağlanması anlaşılmaktadır (Demirel, 2006:197).  
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Sınıf yönetimi ile ilgili de çok değişik tanımlar yapılmıştır, tüm bu tanımları 

birleştirerek tanımlayacak olursak;   

Sınıf yönetimini, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi (Lemlech, 1988: 

3), sınıfın amacını gerçekleştirmek için sınıfın öğretim kaynakları ile öğrencileri 

eşgüdümleyerek harekete geçirme süreci (Celep, 2002: 1), içinde öğrenmenin 

gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, 

öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması, sürdürülmesi (Brophy, 1988: 

2; Montero-Sieburth, 1989: 4), eğitim programı ve planı, öğretim yöntemi, eğitim 

etkinliği, teknoloji, zaman, mekan, öğretici ve öğrenci arasında etkili bir 

eşgüdümleme gerçekleştirerek, öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması 

ve sürdürülmesi (Sarıtaş, 2005: 44),  planlama, örgütleme, uygulama ve 

değerlendirme fonksiyonlarına ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin 

sistematik ve bilinçli olarak uygulanmasıyla ilgili etkinliklerin tümü (Erdoğan, 

2010:12) olarak tanımlanabiliriz. 

Öğretim süreci ile ilişkilendirilerek tanımlanacak olursa,  sınıf yönetimi, 

öğrenme için uygun ortamın sağlanması ve sürdürülmesi, öğretmen ve öğrencilerin 

çalışma engellerinin ortadan kaldırılması, öğretim zamanının uygun kullanılması, 

öğrencilerin etkinliklere katılımının sağlanması, sınıftaki kaynakların, insanların ve 

zamanın yönetilmesidir (Boz, 2003:39) denilebilir.   

Yönetim bilimine göre tanımlanacak olursa,  sınıf yönetimi, sınıftaki insan 

kaynakları olan öğrenciler ve madde kaynakları olan araç-gerecin sınıfın amaçları 

doğrultusunda harekete geçirilmesidir (Demirtaş, 2009: 7).  

Sınıf yönetiminin hem yönetim bilimi, hem pedagoji, hem de öğretim alanıyla 

ilişkisini yansıtacak bir tanımına göre sınıf yönetimi, öğretmenin öğretim hedeflerini 

gerçekleştirmek amacıyla, öğretim ortamında bulunan madde ve öğrenci kaynağını 

koordine ederek, öğrenmeyi etkili ve kontrollü yürütebilme becerisidir (Baloğlu, 

2001: 46). 

Öğrencilerin, bireysel özgürlüğe ulaşmış, eleştiren, düşünebilen, yaratıcı, 

demokratik, verimli, yapıcı, sorun çözme becerisine ve bilimsel düşünme gücüne 

sahip, kendini ifade edebilen, bireysel özgürlüğe ulaşmış, bireyler olabilmesi, sınıf 
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düzenine sınıf içi iletişime, sınıf içi öğretmen davranışlarına kısacası sınıf yöntemine 

bağlıdır. 

Sınıf yönteminin başarılı olabilmesi de iletişim becerilerinin sınıfta etkili 

kullanılmasıyla mümkündür (Gürşimşek, 1999:41). İletişimde dilini iyi kullanamayan 

öğretmenin öğrenci başarısına katkı düzeyi düşer. Sınıfta herkes öğretmenin 

konuşmasından aynı anlamı çıkarabilmelidir (Başar, 2006:80). Görüldüğü gibi sınıf 

yönetimi bir beceri işidir. Öğretmen, bir kumandanın askerlerini yönettiği gibi 

öğrencilerini yönlendirebilmelidir. Bunun için sınıf yönetimi şu becerileri 

kapsamalıdır: 

1. Sınıf yönetimi, pozitif öğretmen-öğrenci ilişkisi ve akran ilişkilerini 

oluşturmaya dayalı olmalıdır. 

2. Sınıf yönetimi, öğrencilerin bireysel gereksinimlerini dikkate almalıdır. 

3. Etkili bir sınıf yönetimi, grup olarak sınıfın ve bireysel olarak öğrencilerin 

akademik gereksinimlerine yanıt vererek, üst düzeyde öğrenmeyi kolaylaştıracak 

öğretim yöntemlerini kullanmayı gerektirir. 

4. Sınıf yönetimi, davranış kurallarını oluşturma ve geliştirmede öğrenciyi 

katmayı, ayrıca, organizasyon ve grup yönetimi ile ilgili teknikleri kullanmayı 

gerektirir. 

5. Sınıf yönetimi, öğrencilerin istenmeyen davranışlarını düzeltme ve 

değerlendirme (gözden geçirme) kapsamında öğrenciye rehberlik etmeyi gerektirir 

(Brophy 1988). 

Görüldüğü gibi sınıf yönetimi çok yönlü beceri isteyen bir faaliyettir. Sınıf 

yönetimindeki başarı ile eğitimde ki başarı arasında parelellik vardır. Aynı ilişki 

eğitimle toplumsal değişmeler ve gelişmeler arasında da vardır. Eğitim çeşitli 

toplumsal değişmelere sebep olurken diğer yandan toplumsal gelişmelerin de eğitime 

yansımaları olmuş ve eğitim alanında meydana gelen yaklaşımları doğrudan 

etkilemiştir. Zaman içinde sınıf yönetimi ile ilgili değişik yaklaşımlar ön plana 

çıkmıştır.  
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1.1.1. Sınıf Yönetimi Yaklaşımları 

Toplumsal gelişmelere koşut olarak eğitim alanında gözlenen gelişmeler 

doğrultusunda sınıf yönetimi alanında da değişik yaklaşımların ortaya çıkmıştır. Bu 

yaklaşımlar incelendiğinde; baskıcılıktan demokratikliğe, sekil yönelimlilikten amaç 

yönelimliliğe, öğretmen merkezlilikten öğrenci merkezliliğe doğru bir gelişim gösterdiği 

öne sürülebilir (Ağaoğlu, 2003:12).  

Bu yaklaşımlar çeşitli sınıflamaya tabi tutulabilir, genel bir ayrım yapacak 

olursak; Geleneksel Yaklaşım ve Çağdaş Yaklaşım diye ikiye ayırabiliriz.  

 

1.1.1.1. Geleneksel Yaklaşım 

Geleneksel yaklaşım eğitim tarihinde eskiden beri bilinen ve özellikle 

öğretmenin otoritesinin ön planda olduğu yer ve zamanlarda uygulanan bir metottur. 

Eğitim öğretimin unsurları olan dersler, programlar, ödevler, ders saatleri ve benzeri 

hep çocuğun ilgi ve ihtiyaçları hesaba katılmaksızın düzenlenir. 

Sınıfın hâkiminin öğretmen olarak kabul edildiği yaklaşımdır. Başka bir 

anlatımla, sınıf içi yaşantılarda ve bu yaşantıların aktarıldığı eğitim etkinliklerinde 

öğretmen etkin (aktif), öğrenci edilgen (pasif) bir konumdadır (Aydın, 2003:3). 

Öğretmenin hakimiyeti sınıfın her yerinde ve her olayda kendini hissettirir. 

Kuralların oluşturulmasından bu kurallara itaate kadar her şey öğretmenin kontrol ve 

tasarrufundadır.  

Geleneksel yaklaşımda öğretmen-öğrenci ilişkileri, aşırı derecede 

yapılandırılmıştır, öğrencilerin alınan kararlara katılımı söz konusu değildir.  Sınıf içi 

kurallar oldukça katı ve tek yönlüdür. Sadece öğretmen tarafından belirlenen 

değişmez doğrular olarak yansıtılan bu kurallar, tartışılamazlar (Aydın, 2003: 3). 

Öğretmen mutlak otoritedir. Öğrenciye düşen kurallara uyup problem 

çıkarmamasıdır.  

Öğretmenin önceden tek basına belirlediği sınıf kurallarına öğrencilerin 

sorgulamadan uymaları beklenir. İşi belirlenen müfredatı koşulsuz öğrencilere aktarmak 

olan öğretmenlerin sınıf içindeki odaklandığı konu, istediklerin öğrenciler tarafından 

nasıl yerine getirileceğidir. Uzun yıllar eğitim kurumlarında uygulana gelen bu 
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yaklaşımda öğrencilerden beklenen, öğretmenin aktardığı bilgileri sorgulamadan doğru 

kabul ederek ezberlemeleridir (Erdoğan, 2010:24). Böylece söylenen her şeyi 

ezberleyerek öğrenen, düşünce fukarası, ama istenildiğinde veya yeri geldiğinde 

ezberindekileri tekrar etme becerisini gösterdiğinden başarısı alkışlanan öğrenciler 

yetişmiş olmaktadır. Fakat bu öğrenciler “atın on dildeki karşılığını bilip de binmek için 

bir inek satın alan” adama benzemektedirler.  

Öğretmen kendi temel işlevinin bilgi ezberletmek olduğunu sanır. Bilginin iyi 

aktarılması için çocukların uslu uslu oturması gerekir; bu nedenle öğretmen, asıl 

görevinin, çocukların sınıfta sessizce oturmalarını sağlamak olduğunu ve çocukların 

korkması için asık suratlı olunması gerektiğini düşünür. Okulun ilk günlerinde birkaç 

çocuğu döver veya azarlarsa bunun diğerlerine bir ders olacağını ve bundan sonra 

rahat edeceğini düşünür. Öğrencinin soru sorması, düşünmesi ve sorgulaması 

istenmeyen bir durumdur. Öğrenciden beklenen hareketsiz oturması ve öğremenin 

sözlerini papağan gibi tekrar etmesidir. Öğretmen öğrencilerinin gözünde bir parıltı 

ve içlerinde bir öğrenme şevki olup olmadığına dikkat etmez, daha da kötüsü bu 

parıltının olabileceğinin dahi farkında değildir (Cüceloğlu, 2003:22-23). Öğretmenin 

tüm dikkati konu, yöntem ve sınıf disiplini üzerinde toplanmaktadır. Çünkü iyi bir 

öğretmen için geleneksel ölçütler bu üç yönde beceri sahibi olma üzerinde 

yoğunlaşmıştır (Kılıççı, 2003:17). 

Geleneksel yaklaşım disiplin sağlamada da eskimiş yöntemlere müracaat eder. 

Disiplin ve davranış değiştirme aracı olarak korkutma, cezalandırma, şiddet gibi 

araçlar kullanılır. Böylece sınıf içinde bir itaat kültürü oluşturulur. Bunun sonucu 

olarak da öğrencilerde bağımlı bir kişilik gelişimi ortaya çıkar (Yaka, 2006:39, bu 

kişiler kendilerine söyleneni yapan ama kendiliklerinden bir şeye cesaret edemeyen 

kişiler oalarak karşımıza çıkmaktadırlar.   

Sonuç olarak bu yaklaşım eğitimi öğrenci ve öğretmenler için çekilmez bir 

yük haline getirir  (Aydın, 2003:4), ve eğitimden beklenen netice çoğu zaman elde 

edilemez. Sadece korku ve baskı ile susturulmuş, ezberlediklerini tekrar eden ama 

bunları kullanıp bir şey üretemeyen kişiler yetiştirilir.   

Bu geleneksel, klasik yönetim anlayışı gerek Doğu’da, gerekse Batı’da İlk ve 

Ortaçağlarda çok yaygın olarak egemen olmuştur. Ancak bu yaklaşım belirtilen 
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özelliklerden dolayı öncelikle Batı’da 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren çok eleştirilmiş 

ve zaman içinde, bu anlayışın tam karşıtı sayılabilecek disiplin ve sınıf yönetimi 

anlayışları geliştirilmiştir (Yaka, 2006:39).   

Geleneksel yaklaşım zaman içerisinde yerini öğrenciyi merkeze alan, bilgiyi 

ezberlemek yerine ihtiyacı olduğunda bulup kullanabilmesini öğreten, öğrencilerde 

içsel disiplin oluşturmayı amaçlayan çağdaş yaklaşıma bırakmıştır.  

 

1.1.1.2. Çağdaş Yaklaşım 

Çağdaş Yaklaşım sınıf yönetiminin merkezine öğrencinin alındığı sınıf 

yönetimi yaklaşımıdır.  

Sınıf yönetimi alanında, ilgili literatür incelendiğinde tıpkı diğer yönetim 

alanlarında olduğu gibi, geçmişten günümüze otokratik bir yönetim anlayışından 

demokratik bir yönetim anlayışına geçişin olduğu görülmektedir (Black, 2005). Bu 

geçiş kaçınılmazdır. Her alanda meydana gelen gelişme ve değişmeler bu geçisi 

zorunlu kılmaktadır. İnsana olan bakışın değişmesi ondan olan beklentiyi de 

değiştirmiştir.  

Eski dönemlerin en değerli insan tipini oluşturan çok bilen insan, yerini bilgiyi 

gerektiğinde nerede, nasıl bulabileceğini bilen insana bırakmıştır (Oktay, 2001:17). 

Bu her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişiklikleri zorunlu kılmıştır.  

Öğretmen-merkezli geleneksel eğitim anlayışı da günümüzde yerini öğrenci 

merkezli çağdaş eğitim anlayışına bırakmıştır (Erden ve Akman, 1995:250). Burada 

sorulması gereken en önemli soru öğrenci merkezli bu yaklaşımda öğretmenin görevi 

ne olacak sorusudur.  

Öğretmen dersinin öğretmeni değil, öğrencisinin öğretmeni olmalıdır. 

Öğrencisini merkez olarak kabul etmeli, onun ilgisi ve kabiliyetini dikkate 

almalıdır. Her öğrencisinin ilgisi, alakası ve yeteneği farklıdır, dolayısıyla başarılı 

olmak isteyen bir öğretmen, öğrencisini her yönden (bilişsel, duyuşsal, psikomotor 

ve sosyal) tanımaya çalışmalı ve bireylere vereceği eğitim-öğretimde hareket tarzını 

bu noktadan belirlemelidir. Öğrencisini tanıması; onun zihinsel durumunu, duyuşsal 
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özelliklerini ve sosyal ilişkilerini bilmesi öğretmenin başarılı olmasını 

kolaylaştıracaktır (Aktepe, 2005).  

Çağdaş yaklaşım, öğrencinin duygusal, düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun 

insancıl bir modeldir. Öğrenci eğitim öğretim etkinliklerinin merkezindedir. 

Öğretmenin rolü daha çok rehberliktir.  Sınıfta uyulması gereken kurallar, öğretim 

yöntemleri, dersin amacı vb. etkinlikler demokratik bir biçimde tartışılır. Bu 

yaklaşım, sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektirir. Sınıf; öğrenci, öğretmen, ders 

programları, eğitim ortamı gibi iç, okul, çevre ve aile gibi dış etmenlerin etkileştiği 

bir alandır. Dolayısıyla sınıf içi yaşam, gerçek yaşamdan yalıtılmış bir ortam değil, 

canlı ve dinamik süreçler toplamıdır. Öğretmene düşen  öğrencileri için model 

olmayı başarabilmek ve (Aydın, 2003:5), bilginin değişmezliğini değil, zaman ve 

koşullara göre değişebildiğini, izafiliğini kabul edip, öğretimde “Çocuğa görelik 

ilkesi” ni esas (Yaka, 2006:39) tutmaktır. Çağdaş yaklaşımda disiplin sorunları da 

birey merkezli çözülür. Öğretmen otoritesi kullanılarak değil daha çok öğrencilerin 

iradeleri harekete geçirilerek disiplin sorunlarına çözüm üretilir.  

Disiplin modeli olarak öğrencilerde içsel disiplinin oluşmasına çalışılır. 

Motivasyon, başarı ve pekiştirme aracı olarak ceza yerine ödüllendirme tercih edilir. 

Bireysel farklılıklar dikkate alınır. Öğrencilerin analiti, eleştirel, seçenekli düşünme 

yetenekleri geliştirilir. Öğretimde grup çalışmalarına, işbirliği ve dayanışmaya önem 

verilir.  Okul-aile ve çevre ilişkilerine değer verilir. Eğitimde sonuçlardan çok sürece 

bakılır. Öğretim yöntemi olarak, uygulamalı, görsel yöntem ve teknikler, gözlem ve 

deneye dayanan laboratuar yöntemleri kullanılır. Derse ve konuya göre öğretim 

yöntemi değişebilir (Yaka, 2006: 40).  

Yukarıda sınıf yönetimi yaklaşımlarını ele alarak genel bir ayrımla  

Geleneksel ve Çağdaş yaklaşım üzerinde durduk. Bu yaklaşımların daha belirgin 

çizgilerle alt kategorilere ayrılmış haline sınıf yönetimi modelleri denmektedir.  

 
1.1.2. Sınıf Yönetimi Modelleri 

Sınıf yönetimi, genel bir öğretim stratejisinin parçası olarak değil, daha teknik 

ve sınırlı anlamda olmak üzere, sınıfta disiplin sağlama, olumlu davranışları 
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pekiştirme, olumsuzları düzeltme bağlamında ele alınmaktadır. Bu anlayıştan 

hareketle ayrıca beşli bir sınıflandırma daha yapılmaktadır (Yaka, 2006:40). 

Öğretmenlerin benimsediği disiplin yaklaşımlarından hareketle farklı sınıf yönetimi 

modellerinden söz edilebilir. Öğretmen bu modellerden birini esas alabileceği gibi 

değişik  zaman ve koşullarda yapılan etkinliğin niteliğine göre farklı yaklaşımlardan 

da yararlanabilir (Demirtaş, 2009: 18). 

 Sınıf yönetimi yaklaşımları ile modellerini birbirinden kesin çizgilerle 

ayırmak zordur. Geleneksel ve Çağdaş olarak ikiye ayırdığımız yaklaşımlar 

modellerde daha keskin çizgilerle belirlenmiş beş kategoriye ayrılmaktadır.  

Bunlar; geleneksel, tepkisel, önlemsel, gelişimsel ve bütünsel modellerdir 

(Erdoğan, 2010: 24–26, Sarıtaş, 2005: 48–50). 

 
1.1.2.1. Geleneksel Model 

Sınıf içi kuralların belirleyicisinin öğretmen olduğu, belirlenen kurallara, 

öğrencilerin sorgulamadan uymalarının beklendiği öğretmen merkezli yaklaşımdır 

(Ağaoğlu, 2003:12). 

Sınıfın hâkimi öğretmendir (Sarıtaş, 2005: 48). Öğretmenin koymuş olduğu 

katı kurallar isletilir ve önemli olan istenilenlerin harfiyen yerine getirilmesidir 

(Erdoğan, 2010: 24).  

  Bu yaklaşımda öğretmenden beklenen bilgi aktarması, öğrenciden beklenen 

ise öğretmenin aktardığı bilgileri doğru kabul ederek, sorgulamadan ezberlemeleridir 

(Ağaoğlu, 2003:12). 

Otorite temelli, öğretmen merkezli, sert ve standart kurallar içeren baskıcı, 

ceza yolu ile düzeltmeyi amaçlayan, şekilci, güdümlü bir yönetim anlayışını 

öngörmektedir. Bu modelde öğretmene toplumsal değerlerin korunup devam 

ettirilmesinde önemli bir rol verilmiş olmaktadır. Öğretmen toplumsal değerleri ve 

düzeni temsil etmektedir (Yaka, 2006:40). Yukarıda da görüldüğü gibi Geleneksel 

Yaklaşımda aktardığımız öğretmen modeli geleneksel modelde aynıdır. Yaklaşımda 

alt kategoriler diyebileceğimiz  tepkisel ve önleyici modeller birleştirilmiş bir arada 

verilmiştir. 
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1.1.2.2. Tepkisel Model 

Tepkisel model, istenmeyen öğrenci davranışını ödül veya ceza vererek 

gidermeye çalışan sınıf yönetimi modelidir (Basar, 2006: 9). Geleneksel yaklaşımda 

ele alabileceğimiz bu modelde eski eğitim sisitemlerinin temelini oluşturan 

davranışcı yaklaşımın etkisini görmekteyiz.  

Tepkisel model davranışçı psikolojinin, etki-tepki mekanizması temelinde 

hareket etmektedir. Öğrencilere olumlu davranışların kazandırılmasında, olumsuz 

olanların ise düzeltilmesinde uygulanan temel ilke, “Her etkiye bir tepki verilmelidir, 

hiçbir davranış karşılıksız kalmamalıdır” düşüncesidir. Tepkisel modelde öğretmenin 

“Davranış düzeltici” işlevi öne çıkarılmakta, “Ne ekersen onu biçersin” ilkesi 

uygulanmaktadır (Yaka, 2006:41). Bu modelede öğretmenin her şeyde aşırı müdahale 

ve kontrolü sözkonusudur. Yeri ve zamanı geldiğinde bir takım müdahalelelr 

kaçınılmaz hale gelebilir fakat öğretmenin bunu çok iyi ayarlaması gerekir.  

  Her tepkinin bir karsı tepki doğuracağı gerçeği unutulmamalıdır (Basar, 2006: 

9). Öğrencilerin sorunlarına müdahale etmek yerine, onlara sorunlarını çözme 

konusunda destek verilmelidir. Böylece öğrencilerin bağımsız is görebilme ve 

yaratıcılık becerileri de geliştirilmiş olacaktır. Öğrenciye ceza vermek yerine, ona 

kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesini öğretmek eğitim açısından daha 

faydalı bir öğretm en davranışıdır (Temel, 2006).  Tepkisel modeli çok sık 

kullanan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin zayıf olduğu söylenebilir (Basar, 

2006: 9).  

Hep kontrol ve müdahalelerle yetişimiş öğrenciler genelde, kendi başlarına 

karar verip sorun çözemeyen, davaranışlarının sınırlarını müdahale olmazsa kontrol 

edemeyen, istidatları körelmiş bireyler haline gelmektedirler. Halbuki asıl yapılması 

gereken öğrencilerin tüm istidatlarını ortaya çıkaracak ortamı oluşturup bu ortamda 

öğrenciye rehberlik etmektir. Öğrenciler mutlaka olumsuz davranışlarda 

bulunacaktır, bu noktada yapılması gereken şey olumsuz davranışlara aşırı tepkiler 

vermek yerine, bu davranışların oluşmaması için bir takım önleyici tedbirler almak 

olmalıdır.  
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1.1.2.3. Önleyici Model 

Önleyici model, sorunları meydana gelmeden önleyecek bir sınıf ortamı 

oluşturma esasına dayanır. İstenmeyen davranışları önleyecek tedbirler alınır (Basar, 

2006: 9). Çocuğun davranışını olumsuz etkileyen çevresel koşullar kontrol 

edilebilirse istenilen alışkanlıklar daha kolay  kazandırılabilir. Amaç sınıfta akılcı 

düzenlemeler yaparak çocuğu kendisini yönetmeye hazırlamaktır.  Ortam, plan ve 

programlar, kurallar bu anlayışla ele alınır (Sarıtaş, 2005:53). Önlemler, bireysel 

davranışlara karşı değil tüm sınıf göz önünde bulundurularak alınır. Bu model 

öğretmenlerden, özellikle öğretmenlik bilgi ve becerileri açısından, birikim ve 

tecrübe ister (Yaka, 2006:41). 

Önlemenin insan ve kaynak alanında, müdahaleden çok daha az masraflı 

olduğu açıktır. Öğrenciler arasındaki disiplin sorunları öğretmenler arasındaki 

özdisiplinle ve öğrencilere otokontrolü öğretme ile kesinlikle azaltılacaktır 

(Humphreys, 1998:184). Bu model iyi uygulanabilirse disiplin sorunları en aza iner 

fakat her zaman her ihtimali düşünüp de önlem alamk mümkün olamyabilir. Çünkü 

insan psikolojik bir varlık olduğu için her zaman aynı ruh hali içerisinde olmaz. 

Bazen hiç beklemediğiniz disiplin problemeleri hiç beklemediğiniz kişilerde ortay 

çıkabilir. Bunun için önleyici model uygulanmakla beraber bunun yanında 

öğrencilerin gelişimlerinin ve içinde bulundukları psikolojik durumlarının da 

dikkate alınması gerektiğini ifade eden Gelişimsel Modelin verilerinden de 

yararlanılmalıdır.  

 

1.1.2.4. Gelişimsel Model 

Gelişimsel model, sınıf yönetimi esnasında dikkat edilecek ana unsur olarak 

öğrencilerin gelişimsel özelliklerinin görüldüğü ve öğrencilerin fiziksel ve ruhsal 

gelişim evrelerine uygun şekilde gerçekleştirilen sınıf yönetimi modelidir (Basar, 

2006:10, Ağaoğlu, 2003:13). 

Öğrenci merkezli çağdaş yaklaşıma, yönetimde ve insan ilişkilerinde çok 

önemli olan empati becerisine yer vermesi bakımından eğitim bilimi ilkelerine çok 

uygun düşen bir model olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşım sınıfta yapılan grup 
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çalışmalarında başarıyı arttırır, öğrencilerde güven duygusunun gelişmesine yardım 

eder. Öğrencilerle daha kolay diyalog ve iletişim kurulabilir, ilişkiler şeffaflaşır, 

anlaşmazlık ve çatışmalar derinleşmeden çözülebilir (Yaka,  2006:42). Tüm bu 

modeller tek başlarına kullanıldıkları zaman tam anlamıyla bir verim elde 

edilmeyebilir. Çünkü her modelin kendisine ait avantajı ve dez avatajı 

bulunmaktadır. Bu modellerin hepsinin avantajından yararlanabilmek için yeri ve 

zamanı geldiğini tüm bu modellerden yararlanılması esasına dayanan bütünsel model 

geliştirilmiştir.  

 

1.1.2.5. Bütünsel Model 

Bütünsel model, önlemsel model ağırlıklı olmak üzere diğer üç modeli de 

kullanarak oluşturulan, duruma göre tepkisel, önlemsel olunan veya duruma göre 

karşıdaki kişilerin gelişim özelliğine göre izlenen karma bir modeldir. Bu model için 

sınıf yönetiminin sistem modeli denilebilir.(Erdoğan, 2010:26, Basar, 2006: 10). 

Bütünsel model diğer modellerin bir sentezi gibi algılanabilir. Burada olaya, daha 

bütünsel ve geniş açıdan, tüm farklılıkları dikkate alarak, yaklaşmak söz konusu 

olmaktadır. Bu modelde diğer modellerin olumlu yanları öne çıkarılarak, karma bir 

uygulama öngörülmektedir (Yaka, 2006:43). 

Sınıf yönetiminde kullanılabilecek tüm modellerden yaralanılır. Önlemsel sınıf 

yönetimine öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de yönelme, istenen davranışa 

ulaşabilmek için istenmeyen davranışın nedenlerini ortadan kaldırma, öğrenci 

özelliklerini gözetme amacı vardır (Başar,2006:10). 

Genel bir özetleme yacak olursak; tepkisel model, genelde sınıf yönetimi 

becerisi iyi olmayan öğretmenlerce kullanılan temelinde davranışcı yaklaşımın ödül 

ve ceza anlayışının olduğu sınıf yönetimi modelidir. Önlemsel model sınıfa 

yöneliktir. Bu modelde sınıf ortamı yanlış davranışa imkan vermeyecek şekilde 

düzenlenir.  Gelişimsel model uygulanırken öğrencileri fiziksel ve ruhsal gelişim 

düzeyleri göz önünde bulundrulmalıdır. Bütünsel modelde ise diğer tüm modellerin 

olumlu taraflarından yararlanması esasına göre hareket edilmiş ve tüm modellerin 

faydalı taraflarını alınarak karma bir model ortaya çıkarılmıştır.  
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Tüm bu modelleri başarı ile uygulayabilmek için sınıf yönetimine etki eden 

değişkenlerin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü sınıf yönetimine etki eden bu 

değişkenler modellerin uygulanmasında en önemli malzemelerdir. Bun değişkenler 

iyi bilinip eğitim öğretimin amaçları doğrultusunda düzenlenebilirse sınıf 

yönetiminde en üst düzey verim elde edilecektir. Ayrıca sorunların kaynaklarını 

bulmak kolaylaşacak, gerekli önlemler de daha kısa sürede alınıp çözüm 

üretilecektir. 

 

1.1.3. Sınıf Yönetimine Etki Eden Değişkenler 

Sınıf yönetimi, sınıf ortamından, bireyin psikolojik özelliklerinden ve sınıf dışı 

etkenler gibi birçok etkenden etkilenmektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetimini 

etkileyen etkenlerin neler olduğunu bilmesi ve bu sorunları çözmek için gerekli 

önlemleri alması başarıyı beraberinde getirecektir.(Taş, 2009: 37). Sınıf yönetiminin 

değişkenleri; öğretmen, öğrenci, okul, program, eğitim ortamı, eğitim yönetimi, aile 

ve çevre olarak sıralanabilir. Değişkenlerin içinde en stratejik değişken öğretmendir. 

Çünkü etkili bir sınıf yönetimi için gerekli olan eğitim süreçlerinin 

düzenlenmesinden ve yürütülmesinden öğretmen sorumludur. Öğretmen, etkili bir 

eğitim gerçekleştirmek amacıyla, sistemin değişkenlerini bütünleştirmek ve 

uyumlaştırmakla yükümlüdür (Aydın, 2003: 16). 

Sınıf yönetiminin sınıf dışı değişkenleri; uzak çevre, yakın çevre, aile ve 

okuldur. Sınıf ortamının fiziksel değişkenleri olarak öğrencilerin sayısı, duvar ve 

eşya renkleri, ışık, ısı, temizlik, gürültü düzeyleri, görünüm sayılabilir (Başar, 2006: 

13).  Sınıf yönetimin sınıf dışı değişkenleri çok değişik tasnife tabi tutulabilir. Biz 

genel bir tasnifle uzak çevre, yakın çevre, aile, öğretmen, öğrenci, okul, program, 

eğitim ortamı, eğitim yönetimi üzerinde duracağız.  

 
1.1.3.1. Uzak Çevre 

Öğrencinin çeşitli araçlarla edindiği bilgilerden tutun da içinde yaşadığı 

toplumun ve diğer ülkelerdeki insanların yaşama biçimlerine varıncaya kadar geniş 

bir yelpaze oluşturan, öğrenciyi zaman zaman etkileyen çevredir (Basar, 2006: 14). 
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Öğrenci bu çevreden etkilenip sınıf içi davranışlarını buna göre 

sekilendirebilir, öğretmen elinden geldiğince bu çevreyi etkileyip, kontrol altında 

tutmalıdır. Fakat bu her zaman mümkün görünmemektedir. Öğretmenin bu noktada 

yapması gereken uzak çeverenin zarları hususunda öğrenciyi bilgilendirmek ve 

değiştirip yönlendirmesi imkanı dahilinde olan diğer değişkenleri en iyi şekilde 

düzenlemek olmalıdır.  

 

1.1.3.2. Yakın Çevre 

Okul, aile, sınıf, sokak, boş zaman geçirme alanları gibi öğrencinin her zaman 

içinde bulunduğu çevredir. (Başar, 2006:13) 

Öğrencinin yakın çevresinin tanınması öğrenci davranışlarını yorumlamada ve 

problemlerin çözümünde çok önemlidir. Öğretmen yakın çevreyi olabildiğince 

tanıyıp, kontrol altında tutmalı ve olumlu etkilerinden yararlanıp olumsuzları 

önleyerek çevrenin eğitime katkıda bulunmasını sağlamalıdır.  

 

1.1.3.3. Aile 

Aile, toplumun temel niteliklerini yansıtan en küçük birimdir. Eğitim, ailede 

başlar. (Aydın, 2003:22). Ailenin ait olduğu kültürün özellikleri, anne babanın eğitim 

durumu, ailenin sosyoekonomik durumu, aile üyelerinin çocuğa verdiği değer, 

çocukla ilgilenme düzeyleri,ailedeki çocuk sayısı, eğitime verdiği önem gibi birçok 

etmen çocuğun okuldaki davranışlarını etkiler (Erden, 2005:47). 

Bu nedenle Öğretmen tarafından ailenin iyi tanınması, sorunlarının 

çözümünde birinci derecede öneme sahiptir.  

Okul aile ilişkileri öğrencilerin eğitimine direk yansır onun için öğretmen 

ailelerle ilişkisini düzenli bir şekilde sürdürmelidir. Sınıf içinde davranış birliği ve 

uyumu sağlamak ancak öğrencilerin duygusal ve zihinsel yapısını tanımakla 

gerçekleştirilebilir. (Aydın , 2003:23-24) 
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Ailenin okula yönelik tutumları öğrencinin davranışlarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Ailesinin öğretmeni ile iyi ilişkiler içinde gören öğrencilerin daha 

uyumlu davranışlar sergiledikleri görülmektedir. (Celep, 2002: 93). 

Aile ile işbirliğine girmeyi düşünen öğretmen, onların çekingenliğini 

gidermesi, onları soru sormaya ve fikirlerini söylemeye özendirmesi ve okula ilişkin 

problemlerin çözümüne yardımcı olmalarını sağlaması gerekir. Öğretmen bu ilişkiyi 

sürekli ve düzenli sürdürmeye çaba göstermelidir.(Çalık, 2007: 6-7). 

 Özetleyecek olursak okul ve aile öğrencinin zamanını büyük çoğunluğunu 

geçirdiği en önmeli iki merkezdir. Bu merkezler arası kopukluk olursa hatta daha 

ileri düzeyde problemler olursa öğrenci başarısı bundan olumsuz yönde 

etkilenecektir. Öğretmen fırsatını bulduğunda öğrencinin ailesini ziyaret edip onların 

da okula rahat gelebilmelerine zemin hazırlamalıdır. Böylece öğrenci ve aile arasında 

meydana gelecek sıcak  ilişkiler öğrencinin okula, öğretmene ve derslere karşı 

davranışalarını olumlu yönde etkileyecektir. 

 
1.1.3.4. Okul 

Okullarda bir grup öğrenciye toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına göre önceden 

hazırlanan programlar doğrultusunda öğretim faaliyetleri sunularak, öğrencilerde 

istenilen davranış meydana getirmeye çalışılır. Sınıf, içinde bulunduğu okulun bir 

parçasıdır. Bu nedenle okulun özellikleri ve iklimi, sınıfı ve sınıf yönetimini etkiler. 

(Çalık, 2007:5). Sağlıklı bir okul iklimi etkili öğretimi ve öğrenmeyi destekler, 

disiplin problemlerini azaltır (Nelson, 2002). İyi bir okul, çevresini etkileyen, 

çevresince çekici bulunan; insanın değerinin yüceliğini benimseyen; eğitim iş 

görenlerini ve öğrencileri yüksek edime ve başarıya ulaştıran; öğrencilerinin eğitim 

gereksinmelerini karşılayan; sorun çözmeye, yaratıcı düşünmeye elverişli bir ortam 

yaratan; öğrencilerini gelecek yaşamlarına hazırlayan; demokratik bir okul toplumu 

oluşturan ve bütün bunlara elverişli bir örgütsel kültürü oluşturan okuldur (Başaran, 

2000:13). Okul ortamını etkileyen en önemli ögelerden birisi de okuldaki yönetimdir.  

Okulda egemen olan yönetim anlayışı ve bu anlayışın temelini oluşturan örgüt 

kültürü, sınıf yönetimine yansır. Okulda egemen olan yönetim anlayışı; yöneticilerin, 
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öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul personelinin tutumları, okulun içinde bulunduğu 

sosyo-ekonomik yapısı, fiziksel ortamın özellikleri, politika ve prosedürlerin niteliği 

gibi bir dizi değişkenin niteliği ile oluşur. Sonuç olarak sınıf yönetimi okul 

yönetiminden bağımsız düşünülemez. Çünkü sınıf yönetimini etkileyen kararların 

önemli bir kısmı okul yönetimince alınmaktadır  (Aydın, 2003:20-22).  

Okul öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte ve öğrencinin rahat etmesini 

sağlayacak tarzda düzenlenmelidir. Okul öğrencinin severek ve isteyerek geldiği, 

kendisini güvende hisettiği bir kurum olmalıdır. Bunun için eşyasından boyasına, 

öğretmeninden idarecesine kadar her şeyi ile eğitim öğretimin amaçları 

doğrultusunda en mükemmel şekilde düzenlenmelidir. Böyle düzenlenmiş bir okulda 

disiplin problemleri azalacak ve sınıf yönetimi faaliyeti kolaylaşacaktır. 

 

1.1.3.5. Öğretmen 

Sınıf yöneticisi, belirli amaçlar için bir araya gelen kişileri hedefe ulaşma 

yolunda ahenkle ve işbirliği içinde etkili ve verimli bir biçimde yönetmek 

sorumluluğunda olan kişidir. O da en başta öğretmendir (Erdoğan, 2010:15-16). 

Öğrenmenin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde öğretmenin konumu çok önemlidir. 

Öğretmenin başarısı sınıf yönetimine ilişkin yeterlilikleriyle doğru orantılıdır.  

(Demirtaş, 2009: 6). Başarılı bir öğretmen aynı zamanda başarılı bir sınıf 

yöneticisidir. Aynı bilgi düzeyine sahip iki öğretmenin girdiği aynı dersten çok farklı 

sonuçların elde edilmesi de öğretmenin yönetim becerisi ile ilgilidir diyebiliriz.  

Öğrenci üzerinde en fazla etkiyi, öğretmenin öğrencisine yaklaşımı 

yapmaktadır.  

Başarı; öğretmenin bilgili olmasına değil öğrencilerini etkileyebilmesine 

bağlıdır. Öğretmenin kişilik özellikleri, mesleki deneyimi, öğretim stili, kültürü, sınıf 

yönetimini etkileyebilir. (Erdoğan, 2010:28). 

Araştırmalar kaliteli bir sınıf yönetimi için örnek öğretmen tutumlarını su 

şekilde belirlemiştir (Bonstingl; akt. Şişman; Turan, 2002: 120): 

 Açık görüşlü ve başkalarının görüşüne saygılı olmak, şeffaflığa dayalı bir 

sınıf ortamı oluşturmak, 
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 Sürekli bir değişme, gelişme ve yeni şeyler öğrenme arzusu içinde olmak, 

 Sınıfta kontrol kurma arzusundan uzaklaşarak gerektiğinde bu konuda risk 

almak, 

 Öğretme ve öğrenme sürecine rehberlik etmek ve bu süreci değerlendirmek, 

 Yeni öğretim teknikleri öğrenme ve etkili bir biçimde kullanma arzusu 

içinde olmak, 

 Yenilikçi öğretim ve öğrenme stratejilerini deneme konusunda istekli 

olmak, 

 Etkisiz olduğuna inandığı öğretim yöntemlerini ısrarla sürdürmek yerine 

terk etmek. 

Sınıf yönetiminin en önemli değişkeni olarak, öğretmenin davranış özellikleri 

gösterilmektedir. Bu konuda yapılan araştırma bulgularına dayanarak başarılı 

öğretmenin davranış tanımları Aydın (2003) tarafından şu şekilde özetlenmiştir. 

Karakter yönünden; 

  Öğrenmek ve öğretmekten haz duyar,enerjik, sağlıklı ve üretkendir, duygusal 

ve düşünsel olgunluğa sahiptir, özgüven duygusu gelişmiştir, heyecan, kaygı ve 

gerginlikten uzaktır, öğrencilerini değerlendirmede nesnel davranır, çevresindeki 

insanlara sevgi ve özen gösterir, öğrencileri ile birlikte olmaktan haz duyar ve bu 

birlikteliği sevgi içinde olumlu amaçlara yönlendirir, coşkulu, istekli ve düzenlidir, 

doğru ve yansızdır, sakin, hoşgörülü ve sosyaldir, insanlarla iyi ilişkiler kurma 

becerisine sahiptir, esprili, mantıklı ve duyarlıdır.  

Toplumsal uyum yönünden; 

Öğretmenliğin mesleki saygınlığını yükseltecek bir kişilik örüntüsüne ve 

uygar bir yaşam anlayışına sahiptir, öğrencileri arasında, bireysel farklılıklar 

nedeniyle öğrenme güçlükleri veya davranış bozuklukları olabileceğinin 

bilincindedir ve bu tür sorunların çözümünde kararlı, tarafsız ve nesnel bir tutum 

gösterir, öğrencilerini, kendi güdülerini doyurmaları için motive eder ve bu amaçla 

uygun eğitim yaşantıları örgütler, öğrencileri ile egemen olma kaygısından 

kaynaklanan buyurgan bir anlayışla değil, eşit ve demokratik bir yaklaşımla insancıl 
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ilişkiler kurar, öğrencilerin bireysel varlıklarını ve özgün kişilik özelliklerini tanıma 

ve anlama yetisine sahiptir, anlamaya ve paylaşmaya yönelik bir öğretim stiline 

sahiptir, öğrenme-öğretme ilke ve yöntemlerini etkili bir biçimde kullanır, işlerini 

zamanında ve düzenli olarak yapar, öğrencilerin bireysel gelişimlerini izler ve onlara 

bu süreçte gerekli yardımı sağlar, her konuda olduğu gibi öğretim konusunda da 

öğrencilerinin görüş ve önerilerine açıktır, öğretimi, öğrencilerinin ilgi, beklenti ve 

gereksinimlerine yönelik bir anlayışla planlar, öğrencilerinin öğrenme güçlüklerini 

anlama ve giderme konusunda, sevecen ve yardımcı bir tutum gösterir, yapıcı ve 

yönlendirici bir disiplin anlayışına sahiptir, davranış sorunlarını, ortaya çıkmadan 

önce sezebilecek mesleki öngörüye sahiptir, kendini yetiştirmeye karşı yoğun bir ilgi 

ve duyarlılık gösterir, çevredeki bilgi kaynaklarına ulaşmak ve bunlardan öğretim 

amacıyla yararlanmak için gerekli özeni gösterir (Aydın, 2003:18-19). 

Öğretmen, tüm canlılara karşı sevgi ve saygı dolu olmalı, sınıftaki farklı 

görüşlere ve düşüncelere karşı hoşgörülü olmalı ve bu konuda öğrencilerine örnek 

olmalıdır. Öğretmen açık fikirli ve yeniliklere açık olmalıdır. Kendi doğrularını 

sorgulayabilmeli, başkalarının doğrularının da olabileceğini kabul edebilecek kadar 

esnek olmalıdır. Kendi doğrularını mutlak hakikat olarak sunmaya çalışan 

öğretmenlerin yetiştireceği öğrenciler; yaratıcı bir kişilik geliştiremeyeceğinden ve 

sorgulama gücünden yoksun olacağından gelişmenin ve ilerlemenin önünde en 

büyük engeli teşkil ederler. Öğretmenin en başta gelen görevi; kendi beyni ile 

düşünebilen, sorgulama yapabilen, ön yargıyla hareket etmeyen, karşılaştığı 

problemleri bilimin verilerine göre çözebilen yaratıcı bireyler yetiştirmek olmalıdır. 

Öğretmen tavır ve hareketleriyle, giyim ve kuşamıyla örnek olmalıdır. Öğretmen 

dürüst bir kişiliğe sahip olmalı, eylem ve söyleminde tutarlı ve kararlı olmalıdır. 

Öğretmen öngörülü, ideal sahibi, özgüveni yüksek bir lider olmalıdır.   Ayrıca 

öğretmen empatik bir kişiliğe sahip olmalıdır. İletişiminde empatik davranması 

demokratik bir sınıf ortamının oluşmasında etkili olur. Başka bir anlatımla öğretmen 

öğrencileri ile ilişkilerinde, kendisini öğrencilerinin yerine koyarak onların duygu ve 

düşüncelerini doğru algılayabilmeli ve ona göre davranmalıdır (Güvendi ve Mısırlı, 

2003:26-33).   
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Kısacası öğretmen giyim kuşamından konuşmasına, insani işliklerinden bilgi 

ve becerisine kadar her haliyle öğrencilerinin model alabileceği örnek bir insan 

olmalıdır. Böylece sınıf yönetiminin belki de en önmeli değişkeni olan öğretmen 

öğrencileri üzerinde olumlu bir tesir bıracak ve öğrencilerini etkilemesi, 

yönlendirmesi ve eğitmesi daha kolay olacaktır.  

 
1.1.3.6. Öğrenci 

Öğrenci eğitim ihtiyacından dolayı okula devam eden bireydir. Öğrenci 

kavramının içeriğinde, sadece öğrenen ya da bilgilenen bir kişi olma özelliği değil, 

genel anlamda, eğitilmek istenen bir kişi olma özelliği vardır. Bu anlamıyla, öğrenci, 

eğitim süreci içinde, eğitim ve öğretim süreçlerini bir bütün olarak yaşayan ve bu 

yaşantı sonucunda, bilişsel (cognitive), duyuşsal (affektive), devinişsel (psiko-motor) 

davranışlar yanında, törel (ethik) davranışlarının da amaçlı ve olumlu yönde 

değiştirilmek istenen kişidir. (Topses, 2007:13). Eğitim öğretim faaliyetinde amaç 

eğitilmek istenen bu kişide olumlu davranış değişikleri meydana getirmektir. Tüm 

faaliyetler bu doğrultuda yapılır. Bu açıdan bakıldığında öğrenci en ön plandadır.  

Öğrenciler okuldaki bütün faaliyetlerin merkezi konumundadırlar. Eğitimin 

asıl hedefi olan istendik davranış kazandırma faaliyetleri öğrenciler üzerine 

odaklanmaktadır (Cerit, 2004: 84).  

Okul ve sınıf ortamında bazı öğrencilerin düzenli, sessiz, uyumlu, çalışkan, 

başarılı; bazılarının ise hareketli, dağınık, kavgacı, asi, tembel vb. özelliklere sahip 

oldukları hemen fark edilebilir. Öğrenciler arasındaki bu bireysel farklılıklar kalıtım, 

çevre ve öğrenmenin etkileşimi sonucu meydana gelir. Öğrenciler kişilik 

özellikleriyle geçmiş yaşantılarının etkileşimi sonucu geliştirdikleri davranış 

örüntüleri ile okula gelirler. Sınıf yönetiminin başarısı ya da başarısızlığının en 

önemli göstergesi öğrencilerin sınıfta sergiledikleri davranışlardır. Sınıfta öğrenciler 

rollerine uygun davranıyorlarsa, o sınıfta yönetim sorunu yok demektir. Ancak, 

olumsuz öğrenci davranışlarının sıkça gözlendiği sınıflarda önemli bir sınıf yönetimi 

sorunu yaşandığı söylenebilir (Erden, 2005: 31,34).   
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Netice olarak öğrencilerin sınıf içi davranışları sınıf yönetimini doğrudan 

etkilemektedir. Çünkü öğrenci eğitim öğretim faaliyetinin odağında olan kişidir. Ne 

kadar olumlu davranış sergilerse sınıf yönetimi o kadar kolay ve başarılı olur. 

Olumsuz öğrenci davranışları arttıkça da sınıf yönetiminin başarısında bir düşüş 

meydana gelecek ve bu da eğitim öğretim faaliyetlerinin başarısını doğrudan 

etkileyecektir.  

 
1.1.3.7. Program 

Program, belirli öğrencileri belirli zaman diliminde yetiştirmeyi amaçlayan 

düzenli eğitim durumlarının tümüdür (Ertürk 1991: 14).  

Belli bir öğretim basamağındaki sınıflarda okutulacak derslerin, amaçlarını, 

içeriğini, süresini, eğitim yaşantıları ve değerlendirme süreçlerini kapsayan 

çalışmalar öğretim programı olarak tanımlanmaktadır. Plan ise neyi, niçin, ne zaman 

ve nasıl yapılacağını gösteren yazılı bir tasarıdır.  Planlamanın  temel amacı, ders için 

ayrılan zaman içinde dersi en verimli, etkili hale getirmektir. Eğitim ortamında 

planlama, yapıcı bir disiplin, canlı ve zevkli bir sınıf atmosferi, gereksiz eğitim 

etkinliklerinden uzak bir öğretimi sağlamak için önemlidir. Planlama yapmadan 

gerçekleştirilen öğretimde öğrencilerin sınıf içi kontrolleri ve öğrenme başarıları 

düşük olacaktır. Öğretmen öğretim programlarının esnek yapısından faydalanarak 

programda öngörülen hedef, hedef davranış, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve 

değerlendirme süreçlerini kendi dersine uygun hale getirir (Güllaç, 2006:66-67). 

Öğretmen sınıfına hiçbir zaman hazırlıksız ve plan yapmadan girmemelidir. 

İyi bir sınıf yönetimi başarı için ilk adımdır.  Başarılı bir sınıf yönetiminin en temel 

anahtarı ise iyi bir  plan yapmaktır. Öğretmen yapacağı planla birlikte etkili bir 

biçimde başarılı olabilmek için istenmeyen davranışları ortaya çıkaran olayları da 

hesaba katarak davranışını oluşturmalıdır (Demirel, 2006:198). 

Eğitim programı sınıf yönetimini doğrudan etkilemektedir çünkü eğitim-

öğretimde izlenecek yol programa göre tasarlanmaktadır. İyi hazırlanmış bir eğitim 

programı, sınıf yönetimini kolaylaştıracaktır. Programın verimli bir şekilde 

uygulanması da ancak iyi bir planlama ile mümkün olacaktır.  
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1.1.3.8. Sınıf Ortamı 

Sınıf ortamı, sınıfta hâkim olan ve sınıfta bulunanların davranışlarını etkileyen 

değer ve normlardır (Demirtaş, 2009: 6). Öğretmenler sınıf yönetiminin tüm 

süreçlerinde sınıf ortamının örgütlenmesini yönetim becerileri ile 

düzenleyebilmelidir (Terzi, 2002). 

 Sınıf ortamının öncelikle fiziksel değişkenler yönünden en iyi şekilde 

düzenlenmesi gerekir. Öğrenci öğretmen ilişkilerini fiziksel özellikler kadar 

etkileyen bir diğer değişken de sınıfın sosyal ve psikolojik ortamıdır. Öğrenme 

ortamının öğrenci merkezli ya da öğretmen merkezli olması da davranışlar üzerinde 

doğrudan etki eder. (Akar, 2003:28-29) 

Teknoloji alanındaki gelişme ve bunun oluşturduğu cazibe öğrenme merkezi 

olarak  okulun tahtını sallasa da toplumsal bir varlık olan insanın diğer insanlarla 

birlikte olma ve yüz yüze iletişim gereksinimi her zaman canlı kalacaktır. Bu noktada 

öğretmene düşen sınıf ortamını çekici bir hale getirmektir.  

Etkili bir öğrenme çevresi:  

1. Öğrencilerin kendilerini iyi hissedecekleri ve aidiyet duygusu yaşayacakları 

bir iklimi 

2. Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren, işbirliğini sağlayabilecekleri bir 

yapıyı 

3. Akademik ve sosyal beklentileri karşılayabilecek bir ortam oluşturmayı 

gerekli kılar. (Demirbolat, 2007:52)  

Neşeli bir ortamın olması veya gergin bir ortamın bulunması sınıf yönetimini 

etkileyebilir. Aynı ders bir sınıfta verimli geçerken diğer bir sınıfta verimsiz olması 

da ortamdan kaynaklanabilir. (Erdoğan, 2010:28) 

Öğretmenin sınıf yönetim düzeyini etkileyen sınıf ortamı, öğretmenin sağlıklı 

ve demokratik bir sınıf ortamı oluşturma becerisine, yani sınıf yönetimi becerisine 

bağlıdır. Sınıfta demokrasi, eğitim etkinliklerine öğrencilerin gönül güçleri ve 

coşkuları ile katılımının anlatımıdır. Bu amaçla öğretmen, sınıf iklimini yumuşatmalı 

ve öğrencilerine duygusal ve düşünsel planda eşit mesafede bulunmalıdır. Sınıf 
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ortamında demokratik eğitim ortamı sağlanması, katılımcı süreç ve yaklaşımların 

uygulanmasını gerektirir. Sınıfta demokratik yaşam, duygu ve düşüncelerin özgürce 

dışa vurulması, paylaşılması ve yeniden üretilmesi ile anlam kazanır. Böylece 

öğrenciler farklı yaklaşımlara ve alternatif karar seçeneklerine karşı, demokratik 

tutumlar geliştirebilir (Aydın, 2008:166-168). 

 Sonuç olarak sağlıklı bir sınıf ortamı oluşturmak öğretmenin sınıf yönetimi 

becerisiyle doğrudan ilişkilidir. Sınıftaki fiziksel, sosyal, psikolojik ortam davranışı 

olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir.  İyi bir ortam oluşturan öğretmenler 

sınıf yönetiminde başarılı olurken bu ortamı sağlayamayan öğretmenlerin başarısı 

düşük olacaktır.  

 

1.1.3.9. Eğitim Yönetimi 

Eğitim belirlenen amaçlar doğrultusunda davranış kazandırma sürecidir. 

Yönetim ise belirli amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere maddi 

kaynakları, donanım, araç-gereç ve zamanı birbiriyle uyumlu ve verimli kullanma 

sürecidir. Eğitim yönetimi ise eğitimle ilgili kuruluşların amaçlarına ulaşabilmeleri 

için ellerindeki imkanları en verimli şekilde kullanmasını inceleyen, eğitim 

sisteminde yer alan bütün örgütlerin yönetimini kapsayan bilim dalıdır (Ilgar, 2005: 

13-14). 

Bir başka deyişli eğitim yönetimi, eğitim örgütlerini saptanan amaçlara 

ulaştırmak üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde kullanarak, 

belirlenen politikaları ve alınan kararları uygulamaktır (Taymaz, 2003: 20). 

Okul yönetimi ise eğitim yönetiminin daha sınırlı bir alandaki uygulaması, bir 

alt basamağıdır. Sınıf yönetimi ise eğitim yönetimi sıra dizisinin ilk ve temel 

basamağıdır. Eğitim yönetiminin kalitesi büyük ölçüde sınıf yönetiminin kalitesine 

bağlıdır (Basar, 2006: 6).  

Görüldüğü üzere sınıf yönetimi ve eğitim yönetimi birbirini etkilemektedir. 

Eğitim yönetiminin öğretimin gerçekleşmesinde ve okulların başarısında kritik bir 

rolü vardır. Etkili bir eğitim yönetimi hem okulda hem de sınıfta etkisini gösterecek 

eğitimin kalitesini ve verimini artıracaktır.  Eğitim yönetiminin alt boyutları da 
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sayılabilecek olan öğretimin yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve davranış yönetimi 

ise sınıf yönetiminin boyutları olarak nitelendirilmektedir. 

 
1.1.4. Sınıf Yönetiminin Boyutları 

Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle öğretmenin liderlik rolü ön plana çıkmakta ve grup 

dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır. Öğretmenin kişisel özellikleri, derste 

kullandığı yöntem ve teknikler de sınıf yönetimini etkilemektedir. Çevreyle olan 

ilişki ve iletişim, okul aile işbirliği, sınıfın fiziki durumu sınıf ortamını ve yönetimini 

etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. (Çalık, 2007:3-4). 

Sınıf yönetiminin 5 boyutu bulunmaktadır (Basar, 2006: 7). Bunlar; eğitim 

ortamının fiziksel özellikleri, öğretimin yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve 

davranış yönetimidir. 

 Bu başlık altında sınıf yönetiminin boyutları olan sınıf ortamının fiziksel 

düzeni, öğretimin yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve davranış yönetimi konuları 

ele alınacaktır. 

 
1.1.4.1. Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni 

Eğitim ortamının fiziksel özellikleri, etkili sınıf yönetiminin sağlanmasında 

önemli bir unsurdur. Sınıfın genişliği, temiz ve havadar oluşu öğrencileri önemli 

ölçüde etkilemektedir. Sınıfın rengi ve eşyaların yerleşim biçimi de öğrenme 

üzerinde etkili olan faktörlerdendir (Çalık, 2007:4). 

 Sınıfta fiziksel değişkenlerin (ısı, ışık, ses, renk, temizlik, görünüm, öğrenci 

sayısı, öğrenci oturuş biçimi, araç-gerecin öğrenci özelliklerin uygunluğu) 

düzenlenmesi öğretmenin sorumluluğundadır. (Yalçınkaya, 2005:100). Öğretmenler 

derse başlamadan önce sınıfın fiziksel özelliklerini gözden geçirmeli ve sorun varsa 

gidermek için çaba harcamalıdırlar (Çermik, 2006:56). 

 Etkili bir sınıf yönetimi için eldeki olanaklar ölçüsünde fiziksel değişkenlerin 

güdüleyici, öğretici ve ilgi çekici bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir 
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(Yalçınkaya, 2005:101). Çünkü, öğretmen-öğrenci ilişkileri, geniş ölçüde bu fiziksel 

değişkenler tarafından etkilenir. Yapılandırılmış ortam, sınıfta yer alan fiziksel 

özelliklerin amaca uygun düzenlenmesini tanımlamaktadır. Her durumda, eldeki 

olanaklar ölçüsünde düzenlenebilecek en uygun sınıf ortamının sağlanması 

amaçlanmalıdır. Çünkü fiziksel ortamın uygunluğu, etkili öğrenme-öğretme 

sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır (Aydın, 2003:29).  

Sınıfta yapılacak düzenlemeler öğrencilerle birlikte planlanmalı ve hayata 

geçirilmelidir. Sınıfın her noktasının işlevsel olarak tanzim edilmesi gerekir. (Sarıtaş, 

2005: 45). 

Fiziksel düzenlemeler öğrencinin sınıfta rahat etmesini sağlamak, öğrenmeyi 

daha kolay hale getirmek, öğrencilerin sınıfa isteyerek gelmelerini sağlamak gibi 

nedenlerden dolayı yapılmaktadır. 

A.B.D. Teksas Üniversitesinde öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada şu 

sonuçlar alınmıştır. 

Öğrenciler; 

1. Öğrendiklerinin % 20’sini 

2. Gördüklerinin %30’unu 

3. Hem görüp hem duyduklarının % 50’sini 

4. Hem görüp, hem işitip, hem söylediklerinin %80’ini 

5. Hem görüp, hem işitip, hem söyleyip hem de dokunduklarının %90’nı 

hatırlamaktadırlar (Boz, 2003:85). 

Fiziksel ortamın değişkenleri olarak ışık, ısı, oturma düzeni, gürültü, renk ve 

görünümü sayabiliriz.  

Işık : Sınıfın gereğinden fazla ya da az ışık almasının öğrencinin ilgisini 

dağıttığı saptanmıştır. (Aydın, 2003:37) 

Aydınlatma şekli başarı üzerinde etkili görülmemiş fakat öğrenci ve 

öğretmenlerin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Gün ışığına yakın bir 

aydınlatma en ideal aydınlatmadır.(Tabancalı, 2009:67). 
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Isı : Isı, öğrencilerin performansını etkileyen diğer bir etmendir.  

Sınıfın aşırı sıcak ya da soğuk oluşu öğrencilerin derse yönelik ilgilerini 

olumsuz yönde etkilerken bir takım fiziksel rahatsızlıklara da yol açabilir. (Başar, 

2006: 31)  İdeal sınıf ısısı 20 C kabul edilmektedir. (Aydın, 2003:37) 

Oturma Düzeni :  Başarılı bir yerleşim düzeni sınıf içi etkileşimi ve öğretimi 

olumlu yönde etkiler. Davranışı değiştirmenin etkili bir yolu çevreyi değiştirmektir. 

(Flechsing, 1989:69, akt. Başar, 2006:33) 

Sınıf oturma düzeni belirlenirken öğrencilerin özelliklerine göre farklı 

düzenlemeler yapılabilir. Hatta dersin ve konunun türüne göre amaçlara en uygun 

şekilde düzenleme yapılmalıdır. Sınıftaki araç ve gereçlerin hareketli olması bu 

düzenlemeleri yapmayı kolaylaştırır. (Tabancalı, 2009:70) 

Gürültü : Dışardan gelen gürültünün engellenmesi zordur, bu okul daha 

yapılırken düşünülmelidir. Sınıf içi gürültüyü azaltmanın yolu sınıf kurallarında 

gürültüyü önleyici tedbirlerin de yer almasıdır (Başar, 2006: 32). Öğretmen 

gürültüyü en aza indirmeye çalışmalı, bunun için öğrencileri sürekli aktif halde 

tutmalı, gürültünün nedenini bulup ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. 

Renk ve Görünüm: Renkler öğrencinin fiziksel ve davranışsal durumunu 

etkilemektedir.  Nefes alışımız, kan basıncımız, nabız, kas etkinliği renklerle 

değişebilmektedir.(Hataway, 1987: 39-41; akt. Başar, 2006: 31) Sınıfın görüntüsü 

öğrencinin sınıfa isteyerek gelmesini ve sınıfta kalmayı sevdirecek şekilde 

düzenlenmiş olmalıdır. Duvarların ve eşyaların boyalı ve birbirine uyumlu olması, 

mobilyaların bakımlı ve estetik olması öğrencilerin sınıfa isteyerek gelmelerini 

sağlayacak etkenlerdendir (Tabancalı, 2009:68). 

 
1.1.4.2. Öğretimin Yönetimi 

Öğretim, bireyin yeteneklerini kendi kapasitesi ölçüsünde geliştirme süreci, 

olarak tanımlanmaktadır (Karslı, 2004: 17). 

Öğretim yönetimi sınıfta davranış sorunlarını önlemek için dersin iyi bir 

şekilde planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Öğretimi iyi bir 
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şekilde planlamak, sürdürmek ve değerlendirmek sınıfta doyumu sağlayıp işbirliğini 

geliştirecek ve davranış problemlerini azaltacaktır (Tok, 2009:85). 

  Etkili sınıf yönetimi öğretimin niteliğini arttırırken, etkili öğretim de sınıf 

yönetimini kolaylaştırır. Mesleğinde başarılı, öğrencilere nitelikli öğretim etkinlikleri 

sunan öğretmenler sınıfta disiplin sorunu yaşamazlar (Erden, 2005:24). 

Etkili öğretmenler öğrencilerinin her birinin kişisel özelliklerine ve 

kapasitelerine uygun öğrenme imkanları sağlarlar. Öğretmenin planlama, uygulama 

ve değerlendirme olmak üzere üç temel öğretim işlevi vardır (Tok, 2009:118). 

Ekici (2002)’ye göre Öğretim yönetimini etkileyen boyutlar  

Öğretim programı 

Öğretmen özellikleri 

Öğretim etkinliklerinin planlanması 

Öğretim faaliyetlerinin uygulanması 

Zamanın etkin kullanımı şeklinde özetlenebilir.  

Öğretmenler öğretim programının uygulanmasında hassasiyet göstermelidirler. 

Öğretim programının kolayca uygulanması için belli şartları taşıması gerekir.  

1. İşlevsel olmalıdır 

2. Esnek olmalıdır. 

3. Uygulayanlara yardımcı olmalıdır.  

4. Uygulanabilir olamalıdır. 

5. Amaçlara yönelik olmalıdır.  

6. Ekonomik olmalıdır. 

7. Günün şartlarına uygun olmalıdır. 

8. Toplum ve bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmalıdır.  

Öğretmenlerde bulunması gereken öğrenciyi öğrenmeye yönlendirecek temel 

beceriler şunlardır.  
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1. Tutumlar: Öğretmen öncelikle iyimser olmalıdır. Tüm öğrencilerin belli bir 

potansiyellerinin olduğuna  inanan ve bunu ortaya çıkarmaya çalışan, samimi, 

enerjik, işini seven, model olabilecek bir yapıda olmalıdır.  

2. Organizasyon: İyi organizasyon öğretim zamanını, enerjisini, araç-gereç 

v.b. en verimli şekilde kullanmaktır.  

Yönetimsel organizasyonu iyi yapan öğretmen; 

 Derse vaktinde başlar 

 Materyalini önceden hazırlar 

 Olumsuz etkileri azaltır 

 Karışıklıkları giderir 

 Kavramsal organizasyonu iyi yapan öğretmen ise; 

 Konular arası geçişi yumacak ve belirgin yapar 

 Tüm faaliyetleri bir düzen içinde sunar 

 Öğrencinin dikkatini canlı tutar. 

3. İletişim: Etkili iletişim için öğretmen  

 Kavramları açıkça ifade etmeli 

 Karşılıklı iletişimi sağlamalı 

 Konular arası geçişleri iyi yapmalı 

 Vurgulamalara dikkat etmeli  

 İfadeleri düzgün olmalı 

 Tanıtıcı, Duyusal ve Akademik dikkat çekmeyi iyi kullanmalı  

 Yazılı ve sözlü geri bildirimlerde bulunmalı 

 Öğrencinin sözel olan ve sözel olmayan davranışlarını kontrol altına almalı 

 Tekrar, soru sorma ve özetlemeleri iyi kullanmalı 
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Öğretim yaklaşımını en uygun şekilde belirleyip etkili bir şekilde 

uygulamalıdır. (Ekici, 2002: 76-96) 

Öğretim etkinliğini en iyi şekilde gerçekleştirmek için ilk olarak yapılması 

gereken ayrıntılı bir plan yapmaktır (Celep, 2002: 111).  

Başarılı bir sınıf yönetimi için eğitim-öğretim uygulamalarına yönelik planlar 

yapılmalıdır. Öğretmen planın yanında istenmeyen davranışları ortaya çıkaran 

olayları hesaba katarak davranış sergilemeyi de başarılı bir sınıf yönetimi için ihmal 

etmemelidir (Terzi, 2002). 

Öğretim etkinliklerini planlamak, öğrenme yaşantılarının hayata geçirilmesi 

aşamasında gerekli fakat yeterli koşul değildir. 

Öğretmenler plan yaparken şu sorulara cevap aramalıdır  

 Öğretilecek içerik ne olmalıdır? 

 İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? 

 Öğretim için gerekecek materyaller nelerdir? 

 Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? 

 Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en uygun öğretimsel strateji 

nedir? 

 Ders nasıl bitirilmelidir? 

 Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir? (Tok, 2009: 90) 

Öğretmenlerin öğretim işlevlerinden ikincisi uygulamadır. Uygulama işlevinde 

öğretmenler özellikle öğretim yöntem, strateji ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili alınan 

kararları uygular. Bu işlevi destekleyen öğretim becerileri; derse hazırlık, dersin 

sunumu, bireysel ve grupla öğrenme etkinlikleri ve dersi bitirmeyi kapsar.  

Öğretimin değerlendirme işlevinde ise belirlenen hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığı hakkında karar verilir. Öğretim yönetiminde etkili olan öğrenme ve 

öğretme yaklaşımları Doğrudan Öğrenme, İşbirliğine dayalı öğrenme, Çoklu Zeka 

Kuramı, Oluşturmacı öğrenme ve Problem Temelli Öğrenme yaklaşımlarıdır (Tok, 

2009: 118). 
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Öğretim etkinlikleri beş aşamada gerçekleşmektedir.  

a. Hazırlık aşaması 

b. Sunu aşaması 

c. Uygulama aşaması 

d. Değerlendirme aşaması 

e. Dersi bitirme aşaması (Ekici, 2002: 90-92) 

Etkinlikler arası geçişleri öğretmenlerin en çok zorlandıkları durumlardandır.  

Öğretmen etkinlikler arası geçişlerde sınıfın kontrolünü kaybetmemeli, geçişiler ani 

olmamalıdır. Bunun için bir önceki etkinliğin bitiş zamanı ve sonraki etkinliğe ne 

zaman geçileceği açıkça belirtilmelidir. Öğretim etkinliğinin akıcılığının 

sağlayabilmek de öğretmenin sahip olması gereken becerilerden biridir. Bunun için 

öğretmenin  ders işlenişi sırasından müdahaleden ve ara vermeden kaçınması, konu 

dışına çıkmadan dersin akışının sağlanması gerekir. (Celep, 2002: 114–118). 

Sonuç olarak öğretim yönetimine sınıf yönetiminin en önemli boyutudur 

diyebiliriz. Öğretim yönetimindeki başarı netice olarak sınıf yönetiminde de başarıyı 

getirecektir.   

 
1.1.4.3. Zaman Yönetimi 

Zaman, geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini takip ettiği kesintisiz 

bir süreç ve belli bir iş yapabilmek için gereksinim duyulan süre  (Erkılıç, 2009: 141) 

duyu organlarıyla algılanmayan fiziki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan 

bir gerçektir. (Karslı, 2010:148)  

Sınırlı bir kaynak olan zaman bilinçli kullanılmalıdır. Yönetim süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi için kritik role sahip olan zaman yönetimi, belirli ve sınırlı zaman 

dilimlerinde belirli etkinliklerin gerçekleşmesini zorunlu kılan sınıf yönetiminin de 

kritik bir öğesi ve sorun alanıdır. (Erkılıç, 2009: 127).  

Zamanı daha iyi anlamak adına zamanın özelliklerini bilmek gerekmektedir. 

Zamanın özellikleri şunlardır (Karslı, 2010: 148-149): 
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Zaman tasarruf edilemez 

Zaman kiralanamaz 

Zaman çoğaltılamaz 

Zaman geri döndürülemez 

Zaman yalnızca kullanılır 

Sınıf yönetiminde etkili zaman kullanımını en kritik boyutu derste zaman 

kullanımıdır.  Derste zamanın etkili kullanılması için öğretmen dersten önce yapması 

gereken çalışmalar vardır. Bunlar: Plan yapma ve hazırlık, sınıf kurallarını belirleme 

ve ders araç-gereçlerinin hazırlanması ders öncesindeki zaman yönetimi 

aşamalarıdır. (Erkılıç, 2009: 135). 

Etkili zaman yönetimi öğretmenin yapacağı isleri ayrıntılı şekilde zamana göre 

planlayıp yapmasıdır. Öğretmenler sene basında bir iki hafta boyunca islerin nasıl 

yapılacağına ilişkin kurallar koymalı ve bu kuralları sınıfta öğretmeye 

çalışmalıdırlar. Böylece öğrenciler kendilerinden beklenenin farkında olurlar ve  

uydukları kurallarla aslında zamanın etkili kullanılmasına katkıda bulunmuş olurlar 

(Özkılıç, 2003: 91). 

Öğretmen belirlenmiş olan sınırlı zamanın etkili öğrenmeyi sağlama yönünde 

kullanılabilmesi için derse nasıl başlayacağını, hangi öğretim yöntem, teknik ve araç 

gereçleri kullanacağını ve ne zaman kullanacağını, öğrencilere hangi soruları 

soracağını, hangi örnekleri vereceğini, dönüt ve düzeltme işlemlerinde neler 

yapacağını planlamalıdır (Üstün, Nural ve Değer, 2005). 

Zamanın etkili kullanmanın hazır bir reçetesi yoktur. Etkili zaman yönetimi 

için deneyim ile kurumsal edinimleri birleştirmek gerekir. (Erkılıç, 2009: 140). 

Öğretmenin zamanı verimli kullanabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler şu 

şekilde sıralanabilir (Ekici, 2002: 94): 

 Amaçlar net olarak tanımlanmalı 

 Detaylı bir plan hazırlanmalı 

 Öğrencilerin özellikleri çok iyi bilinmeli ve etkinlikler esnasında bu 

özellikler dikkate alınmalı 
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 Derse başlamadan uygun materyaller hazır edilmeli 

 Öğretmen derse zamanında istekli bir şekilde başlamalı 

 Sınıf kuralları ciddiyetle uygulanmalı 

 Faaliyetler ve materyaller aktif öğrenmeyi destekleyecek şekilde 

düzenlenmeli 

 Zamanı kötü kullanmaya çalışan öğrencilere tavizsiz olunmalıdır. 

Genel olarak zaman tuzakları şunlardır: 

 Amaçların belirsiz olması 

 Amaç dışı etkinliklere fazla girilmesi 

 Öğretmenin yetersizliği 

 Sınıf mevcudunun fazlalığı 

 Sınıfın düzensizliği 

 Araç gereç eksikliği veya düzensizliği 

 Konulara ve bireysel farklılıklara uygun etkinliklerin seçilmemiş olması 

 Öğrencilerle aşırı samimi olma 

 Sinirlilik v.b. karaktere sahip olma 

 Okulun fiziki şartlarındaki eksiklikler. (Ekici, 2002:98-99) 

Sınıfta etkili zaman yönetimi için öneriler:  

 Derse planlı ve hazır gidiniz 

 Dersin akışında belirleyici olmak için planı ana hatlarıyla biliniz 

 Planı zaman zaman güncelleştirin 

 Derse giriş çıkış zamanlarınıza dikkat edin 

 Dersin çoğunu öğrenmeye ayırın 

 Kuralları öğrenciyle belirleyin 

 Kuralları titizlikle uygulayın 

 Olumlu bir sınıf atmosferi oluşturun 
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 Materyalleri önceden hazırlayın 

 Dersin amalarına uygun yöntem ve teknikler uygulayın 

 Dersi sıkıcılıktan kurtarmak için farklı yöntem ve teknikler deneyin 

 Öğrencileri tanımaya çalışınız 

 Öğrencilere fırsatlar verin ki yetenekleri ortaya çıksın 

 Zaman kayıplarını tespit edip önlem alın 

 Dersi olumlu bir şekilde bitirin. (Erkılıç, 2009: 140-141). 

Geçen zamanın geri döndürülememesi ve telafisinin olmaması zaman 

yönetimini sınıf yönetiminin boyutları içerisinde kritik bir yere oturtmaktadır. İyi bir 

zaman yönetimi için öncelikle yapılacakların iyi planlanması gerekmektedir. 

Ardından derse girmeden önceyapılması gerekn hazırlıklar tamamlanmalıdır. 

Ardından tecrübe ve bilgiyi birleştirerek zaman en etkili şekilde kullanılmalıdır.  

 
1.1.4.4. İstenmeyen Davranışların Yönetimi 

Davranış; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar olmak üzere üç kısımda 

incelenmektedir (Bacanlı, 1999: 11). Öğrenciler sınıf ortamında bu davranışları bir 

bütünlük içerisinde sergiledikleri halde öğretmen, sadece psikomotor davranışları 

görür ve öğrenciyi bununla değerlendirir. 

Aydın (2003) davranış yönetiminde öğretmenin gerekli mesleki beceriyi 

gösterebilmesini, kişiliğin oluşumu konusunda yeterli bilgilere sahip olmasına bağlar 

ve bu nedenle davranışın oluşum ve gelişim sürecini kişilik gelişim kuramları 

çerçevesinde ele alarak açıklar. İstenmeyen davranışları ise ortaya çıkmasına neden 

olan bireysel ve bağlamsal koşullar, sosyo-psikolojik dinamikler açısından ele alarak 

açıklar (Aydın, 2003:121-172). 

Sınıf ortamında öğrenmeyi olumsuz etkileyen kasıtlı ya da kasıtsız 

davranışlara sorun davranışlar denir. Sorun davranış davranışı yapana, muhataba, 

kültürün özelliğine, sınıfa, derse, zamana ve duruma göre farklılık gösterebilir. 

(Akçadağ, 2009: 271) 
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Öğrencilerin sınıftaki davranışlarının sorun davranış olarak 

nitelendirilebilmesi için dört temel ölçüt vardır: 

 Öğrenmeyi engellemesi 

 Öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atması 

 Araç-gerece, arkadaşlarının eşyasına zarar vermesi 

 Diğer öğrencilerle sosyalleşmeyi engellemesi (Korkmaz, 2003:173) 

Tertemiz (2007)’e göre istenmeyen davranışlar; öğrenciden,  evden ve 

öğretmenden kaynaklanan nedenlerle oluşur.   

Öğrenciden kaynaklanan nedenler: En yaygın sebebi öğrencilerin 

kendileriyle ilgili tutumudur. Öğrenci kendini sevgisiz ve yetersiz görürse ona göre 

hareket eder. Bazı öğrencilerde gelişim özelliklerinden kaynaklanan sebepler de 

etkili olabilir. Disiplin problemlerinde bir kısmı öğrencilerin evden okula getirdikleri 

diğer bir kısmı da okuldaki yaşantılarından kaynaklanabilir.  

Evden kaynaklanan nedenler: Anne baba ilişkilerindeki problemler, ailede 

ölüm, kaza, kıskançlık v.b. 

Öğretmenlerden kaynaklanan nedenler:  Öğretmenin planlama ve 

uygulamadaki eksikliği en önemli nedendir. Ayrıca öğretmenin kişisel özellikleri, 

özgüven, tükenmişlik, özel sorunlar v.s. de sınıftaki disiplin sorunlarının kaynağını 

oluşturabilir.(Tertemiz, 2007:74-75) 

Külahoğlu (2005) ve Aydın(2003) ise olumsuz davranışların nedenlerini daha 

çok öğrenci psikolojisi açısından değerlendirmiş, bu davranışların genellikle ilgi 

çekme isteği, güç arayışı,  intikam arayışı ve yetersizlikten kaynaklandığını 

belirtmiştir.  

İlgi Çekme İsteği: Öğrenci başarı ile ilgi çekemezse olumsuz yollar 

deneyecektir. Öğretmen böyle öğrencilere olumlu davranışta bulundukları zaman ilgi 

göstermeli diğer durumda ilgisiz kalmalıdır. 

Güç arayışı: Güç arayışındaki öğrenci otoriteye karşı çıkınca kendini güçlü 

hisseder. Öğretmen çatışmaya girmemeli, olumlu bir taleple gidip işbirliği 

geliştirmelidir.  
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İntikam arayışı: Bazı öğrenciler kendilerine kötü davranıldığını düşünürler, 

öğretmen onlar için zorba biridir, öğretmenin kendilerine nasıl davrandığını 

düşünüyorlarsa  bunlar da öğretmenlerine aynı şeklide davranma eğilimindedirler. 

Öğretmene düşen ilişkileri yumuşatmak ve yanlış anlaşılmaları gidermektir.  

Yetersizlik: :Bazı öğrenciler başarısızlığa uğrayıp umutsuzluğa düşerler. 

Öğretmen ümitsizliğe düşmemeli onların en ufak gayretlerini bile desteklemelidir 

(Külahoğlu, 2005: 16-17) 

Daha geniş bir genelleme yapacak olursak sınıfta istenmeyen davranışlar 

başlıca şu nedenlerden dolayı oluşur: (Akçadağ, 2009: 272-275) 

Sınıfın fiziksel düzenlemesinden kaynaklanan nedenler 

Sınıfın yapısından kaynaklanan nedenler 

Eğitim programlarından kaynaklanan nedenler 

Öğretim yöntem ve tekniklerinden kaynaklanan nedenler  

Öğretmenden  kaynaklanan nedenler  

Öğrenciden  kaynaklanan nedenler  

Sınıfın fiziksel düzenlemesinden kaynaklanan nedenler: Sınıftaki araç 

gereç, ısı, ışık durumuyla ilgilidir. Fiziksel düzenlemeler ihtiyaçlara uygun, amaçları 

gerçekleştirmeye müsait şekilde düzenlenirse istenmeyen davranışların görülme 

olasılığı azalır.  

Sınıfın yapısından kaynaklanan nedenler: Bunlar Yönetim ve eğitim 

görevleri, sınıfın kuralları, sınıfın ilişki düzeni ve iletişimdir.  

Yönetim ve eğitim görevleri: Amaçların gerçekleştirilmesinden sorumlu olan 

öğretmendir. Sınıftaki atmosfer çok önemlidir. Sınıfta iyi bir yönetim varsa; 

 Öğrencilerin gelişim evreleri dikkate alınır. 

 Sınıf kuralları, eğitim yöntemleri beraber kararlaştırılır. 

 Öğretmen rehber konumundadır. 

 Öğrenciler için öğrenme ve düşünme açısından rahat bir ortam vardır.  



 46 

 Öğretmen nelerin öğretileceğinden çok nasıl öğretileceği üzerinde 

durmalıdır.  

Sınıfın kuralları: Kurallar amaçların gerçekleştirilmesinde araçlardır. Kuralları 

oluşturmak için ilk yapılacak şey amaçları belirlemektir. Öğrencinin neyi yapıp, neyi 

yapmayacağı, sınıfın hedeflerinin neler olduğu öğretmen tarafından öğrencilerin 

anlayacağı şekilde açıklanmalıdır.  

Sınıfın ilişki düzeni: Sınıf ilişki düzeni sınıftaki öğrencilerin birbirleri ve 

öğretmenleriyle olan ilişkileri olarak tanımlanabilir. Yerleşim düzenine göre, 

öğrencilerin öğretmenden ve tahtadan yararlanmasında farklılıklar oluşması, 

öğrencilerin birbirleriyle olan  ilişkilerinin zayıf olmasına bağlı olarak ders 

dinlememe v.b. davranışlar ortaya çıkabilir.  

Eğitim programlarından kaynaklanan nedenler: Eğitim programları Milli 

Eğitim tarafından belirlenmektedir. Öğretmenlere düşen ülkemizin çevresel ve 

kültürel farklılıklarını, okulların yapılarını, imkanlarını, okullardan çevrenin 

beklentilerini, öğrencilerin seviyelerini dikkate alarak programda gerekli 

düzenlemeleri yapmalıdırlar. Öğrencinin beklenti ve gereksinimlerinin yeterince yer 

almadığı, konuların uygulanabilirliğinin dikkate alınmadığı bir programın sınıf içi 

sorun davranışların en önemli nedenlerinden biri olduğu söylenebilir.   

Öğretim yöntem ve tekniklerinden kaynaklanan nedenler:  En yaygın 

kullanılan yöntemler,  anlatma, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, sorun çözme, 

bireysel çalışmadır. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama ve rol yapma, 

benzetim, ikili ve grup çalışmaları, mikro eğitim, eğitsel oyunlar da sık kullanılan 

tekniklerdir.  

Her yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır. Mesela tartışma yöntemi 

birçok faydasının yanında çeşitli disiplin sorunlarını da beraberinde getirir. Araç ve 

gereçler de eğer iyi düzenlenmemişse sorun davranışlara sebep olabilir. Eğer yöntem 

ve teknikler öğrencilerin ihtiyaç ve gelişim özelliklerine uygun seçilirse sorun 

davranışlar azalacaktır.  

Öğretmenden  kaynaklanan nedenler: Öğretmenin sınıftaki konumu sorun 

davranışların ortaya çıkıp çıkmamasında çok önemlidir. Öğrenme zevkli bir iştir, 
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eğer öğretmen bu süreci zevkli hale getiremezse ilgisizlik, bıkkınlık, öfke ve 

kurtulma davranışları ile karşılaşır. Öğretmenin öğrencileri ile ilişkilerinde belirleyici 

unsur “konuşma”dır. Öğrenciyi öğretmene yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Diğer 

önemli bir unsur anlatılmak istenenle anlatılanın aynı olup olmaması yani etkin 

“dinleme”dir. Geri bildirim ile kontrol edilebilir. (Akçadağ, 2009:272-281) 

Öğretmen öğrenci ilişkisinin niteliği ile alakalı öğretmenden kaynaklan 

diğer nedenler şöyle özetlenebilir;  

 Öğretmenin öğrencinin davranışlarına uygun tepki vermemesi,  

 Doğru davranışı ödüllendirmemesi, 

 Öğretmenin beklentilerinin öğrencinin yeteneklerine uygun olmaması,  

 Öğrencilerin bireyselliklerine yeteri kadar hoşgörülü davranmaması,  

 Öğrencilerine istenilen davranışlar için model olmaması,  

 Sınıfta uygun olmayan davranışları genellikle ceza vererek kontrol etmesi. 

(Ataman, 2005:191-192). 

Öğrenciden kaynaklanan nedenler şunlardır;  

 Öğrencinin öğretmene aşırı bağımlılığı, 

 Dikkatini yöneltmede ve yoğunlaştırmada güçlük çekmesi, 

 Başarılı olmadığı durumlarda kolaylıkla mutsuz olması,  

 Çalışmalarında savruk ve dağınık olması,  

 Diğer arkadaşlarını çalışırken rahatsız etmesi, 

 Okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı olumsuz olması, 

 Kişisel öz bakım ve temizlik alışkanlıklarını yeteri kadar geliştirememesi,  

 İçine kapalı ve az konuşan biri olması,  

 Kendisini okul öğrenmelerine karşı güdeleyememesidir (Ataman, 2005: 

192). 
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Sınıf içinde görülen davranışların çoğunun sebebi aslında sınıfın dışındadır. 

Bunlar şu şekilde özetlenebilir: 

  Aileden kaynaklanan nedenler 

 Oyun ve arkadaş çevresinden kaynaklanan nedenler 

 Medya ve iletim araçlarından kaynaklanan nedenler 

 Okul yönetiminden kaynaklanan nedenler 

 Okul yerleşimi ve ulaşımdan kaynaklanan nedenler 

 Veli, okul, öğretmen ilişkilerinden kaynaklanan nedenler 

 Ekonomik yetersizliklerden kaynaklanan nedenler 

 Araç gereç yetersizliğinden kaynaklanan nedenler 

 Rehberlik hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler (Akçadağ, 

2009: 282-283). 

İstenmeyen davranışın önlenmesine yönelik yaklaşımlar genel olarak üç 

grupta ele alınabilir. Bunlar: (Korkmaz, 2003:176-178) 

İnsancı Yaklaşım: Bu yaklaşımda insana güven esastır. Yanlış varsa bunu 

düzeltmek dış etkilerden çok insanın iç dünyasındaki anlayış ve kavrayışın 

düzeltilmesi ile mümkündür.  

Öğrencinin istenmeyen davranışlarına karşı öğretmen:  

Öncelikle öğrencilerini dikkatlice dinler, ardından öğrencilerle kendi duygu ve 

düşüncelerini paylaşır ve en sonunda istenmeyen davranışlar hakkında tavrını kesin 

ifadelerle ortaya koyar. 

Pazarlık Yaklaşımı: Her şeyin bir beli vardır anlayışından hareketle öğrenci 

istenmeyen bir davranışta bulunursa sonucuna katlanmak zorundadır. Öğretmen 

bazen kuralları hatırlatarak, bazen de doğrudan müdahale ederek davranışı 

düzeltmelidir.  

Davranışların düzeltilmesi yaklaşımı: İstenmeyen davranışların 

düzeltilmesinde davranışçı psikolojinin ilkeleri kullanılır. İstenmeyen davranışların 
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oluşmasına göre, sorun davranışı gözlemlemek, pekiçtireç vermek, söndürmek, 

öğrencilerle anlaşmak, beklenilene yaklaşık davranışı kabul etmek, derse dönmek 

gibi farklı stratejiler kullanılır.   

Öğretmenin görevi öğrencilerden beklenen davranışların oluşması için onlara 

rehberlik etmek ve istenmeyen davranışları gidermektir.  

Celep (2002) sorun davranışların giderilmesinde çeşitli ilkelerden söz eder. Bu 

ilkeler açıklık, tutarlılık, tehdit ve zamanlamadır.  Öğretmen öncelikle rahatsız 

olduğu davranışı açık olarak ifade etmelidir. Öğretmen istenmeyen davranışı 

yönetirken diğer öğrencilerin çalışma ortamını kendisi engellememeli, yani tutarlı 

olmalıdır. Öğretmen öğrenciyi tehdit etmek yerine güdülemelidir. Öğretmen olumsuz 

davranış ortaya çıkar çıkmaz gereğini yapmalıdır bunu yaparken de zamanlama 

yerinde olmalıdır. (Celep, 2002: 257–259). 

Akçadağ (2009) sınıf ortamında istenmeyen davranış meydana geldiği zaman 

öğretmenin problemi hemen edip hemen gidermesi gerektiğini ifade eder ve sorun 

davranışlara gösterilebilecek tepkileri şu şekilde sıralar;  

 Sorun davranışı göz ardı etmek 

 Çevre koşullarını değiştirmek 

1. Etkinliği değiştirmek 

2. Yardım sağlamak 

3. Düzenlemeyi değiştirmek 

4. Dikkat dağıtıcıları kaldırmak 

5. Çocukların durum değiştirmesine izin vermek 

6. Mizah ya da komiklik yapmak 

 Ilımlı kontrol tekniklerini kullanma 

1. İşaret vermek 

2. Hareket etmek 

3. Yapılacak görevleri hatırlatmak ve davet etmek 
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4. Sonuçlarla ilgili hatırlatıcılar 

 Akran grup etkisini kullanma 

 Sert kontrol tepkileri 

1. İşlemler için uyarma 

2. Yaptırım (Akçadağ, 2009:290) 

- Sorun davranışı göz ardı etmek 

 Sorun davranış başka sorun davranılıra model olmuyorsa ve yanlışlıkla 

yapılmışsa görmezlikten gelinerek sönmeye bırakılabilir.   

- Çevre koşullarını değiştirmek 

 Sorun davranışın ilerlememesi için yapılması gereken ilk şeylerden birisi 

ortamın düzenlenmesidir.  

Aktiviteyi değiştirmek: Öğrenci derste sıkılabilir, bu da sorun davranışlarına 

yol açar. Öğretmen dikkat çekici bir aktivite ya da ufak öğrencinin ilgisini çekecek 

birkaç değişiklikle öğrenciyi tekrar güdülemelidir.  

Yardım sağlamak. Öğretmen öğrenciye verdiği görev ve ödevlerde öğrencinin 

hazır bululuğunu göz önüne almalıdır. Gerektiğinde bu noktada yardımcı olmalıdır. 

Düzenlemeyi değiştirmek. Öğrenci bulunduğu yerde disiplin problemi 

oluşturuyorsa yeri veya grubu değiştirilebilir . 

Dikkat dağıtıcıları kaldırmak: Sınıfa getirilen ilginç bir eşya veya dışarıda 

oyun oynayan çocuklar v.b. gibi ilgi dağıtıcılardan sınıfı arındırmak da öğretmene 

düşen bir görevdir.  

Çocukların durum değiştirmesine izin vermek: Öğrencinin bir rahatsızlığından 

dolayı kötüye kullanılmamasına dikkat etmek şartıyla- yerinden kalkıp yer 

değiştirmesine izin verilebilir . 

Mizah ya da komiklik yapmak: Ortamı yumuşatmak, gerginlikleri gidermek 

için bir araçtır. İletişimde kaliteyi artırır, sorun davranışların oluşacağı atmosferi, 

gergiliği yok eder.  
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- Ilımlı kontrol teknikleri kullanma 

Öğrencinin olumsuz davranışını olumluya kanalize etmek için kullanılır. 

İşaret vermek: Öğretmen mimik veya işaretle dersin akışını bölmeden sorun 

davranışı önler.  

Hareket etmek: Sorun davranışın olduğu yere doğru hareket etmek olumsuz 

davranışı önleyebilir.  

Dokunmak: Öğretmenin dersi bölmeden sorun davranışı gösteren öğrencinin 

omzuna veya başına hafifçe dokunarak olumsuz davranış önlenebilir. 

Yapılacak görevleri hatırlatıp göreve davet etmek: Sorun davranışa sözlü 

müdahaledir. Hatırlatma veya soru biçiminde olabilir. Öğrenci davranışını düzeltirse 

pekiçtireç olarak övülmelidir. 

Sonuçlarla ilgili hatırlatıcılar: Amaç öğrenciye davranışı ile sonucu 

arasındaki bağı kurmasında yardımcı olmaktır.  

- Akran grup etkisini kullanma 

Öğrencilerde ait olduğu grubun saygısını kazanmak v.b. sebeplerden 

akranlarının davranışlarını kabul etmeye bir yatkınlık vardır.  Öğretmene düşen grup 

içinde istenilen davranışı gerçekleştiren öğrenciyi ödüllendirirken diğer akranlarını 

da aynı davranışı göstermeye yönlendirmesidir.  

- Sert kontrol tepkileri: 

Şimdiye kadar saydığımız önlemler yetersiz kalırsa v e sorun daha da büyüme 

eğilimi gösterirse başka önlemler alınabilir. Öğretmenin sert kontrol tepkisi alırken 

çok dikkatli olması gerekir. Nerde ne zaman verileceği, nasıl bir etki bırakacağı çok 

dikkatli düşünülmelidir. Öğretmen cezaya giden bu yolda benim payım nedir? 

Öğrencinin payı nedir? Arkadaşlarının ve fiziksel şartların payı nedir? Sorularını 

kendine sorup yanıtladıktan sonra aşağıdaki önlemleri alabilir.  

İşlemler için uyarma: Sorun davranış önemli bir kötülüğe zarara neden 

olmuyorsa diğer sert tepkilere müracaat etmeden yapılacaklara dikkat çekmek faydalı 

olabilir. 
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Bunun bir uyarı olduğu kesin bir dille net bir ifade ile belirtilir. 

İstenmeyen davranışın devam etmesi halinde sonuçlarının nelere yol 

açabileceği belirtilir. 

Sınıfta gerçekleşen asıl işe derse- konuya dikkat çekilebilir. 

Uyarıdan sonra hemen konuya dönülmelidir ki diğer öğrenciler de atmosfer 

bozulmasın. 

Öğrenciye son bir uyarı verilir hala istenmeyen davranış devam ederse 

yaptırım uygulaması başlatılır.  

Yaptırım: Yaptırımın nasıl ve hangi durumlarda uygulanacağı iyi 

hesaplanmalıdır, aksi halde istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Yaptırım 

davranışla orantılı olmalıdır. Yaptırımın öğrencinin kişiliğine değil davranışına 

yönelik olduğu hissettirilmelidir.  

Fiziksel yaptırımlar kullanılmamalıdır. Kısa sürede etkili gibi görünse de 

yaptırım ortadan kalkınca davranış eski halinde daha güçlü olarak geri gelir. 

(Akçadağ, 2009:290-297) 

Genel bir özetleme yapacak olursak istenmeyen davranışların yönetiminde 

öğretmenlere şu önerilerde bulunulabilir: (Ayhan, 2003:169-172) 

1. Öncelikle sorunu doğru tanımlayın 

2. Sorunu anlamak için gerekli zamanı ayırıp gereken bilgiyi toplayın çünkü 

anlaşılmayan sorun çözülmez 

3. Sorun davranışı gelişim süreci içinde izleyip rapor edin 

4. Sorunlu davranışın  değişkenlerini, analitik bir gözlemle ayrıştırın. 

5. Sorunlu davranışın sıklığını ve yoğunluğunu gözleyin. 

6. Davranış sorunları gösteren öğrencilerinize kendileri hakkındaki 

düşüncelerinizi, düzenli bir iletişim örüntüsü içinde ileterek, davranışlarını 

yönlendirmeleri için, gerekli dönütleri sağlayın. 
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7. Sorunlu davranışın toplumsal çevre, aile-gibi bağlamsal koşullar ile 

bireysel değişkenlerin etkileşimi sonucu oluşan karmaşık örüntüsünün bilincinde 

olun. 

8. İnsan doğası temelde iyidir. Her insan kendini geliştirmek ve mutluluk içinde 

varolmak için gerekli potansiyele sahiptir. Öğretmen, insanın varoluş sorununa 

anlamlı çözümler sunmakla görevlidir. 

9. Öğrenciler değil, onların davranışları istenmeyen niteliktedir. Ancak bazen 

istenmeyen davranış yönetiminden, istenmeyen insanlar üretmek de, mümkündür. 

10. Sorunlu davranışların karşısında güvenli, hoşgörülü ye kararlı bir tutum 

gösterin. Böyle bir tutum, sorunun çözüme kavuşturulması konusunda bireysel ve 

toplumsal koşulların denetlenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır. 

11. Öğrencilerin hata yaparak öğrenme hakkı vardır. Onların hatasız olmalarını 

beklemeyin. Siz de hata yapabilirsiniz ancak onları düzeltmek için içtenlikle 

göstereceğiniz her tür çaba, öğrencilerinizin gözünde saygınlığınızı artıracaktır. 

12. Sevgiyi öğrenmek, mutlu ve üretken bir yaşam sürdürmenin ön koşuludur. 

Sevgi aynı zamanda, istenmeyen davranışların en etkili panzehiridir. 

13. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, saygınlık kazanma, sınıfta etkin bir yer 

edinme çabalarını destekleyin. Eğitim bireye kendini tanıma ve anlama olanağı verdiği 

zaman eğitim olur. Ayrıca insan, başkalarını anlamak için önce kendisini sevmek ve 

anlamak durumundadır. 

14. Öğrencilerinize, olumlu yönde gelişecekleri konusunda iyimser 

beklentilere sahip olduğunuzu gösterin. 

15. Öğrencilerinizi olumlu bir benlik algısı ve sağlıklı bir kişilik yapısına 

kavuşabilmeleri için, yaratıcı ve üretken etkinliklere yöneltin. 

16. Öğrencinin benlik algısı ve öz saygısı, başkaları tarafından nasıl 

algılanmakta olduğunun, kendisi tarafından algılanış biçimine bağlıdır. Bu nedenle 

sağlıklı benlik algısı geliştirmeleri için, öğrencilerinizin birbirleri ile kurdukları 

ilişkilerin, saygı, nezaket ve ahlâk kuralları içinde gerçekleşmesine özen gösterin. 
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17. Öğrencilerinizi üstünlükleri ve zaafları ile olduğu gibi kabul edin. Ancak 

özellikle olumlu özelliklerini vurgulayarak, moral motivasyonlarını yükseltin. 

18. Akademik başarısızlıkları nedeniyle öğrencilerinizin kendilerini değersiz 

hissetmelerine ve özgüven duygularını yitirmelerine fırsat vermeyin. 

19. Öğrencilerinizin gelişim dönemlerine özgü psikolojik sorunların etkisiyle 

sergiledikleri tepkisel davranışları, anlayışla karşılayın. Örneğin, ergenlik döneminin 

kendini kanıtlama, yer edinme gibi gereksinimlerin baskısıyla, bağımsızlık 

arayışlarına yol açacağını unutmayın. 

20. İstenmeyen davranış, olumsuz grup etkileşiminin ürünüdür. Bu nedenle 

grupların oluşum ve işleyiş süreçlerini gözleyin, olumsuz normların güçlenmesini 

engelleyin. 

21. Öğrencilerinizin tepkilerini bastırmak yerine, anlamayı seçin. Bastırma, bir 

yaya uygulanan ve onu ancak geçici olarak etkisiz kılan kuvvetin tanımıdır. Bastırılan 

yayın, tepkisel olarak daha büyük şiddetle önceki haline döneceğini unutmayın. 

22. Davranış, öğrencinin beklentileri, değer yargıları, ön yaşantıları ve 

bağlamsal değişkenler gibi bir dizi faktörün etkileşimi ile oluşur. İstenmeyen 

davranışların bireysel ve bağlamsal değişkenlerini, içinde bulundukları durumun 

özgün koşulları içinde değerlendirin. Başka bir anlatımla, ağaçları ve ormanı hem 

birlikte, hem de ayrı ayrı görmeye çalışın. 

23. Derslerin ve her tür eğitsel etkinliğin, öğrencilerinizin ilgi, beklenti ve 

gereksinimlerine dönük olmasına özen gösterin. 

24. İstenmeyen davranışı, yasaklayarak değil, yedekleyerek ortadan 

kaldırabilirsiniz. Yedekleme; istenmeyen davranışa uygun alternatif seçenekler sunma ve 

bunların benimsenmesi için, yeterli ölçüde olumlu pekiştireç kullanmanın anlatımıdır. 

25. İstenmeyen davranışların sınıf dışı değişkenleri konusunda duyarlı olun ve 

öğrencilerinizi toplumsal çevre ve akran gruplarının olumsuz etkilerine karşı koruyun. 

26. Sınıfta aşırı kaygı ve heyecanın, istenmeyen davranışlara neden olacağını 

unutmayın. Kaygı ve heyecanı yok etmek için, tam demokrasi uygulayın ve insancıl bir 

sınıf iklimi yaratın. 
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27. İstenmeyen davranışların yönetiminde, aile ile kuracağınız ilişkiyi, 

karşılıklı güven ve anlayış üzerinde yapılandırın. Bu ilişkinin işbirliğine dönüşmesi 

öncelikle öğretmenin izleyeceği yaklaşıma bağlıdır. Bu amaçla sorunu tanımlarken ve 

çözüm önerilerinde bulunurken, karşıt görüşlere açık, içtenlikti ve kararlı bir tutum 

gösterin. 

28. Ödül ve ceza sistemini, koşullara göre farklılaşan esnek bir anlayış içinde 

yapılandırın. Çok tekrarlandığı için özendiriciliğini veya caydırıcılığını yitiren 

uygulamalarınızı gözden geçirmeye ve yemlemeye hazır olun. 

29. Öğrencilerinizle ders dışı zamanlarda da birlikte olmak için uygun fırsatlar 

yaratın. Örneğin onlarla sanatsal, kültürel ve sportif olayları birlikte izleyebilir, çevre 

gezileri yapabilirsiniz. Bu tür informal ilişkiler, öğrencilerinizle empatik iletişiminizi 

güçlendirir ve istenmeyen davranışlara karşı güvenli bir atmosfer oluşturur. 

30. İstenmeyen davranışların yönetiminde bir psikiyatrıst gibi davranmayın. 

Bu amaçla profesyonel yardım gereksinimi duyduğunuzda, ailenin onayım alarak 

kurumsal destek sağlayın. 

31. Yaşamın amacı mutlu olmaktır. Öğrencilerinizin okul yaşamında mutlu ve 

üretken olması, kişilik bütünlüğünü ve özerkliğini geliştiren eğitim ortamlarının 

sağlanması ile olanaklıdır. Bu amaçla okul bir çekim merkezi haline getirilerek, 

öğrencilerin boş zamanlarında sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımları 

sağlanmalıdır. 

Genel bir özetleme yapacak olursak eğitim her ne kadar sadece sınıflarda 

yapılan bir etkinlik olmasa da bu bölümde özetlemeye çalıştığımız sınıf yönetimi ve 

boyutları ile ilgili yapılması gerekenler zorluğunu göstermeye yetecek seviyededir. Bu 

noktada en büyük görev öğretmene düşmektedir. Öğretmen gerek ders içinde gerek 

ders dışında öğrenciler üzerinde olumlu etki bırakmak zorundadır. Bunun için birçok 

yeterliliğin yanında etkin iletişim becerilerinede sahip olmalıdır. Çünkü olumlu ve 

etkili bir iletişimin olmadığı eğitim sürecinde istenilen hedeflere tam anlamıyla 

ulaşmak mümkün değildir.  Onun için tezin bu bölümünde sınıf yönetiminde 

kullanılmasında dikkat edilecek hususlar bağlamında iletişim konusu ele alınacaktır.  
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1.2. İletişim 

İnsan sosyal bir varlıktır, bunun neticesi olarak diğer insanlarla iletişim 

içerisinde olmak zorundadır ve bu iletişime hayatın her alanında ihtiyacı vardır. 

Eğitim alanında da iletişim vazgeçilmez bir unsurdur. Sağlıklı bir eğitim-öğretim 

başarılı bir iletişimden geçer. Etkin ve kalıcı bir öğrenmenin ön şartı ve etkili bir sınıf 

yönetiminin temeli iyi bir iletişimdir. İletişimdeki problem öğrenmeye doğrudan 

yansır. 

Etkili iletişimin olmadığı yerde diğer tüm çabalar etkisiz kalacaktır. 

Öğrencinin ilgi ve beklentilerini tanımadan sınıfı yönetmek zordur, öğrencinin ilgi ve 

ihtiyaçları da onunla sağlıklı bir iletişime girmekle tanınabilir. Sadece öğrenci ile 

değil, yöneticilerle, öğretmenlerle ve velilerle kurulacak iletişim de sınıf yönetimini 

etkileyecektir. Kaliteli öğretmenler aynı zamanda çok iyi birer iletişimcidirler 

diyebiliriz.  

  

1.2.1. İletişim Nedir? 

İletişimin birçok tanımı yapılan geniş kapsamlı bir sözcüktür. 1972 yılında 

E.X Carl Larson tarafından iletişimle ilgili yapılan bir araştırmada iletişime ilişkin 

126 değişik tanımın yapıldığı saptanmıştır ve bugün bu tanımlar 200’ü geçmektedir 

(Akt: Kaşıkçı, 2004:21). 

İletişim, kelime manası olarak latince’de ortak anlamına gelen “communis” ve 

ortak kılma anlamına gelen “communicare” sözcüklerinden gelen İngilizce 

“communication” kavramının karşılığıdır. Geniş anlamda ise insanlar arasında 

manaları ortak kılma sürecidir.  (Güçlü, 2007:193) 

İletişim iki sistem arasındaki her tür bilgi alışverişi (Dökmen, 2004:19). 

duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır (Baltaş ve 

Baltaş, 2000:19). 

İletişim bilgi, beceri, düşünce ve duyguların sözcük, resim, grafik v.b. 

semboller kullanılarak, sözlü veya sözsüz olarak bireyden bireye veya gruptan gruba 

aktarılma, davranış değişikliği oluşturmak amacıyla kaynak ve hedef arasında bilgi, 
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tutum, duygu ve becerilerin anlamlarının ortak kılınması, paylaşılması için 

gerçekleştirilen etkileşim sürecidir. (Güçlü, 2007:193)  

İletişim sadece insana özgü bir olay değildir. İletişimin gerçekleşmesi için iki 

sistem lazımdır. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insanla bir 

hayvan, bir insanla bir makine olabilir. Nitelikleri ne olursa olsun, iki birim 

arasındaki bilgi alışverişi iletişim olarak kabul edilir. İletişimde bilgi akısının iki 

yönlü olması gerekir. Sibernetikte bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine 

“enformasyon”, karşılıklı bilgi alışverişine ise “komünikasyon” ya da “iletişim” adı 

verilir. Buna göre insanlar arası bütün konuşmalar iletişim kapsamına girmez. Bir 

takım emirler verip karşısındakinin tepkisiyle ilgilenilmeyen durumlarda iletişim 

değil enformasyon vardır. (Dökmen 2004:19-20). 

İletiye ortak anlam kazandırmada kaynak ile alıcının yaşam biçimleri, 

tutumları, değer yargıları, algılama biçimleri gibi birçok değişken rol oynar. İletiye 

anlam kazandırmada kaynak ile alıcının ortak yaşam alanı ne kadar fazlaysa  

birbirlerini  anlamaları da o derece yüksek olur.  (Tomul: 2009: 153). 

 

 

 

Ortak yaşantı alanı: (Hoşgörür, 2003:69) 

Sınıf içindeki iletişimde öğretmen kaynağı; öğrenciler alıcıyı; öğretmenin 

öğrenciyle paylaşmak istediği düşünce, duygu ve becerilerin yer aldığı içerik mesajı; 

öğretim araç ve yöntemleri kanalı; öğrenci tepkileri ise dönütü yansıtır. (Ergin ve 

Birol, 2005:31). 

 

  

Kaynağın yaşantı alanı 

 

Ortak yaşantı 

alanı 

Alıcının yaşantı alanı 
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Öğretmen                  İçerik                       Öğretim Araç ve Yöntemleri                           
Öğrenci 

(Kaynak)         (Mesaj)                                              (Kanal)                                              
(Alıcı) 

 
                              

                                                             Öğrenci Tepkileri 
                                                                     (Dönüt) 

(Ergin ve Birol, 2005:31). 

  

 İletişim bilinçli ya da bilinçsiz, isteyerek yada istemeyerek de olsa bir aktarım 

sürecidir. Bu bazen bir duygu, bazen bir düşünce, bazen saklanmak istenip de beden 

diliyle ele verilen bir mesaj olabilir. Bu noktada bilinçli yapılan iletişimin amacının 

belirlenmesi gerekir. Evet, nasıl iletişim?’den önce niçin iletişim? sorusunun 

cevabını bulmamız gerekmektedir.  

 

1.2.2. İletişim Amacı 

Erdoğan (2005: 65) iletişimin amaçlarını; enformasyon vermek veya almak, 

bir etkinlik için tasvip vermek veya almak, bir imaj ya da kimliği tasdik veya 

reddetmek, bir emre uymayı veya uymamayı açıklamak, birlikte bir şey yapmak, 

herhangi bir kazanç sağlamak, paylaşmak, baskı kurmak, tanımak, tanıtmak, bir 

şeyler almak veya vermek herhangi bir nedenle birliktelik kurmak olarak 

sıralamaktadır. 

Zıllıoğlu (2007:27-28)’e göre ise iletişimin amacı bilgilenmek, yönetmek, ikna 

etmek, bilgilendirmek, eğlenmek, çevre üzerinde etkin olmak, başkalarında davranış 

tutum geliştirmek ve değiştirmektir.  

Bu amaçları (Gökçe, 2003:52-53) ise şöyle sıralar:  

 İletişimin birincil amacı bilginin taşınmasıdır. 

 Bilginin taşınmasının amacı belirsizliği gidermektir. 
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 İletişim aracılığıyla insanlar duygularını, düşüncelerini, isteklerini 

karsısındakine aktarırlar. 

 Sağlıklı iletişim toplumsal güveni sağlar. 

 İnsan toplumsal rol ve sorumluluklarını iletişim yoluyla yerine getirir. 

 İletişim insanın kendisini ve başkalarını tanımasına yardım eder. 

 İletişim alıcıda bir etki yaratmayı amaçlar. 

 İletişim alıcıda bir davranış değişikliği yaratmayı amaçlar. 

 İnsan öğrenmek, öğretmek, anlamak, anlatmak, etkilemek, etkilenmek, 

paylaşmak ve sahip olmak için iletişim kurar. Bunların dışında yeme, içme, 

barınma gibi temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını da iletişim kurarak 

karsılar.  

Kısacası insan ilişkilerinin temelinde iletişim vardır. İletişim kurma insanın en 

belirgin niteliklerinden biri haline gelmiştir ve insan ilişkilerinin temeline 

yerleşmiştir. 

Sınıftaki öğretmenin amacı programda belirlenen hedef davranışları 

kazandırmaktır, bunun için öğretmen önce şu sorulara cevap bulmalıdır.  

- Göndereceğim mesaj sonrası ne bekliyorum? 

- Neyi yaparsam çevremi etkilemiş olurum? 

- Öğrencimden sonuçta neye inanmalarını, ne söylemelerini, ne yapmalarını 

bekliyorum? 

- Öğrencimde psikolojik olarak hangi etkiyi bırakmak istiyorum?  (Ergin ve Birol, 

2005: 29). 

 Görüldüğü üzere iletişim sürecinde amaç; zaman, zemin ve kişiye göre 

değişmektedir. Ama genelde herhangi bir şekilde aktarılmak istenenin herhangi bir 

şekilde karşı tarafa iletilmesidir.  Bu süreçde belli başlı bir takım değişkenler vardır.  

Bu değişkenlere göre iletişimin kalitesi artar yada eksiler. Bunlara iletişim sürecinin 

temel öğeleri de diyebiliriz.  

 



 60 

1.2.3. İletişim Sürecinin Temel Öğeleri 

İletişimin temel öğeleri şunlardır:  

“Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt” (Güçlü, 2007:194). Eren, bunlara; 

Alıcının algılama ve değerlendirme biçimleri ile Gürültüyü de ekler.  (Eren, 2004: 

354). 

İletişim sürecinde göndericinin alıcı ile ilgili beklentileri şunlardır: “Alması, 

anlaması, kabul etmesi, eyleme geçmesi ve geri bildirim sağlamasıdır” (Ilgar, 2005:51) 

 

 

Kaynak: Hoşgörür, 2003:72. İletişim Süreci 

 

1.2.3.1. Kaynak 

Kaynak; bir iletişim sürecinde, hedeflediği kişi ya da grupta davranış 

değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kişidir. Sınıfta bu görevi 

öğretmen yapar ( Ergin ve Birol, 2005:43). 

İletişim sürecinin en önemli unsurudur, iletişim onun mesajı hazırlayıp 

göndermesi ile başlar (Zıllıoglu, 2007:93). İletişim sürecinin başarısı, önemli ölçüde 

kaynağın bilgi, yetenek ve özelliklerine bağlıdır (Hoşgörür, 2003: 71). İnanılırlığı ve 

güvenilirliği yüksek kaynaklardan gelen iletiler davranış değişikliği sağlamada çok 

etkindir çünkü insanlarda bu tür iletileri kabul etme eğilimi vardır. Öğretmen sınıf 

ortamında güven atmosferi oluşturmalı öğrenciler rahat olmalı, alıcılar için referans 
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olabilecek, bireysel öneme sahip iletiler daha fazla ikna edici olur (Tomul, 

2009:156). 

Kaynağın örgütsel konumu (makamı) ile toplumsal konumu yükseldikçe, 

iletişimin etkisi artar. Kaynak, alıcının gözünde ne denli yüksek bir yere oturmuşsa, 

vericinin yaptığı iletişim alıcıyı o denli etkiler. Kaynağın kendisi, alıcısı ve ileteceği 

konu hakkındaki bilgi ve becerileri, kendisine, alıcısına ve ileteceği konuya karşı 

tutumu, toplumsal ve kültürel ortamın etkisi,dile dayalı iletim becerilerinin etkisi 

kaynağın kafasındaki fikir ya da anlamları alıcısına iyi anlatmadaki başarısını 

etkileyen faktörler olarak sıralanabilir (Ergin ve Birol, 2005:43-55). 

İletişimin başlatıcısı olarak kaynağın konumu, mesajı aktarış şekli gibi birçok 

faktör iletişim sürecinde etkili olmaktadır. Kaynak iletişim sürecinin en önmeli 

unsurudur fakat belki onun kadar önemli bir diğer unsur da kaynağın gönderdiği 

iletilerdir ki bunlara mesaj denir.  

  

1.2.3.2. Mesaj 

Mesaj ve ileti hemen hemen aynı anlama gelir. Mesaj/ ileti, “alıcı için bir 

uyaran olarak işlev gören bir sinyal ya da sinyaller birleşimidir” (Tutar 2002:24, 

Mutlu 1998: 245). Bir ya da birde fazla kişinin bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor 

davranışlarında değişiklik yapmak gayesiyle düzenlenen işaretler örüntüsüdür (Ergin 

ve Birol, 2005: 57). 

Mesaj, kaynaktan alıcıya gönderilen, bilgilerin, fikirlerin, duyguların ve 

tutumların kodlanmış halidir. İletişim sürecinin başlaması ve devam etmesi için hem 

kaynak hem de alıcılar mesajın anlamını, amacını ve etkisini bilmek durumundadırlar 

(Güney, 2001: 211). 

Mesaj alıcının anlayabileceği şekilde olmalıdır. Bunun için mesaj 

gönderilirken alıcının bilgi birikimi, anlama ve kavrama kapasitesi, algı oranlarının 

sağlık derecesi dikkate alınmalıdır(Cebeci, 2003:35). 

Gönderilen iletinin de sahip olması gereken bazı özellikler vardır. İleti 

üretilişinde verilişinde ve tüketiminde anlamlı olmalıdır. İletişimin amaçlarına 

ulaşabilmesinin ilk ilkesi de budur (Zıllıoğlu, 2007:94). İçerik de aynı şekilde 

alıcının eğitim düzeyine uygun olmalıdır (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2001:105).  
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İletişimin olabilmesi için sadece mesaj alış verişi yani çift yönlülük yetmez. 

Aynı zamanda alınan ve verilen mesajların birbiriyle ilişkili olması gerekir 

(Cüceloğlu, 2002:69). 

Sınıfta davranış değişikliği amaçlayan öğretmenin mesaj düzenleyici olarak 

belli ilkelere göre hareket etmesi gerekir.  

Mesaj düzenleme ilkeleri şu şekilde sıralanabilir: 

Bir malzeme ne kadar anlamlıysa öğrenilmesi de o kadar kolaydır. 

Kullanılacak materyal önceden öğrenilenlerle iyi ilişkiler kurabilecek biçimde 

tasarlanmalıdır.  Somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene 

doğru seyir eden bir öğrenme planlanmalıdır.  

Öğrenmeye ne kadar fazla duyu organı karışırsa öğrenme o kadar kalıcı ve iyi 

olur. Çok örnek sunulmalıdır. Özellikler birbirine göre algılanacağından bilinenden 

hareketle bilinmeyenin ona göre algılanması sağlanabilir. Algılama seçicidir. 

Geçirilen yaşantılardan, o anki ihtiyaçlardan etkilenir. Algıda tamamlama ilkesine 

göre bir olayın tümüne ilişkin bilgileri vermek yerine bir kısmını vermek yeterli 

olabilir. İletilmek istenen mesaja uygun figüre anlam katacak fonlara da yer 

verilmelidir. Mesajın elamanları basit olmalıdır. Bilişsel kapasiteyi aşan karmaşıklık 

dikkatin kısa sürede dağılmasına neden olur. İnsanları dikkatlerini ilgi ve ihtiyaçları 

etkiler. Öğrencilerin dikkati ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verme oranında yüksek 

olacaktır. Mesaj kazandırılmak istenen davranışı oluşturabilecek nitelikte olmalıdır. 

(Ergin ve Birol, 2005:59-81). 

Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir mesajın yolda herhangi bir değişikliğe 

uğramaması ve anlamsız hale gelmemesi için uygun bir yol izlemesi gerekir ki bu yola 

iletişim sürecinde kanal denir. 

 

1.2.3.3. Kanal (Araç) 

Kanal, kaynağın amaçları doğrultusunda alıcıya gönderdiği mesajları taşıyan, 

yol, geçit araç-gereç, ortam yöntem ve tekniklerdir (Tomul, 2009: 158, Ergin ve 

Birol, 2005:82, Mutlu, 1998:198). 
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Kaynak ile alıcı arasında yer alan ve işaret haline dönüşmüş mesajın gitmesine 

olanak sağlayan yola, geçide, kanal adı verilir. Her duyu organına karşılık bir 

kanaldan söz edilebilir. Mesaj konuşulan kelimelerle aktarılıyorsa, işitme kanalından 

söz edilir. 

İşitme kanalı sözlü işaretleri, bir başka deyişle, kelimeleri hava titreşiminden 

yararlanarak aktarır. Ağızda başlayan titreşim, bizi dinleyen kişinin kulağına gider 

ve orada işitsel alıcı organ tarafından, sinirsel titreşimlere dönüştürülerek beyine 

iletilir. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri söz konusu olduğunda görsel kanal işin 

içine girer. Her duruma uygun bir kanal, mutlaka vardır. İletişimin etkililiğini 

artırmak için birden çok kanal kullanmak son derece önemlidir, kanal sayısı 

arttıkça iletişimin etkinliğide artar.  Ancak her ortamda her kanal farklı olabilir 

(Cüceloğlu, 2002:73). 

Etkili bir iletişim uygun bir kanaldan geçer, onun  için uygun bir kanal 

seçmede, alıcının özellikleri, mesajın niteliği, sürenin sınırı, taşıyıcının taşıma 

özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü her insanın iletişim araçlarından 

etkilenme dereceleri farklılık gösterir. Örneğin bir iletişim aracı bir kişiyi oldukça 

etkilerken, bir başka kişi için hiçbir anlam ifade etmeyebilir.  

İletinin algılanabilmesi için karşıdaki kişinin baskın olan algılama kanalına 

uygun biçimlendirilmesi gerekir. Baskın kanallar görsel, duyusal, kinesterik olarak 

sınıflandırılabilir. Görsel algılaması baskın olanlar sözel olmayan iletileri daha önce 

algılarlar. Yüzleri ve davranışları içerikten önce hatırlarlar. Duyusal algılaması 

baskın olanlar duyarak, kinestetik algılaması baskın olanlar ise duygu taşıyan öğelere 

karşı duyarlıdırlar. Olaylarla ilgili söz ve davranıştan çok o anki duygu halini 

hatırlarlar (Tomul, 2009:159)  

 Görüldüğü üzere çok çeşitli kanallar vardır. Taşınan iletinin niteliğine göre 

uygun bir kanal tercih edilmelidir. Kanal taşıdığı iletiyi herhangi bir sıkıntı olmadan 

varması gereken yere iletebilmelidir. İletmesi gereken bu yere de iletişim dilinde 

alıcı denir.  
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1.2.3.4. Alıcı 

Alıcı kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan kişi ya da kişiler (Tomul, 

2005: 152), kaynaktan gelen mesajları alıp yorumlayan ve bunlara sözlü sözsüz 

tepkide bulunan kişi ya da gruplardır. (Güçlü, 2007:195). Gönderilen mesajı 

algılayan, algıladığını ve anladığını gösteren kimsedir. (Gökçe, 2003: 53-54). 

Alıcının anlayacağı bir mesaj gönderilmek isteniyorsa onun geçmiş yaşantısı, 

eğitim düzeyi, dile hâkimiyeti, yeteneği, tutumu bilinerek bunlarla tutarlı mesajlar 

gönderilmelidir (Bilen, 2004:43). 

Alıcı bir kişi ya da grup olabilir. Alıcı gelen mesajı kendi kültürüne, hazır 

bulunuşluğuna, anlayış yeteneğine ve biraz da duymak istediği şekilde değerlendirir.  

Alıcı genelde dinleyicidir. Aldığı mesajı kaynağına iletirse kaynak durumuna 

geçer. 

Diyalog halindeki iletişim örneğinde bu gerçek izlenir. Ancak kitle iletişim 

araçları yoluyla, mesajın vericiye dönme olasılığı söz konusu değildir. Alıcının 

mesajları doğru alma sansı önyargılardan uzak ve objektif biçimde mesajı 

değerlendirmesine bağlıdır. 

Öte yandan görüşme yoluyla iletişim kurulmuş ise alıcının etkili dinleme 

becerilerine sahip olması gerekir. (Mısırlı, 2003:34)  

İletişimi başlatanlar, genellikle mesajı göndermenin iletişim için yeterli 

olduğunu düşünürler ama alıcıların mesajı anlayıp anlamadığını düşünmezler. 

Fakat gönderilen mesaj, kaynağın anladığı gibi alıcı tarafından da 

anlaşılmadıkça iletişimin gerçekleşmesi söz konusu değildir. Kaynak ve alıcının 

ortak noktaları ne kadar fazla olursa iletişim o derece sürekli ve etkili olur. Ortak 

noktaların başında, kullanılan dil gelmektedir. Kullanılan dil ortak ise, iletişim için 

en büyük engel ortadan kalkmış demektir (Güney, 2001: 216). 

Alıcının, kaynak tarafından gönderilen sembollere anlam yüklemesiyle 

iletişim süreci sona ermiş olur (Balçık, 2002:178). 

Öğrenme öğretme sürecinde öğretmeni kaynak, öğrenciyi de alıcı olarak 

düşünebiliriz. Öğretmenin öğrencileriyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesi onların istek ve 

ihtiyaçlarını anlama gücüne bağlıdır.  



 65 

Alıcının ihtiyaçları şu şekilde sıralanabilir: 

İhtiyaç, organizmanın hissettiği biyolojik, psikolojik ya da toplumsal bir 

eksikliktir.  

Maslow’a göre insan ihtiyaçları fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi, takdir 

ve saygı, kendini gerçekleştirmedir. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Öncelikli ihtiyaçlar fizyolojiktir. Öğrencinin yeme, içme, hareket etme, 

dinlenme gibi ihtiyaçları belli düzeyde tatmin edilmezse dikkatini ve ilgisini derse 

veremez.  

Güvenlik ihtiyacı, birey kendini güvenli hissetmediği ortamda öğrenmeyi 

gerçekleştiremez. Öğretmenin öğrencinin üzerinde baskı kurmadan rahatlatıcı bir 

ortam oluşturması gerekir. 

Toplumsal ihtiyaçların başında sevgi görme ve ait olma gelir. Grup içinde 

sevildiğini ve aidiyetini hisseden öğrenci öğrenmeye karşı daha ok güdülenecektir. 

Öğrenci sınıf içinde takdir edildiğini ve sayıldığını gördükçe güveni artacak, bu da 

başarısına yansıyacaktır.  

Kendini 
Gerçekleştirme 

Takdir ve Saygı 

Ait Olma ve Sevgi 

Güvenlik 

Fizyolojik 



 66 

En üst basamaktaki kendini gerçekleştirme, önceki ihtiyaçların 

karşılanmasının ardından bireyin yetenekleri paralelinde varabileceğini düşündüğü 

en son noktaya varmasıdır. Bu noktada öğretmenin rehberliği büyük önem taşır.  

Bunlara bir de eğitim ihtiyaçlarını ekleyebiliriz. Gerekli davranış örüntüleri ile 

var olanlar arası fark o aşamadaki bireylerin eğitim amaçlarının belirleyicisidir. 

(Ergin ve Birol, 2005:155-159). 

 Alıcı mesajı aldıktan sonra bununla ilgili bir tepkide bulunmalıdır ki iletişim 

süreci tamamlanabilsin. Bu tepkiye iletişim dilinde geri bildirim denir.  

 

1.2.3.5. Geri Bildirim 

İletişim sürecinin tamamlanabilmesi için alıcının mesaja tepki vermesi gerekir. 

Kaynak mesajın ulaşıp ulaşmadığı, ulaştıysa istenildiği gibi anlaşılıp anlaşılmadığını 

geri bildirimle kontrol edebilir. Geri bildirim alıcının mesaja nasıl yorumladığını 

gösterir. (Güçlü, 2007:195) 

İletişim sürecinde geri bildirim; denetleme ve izleme görevini görür. (Erdoğan, 

2005: 55).  “Bilindiği gibi etkili bir iletişim çift yönlüdür. İletişim, mesaj alınıp 

anlaşılmadığı sürece tamamlanmış olmaz. Dolayısıyla gönderilen mesajın hedef 

kitleye etkili bir şekilde ulaştırılmasından emin olunması gerekir. Bu da ancak 

dinleyicilerden alınacak geri bildirime bağlıdır. Kaynak birimin gönderdiği mesaja 

karşılık, alıcının verdiği cevaba geri iletim adı verilir.”(Cüceloğlu, 2002:78) 

Eğer iletişim sürecinden geribildirim alınamıyorsa iletişim tek yönlüdür. 

Dönütün en iyi alındığı iletişim biçimi, kaynağın alıcıda yarattığı etkiyi 

doğrudan gözlemleme imkanına sahip olduğu yüz yüze iletişimdir. Böyle bir imkan 

yoksa kaynak dönüt almak için iletişim kanalları, denetim sistemi, yöneylem 

araştırması ve sistem araştırması gibi aracılar kullanır. (Güçlü, 2007:195) 

(Ergin ve Birol, 2005:166-179) ‘a göre kaynak beklediği dönütü alabiliyorsa 

sorun yoktur fakat alamıyorsa şu sorulara cevap bulmalıdır: 

 Alıcı mesaja katılıyor mu? 

 Katılmıyorsa niçin? 



 67 

 Mesajı doğru anlamadı mı yoksa? 

 Yanlış anladıysa niçin? 

 Yoksa mesajı dinlemedi mi? 

 Dinlemediyse niçin? 

 Yoksa mesajı ben mi iyi veremedim? 

 Kullandığım kanal mı yeterli değil?  

Sınıf ortamında iletişim kuran öğretmen ve öğrenciler dönüt vermeyi soru 

sorarak, soruları cevaplayarak, anlayamadıklarını tekrar ederek, jest ve mimikleri 

kullanarak v.s. gerçekleştirebilirler.  

Öğretmen tarafından öğrenciye verilen dönüt öğrenciye 

 Rehberlik edici 

 Olumlu yönlerini takdir edici  

 Yanlışlarını kendi başına düzeltmesine yardım edici olmalıdır.  

Öğrenciye verilen dönüt ikiye ayrılır. 

 Bilgi vermeye yönelik : Yanlışlarını düzeltir 

 Güdülemeye yönelik: Öğrenciyi daha çok çalışmayı teşvik eder.  

Etkili bir dönüt için Öğretmen Özellikleri:  

 Öğretmen dönütte öğrencinin ortay koyması gereken performansı dikkate 

almalıdır.  

 Öğretmen öğrencinin dönütlere olan tepkisine duyarlı olmalıdır. 

 Öğretmen dönütten önce öğrencilerine kendisini benimsetmelidir. 

 Öğretmen yapıcı dönütler vermeye özen göstermelidir.  

 Öğretmen çeşitli dönüt teknikleri kullanmalıdır. 

 Öğretmenin vereceği dönüt öğrencinin performansının güçlü ve zayıf 

noktalarını kapsamalıdır. 
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 Öğretmen dönütlerini anlaşılır kılmalıdır. (Ergin ve Birol, 2005:166-179). 

(Dökmen, 2004:80) 

Doğru ve sağlıklı bir iletişim için geribildirimde bulunması gereken özellikler 

aşağıda sıralanmıştır.  

– Kaynağı tam olarak dinlemek ve anlamaya çalışmak. 

– Aktarılmak istenen duygulara açık olmak ve kelimelerin içeriğine dikkat 

etmek. 

– Kelimelerin sözlük anlamları dışında da kullanılabileceğini düşünüp 

kaynakta ne anlama geldiklerini tanımaya çalışmak. 

– Kodu açılan mesaj ile kodlanan mesajın anlam bütünlüğünü kontrol etmek. 

– Konunun ana fikrini kaçırmamak, özetlemeler yapmak. 

– iletişimi, önyargıyla kesmemek. 

– Kaynağın duygularını anlayabilmek, farklı insanlarla empati yapabilmek. 

– Üzerinde fikir birliği olmayan noktalardan önce, anlaşılan noktaları açıklığa 

kavuşturmak. 

– Üzerinde fikir birliği olmayan konuların ele alınışında kelimeleri ve bedeni 

kontrol ederek duygusal gerginliğin bedene ve ses tonuna yansımasını önlemek. 

– Karar anında bile iletişimi kapatmadan doğru dinlemek, anlamak ve sağlıklı 

geri bildirimleri sürdürmeye ısrarla devam etmek. (Baltaş ve Baltaş, 2000: 32). 

 Genelde iletişim sürecinin öğeleri yukarda izah ettiğimiz beş kategoride 

incelenmektedir. Fakat bazıları bu beş maddeye eklemelerde bulunmuşlar.   

 

1.2.3.6. Algılama ve Değerleme 

Kişilerin çevrelerinden elde ettiği bilgi, fikir, duygu ve mesajları algılama ve 

değerleme biçimlerini ifade eder. Algı duyu organları ile gelen verileri organize etme 

ve anlam verme sürecidir. Algılama süreci kişilerin değer yargıları, amaçları, 

ihtiyaçları, bilgi ve hissiyaları gibi bir çok etmenden etkilenir. Kaynak mesajı 
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oluştururken elindeki bilgileri kendi amaç ve anlayışı çerçevesinde adeta filtre görevi 

gören belirli kodlara çevirecektir. Yani görmek istediğini görecek, anlamak istediğini 

anlayacaktır. Bu durum hem mesajı gönderen ve hem de alan için aynıdır. Bazen 

öyle olur ki bizi dinleyenler kullandığımız kelimelere çok farklı anlamlar vererek 

anlatmak istediğimizden çok farklı anlayıp yorumlamış olabilirler. Öğretmen 

söylediğinin doğru anlaşıldığından emin olmak istiyorsa muhatabından söyleneni 

nasıl yorumladığını gösterecek bir cevap alması gerekir (Eren, 2004:355-358).  

  

1.2.3.7. Gürültü 

Gürültü haberleşmenin doğruluğunu ve güvenilirliğini azaltan herhangi bir 

unsurdur. Gönderici kodlamada ya da anlatmada acizlik yaşıyorsa, anlam yeterli 

sembollerle açıklanamıyorsa gürültü meydana gelir.  Mesajda yada Kanalda mesajın 

sağlıklı iletilmesini engelleyen aksaklıklar olabilir. Alıcı meajı yanlış çözebilir veya 

mesaja yanlış anlam verebilir. İlkine Kanal gürültüleri denirken, ikincisine alıcının 

kişisel ve duygusal özellikleri ve kod bilgisinden kaynaklanan gürültü denir. (Eren, 

2004:360) 

 
1.2.4. İletişimin  İşlevleri 

İletişimin işlevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Başaran, 2000: 128; Demir, 

2003: 137); 

1. İletişimin en temel işlevi; bireyin toplumsallaşması ya da çevresiyle uyumlu 

bir ilişki kurması için gerekli olan bilgi alış verirdir.  

2. İletişimin bir diğer işlevi de birleştirme ve eşgüdüm sağlamadır. Kişilerin, 

karşılıklı ilişki ve bağlarını sürdürebilmeleri iletişim ile mümkündür. 

3. İnsanların birbirleriyle ilişkilerini sağlayan anlamlar, iletişimle iletilir. 

4. İletişim etkileşim amaçlı olduğunda, kaynak alıcıyı eyleme geçirmeye ya da 

onun davranışlarını değiştirmeyi çalışır. 

5. İletişimin önemli öğelerinden biri de geri dönüttür. İletişimin sağlıklı olarak 

devam edebilmesi için dönütlerin karşıya sağlıklı bir şekilde bildirilmesi gerekir. 
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6. İletişim enformasyon taşıma görevi sayesinde, öğrenme aracı olarak 

kullanılır. 

 İletişim en genel anlamda hem öğrenme, hem bireyleri toplumsallaştırma hem 

de insanlar arası ilişkileri düzenleme aracı olarak işlev görmektedir. İletişimi genel 

olarak Sözlü, Sözsüz ve Yazılı olmak üzere üçe ayırabiliriz.  

 

1.2.5. İletişim Türleri 

1.2.5.1. Sözlü İletişim 

Sözlü iletişim, mesajın sözlerle iletildiği iletişim şeklidir.  

Sözlü iletişimde tek başına dilin söz gücüne güvenmek her zaman beklenen 

başarıyı sağlamaya yetmez. Sözle birlikte jestler, mimikler, resimler, şekiller ve diğer 

uyarıcılarla anlatımı desteklemek gerekir. Uyarıcı malzeme sadece devreye girerek 

tek başına iletişim aracı görevi de yapar ve sözden daha güçlü ve etkileyici anlatım 

sağlanır. Sözel ve nesnel sembollerin birbirleri ile uyumlu bir sunuş tekniği ile 

devreye sokulması, bilgiye yönelen kişinin öğrenme davranışındaki algısal 

düzenlemelerini etkiler, nitelikli muhakeme gücünü ortaya çıkarır (Cebeci, 2003: 47-

48). 

Sözlü iletişimde, sözlerin içerikleri kadar önemli olan ses unsurları şunlardır: 

1. Ses Tonu: Mesajın anlaşılmasında olumlu veya olumsuz rol oynar. Ses tonu 

konuşmanın içeriğine de işaret eder, kızgınlık, sevinç gibi duyguları dinleyene 

aktarır. İletişim alanında çalışan uzmanlar, sesin yüksek ve alçak tonlarda beraber 

kullanılmasıyla daha etkili olacağının altını çizmektedirler. Çünkü monoton bir ses 

makine gibidir, yaşamı aksettirecek duyguları içermez. Cümlelerin sonuna doğru 

yapılan vurgular bu konuda daha çok yardımcı olur. 

2. Vurgu: Konuşurken veya sesli okurken bazı sözcüklerin veya 

sözcüklerdeki bazı hecelerin daha baskılı ve şiddetli olmasına vurgu denir. Sesin 

tonu telaffuzu ve vurgusu mesajı etkiler. Fazla vurgu veya çok derinden gelen bir ses 

dikkatin mesajdan ayrılmasına sebep olabilir. Neşe, arzu, kızgınlık endişe, kararlılık, 

kararsızlık gibi duygular sesin çeşitli şekillerde değiştirilmesi yoluyla yapılabilir.  
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3. Konuşma hızı: Etkili bir konuşmada, konuşma hızının dakikada 140-150 

kelimeyi geçmemesi gerekir. Bundan daha hızlı konuşmada, insanlar söyleneni 

anlamak yerine konuşmacının ne kadar hızlı konuştuğuna yoğunlaşırlar. ayrıca 

konunun önemsiz olduğu ve geçiştirilmesi gerektiği hissi oluşturabilir. Ancak etkili 

bir konuşma biçiminde ana mesajın verilmesine doğru, hız biraz artırılır. Ana mesaj 

verilir verilmez, hız kesilerek birkaç saniye bu mesajın sindirilmesine izin verilir. 

Konuşmada, çok hızlı konuşmak kadar, çok yavaş konuşmak da etkililiği 

azaltacaktır. (Altıntaş, 2005:128-129) 

Sözlü iletişim becerilerini iyi kullanan birisinde bulunan özellikler şöyle 

özetlenebilir:  

 Konuşma eyleminin fiziksel öğelerini iyi bilir. 

 Önceden kendini ve konusunu hazırlar  

 Konuşma öncesi dikkatleri çeker 

 Cümleleri çok uzun tutmaz 

 Tanımlamalara, örneklere, açıklamalara, karşılaştırmalara, gerekli tekrarlara 

ve görsel yardımcılara yer verir 

 Sesleri yutmaz birbirine karıştırmaz 

 Gözlem gücü gelişmiştir 

 Dinleyicisini yakından tanır 

 Yüz yüze iletişim kurar 

 Sözcükleri doğru ve anlaşılır söyler 

 Başlanılan cümleleri anlamlı bitirebilir 

 Konuşma hızını ayarlayabilir 

 Yabancı sözcük kullanmamaya özen gösterir 

 Gereksiz sözcük kullanmamaya özen gösterir 

 Sesin alçaklık ve yüksekliğini ayarlar 

 Göğüs boşluğundan ve diyaframdan nefes alır 
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 Açık, anlaşılır ve doğru cümleler kurar 

 Konuya ve konuşmanın düzeyine uygun bir ton ve vurguyla konuşur 

 Konuşmanın akışını bozacak duraksamalar yapmaz 

 Söz, jest, mimik uyumu sağlayarak konuşur 

 Tekrarlara yer vermeden konuşur 

 Yerel ağız ve argo söyleyişlere yer vermez 

 Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaz 

 İşitilebilir bir sesle konuşur. 

 Arkası dönük olarak konuşmaz 

 Konuşurken yürümez (Güçlü: 2007:197, Pala, 2006:87). 

4. Dinleme 

 İletişim sürecinde dinleme çok önemlidir. İletilmek istenen mesajla alınan 

mesaj arasında boşluğun olması zayıf dinleme becerisine bağlıdır. İletişimin %9’u 

yazma, %16’sı okuma, % 30’u konuşma, %45’i dinleme ile gerçekleştirilir. Ortalama 

dakikada 600-700 kelime düşünebilen bir insan, ancak 125 kelime 

konuşabilmektedir. (Pala, 2006:87) 

Dinleyici konuyu iyi kavramak istiyorsa kelime ve cümle yapısından çok 

konuşmacının fikrine dikkat etmelidir. Anlatılanın iyi anlaşılabilmesi etkin bir 

dinlemeyle mümkündür. Etkin bir dinleme için dinleme kuralları şöyle özetlenebilir: 

Dinlemeye hazırlık, dinleme amacını belirleme, uygu yöntem seçme, dikkatini 

yoğunlaştırma (Akbaşlı, 2011:125) 

İyi dinlemeyi engelleyen faktörler şunlardır:  

 Konuyu ilginç bulmamak 

 Konuşmada kusur aramak 

 Konuşmadaki bazı noktalara aşırı duyarlılık göstermek 

 Sahte dikkat 

 Dikkatin kopması  
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 Düşünce hızından gereği gibi yararlanamamak 

Öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek için şunlar yapılabilir: 

Yöneltmeli dinleme: Öğrenci önceden yönlendirilir, rehberlik edilir 

Yönergeleri izleme: Öğrenciye verilen yönergeleri izlemesi istenir 

Dinlemeli bağlamdan yararlanma: Sözün gelişinden yararlanarak eksik 

cümleler buldurulur. 

Sunumun özetlenmesi: Öğrenciler ana hatlarıyla özetler. 

İlişkili ve ilişkisiz bilgileri ayırt etme: Öğrencilerin önce ana fikri belirlemeleri 

sonra bunla ilişkili olanları çoktan aza sıralamaları istenir. (Güçlü: 2007:198) 

 Sözlü iletişimde konuşanın konuşma şekli, ses tonu, konuşma hızı, vurgrları 

önemli olduğu kadar dinleyici de önemlidir. Etkin bir anlatımı tanıtan en önemli şey 

etkin bir dinlemedir. İletişimin neredeyse yarıya yakını dinleme ile geçmektedir. 

Dinleme kadar önemli bir diğer şey de sözsüz iletişimdir.  

 
1.2.5.2. Sözsüz İletişim  

İletişim kanalları içersinde sözcüklerin oluşturduğu kanal anlamları taşıma 

kapasitesi belki de en az olan kanaldır. Genelde insanlar tüm bedenleriyle iletişim 

kurarlar. Çünkü bedene özgü anlam daha güvenilirdir, bedenin sessiz diline ters 

düşen sözcükler pek az dikkate alınır (Güçlü, 2007:201). 

Dille iletişimde kişilerin “ne söyledikleri” önemli iken dil ötesi iletişimde 

“nasıl söyledikleri” yani sesin tonu, hızı, şiddeti önemlidir. Sözsüz iletişimde 

yüzümüzü ve bedenimizi gönderici olarak kullanırız. İnsanlar bu ifadeler yoluyla 

birbirlerine birtakım anlamlar iletirler. Örneğin başı “evet-hayır” anlamında 

sallamak, kaşları kaldırarak “hayır”, dudakları büzerek “belki” demek bunlardan 

bazılarıdır (Dökmen, 2004: 27-28). 

Sözsüz mesajlar sözel mesajları pekiştirebilir, düzenleyebilir ya da sözel 

mesajlarla çelişebilir. Bunu için iletişimin sözel olmayan unsurları bazen sözel 

olanlarından daha önemli olabilir. Davranışlar sözcüklerden daha yüksek seslidir. İyi 
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öğretmenle kötü öğretmeni birbirinden ayıran bilgiden ziyade beden dilidir. 

Öğretmenler sözcük bu etkinin farkında olması gerekir. (Altıntaş, 2005:129) 

Beden dili, jestler ve mimiklerden oluşur. Mimik, diğer bir ifadeyle yüz 

ifadesi, yüz kaslarının bir anlamı ifade eden ya da bir anlam yaratmak için 

kullanımıdır. Jestler ise baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri yani bedenin tümünün 

kullanımıdır (Zıllıoğlu, 2007:167-168). Sözsüz mesajlarla yapılan bu anlatım 

biçimine sözsüz iletişim denir. (Güçlü, 2007:201) 

Bazı araştırmacılar mesajda duygusal etkinin yaratılmasında sözlü iletişimin 

%7, sözsüz iletişimin ise %93 etkili olduğunu belirtmektedirler. (Geddes, 1995; akt. 

Güçlü, 2007:202) Beden, ses ve sözcüklerin iletişimi ne kadar etkilediği yönünde 

yapılan araştırmada ise, bedenin %60, sesin %30, sözcüklerin %10 oranında etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır.  (Baltaş ve Baltaş, 2000: 31). 

Beden dilinin iletişimdeki önemi Profesör Albert Mehrabian tarafından 

söylediklerimiz %7, nasıl söylediğimiz %38, beden dili %55 şeklinde belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şekilde sözsüz iletişimin etkisi görülmektedir. (Pala, 2006:88) 

Sözsüz iletişimin özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 
Kelimelerin 

söyleniş şekli 
% 38 

Kelimeler % 7 
 

Sözsüz İletişim 
Beden Dili 

% 55 
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 İletişimsizliği olanaksız kılma: İki kişinin belli bir ortamda bulunması sözlü 

iletişim kurulmasa da karşılıklı görsel iletilerin akışını sağlar. Suskunluk bile belli bir 

iletişim biçimidir. Kısaca iletişim kurmamak imkansızdır. 

 Duygu ve coşkuları dile getirme: konuşma dili duygu ve coşkuları 

aktarmada çoğu zaman yetersiz kalır. Sözcükler genelde bilgi taşır, sözsüz iletişim 

ise duygu taşır.  

 İnsanlar arasındaki ilişkileri tanımlama: Ses tonu, araya konan mesafe v.b. 

ilişkilerin nasıl anlaşılması gerektiğini belirler.  

 Sözel içerik hakkında bilgi verme: Aynı sözlerin değişik tonlarla ya da 

değişik bedensel hareketlerle söylenmesi değişik anlamalar çağrıştırır. 

 Güvenilir mesajlar sağlama: İnsan sözel iletişimde bazen duygularını dile 

getiremez düşündüğünden farklı şeyler ortaya çıkabilir. Sözsüz iletişim bu anlamada 

güvenilirdir. 

 Kültüre göre biçimlenme: Her toplumun kendisine has sözsüz iletişim 

öğeleri vardır (Zıllıoğlu, 2007:159-162) 

Sözsüz iletişimin başlıca işlevleri şunlardır. 

 Söylenen sözleri tekrar eder. 

 Sözcüklerin yerine kullanılır. 

 Söyleneni vurgular 

 Sözler tavır ortay konarak tamamlanabilir. 

 Sohbetin akışı düzenlenebilir 

 Konuşulanlar samimi değilsen beden dili yalanlar (Güçlü, 2007:202) 

Sözsüz iletişimin bölümleri ise şu şekilde sıralanabilir. (Altıntaş ve Çamur, 

2001: 45-50) 

A. Yüz ve Beden (mimik ve jestler) 

B. Mekan kullanımı 
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C. Ses ile ilgili olgular 

D. Bedensel temas 

E. Araçlar 

F.  Giyim Kuşam 

 

A. Beden Dilinin Önemi 

İnsan çok kompleks bir varlıktır, öyle zaman olur ki duygularını anlamak 

gerçekten imkansız hale gelebilir. Sorarsınız söylemezler, kaçamak cevap verirler 

veya söylemek istediklerini tam manasıyla ifade edemezler. Böyle zamanlarda bu 

kişileri anlamanın tek yolu yüz ifadelerinden ve beden dillerinden geçer.  

Beden, ses ve sözcüklerin iletişimi ne kadar etkilediği yönünde yapılan 

araştırmada, bedenin %60, sesin %30, sözcüklerin %10 oranında etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır.  (Baltaş ve Baltaş, 2000: 31). 

İletişim çoğu zaman konuşmadan gerçekleşir. Beden dili iç dünyanın 

aynasıdır, 700.000 den fazla beden dilinin olduğu ifade edilmektedir. (Pala, 2006:89) 

1. Beden Dilinin Temel Öğeleri 

Beden dilinin temel ögelerini   

a.  Yüz ifadeleri (gözler, dudaklar, jest ve mimikler) 

b.  Baş hareketleri, 

c.  El-kol hareketleri, 

d.  Pozisyon ve vücudun duruşu şeklinde gruplandırabiliriz (Sillars, 1995:78-81). 

a. Yüz ifadeleri (gözler, dudaklar, jest ve mimikler) 

Yüzümüzdeki ifade, el ve vücut hareketlerimiz, vücudumuzun duruşu ve göz 

temasımız, sözsüz iletişimde önemli yer tutar. Sözsüz iletişimde yüzümüzü ve 

bedenimizi “gönderici” olarak kullanırız. Yüz ve beden ifadeleri, niyet edilerek ya da 

edilmeden yapılır. İnsanlar niyet edilen ifadeler yoluyla birbirlerine bir takım 

anlamlar iletirler. Yüz ifadeleri kelimelerden sonra gelen ilk iletişim kanalıdır 

(Dökmen, 2004:28). 
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Yüz ifadelerini anlamak hiç de kolay değildir. Çünkü yüz oldukça karmaşık 

bir iletişim sistemine sahiptir.  İnsanın yüzünde mimikleri gerçekleştiren yaklaşık 20 

kas grubu vardır. Bu da teorik olarak yaklaşık 250.000 değişik ifadeyi yansıtabilme 

yeteneği demektir (Altıntaş ve Çamur, 2001: 53).  

Yüz ifadeleri çeşitli ögelerden oluşur. 
 

aa: Mimikler 

Yüz kaslarının bir anlamı ifade eden ya da bir anlam yaratmak için 

kullanımına mimik, denir. İnsan yüzünün yaklaşık 250.000 değişik ifadeyi 

yansıtabilme gücüne sahip olduğu söylenmiştir (Zıllıoğlu, 2007:167-168). 

Yüz kasları duygusal bir ifadeyi yansıtma açısından esas olarak üç grupta 

değerlendirilir (Altıntaş ve Çamur, 2001:53-61): 

1. Alın kasları: Alın fiziksel ve duygusal durumların en iyi 

göstergelerindendir. Terleyen bir alın çaba veya sinirliliğe işaret ederken, kırışmış bir 

alın endişe korku gibi duygular belirtir. Kaşlar da aynı şekilde değişik anlamlar taşır. 

2.  Ağız bölgesi, dudaklar ve çevre kasları: ağız ve dudaklarımız konuşma 

aracımızdır. Dudaklar birçok duygunun aracıdır. Çene kişisel gücün işaretidir. 

Çenenin duruşu ve biçimi edindiğimiz izlenimin oluşmasına yardım eder. İnsanın 

derisi de kızarıp pembeleşerek bizi ele verir.  

3.  Göz kapakları ve çevresi kasları: Göz kapakları daha çok tetikte olmanın 

ve doğal olmanın işaretidir. Göz kırpma da yararlı bir sözsüz iletişim aracıdır. 

Eğitimciler mimiklerin mesaj gönderici etkisinden yararlanmalıdırlar. Bunun 

için öncelikle bilinmesi gereken mimiklerin nasıl bir anlam yüklendiği ve ilettiğidir.   
 

ab: Gözler 

İnsan vücudunda en dikkat çeken yeri yüzü, yüzde de en dikkat çekici yer 

gözlerdir. İnsanlarla iletişimde göz temesı çok önemlidir. İlginin belirtisi göz 

temasıdır. Gözü kaçırmak bir şeyler saklmanın ifadesidir.  

Gözler, sözsüz iletişimde kullanılabilecek en etkin kanaldır. Göz teması ile 

iletişim başlatılabilir, sürdürülebilir veya bitirilebilir. Göz teması, davranışların 

değiştirilmesi için de kullanılabilir. Eğer göz teması kurulmazsa bireyler sıkılır ve 
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iletişim kopar. Bu nedenle göz temasının bütün bir iletişim boyunca sürmesi gerekir 

(Moore, 2000: 115). 

Öğretmen derse başlamadan önce ve ders boyunca öğrencilerle göz teması 

kurmalıdır. Öğretmenler, sınıfa girdiğinde, konuşmaya başladığında, bütün 

öğrencilerin bakışları kendisine yönelir. Bu durum, onun güvensizlik duygusuna 

kapılmasına neden olabilir.Acemilik devresinde bakışlarını kaçırma eğiliminde 

bulunsa da bunu sürekli olarak yapmamalıdır. Eğer ara sıra topluluğa bakmışsa 

topluluk onu görmezlikten geldiğini düşünür. Bunun sonucu olarak bir sinirlilik hali 

gruba yansır. Ya da bakma tavrı, hatalı bir yoruma, konuşmacının kibirli olduğu 

düşüncesine yol açar (Schober, 1999:119). 

Öğretmen bir öğrenciye veya gruba uzun süre bakmamalıdır. Uzun bakışlar 

öğrenci açısından “tehdit” olarak algılanabilir. Bu nedenle Heidemann’ın şu tavsiyesi 

yerindedir: 

Öğrencilerden birine uzun süre bakmamaya dikkat ediniz. Onu güvensizleştirir 

ve korkutursunuz. Bu baktığınız kişinin saldırgan olmasına yol açar ve baskın 

davranmak isteyen öğrenciler, kimin daha fazla bakabileceğini test etmek 

isteyebilirler (Çalışkan;Yeşil, 2005). 

Neil (1989) tarafından yapılan bir çalışmada öğretmenlerin yüz ifadelerinin ve 

bedensel hareketlerinin okuldaki çocukların tepkileri üzerindeki etkileri araştırılmış, 

gülümsemenin ve kaş çatmanın güçlü etkisi olduğu, bedenin duruşunun ve jestlerin 

zayıf etkisi olduğu bulunmuştur. Aynı araştırmada dokunma ve açıklama getirici 

jestlerin öğrenciler tarafından olumlu, kontrol edici jestlerin ise olumsuz olarak 

görüldüğü belirlenmiştir (Ergin ve Birol, 2005:128). 

Konuları anlatırken sadece dilimiz değil; “beden dilimiz” de konuşmalıdır. 

Öğretmen konuyu anlatırken sınıfa yönelmeli, önce dikkatleri toplamalı jest ve 

mimikleri kullanmaya gayret etmelidir. Tabi ki beden dilini kullanırken yapmacık 

olmamalı, yapacağımız her hareket çok fıtri olmalıdır (Açıl, 2005:11).  

Öğrencilere anlatılan birçok şey gözlerle anlatır ve gözlerle algılanır. 

Konuşurken öğrencilerin bakışlarından tepkileri ölçülebilir ve anlatılan 

konulardan ne kadar etkilendikleri anlaşılabilir. Konu anlatıldıkça öğrencilerin 
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bakışlarında yüzlerinde ve tavırlarında olumlu tepkiler artıyorsa, konu öğrencilerin 

psikolojik dünyasında yankı buluyor demektir (Ertuğrul, 2002:165). 

Öğretmen ders anlatırken mutluysa, anlattığı konudan zevk alıyorsa, göz 

bebekleri büyüyecektir. Etkileşim karşılıklıdır. Eğer öğrenci de öğretmeni ve dersi 

sevdiyse, onların da göz bebekleri büyüyecektir. Derse karşı ilgileri artacak ve 

anlatılan konuları daha hızlı bir biçimde algılayabileceklerdir. 

Öğrenci ders dinlerken, öğretmen, görüş çizgisi üzerinde bir bakış yani direkt 

gözbebeğine yöneltilmiş bir bakış gerçekleştiriyorsa, bu bakış, “senin anlattıklarınla 

ilgileniyor, seni dinliyor ve anlıyorum” mesajını verir. 

Konuşan bir toplum oluşturmak için en uygun ortam sınıftır. Öğretmenler, 

ister katılsın, ister katılmasın, söz verdiği öğrenciyi konuşması bitene kadar çok 

dikkatli ve öğrencinin gözlerinin içine bakıp gülümseyerek ve başını öne arkaya 

doğru hafifçe sallayarak ders anlatmamız gerekmektedir. Eğer öğrencinin görüşüne 

katılmıyorsak, yine nezaket icabı ve beden dilinin tüm ayrıntılarını kullanarak 

çocuklarını son cümlelerine kadar dinleyebilmeli ve katılmadığımız noktaları 

öğrencinin konuşması bittikten sonra söylemeliyiz (Açıl, 2005: 82). 

Sınıfta dolaşan ve bakışlarını hiç kullanmadan öğrencisinin sorularına cevap 

veren bir öğretmen, ne anlatırsa anlatsın, karşıdaki grupla çatışma yaşayacak ve 

anlattıkları büyük ihtimalle dinlenmeyecektir. O yüzden, öğretmen sınıfta ders 

anlatırken, öğrencilerle göz kontağı kurmalıdır. Eğer bir öğrenci konuşuyorsa, 

öğretmen onu dinlerken, o öğrenciyle uzun süreli göz kontağı kurmalı ve başını, 

söylenenleri onaylar bir tarzda sallamalıdır. Öğrenci kısa süre gözlerini yumuyor, 

başı ile oynuyor ise, bu kadar bilgi yeter anladım anlamına gelir. Ama 

kaldıramayacağımız kadar ağır gerçekler karşısında da güçlü bir şekilde gözlerimizi 

yumarız (Açıl, 2005:85,89). 

 

ac: Jestler 

Jestler iletişimde baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri yani bedenin tümünün 

kullanımıdır (Zıllıoğlu, 2007:168) Jestler duyguların en güzel belirtileridir. Kızgın 

biri kendini ne kadar kontrol etmeye çalışırsa çalışsın yumrukları sıkılıdır, kasları 
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gergindir. Öğretmenin sınıf içindeki durumu, sesiyle hareketleri arsındaki uyum, 

hareketli veya yavaş oluşu, sakin veya sinirli oluşu jestleri ile ilgilidir  (Güçlü, 

2007:203). Jestlerle ilgili çalışmalar insanların karşısındakine ve sözlerine ilgi duyup 

duymadığına, hoşlanıp hoşlanmadığına, toplumsal konumları ve duyguları hakkında 

çok zengin bilgiler verir (Altıntaş ve Çamur, 2001:63). 

 

b. Baş Hareketleri 

Baş hareketleriyle karşımızdaki insanı cesaretlendirici, destekleyici veya 

reddedici mesajlar veririz. Bu mesaj kültürel farklılığa göre değişkenlik gösterebilir, 

başı yukarı kaldırmak Etiyopyalılarda evet anlamına gelirken, yunanlarda hayır 

anlamına gelir.  İletişim sırasında baş hareketleri iletişimi destekleyici bir şekilde 

kullanılırsa iletişim kolaylaşır (Altıntaş ve Çamur, 2001:65). 

Öğretmenin sınıf içerisinde baş hareketlerini çok dikkatli kullanması 

gerekmektedir. Henüz öğrenci konuşmasını bitirmeden başını yukarıya doğru 

kaldırmaya başlayan öğretmen, öğrencisinin cesaretini kırar ve bir daha söz 

almamasına neden olabilir. Öğretmenler katılmasalar bile öğrencilerin görüşlerini 

sonuna kadar dinlemeliler (Ergin ve Birol, 2005:131).  

Yüz ifadeleri eğitimciler tarafından etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Çünkü 

sözlerin anlatamadığı birçok şeyi bir bakış anlatabilir veya sözlerin yarım bıraktığı 

bir cümleyi bir baş hareketi tamamlayabilir. 250.000 değişik ifadeyi yansıtabilme 

gücüne sahip yüz ile en az ikiyüz elli bin cümlenin kurulabileceğini söyleyebiliriz. 

Böylece sadece yüz ifadeleri bile tek başına bir insanı eğitmeye yetecek mesaj 

verebilir, yeter ki iyi kullanılabilsin. Beden dilinin önemli bir diğer ögesi de el-kol 

hareketleridir.  

 

c.  El-Kol Hareketleri 

1. Eller 

İnsan beyninde başparmak ve işaret parmağın kapladığı alan baş ve bütün 

duyu organlarının kapladığı alana eşit ve ayağın kapladığı alandan on kat fazladır. 

(Baltaş ve Baltaş, 2000:4) Eller insanın kendini ifadesinde en duyarlı ve etkili 

organlarıdır. Ellerin tecrübeleri beyne yeni düşünce ufukları açmıştır. Elin önemi 
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sadece son derece duyarlı hareket ve hissetme becerisine sahip olmasından değil, 

aynı zamanda el ve beyin arasındaki karşılıklı bağlantıların zenginliğinden 

kaynaklanmaktadır (Altıntaş ve Çamur, 2001:66). 

Ellerinizin ayrı bir varlığı yoktur; onlar kollarınızın bir parçasıdır ve genellikle 

bir jest yapmak isterseniz hareket ederler (Stuart, 2001:85). 

Eller, çevreyle aradaki ilişkinin baş aracı ve düşüncelerin ifadesinde en güçlü olan 

destekleyicilerdir. Gözlerle bir şey algılanabilir ve yaklaşık bir fikir sahibi olunabilir. 

Ancak en doğru bilgiler uzanılabilecek mesafeye geldiğinde algılanır (Molcho, 

2000:166). Eller aracılığıyla iletişim sağlanabilir, ellerle bir yöne dikkat çekip tarif 

yapılabilir. Bu da duyguları ifade eder. Bu sebeple öğretim sürecinde, etkili iletişim aracı 

olan eller, sözlü ifadeleri güçlendirir ve motivasyonu artırmada katkı sağlar. 

Ellerle yapılan hareketler çeşitli manalar ifade ederler: 

* Kafayı kaşımak: Düşünme, zor durumda olma, tereddüt, karar verememe. 

* Eller kenetlenmiş: Olumsuzluk ve iletişime kapalılık. 

* Ellerin önde birleşik tutulması: Suçluluk, mahcup olma, güvensizlik. 

* Gözün elle ovuşturulması: Yalan. 

* Parmakların ağzın içinde olması: Heyecan, panik, korku, çaresizlik. 

* Avuç içinin yukarı bakması: Konuşmacı dinleyicinin kendi fikrine 
katılmasını bekliyor demektir. Avuç içinin, yukarı bakarak, karşısındaki kişiye 

uzanması, o kişiye açık bir tekliftir. 

* Avuç içinin aşağı bakması: Böyle bir jest, artmış olan gerginliği kontrol 

etmek isteyen soğukkanlı bir yaklaşımın işaretidir. Bu jest, uygulayana karşı tarafta 
direnç doğurmayan bir üstünlük verir.  

* Elleri ovuşturmak: Olumlu beklenti ifade eder.  

* Parmağın havaya kalkması: Konuşmaya otoriter bir hava verir. 

* Başparmak gösterme: Başparmakların kullanımı karakter güçlüğü, ego, 

egemenlik, üstünlük ve saldırganlık gösterir. Elin sıkılarak işaret parmağının havaya 

kalkması, konuşmaya otoriter bir hava verir 
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*Elleri ve parmakları birbirine kenetlemek:  Kişinin olumsuz bir yaklaşımı 

hafifletmeye çalıştığını gösteren bir hayal kırıklığı ifadesidir.  (Altıntaş ve Çamur, 

2001: 67-72). 

 Eğitim sırasında ellerin kullanımına bir örnek verecek olursak: 

Öğretmenin ellerini kullanışının şekillerinden birisi avuç içinin açık olarak 

havaya bakması ve avuç içinin öğrenciye gösterilmesidir. Açık duran bir el öğrenciye 

içini gösterir. Öğretmen avuç içini öğrencisine göstermekle, “benim sizden 

saklayacak bir şeyim yok her şeyimle size açığım ve sizden gelecek mesajları almaya 

hazırım” demektir. Kapalı tutulan elin avuç içinin aşağı dönük olması elin tersinin 

yukarı veya karşıdaki öğrenciye bakması öğretmenin hassas tarafını dünyaya 

kapattığının işaretidir. Ders anlatırken sürekli elinin tersini sınıfa karşı tutan 

öğretmen ya duygularındaki güvensizliği örtmeye çalışıyor ya da bilgi eksikliğini 

saklamaya çalışıyor ya da gruptan sakladığı bir şeyler vardır. Öğrencisinin yaptığı 

hatayı, sıkılmış yumruğuyla işaret parmağını kağıt üzerine uzatarak gösteren 

öğretmen hiçbir mazereti kabul etmeyeceğini göstermektedir ve bu bir hakarettir. İki 

elin avuç içinin karşıya bakması, öğretmenin karşıdan gelen teklif ve eleştirilere karşı 

çıkmasıdır. Öğrenciyle kendisi arasına anlaşılmaz bir duvar örmüştür. İki elin avuç 

içlerinin kendi göğsüne yönelmesi, karşıdaki öğrenciyi ve ortaya koyduğu fikirleri 

kucaklayarak onunla uyum içinde olmak istediğini yansıtır (Açıl, 2005:101). 

Eller insanın kendisini ifadesinde en etkili organlardır. El hareketlerinin 

manasını öğrenci bilmiyor olsa bile eller konuşmayı tamamlayıcı bir unsur 

olduğundan konuşma bütünlüğü içinde verdiği mesaj hissedilir. İyi bir eğitimci 

konuşmanın akışına ve eğitimin hedeflerine göre elini en iyi şekilde 

kullanabilmelidir.  

 

2. Kol Hareketleri 

a. Kol Kavuşturma 

Hoş olmayan bir durumdan saklanama girimi olarak her iki kolda göğüste 

kavuşturulur. İnsan dinlediği ile aynı fikirde değilse kollarını kavuşturur. İnsanlar 

çoğunlukla olumsuz bir durumdan kaçınmak ve kendilerini korumak için kollarını 
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kavuştururlar.Yapılan bir araştırma konuya açıklık ve derinlik getirmektedir. Orta 

eğitimin bir sınıfındaki öğrencilere belirli bir dersi izlerken her zamanki gibi rahat ve 

gevşek oturmaları, kollarını kavuşturmayıp, ayak ayak üstüne atmamaları söylenmiş; 

bir aşka sınıftaki öğrencilere de aynı dersi izlerken kollarını kavuşturmaları ve ayak 

ayak üstüne atmaları talimatı verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kollarını 

kavuşturan grubun öğrenme ve hatırlama miktarının %38 daha düşük olduğu, 

öğretmene ve öğretilen konuya karşı çok daha fazla eleştirici oldukları görülmüştür. 

Bu araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu da, kollarını kavuşturan bir 

dinleyicinin, konuşmacıya karşı sadece olumsuz bir duygu içinde olmakla kalmayıp, 

söylenenlere de daha az dikkat ettiğidir. Kollarını alışkanlıktan veya rahat ettikleri 

için kavuşturduklarını söyleyenler, gerçekte korunmaya yönelik ve savunucu bir 

duyguya sahip oldukları için kendilerini iyi hissetmektedirler. (Baltaş ve Baltaş, 

2000:89) 

 

d. Pozisyon ve Vücudun Duruşu 

Beden duruşumuz duygularımız hakkında bilgi verir. Omuzların dik ya da 

çökük oluşu, kolların açık ya da kapalı oluşu, ayakların açıklığı ya da kapalılığı 

bacakların üst üste atılmış olması, ayrı ya da bitişik durması birer mesaj ifade eder. 

Yorgun ve umutsuzsak kendimizi salıveririz, coşku dolu isek dik dururuz. Beden 

duruşu bizim ne kadar sakin veya sinirli olduğumuz hakkında bilgi verir. Eğilme ilgi 

işaretidir, ters yöne eğilme ise duygusal ve zihinsel olarak uzaklaşmayı ifade 

eder.(Güçlü, 2007:203) 

Öğretmenlerin de kendilerini güvende hissetmek istediği zamanlar olur. Bu 

durumda masanın altına kaçması, saklanması garip gelebilir. Bu yüzden genelde 

yapılan şey dersi bir kürsünün arkasında anlatmaktır. Kürsünün arkasına saklanan 

kollarını göğsünün üstüne yerleştirip öğrenciyle arasına mesafe koyan öğretmenin 

öğrencilere dönüp “çocuklar anlattığım konuyu öğrendiniz mi?” deme hakkı yoktur. 

Sınıfta kürsü yok, öğretmen sınıfın tam ortasında ve açıktaysa dersi kollarını 

kavuşturarak anlatır. Bu da bir çeşit savunmadır (Açıl, 2005:109). 

Jestlerin ifade ettiği manalar kişiden kişiye değişkenlik arz edebileceği gibi 

kültürlere göre de değişebilmektedir. Aynı jesti yapan iki kişiden birisi yorgunluk 
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ifadesi olurken diğerininki sıkılma ifadesi olabilmektedir, bu yönüyle jestlerin 

subjektifliği dikkate alınmalıdır. Kişinin içinde bulunduğu psiko-sosyal durum ve 

kültürel unsurlar ihmal edilerek yorumlanacak jest ve mimikler her  zaman gerçeğin 

ifade etmeyecektir.  

 

B. Mekân Kullanımı 

İnsanlar, kendi çevrelerinde oluşturdukları mekânlar yoluyla da iletişimde 

bulunurlar. Düzensiz bir sınıftaki nesneler monotonluk, yorgunluk, baş ağrısı, 

sinirlilik yaparken iyi düzenlenmiş bir sınıfta rahatlık, memnuniyet, zevk alma gibi 

tepkileri ortaya çıkarır. Öğretmen sınıf içinde hareketli olmalıdır. Kişiler arası 

mesafe önemlidir. Kişiden 50 cm ye kadarki kısım özel alanı ifade eder. Anne baba, 

eş, çok yakın arkadaşlar girebilir. 50-120 cm dostlar girebilir. Araya konan mesafe 

arttıkça ilişkiler resmileşir (Tomul, 2009:171). 

Başka insanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak, onlara uzak ya da yakın 

durarak, bir takım mesajlar iletiriz. Sevdiğimiz insanlara yakın durmayı tercih 

ederken, daha az sevdiklerimizle aramızda biraz daha fazla mesafe bulunmasına 

dikkat eder, hiç taramadığımız insanlara ise daha da uzak dururuz. Örneğin bir 

dostunuzla aranızda ortalama 30 cm uzaklık bırakarak konuşuyorsanız, bu uzaklık o 

kişiyle olan dostluk düzeyinizin bir göstergesidir. Söz konusu 30 cm dostunuzla 

aranızda adı resmen konmamış bir tür sınırdır . Mekânların kullanış sekli, dostluğun 

bir göstergesi olabileceği gibi, statünün de göstergesi olmaktadır. Genelde önde 

olmak, yüksekte oturmak, sağda oturmak yüksek statü anlamına gelir. Krallar, 

sultanlar, yüksek rütbeli yöneticiler, din adamları, bilginler ve zenginler önde 

yürürler; yargıçlar, profesörler yüksek kürsülerde otururlar. Önde yürümek yüksek 

statünün işaretidir. Fakat önde yürüyenlerle, arkadan yürüyenler arasında, statü 

farkından doğan bir kopukluk ortaya çıkabilir. Statünün yaşattığı bu sorun Nasrettin 

Hoca’nın fıkrasında çok güzel ifade edilmiştir. Nasrettin Hoca, eşeği ile cemaatin 

önünde gittiğinde, onlarla yüz yüze olamadığı, onlara sırtını döndüğü için sıkıntı 

duymaktadır. Cemaatin arkasında yürümesi ise Hoca’nın statüsü ile bağdaşmaz, 

Hoca bu sorunu, cemaatin önünde giden eşeğine ters binerek çözümler, artık hem 
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öndedir, hem de cemaatle yüz yüzedir. Bulduğu bu çözüm Hoca, yüksek statülü 

kişilerle halk arasındaki kopukluğa pek zarif şekilde parmak basmıştır (Dökmen, 

2004:30-32). 

 Mekanlar, en verimli kullanılabilecek tarzda ve öğrencilerin rahat edeceği, 

huzur bulacağı, kendilerini güvende hissedecekleri şekilde düzenlenmelidir. 

Mekanların kullanılış şekli dostluğun ya da statünün bir göstergesi de olabilir.  

C. Ses ile ilgili Olgular 

Ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz önemlidir. Ses tonumuz ve 

vurgulama biçimimiz mesajın anlamını değiştirebilir. Devamlı yüksek sesle konuşma 

saldırganlık ve sinirlilik belirtisi iken, alçak ses pasiflik ve güvensizlik olarak 

değerlendirilebilir. 

Öğretmen hep aynı tonda konuşursa derse ilgi azalacaktır. Öğretmen ders 

boyunca sesini yükseltip alçaltmalıdır (Güçlü, 2007:204). 

 Monoton bir ses beyni de monotonlaştır. İletiler genellikle sesin vurgusu ile 

gönderilir. Vurgular konuşmacının gizlediği önyargılarını, inanç ve duygularını aile 

yapısı ve eğitim seviyesini ele verir. Ses ve söz arası çelişkide sesin verdiği ileti 

dikkate alınır. Farklı vurgular anlamı değiştirir (Tomul, 2009:172). 

Sesi güzel kullanmak bir eğitimci için çok önemlidir. Çünkü eğitimcinin 

sermayesi sesidir. Ses tonu, kelimeleri vurgulama şekli mesaja anlam katan en 

önemli ögelerdir.  

 

D. Bedensel Temas 

İnsanlar arasındaki ilişkilerde bedensel temasın çok önemli bir yeri vardır.   

İnsanlar çoğu zaman duygularını karşıdaki kişiye dokunarak belli ederler. 

Farklı bedensel temaslar kurarak karsımızdakine çeşitli mesajlar vermeye 

çalışırız. Örneğin birisinin elini öpüp basımıza koyduğumuzda onun bizden büyük ve 

üstün olduğunu kabul ettiğimizi gösteririz. El sıkıştığımızda, karsımızdakine onu 

kendimize en azından bir ölçüde eşit kabul ettiğimizi göstermiş oluruz. 

Karsımızdakinin dostluğunun bizim için özel önemli olduğunu göstermek 
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istediğimizde, elini avuçlarımızın arasıma alarak sıkarız. Bir başka dostluk gösterme 

sekli, karsımızdakinin koluna, omzuna dokunmak, yakasındaki görünmeyen tozları 

silkelemektir. Diğer sözsüz iletişim şekilleri gibi, bedensel temasın anlamı kültürden 

kültüre değişebilir (Dökmen, 2004:29). Dokunma sözsüz iletişimde önemli bir yere 

sahiptir. Ancak öğrencilerin yaşları dikkate alınmalıdır. Dokunma ilköğretim birinci 

kademe için bir ihtiyaç iken, daha büyükleri için uygun olmayabilir (Tomul, 

2009:170). 

 Her bedensel temasın kendine göre bir anlamı ve verdiği bir mesaj vardır. 

Bedensel temas birinci kademe öğrencileri için faydalı olabilir.  

 

E. Araçlar 

Kişiler arası iletişimde mesaj iletmek için başvurduğumuz yollardan birisi de, 

bir takım araçlar kullanmaktadır. Rozetler ya da takılar takarak, kokular sürerek, 

belirli kıyafetlere bürünerek, çevremize çeşitli mesajlar iletebiliriz. Bu mesajlar 

kişinin ilgileri, zevkleri, değer yargıları, dünya görüşü ve psikolojik durumu kısaca 

kişiliği ve karakteri hakkında önemli bilgiler verir (Altıntaş ve Çamur, 2001:129). 

Öğretmen hem kendisi bu konuda dikkatli olmalı, olumsuz mesajlar verebilecek 

araçlardan sakınmalıdır, hem de öğrencilerinden bu tür davranışlar gördüğünde 

bunun anlamını iyi okuyup öğrenci hakkında bir kanaate varabilmelidir.  

 

F. Giyim Kuşam 

Kişiyle ilgili karar verirken hata yapılmaması için bütün veriler; yüz ifadesi, 

ses tonu, bedenin gergin ya da gevsek olusu, durus ve oturus konumu, el kol 

hareketleri iç dünyasının belirtileri olarak ele alınmalı, bunlardan çıkarılan anlamlar 

zaman içerisinde baska gözlemlerle karsılastırılarak değerlendirilmelidir. İletisim 

sürecinin önemli bir belirleyicisi olan “ilk etkilesimde” yaratılacak olan etki çok 

önemlidir. Çünkü dünyada tekrarlanamayacak tek sey “ilk izlenim”dir. 

İlişkilerde ilk izlenimin kişiyi yönlendiren ve kontrol eden etkiye sahip olması 

giyimin önemini vurgulamaktadır. Kişiler giyimleri ile kendileri hakkında oluşacak 

kanaatlerin olumlu yönde gelişmesini sağlayabilmektedir. Giyim sözsüz iletişimin 

“anlam ifade etme” işlevinde son derece önemli rol oynamaktadır. Renklerin dili ve 
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giyim - kuşam dili, özellikle toplumsal kimlik ve statülerin belirlenmesi ve 

duyguların dile getirimi açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir. Giyim beden dili 

ile birlikte, kişinin karşıya vereceği mesajda tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsur 

olarak kullanılmalıdır. Kişiler arası iletişimde özel yer ve zamanlarda iletilmek 

istenen belli mesajlar için, giyim ve renk seçiminde genel doğru olarak kabul edilen 

bilgileri kullanmak amaca ulaşmaya katkı sağlar. Örneğin ağırbaşlı biçimler, tek 

renk, bedene sımsıkı oturtulmuş klasik kesimler ciddiyeti ifade eder. Giyilen kapalı 

giysiler ise içe kapanmış hali dışa vurur, bu şekilde kişi kendini soyutlamış olur. 

Renklerin dili de sözsüz iletişimde son derece önemlidir. Renklerin, zekânın 

uyarılması, ruhsal durumlar üzerindeki etkisi, kişilik özellikleri ile ilgisi bilimsel 

araştırmalara konu olmuştur. Modern psikoloji, renklerin insan psikolojisi ve 

davranışları üzerinde önemli etkileri olduğunu kabul etmektedir. Nitekim sevilen 

renkler aynı zamanda bireylerin kişilik özelliklerini de ele vermektedir. Kişilerin 

renk tercihleri psikolojik durumları hakkında bilgi verebilmektedir. Renkler 

insanlarda çeşitli etkiler yaratmaktadır. Örneğin; kahverengi insanı hızlandıran, 

kırmızı mutluluk veren, yeşil ve mavi huzur veren, sakinleştiren, siyah 

karamsarlaştıran, ciddiyet veren, beyaz saflığı, kararlılığı, temizliği hatırlatan, sarı 

bağımsızlığı ifade eden renklerdir  

 Giyim seçimi pek çok faktörün etkisiyle kişiden kişiye farklılıklar 

gösterebilmektedir. Giyimde kişisel standartlaşmayı etkileyen en önemli faktörlerden 

biri yer-zaman ilişkisidir. İnsanların yasamlarındaki mesleki ve sosyal aktiviteler 

farklı ortam ve zamanlarda meydana geldiğinden doğal olarak giysileri de o yer ve 

zamana uyum göstermelidir. Yer ve zaman bazı durumlarda insanları önceden 

belirlenmiş kıyafetleri giymek zorunda bırakabilmektedir. İş görüsmeleri, özel gün 

ve geceler gibi durumlarda, karsı tarafın yapacağı yorumlar dikkate alınarak, belirli 

model, renk ve tarzda giyim tercih edilmektedir. Ancak giyim seçimi kisiliklerin 

gizlenmesi amacıyla, bir kamuflaj yöntemi olarak düsünülmemelidir. Amaç kisiye 

bastan sekil vermek değil, kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak olmalıdır  

(Yurdakul ve Ural, 2008: 44-54). 

Bir öğretmen olarak, öğrencilerin karşısına mümkün olduğu kadar temiz, 

düzenli, bakımlı ve iyi giyimli olarak çıkmak, gerekir. Çünkü insan; giyim, kuşam, 
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jest, mimik, duruşu ile statüsünü gösterir. Giyim tarzı ya da neyi neden taşıdığımız 

hangi grup içinde ne rol taşıdığımızı gösterir. Her gün giyilen kıyafetlerin seçimi, 

zevkimiz, kişiliğimiz tutumumuz hakkında bilgi verir. Tabiî ki elbise bir öğretmenin 

eğitim başarısını tek başına etkileyen faktör değildir, ancak bir öğretmenin genel 

görünümünde toplam etkisine katkı sağlayan bir mozaik taşıdır. Giyilen kıyafetlerin 

seçimi, zevkler, kişilik ve tutumlar hakkında bilgi verir. Tabiî ki elbise bir 

öğretmenin eğitim başarısını tek başına etkileyen faktör değildir, ancak bir 

öğretmenin genel görünümünde toplam etkisine katkı sağlayan bir mozaik taşıdır. 

Elbiselerin temiz ve sade olması, ayakkabıların sürekli boyalı olması, saçların iyi 

kesilmiş ve taranmış olması, dişler, eller ve tırnakların temiz olması etkili iletişim 

sağlamada önemli rol oynar (Çalışkan ve Yeşil, 2005:204-205). Bu noktada insanlar 

kıyafetleriyle karşılanır sözleriyle uğurlanır atasözü unutulmamalıdır. Özellikle ilk 

tanışmlarda meydana gelen tesirde en önemli etkenlerden biri kıyafetttir. İnsanların yeni 

tanıştıkları birisi hakkında meydana gelen kanaatlerinin de tanışmanın ilk dakikalarında 

meydana geldiğini düşünürsek, giyim kuşmamın önemi biraz daha anlaşılmış olur.  

 
1.2.5.3. Yazılı İletişim 

Yazılı iletişim; mektuplar, raporlar, afisler gibi çeşitli iletişim araçlarıyla 

gerçekleşmektedir. Yazılı iletişimin zaman alıcı olması, geribildirim imkanı 

olmaması gibi bazı dezavantajları vardır. Ancak bilginin kayda geçirilerek kanıt 

niteliği taşıması sözlü iletişime göre bir avantajdır. Sözlü iletişimde bir müddet sonra 

unutma ihtimali söz konusuyken yazılı iletişim kalıcı olma özelliği taşımaktadır 

(Balçık, 2002:175). 

Yazılı iletişim, konuşmada kullanılan sembollerin kağıda dökülerek ses kanalı 

ile değil de yazı kanalı ile kurulması ile gerçekleştirilir. İletişimde yazı dilinin 

kendine has özellikleri zorlukları ve avantajları vardır. İletişim sürecinde sesler 

ortaya çıktığında kaybolurken yazı ortaya çıktığında var olur. Bu farklılık, sözlü 

iletişimin alıcının algı tekrarına izin vermediği, buna karşılık yazılı iletişimin algı 

tekrarına olabildiğince açık olduğu anlamına gelmektedir. Yazılı iletişimde böyle bir 

sakınca yoktur. Okuduğumuz bir metni anlamadığımız ya da doğru anladığımızdan 

emin olmadığımız zaman yazıyı istediğimiz kadar tekrar okuma şansımız vardır. 
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İletişime giren kişinin söz ağızdan çıktığında alıcıya ulaşmadan önce onu değiştirme 

şansı yoktur. Fakat yazıyı muhataba ulaşmadan önce istediği kadar değiştirebilir. 

Yazılı iletişimin bir önemli avantajı da, konuşmada ki kelimelerin yanlış 

telaffuzundan doğan yanlış anlamalara izin vermemesidir. 

Yazılı iletişimin bu avantajlarının yanında elbette dezavantajları da vardır. 

Öncelikle yazıya aktarılan sözler, belli işaret ve sembollerden ibarettir. Sesteki 

titreşim, tonlama, perdeleme ve bunların yankılandırdığı duygular yazıda yoktur. 

Dinleyicinin hissiyatını harekete geçiren duyguları yazıda görünmez. Yazılı 

anlatımda kelimelerin metnin amacı dışında sergilediği kaçınılmaz bir ön yargı 

sorunu da her zaman mevcuttur. 

Yine yazılı anlatımda, sözlü anlatımdan daha uzun cümleler kurulur. Bu da 

yazı dilinin dezavantajlarındandır (Cebeci, 2003:50-53). 

 Yazılı iletişimin çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır. Sözlü ve sözsüz 

iletişimin eksikleri yazı dilinin avantajıyla giderilmelidir. Yazı dilinin eksik kaldığı 

yerlerde ise sözlü veya sözsüz iletişmden faydalanılmalıdır.  

 

1.2.6. Öğrenme Öğretme Süreci Açısından İletişim 

Öğrenme öğretme süreci açısından bakıldığında eğitimin işlevi; anlamları 

ortak kılmanın yanı sıra, duygu, düşünce, bilgi ve becerileri paylaşarak davranış 

değişikliği meydana getirmektir (Pala, 2006:91). Öğrenme öğretme sürecinin önemli 

bir kısmı sınıfta gerçekleşir. Bunun için öncelikle sınıf içi atmosferin her yönden çok 

iyi düzenlenmesi gerekir.  

Olumlu bir sınıf atmosferi için öncelikle yapılması gereken öğrenciler arası 

ilişkilerin sağlıklı şekilde oluşturulmasıdır. Bunun başlangıcı da tanışma 

etkinlikleridir (Celep, 2002: 85).  

Sınıf içi iletişim, tanışma ile başlar. Öğretmen öncelikle kendini tanıtmalı ve 

öğrencileri ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtmelidir. Tanışma, öğretmen 

için hem öğrenciler hakkında bilgi almak, hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi 

bir fırsattır. Öğrenciler açısından ise, insan olarak önemsenmenin ve özgüven 

geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir. (Aydın, 2003:13). 
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Etkili sınıf yönetiminde, öğretmen ile öğrenciler arasında olumlu ilişki 

kurmanın en önemli unsuru iletişimdir. Pek çok sorunun nedeni de öğretmen öğrenci 

arasındaki iletişim bozukluğudur. Bu konuda öğretmene büyük görev düşmektedir. 

Öğretmenin, öğrencilerle iletişime açık olması, onlara güven vermesi, sınıf içinde 

ortaya çıkabilecek pek çok sorunun kısa zamanda çözümüne yardımcı olabilir. 

Öğrencilerle olumlu ilişkiler kurmak için öğretmenin, öğrencilere ön yargılı 

yaklaşmaması gerekir. Öğrencilerle etkili iletişim kurabilmek için öğretmenin 

öncelikle; onlara sıcak ve arkadaşça yaklaşması, onları anlayabilmesi ve bunu onlara 

hissettireceği ortam yaratması gerekir. Öğretmen öğrenci ilişkisini belirleyen en 

önemli etmenler, öğretmenin sözel olmayan davranışları, özellikleri ve öğrenci 

özellikleridir. Sözel olmayan öğretmen davranışları; duruş, mimikler, dokunma, göz 

temasıdır. Öğretmenin davranışlarının yanı sıra bazı fiziksel ve kişilik özellikleri de 

öğrenci-öğretmen ilişkisi üzerinde önemli rol oynar. Öğretmenin dış görünümü, 

hoşgörülü, sevecen, anlayışlı ve esprili olması, kendine güven duyması öğretmen-

öğrenci etkileşimi olumlu yönde gerçekleşir. İletişimde başarısızlık kısaca 

“gönderilen ileti”nin “algılanan ileti”ye eşit olmadığının saptanmasıyla 

açıklanmaktadır. Başka bir deyişle kaynak durumundaki kişinin “kafasındaki resim” 

alıcının algıladığı resme eşit olmayabilmektedir (Komitoğlu, 2009:31). 

Öğretmen olumlu bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturabilmek için sınıfta çift 

yönlü bir iletişim ortamı oluşturmalıdır. Öğretmen öğrenciyi çok fazla sıkmamalı, 

öğrencileri motive ve teşvik etmelidir. Sağlıklı bir öğretmen öğrenci iletişimi için 

öğretmen ve öğrencilerin birbirlerinden nefret etmemeleri, birbirlerini tanımaları, sıkı 

ilişkiler kurmaları ve birbirlerine güven duymaları gerekmektedir (Erdoğan, 2010: 

83). 

Görüldüğü üzere sınıf içi iletişim kişiler arası iletişimdir. Kişiler arası 

iletişimin iyi olması eğitim çevresini de iyi kılar. Birçok araştırma, hassasiyet, 

anlayış, karşılıklı saygı atmosferi ve öğretmenin sempatik olmasının öğrenme için 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dikkatsizce söylenen bir söz, yanlış bir soru 

veya yüz ifadesi öğrencinin kendisi ve öğrenmeyle ilgili olumsuz beklentilere neden 

olabilir (Pala, 2006:91). Onun için öğretmenin her hareketine son derece dikkat 

etmesi gerekir.  



 91 

Öğrencilerin, öğretmenleri ile kurdukları iletişimde, öğretmenlerinin en çok 

beden hareketlerinden, sonra ses ve konuşma özelliklerinden ve son olarak da sözel 

davranışlarından etkilendikleri görülmüştür. (Hoşgörür, 2003:80)  

Öğretmenini öğrencilerle iyi bir iletişim kurması öğrencilerin derse katılımını 

ve olumlu davranışlarını artırdığı söylenebilir. Öğretmenler en çok beden dilleriyle 

öğrencileri etkilemektedirler.  

Sınıf içi sağlıklı iletişimin kurulabilmesi için öğretmenin beden dilini iyi 

kullanması gerekmektedir. Beden dili insanları etkileme hususunda oldukça 

önemlidir. Örneğin sınıfta veya eğitim seminerlerinde aynı konu hemen hemen aynı 

kelimelerle anlatılmasına rağmen bazılarında son derece olumlu katılımı olurken, 

bazılarında ise muhatapların sessiz kaldıkları veya verilmek istenen temel mesajlara 

karşıt görüşleri ısrarla savundukları gözlenmektedir. Araştırıldığında, bu farklı 

tutumların temel nedeninin, konuşmacının veya öğretmenin beden dillerini kullanım 

şekillerinden kaynaklandığı görülmektedir. (Baltaş ve Baltaş, 2000: 13-14). 

 Öğretmenin beden dilini kullanırken dikkat etmesi gerekenlere gelince: 

• Öğretmenlerin, öğrencileriyle iletişim kurarken, öğrenciye doğru yönelmiş 

bir beden duruşu ve ilgili bir yüz ifadesiyle birlikte, onların gözlerinin içine bakması, 

öğrenciye, ben ve benim anlattıklarım dinlenmeye değer mesajını vererek, 

öğrencilerin benlik saygılarının artırıcı etkiler yaratmalıdır. 

• Öğretmen, bir öğrenciye soru sorduğunda cevaplama için öğrenciye yeterli 

süre vermeli, o öğrenciye bir iki saniye baktıktan sonra sınıfla göz temasına 

geçmelidir. 

Soruyu cevaplayan öğrencinin karşısına dikilip sürekli ona bakmamalıdır 

(Erden ve Akman, 1995: 249). 

İletişim sürecinde çeşitli mesajlar gönderilir fakat her zaman mesajlar 

gönderildiği gibi anlaşılmaz. Sık sık yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Örneğin 

öğretmenin, görüşünü almak ya da konuşma fırsatı vermek için soru yönelttiği bir 

öğrenci, öğretmenin kendisini küçük düşürmek için soru sorduğunu düşünebilir. Bu 

durum kaynağın duygu ve düşüncelerini uygun iletişim biçimine çevirememesi, 

doğal davranmaması, alıcının gönderilen mesajı çözümleyememesi vb. nedenlerden 
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kaynaklanıyor olabilir. Bu, tarafların etkili iletişim becerilerinden yoksun olması 

demektir (Kuzu, 2003: 3). Onun için taraflar iletişimi kolaylaştıracak şekilde bir 

birlerine yardımcı olmalıdırlar.  

Gordon (2001: 81-82), iletişimi kolaylaştıran etkenleri aşağıdaki şekilde 

sıralamaktadır; 

Edilgin Dinleme (Sessizlik): Bu yöntem öğrenciyi konuşmaya başladıktan 

sonra devam etmesi için yüreklendirir, ancak ikili iletişim gereksinimini karşılamaz. 

Ayrıca öğrenci, öğretmenin kendisini dinlediğinin ve anladığının kanıtını da 

göremez. 

Kabul Tepkileri : Öğretmenin, öğrenciye dikkatini verdiğini göstermede 

edilgin dinlemeden daha iyidir. Eş duyum iletirler ve öğretmenin dikkatle dinlediğini 

gösterirler.Ancak bunlarda öğretmenin kabul ettiğini ve gerçekten anladığını 

kanıtlamaz. 

Kapı Aralayıcılar ve 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. 

Ancak bunun çok sık kullanılması bıkkınlık oluşturabilir. 

Etkin Dinleme : Öğrencilere düşüncelerinin saygıyla karşılandığı ve kabul 

edildiği duygusunu verir. iletişimin ilerletilmesi için öğrenciyi yüreklendirir. 

Öğrencilere duygularının doğal olduğunu gösterir ve arkadaşlık duygusunu 

geliştirir. 

Ancak güven, eş duyum, kabul ve değerlendirme içtenlikli değilse, etkin 

dinleme yapmacık olma tehlikesini taşır 

İletişim sürecini etkileyen önemli etkenlerden biri de öğretmenin sınıf içi 

konumudur.  

 Öğretmen, sınıf içinde bilgisinin dışında görünüm ve davranışlarıyla da 

otoritenin kaynağı olmalıdır. Duruşu, bakışı, hareketleri bu otoriteyi yansıtmalıdır. 
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Öğretmenler uygun bir duruşla iki metre uzaktan bütün sınıfı görebilmelidir. Herkese 

bakmak zorunda olduğunu düşünerek, öğrencilerle göz teması kurarak, öğrencilerin 

derse ilgilerini sürdürmeye gayret etmelidir. Öğretmen daha ziyade bir öğrenciye ya 

da küçük bir grup öğrenciye yoğun bir şekilde bakmalı ve buradan bütün sınıf ile 

ilişki kurmalıdır. Öğretmen pozitif tutum içindeki bir öğrenciyi seçerek, diğer 

öğrencilere de hitap ettiğini hissettirmelidir. Bakışların bilinçli olarak kullanılması 

öğrencilerin öğretmenlerine daha sıkı bağlanmalarını sağlar (Schober, 1999:120). 

 
1.2.7. İletişim Engelleri 

İletişimin etkinliği kaynağın niyeti ile alıcının anlayışının aynı olmasına 

bağlıdır. Gerçeklerle ilgili mesajlar soyut mesajlara oranla daha kolay iletilir, fakat 

mesaj göndermede etkili bir yol seçilmemişse yanlış yorumlar ortaya çıkabilir. (Pala, 

2006:93) 

Bir mesajın verilmesini ya da alınmasını olumsuz şekilde etkileyen bütün 

faktörlere iletişim engeli denir (Güçlü, 2007:214). 

İletişim süreci çeşitli faktörlerin etkisiyle bazen istenildiği gibi neticelenmez. 

Kişisel, fiziksel, semantik, zaman baskısı, algılamadaki seçicilik gibi iletişimi 

engelleyen birçok faktör vardır. Kişisel amaçlar, değer yargıları, düşünceler, hisler 

hem gelen mesajı anlamlandırmayı etkilerken diğer yandan belirli kişilerden gelen 

mesajlara olumsuz tutum sergilemeye neden olur. Gürültü ve teknik arızalar iletişimi 

engelleyen fiziksel faktörlere en belirgin örnekleridir. Semantik faktörlerden 

kaynaklanan engellerin nedeni ise bazı sembollerin birden fazla anlamının olmasının 

yanında belirli bir sembolün bazı kişiler için farklı anlamlar ifade etmesidir. 

İletişimin bazen belirli bir zamanda tamamlanması gerekmektedir, bu nedenle de 

süreçte yer alması gereken bazı kişiler süreç dışında bırakılabilir buda iletişimin 

eksiksiz gerçekleşmesine engel olur. Algılamadaki farklılıklar da süreçte 

olumsuzluklara neden olur. Örneğin kişiler bir kişi hakkında önyargılara sahipse o 

kişinin gönderdiği mesajı ya hiç algılamayacak ya da göndericinin kastettiğinden 

farklı bir şekilde anlaşılacaktır (Ilgar, 2005:53). 

İletişim engellerini Pala (2006:94) ikiye ayırır: 



 94 

a. Seçici Algı: Birey duymak istediğini duyar gerisini göz ardı eder. Beyne 

gelen bir çok mesajdan yalnızca birisine, bizim için önemli olanına yoğunlaşır, her 

zaman aktif dinleyici olamayız. Aktif dinlemede alıcı kaynağın ne hissettiğini ve 

mesajın ne anlama geldiğini anlamak için uğraşır. İyi bir dinlemeci: 

- Konuşmacıyı rahatlatır 

- Dinlemek istediğini hissettirir 

- Empati kurar 

- Sabırlı olur, konuşmacının sözünü kesmez. 

- Sinirlerine hâkim olur, kızgınlığın iletişimi engellediğini bilir. 

- Tartışmaz.  

b. Duygusal Hava: İletişime engel olabilir. Kızgınlık, güvensizlik, düşmanlık 

gibi duygular gerçek duygularımızı abartmamıza veya gizlememize neden olur, 

gönderilen ve alınan mesajın değiştirilmesi ile sonuçlanabilir. 

Sınıfta iletişim engelleyen faktörleri Güçlü ise şu şekilde sıralamaktadır. 

(Güçlü, 2007:214-215). 

Öğretmen veya öğrencinin; 

- İletişime girme amacını tam olarak bilmemesi 

- Bedensel veya psikolojik engelli olması 

- Öncelikli ihtiyaçlarını -barınma, beslenme gibi- karşılayamaması 

- Güven eksikliği 

- Güvenli bir gelecek ortamının olmaması 

- Ortak yaşantı alanlarının azlığı 

- Sevgi ve saygı eksikliği 

Öğretmenin; 

- Öğrencileri iyi tanımaması 

- Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması 

- Öğrenciler tarafından çekici ve güvenilir bulunmaması 
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- Derse hazırlıksız girmesi 

- Sürekli anlatımla ders işlemesi 

- Öğrencilerin seviyelerini dikkate almaması 

- Öğrencilerin ilgilerini çekecek yöntemleri kullanamaması 

Öğrencinin; 

- Sınıfta bulunma amacını bilmemesi 

- Hayallere dalıp gitmesi 

- Konuları kendisi için ilgi çekici ve menfaatli görmemesi 

- Öğretmenin mesajlarına cevap vermemesi 

Sınıfın; 

- Oturma yerleri ve oturma düzeninin rahat olmaması 

- Havasız, rutubetli, kirli, aşırı soğuk ya da sıcak olması 

Araç ve Gereçlerin; 

- Öğrenci düzeyine uygun olmaması 

- Görüntüyü ve sesi iyi vermemesi 

- Kullanılmayacak ölçüde bozuk olması 

- Yeterli sayıda bulunmaması 

Gordon (2001: 44-46), tarafından sıralanan ve kabul etmeme dili olarak 

nitelenen öğrencinin öğrenmesini engelleyen sorunların çözümünde gerekli olan iki 

yönlü iletişimi yavaşlatan, engelleyen ya da tümüyle yok eden iletişim engelleri ise 

şunlardır; 

1. Emir vermek, yönlendirmek, 

2. Uyarmak, gözdağı vermek, 

3. Ahlak dersi vermek, 

4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek, 

5. Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek, 

6. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak, 
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7. Ad takmak, alay etmek, 

8. Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak, 

9. Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirme yapmak, 

10. Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak, 

11. Soru sormak, sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgulamak, 

12. Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu 

saptırmaktır. 

 Bu iletişim engelleri eğitim öğretimden beklenen neticenin oluşmasını 

engellemekte,  öğretmenin olumsuz yaklaşım tarzı öğrencinin olumsuz duygular 

yaşamasına, yalnızlık ve güvensizliğe itilmesine, kendini değersiz hissetmesine yol 

açmakta ve eğitim öğretimden beklenen netice elde edilememektedir. Onun için 

iletişim engellerini aşmanın bir yolu bulunmalıdır.  

 

a. İletişim Engellerini Aşma Yolları 

Tamamen engelsiz iletişim olma ihtimali çok düşüktür, ancak iletişim 

engelleri azaltılabilir. Anlamak ve anlaşılmak için çaba sarf etmeliyiz. Mesajı 

gönderirken kendimizi alıcının yerine koymalı, alıcı tarafından bilinen kelime ve 

ifadelerle konuşmalıyız. Herhangi bir şey söylemeden mesajla ilgili hislerimizi ve 

duygularımızı kontrol etmeliyiz. Mesaja “Sizinle şu konu hakkında konuşmak 

istiyorum” gibi kapı açıcı ifadelerle başlanmalıdır. Alıcı ile göz kontağı kurulmalı, 

açık ve basit bir dille, yavaş ve tane tane konuşarak mesaj iletilmelidir. Önemli bilgi 

vurgulanmalı, kişiye değil davranışa yoğunlaşılmalıdır. (Pala, 2006:95-96) 

İletişimi geliştirme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir (Altıntaş, 2005:144-146) 

1. Simgelerin benzer biçimde tanımlanması 

İletişimde bulunanlar arasında simgeler aynı şekilde tanımlanmalıdır. İyi veya 

kötü öğretmen sözündeki iyi ve kötünün ölçütleri her iki taraf için de aynı olmalıdır.  

2. Hedef dünyasına duyarlılık 

Kaynak sadece kendi anlayacağı şekilde değil de hedef dünyasının da 

anlayacağı şekilde mesajlarını iletmelidir.  
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3. Etkin dinlemek, çok okumak ve gözlem 

Etkin dinleme, çabuk okuyup anlayabilme, ayrıntıları iyi gözlemleyebilme 

iletişim açısından çok önemlidir. 

 

4. Söz ve eylem bütünlüğü 

Kaynağın söz ve eylemleri tutarlı olmalıdır. 

5. Tekrar 

Sıkıcı olmadan, anlaşılıncaya kadar gerektiğinde tekrar yapılmalıdır.  

6. Güven ortamı 

Hedef kitlenin duygu ve düşüncelerini korkmadan ve çekinmeden ifade 

edebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. 

7. Geçişim analizinden yaralanma 

Her bireyde üç tür ego vardır. Ana baba egosuna sahip olan birey babacan 

veya otoriter bir baba tavrını takınır. Çocuk egosuna sahip birey bazen çocuklaşır. 

Yetişkin egosunda ise birey mantıklı ve bilinçlidir. 

8. Juhari penceresi 

Bu pencere dört gözlüdür. 

Arena: Etkili iletişimde en uygun alandır, genişliği ölçüsünde iletişim artar.  

İletişimin meydana gelebilmesi için tarafların benzer duygu, veri ve yetenekleri 

paylaşıyor olması gerekir.  

Kör Nokta: İletişim için gerekli bilgiye bir tarafın sahip olu da diğer tarafın 

sahip olmadığı zaman kör noktadan söz edilebilir. Birey karşı tarafın davranışlarını 

ve kararlarını anlamakta güçlük çeker.  

Sahte Yüz: Birey kendisi hakkında sahip olduğu bilgiyi karşı tarafla 

paylaşmamakta, yüzeysel ve sahte bir ilişki ortaya çıkmakta, iletişim etkili 

olmamaktadır. 

Bilinmeyen Alan: Ne bireyin kendisi ne de başkaları bilgi sahibi değildir.  

Etkili iletişim imkansızdır.  

İletişimin en etkili olduğu Area alanı iki şekilde genişletilebilir; 
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Açılma: Birey riske girerek sahte yüze neden olan maskelerini indirerek 

iletişime girer.  

Geri Bildirim: Birey kör noktasını ancak başkaları tarafından sağlanacak geri 

bildirim ile daraltabilir.   

Gerek eğitim-öğretimde olsun gerekse hayatın diğer alanlarında olsun insanlar 

arasındaki ilişkilerin ana unsuru iletişimdir. İletişimsiz bir hayat düşünülemeyeceğine 

göre sağlıklı ve doğru iletişim nasıl kurulur sorusuna cevap bulmamız gerekmektedir.  

Bu sürecin işleyişi şu şekildedir. Kaynaktan çıkan iletiler bir kanaldan geçerek 

alıcıya,  uğrar alıcının anlam yüklediği mesaj geri bildirimle kaynağa geri döner. Bu 

arada çeşitli iletişim engelleriyle de karşılaşılabilir. Sağlıklı bir iletişim bu engeleri 

aşıp yukarıdaki sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlandığı bir süreçtir. İletişim 

öğrenme, bireyleri toplumsallaştırma ve insanlar arası ilişkileri düzenleme aracı 

olarak işlev görmektedir. İletişimi sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olarak üçe 

ayırabiliriz. Sözlü iletişimde iyi bir dinleyici kadar,  konuşanın şeçtiği sözcüklerin 

içeriği, konuşma hızı, vurgusu ve ses tonu gibi özellikler en önemli unsurlardır. 

Sözsüz iletişimde ise konuşmacının sözcükleri”nasıl söylediği” önemlidir. Sözsüz 

iletişimi yüz ve beden (mimik ve jestler), mekan kullanımı, ses ile ilgili olgular, 

bedensel temas, araçlar ve giyim kuşam olarak gruplandırabiliriz. Sözsüz iletişimde 

genelde yüzümüzü ve bedenimizi kullanırız. 700. 000 den fazla manası olduğu 

söylenen beden dili hareketlerini ise yüz ifadeleri (gözler, dudaklar, jest ve 

mimikler), baş hareketleri, el-kol hareketleri, pozisyon ve vücudun duruşu, şeklinde 

gruplandırabiliriz.  

Öğrenme-öğretme süreci açısından bakacak olursak diğer öğretim alanlarına 

oranla öğrenmenin yapıldığı yer olan sınıftaki iletişimin daha önemli olduğunu 

görmekteyiz. Sınıf içi iletişim genelde öğretmen-öğrenci veya öğrenci-öğrenci 

şeklinde gerçekleşir.  Öğretmenin öğrencilerle iyi bir iletişim kurması öğrencilerin 

derse katılımını ve olumlu davranışlarını artıracaktır. İyi öğretmenle kötü öğretmeni 

birbirinden ayıran en önemli etken de iletişim becerilerini iyi bir şekilde kullanıp 

kullanamamakla alakalıdır. Sağlıklı bir iletişim için öğremenin iletişimi kolaylaştıran 

etkileri, iletişim engellerini ve iletişim engellerini aşma yollarını iyi bilmesi 
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gerekmektedir. İletişim süreci iyi yönetilerek yapılacak bir iletişim kaliteli bir eğitimi 

netice verecektir. 

 Çalışmamızın ikinci bölümünde, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerine uyguladığımız, öğretim elamanlarının sınıf yönetimindeki iletişim 

becerilerini sorgulayan anket bulguları ve yorumları üzerinde duracağız.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, araştırma kapsamında öğrencilere uygulanan ölçeğe verilen 

cevapların analiziyle elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer 

almaktadır.  

 

2.1. Araştırmada Yer Alan Katılımcıların Kişisel  Özelliklerine İlişkin 

Frekans Tabloları ve Grafikler  

2.1.1. Cinsiyet Dağılımı 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Kız 239 88,5 

Erkek 31 11,5 

Toplam 270 100,0 

 

Erkek
Kız

Cinsiyet

 

Araştırmada yer alan katılımcıların %88,5’i kız,%11,5’i erkektir. 
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2.1.2. Sınıf Dağılımı 

 
 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

1 132 48,9 

2 77 28,5 

3 48 17,8 

4 13 4,8 

Toplam 270 100,0 

 

4
3
2
1

Sınıf

 

 

Katılımcıların %48,9’u 1. sınıfta, %28,5’i 2. sınıfta, %17,8’i 3. sınıfta ve 

%4,8’i 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 
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2.1.3. Öğrenim Programı Dağılımı 

 
 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

1. Öğretim 206 76,3 

2. Öğretim 64 23,7 

Toplam 270 100,0 

 

2. Öğretim
1. Öğretim

Öğrenim programı

 

 

Araştırmada yer alan öğrencilerin %76,3’ü 1. öğretime, %23,7’si ise 2. 

öğretime kayıtlıdır. 
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2.1.4. Annenin Eğitim Düzeyi Dağılımı 

 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Okur yazar değil 13 4,9 

Okuryazar 16 6,0 

İlkokul mezunu 176 65,9 

Ortaokul mezunu 22 8,2 

Lise mezunu 26 9,7 

Yüksekokul mezunu 7 2,6 

Fakülte mezunu 7 2,6 

Toplam 267 100,0 

 

60

40

20

0
Fakülte 
mezunu

Yüksekokul 
mezunu

lise mezunuortaokul 
mezunu

ilkokul 
mezunu

OkuryazarOkur yazar 
degil

Anne eğitim düzeyi
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2.1.5. Babanın Eğitim Düzeyi Dağılımı 

  

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Okuryazar değil 3 1,1 

Okuryazar 2 ,8 

İlkokul mezunu 76 28,6 

Ortaokul mezunu 27 10,2 

Lise mezunu 48 18,0 

Yüksekokul mezunu 32 12,0 

Fakülte mezunu 63 23,7 

Lisansüstü eğitim 15 5,6 

Toplam 266 100,0 

 

30

20

10

0
lisansüstü 

eğitim
fakülte 
mezunu

yüksekokul 
mezunu

lise mezunuortaokul 
mezunu

ilkokul 
mezunu

okuryazarokuryazar 
degil

Babanın eğitim düzeyi
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2.1.6. Mezun Olunan Lise Türü Dağılımı 
 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

İmam hatip il merkezi 62 23,0 

İmam hatip ilce merkezi 39 14,4 

Anadolu imam hatip il merkezi 154 57,0 

Anadolu imam hatip ilce merkezi 15 5,6 

Toplam 270 100,0 

 

 

60

50

40

30

20

10

0
Anadolu imam hatip 

ilce merkezi
Anadolu imam hatip il 

merkezi 
imam hatip ilce 

merkezi
imam hatip il merkezi

Mezun olunan lise türü
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2.1.7. Öğrenim Görülen Programa İlişkin Memnuniyet Düzeyi Dağılımı 

 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Evet memnunum 159 60,0 

Kararsızım 59 22,3 

Hayır, memnun değilim 47 17,7 

Toplam 265 100,0 

 

 

60

50

40

30

20

10

0
Hayir memnun değilimKararsizimEvet memnunum

Ögrenim görmekte oldugunuz programdan memnun musunuz?
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2.1.8. Yaşanılan Çevre Türü Dağılımı 
 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Köyde 15 5,6 

Kasabada 1 ,4 

İlçe merkezinde 71 26,4 

İl merkezinde 182 67,7 

Toplam 269 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
 

4
 

2
 

0 

 
İl 

merkezinde 
İlçe 

merkezinde 
Kasabada Köyde 

İkamet edilen yer 
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2.1.9. İlahiyat Fakültesi Tercih Sebebi Dağılımı 

 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Tamamen kendi isteğimle 176 66,4 

Çevrenin yönlendirmesiyle 13 4,9 

Katsayı engellemesi nedeniyle 
burayı kazandığım için 60 22,6 

Diğer 16 6,0 

Toplam 265 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

40 

20 

0 
Diger Katsayi engllemesi  

neddeniyle burayı  
kazandıgım  icin 

Cevrenin  
yönlendirmesiyle Tamamen kendi istegimle 

İlahiyat fakültesini seçmenizde etkili olan faktörler nelerdir? 
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2.1.10. Annenin Çalışma Durumu Dağılımı 

 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

Evet 14 5,2 

Hayır 256 94,8 

Toplam 270 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayır 
Evet 

Çalışma durumu 
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2.1.11. Gelir Düzeyi Dağılımı 

 

 n (Öğrenci sayısı) % (Yüzde) 

500 TL ve daha az 19 7,2 

501-1000 TL 77 29,1 

1001-1500 TL 80 30,2 

1501-2000 TL 60 22,6 

2000 TL ve daha fazla 29 10,9 

Toplam 265 100,0 

 

 

40

30

20

10

0
2000 TL ve daha 

fazla
1501-2000 TL1001-1500 Tl501-1000 TL500 TL ve daha az

Aylık gelir
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2.2. Karşılaştırmalar 

Bu kısımda, araştırma kapsamında öğrencilere uygulanan ölçeğe verilen 

cevapların alt problemlere göre analiz edilmesiyle elde edilen bulgular ve bu 

bulgulara ilişkin yorumlar bulunmaktadır. Araştırmanın alt problemleri Sözlü 

İletişim, Sözsüz iletişim, Yazılı İletişim ve Dinleme olarak belirlenmiştir.  

Ölçekte yer alan iletişime ilişkin karşıt maddelere ait veriler çözümleme 

aşamasında ters çevrilerek hesaplamalara dâhil edilmiştir. Aynı şekilde söz konusu 

yargılar da sözel olarak transpoze edilmiş ve ölçekte karşıt maddelerin yer alması 

engellenmiştir. 

Ölçekte yer alan ifadelerin düzeyleri 4’lü likert ölçeği prensibine göre 

hazırlamış, ortalaması 1’e yakın olan ifadeler en olumsuzu/seyreği, 4’e yakın olan 

ifadeler ise en olumluyu/en sıkı ifade etmektedir. Söz konusu düzeylere ilişkin 

sınırlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

Katılma derecesi Düzey aralığı 

Hiç biri / Hiçbir zaman 1,00-1,74 

Bir kısmı /Ara sıra 1,75-2,49 

Çoğu / Çoğunlukla 2,50-3,24 

Hepsi / Her zaman 3,25-4,00 
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2.2.1. İletişim Yargılarının Öğretim Elemanları Sıklığı ve İletişim 

Yargılarının Uygulanma Sıklığına İlişkin Ortalamalar Tablosu 

 
İletişim Yargılarının Öğretim 

Elamanı Sıklığı 
İletişim Yargılarının Uygulanma 

Sıklığı 
 Yargılar 

Ortalama S.sapma Katılma 
düzeyi Ortalama S.sapma Katılma 

düzeyi 

1 
Ders anlatırken jest 
ve mimiklerini 
kullanır. 

2,4572 ,61316 Bir kısmı 2,7132 ,59735 Çoğunlukla 

2 
İletişim esnasında 
sürekli başka 
şeylerle uğraşmaz. 

3,5094 ,62746 Hepsi 3,4075 ,72818 Her zaman 

3 
Yazılarında, 
kurduğu cümleler 
anlamlıdır. 

3,0487 ,57637 Çoğu 3,1553 ,56727 Çoğunlukla 

4 
Konuşurken zengin 
bir kelime 
hazinesine sahiptir. 

2,9813 ,64571 Çoğu 3,1374 ,58412 Çoğunlukla 

5 
Konuşmalarında 
konunun içeriği net 
bir şekilde anlaşılır. 

2,7744 ,65723 Çoğu 2,9736 ,63010 Çoğunlukla 

6 
Ders anlatırken 
yüzü hep tahtaya 
dönük değildir. 

3,7925 ,48299 Hepsi 3,6705 ,69521 Her zaman 

7 

İletişimi geri 
bildirimlerle 
(dönütlerle) 
destekler. 

2,2791 ,61722 Bir kısmı 2,4724 ,72588 Ara sıra 

8 
Dinlerken 
karşısındaki kişiyle 
empati kurar. 

2,1698 ,63173 Bir kısmı 2,2830 ,71184 Ara sıra 

9 
Başkalarının 
fikirlerine saygı 
gösterir. 

2,6208 ,72617 Çoğu 2,8308 ,75583 Çoğunlukla 

10 
Sorulara açık ve net 
cevaplar vermekten 
kaçınmaz. 

3,1815 ,70079 Çoğu 3,0634 ,79304 Çoğunlukla 

11 

Kıyafetlerinin 
bulunduğu ortama 
uygun olmasına 
özen gösterir. 

3,2454 ,74264 Çoğu 3,4067 ,92138 Her zaman 

12 

Ders anlatırken 
öğrencilere yakın 
bir mesafede 
durmaya özen 
gösterir. 

2,2985 ,67630 Bir kısmı 2,5730 ,78359 Çoğunlukla 

13 
Yazılarında çok 
fazla yazım hatası 
bulunmaz. 

3,5703 ,54720 Hepsi 3,4866 ,63610 Her zaman 

14 
Dersi normal 
süresinden fazla 
işlemez. 

3,0712 ,73487 Çoğu 2,8593 ,88195 Çoğunlukla 
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15 

Konuşma esnasında 
sürekli araya 
girerek, 
karşısındaki kişinin 
konuşma hakkını 
elinden almaz. 

3,3234 ,69342 Hepsi 3,2632 ,76622 Her zaman 

16 Öğrencilerle göz 
teması kurar. 2,8885 ,68200 Çoğu 3,0340 ,68726 Çoğunlukla 

17 

Konuşurken laf 
kalabalığı 
yapmamaya özen 
gösterir. 

2,7519 ,67187 Çoğu 2,9436 ,66773 Çoğunlukla 

18 

Konuşurken 
kullandığı dil, 
anlaşılabilir 
nitelikte açık, net 
ve kesindir. 

2,9000 ,81869 Çoğu 3,1119 ,68324 Çoğunlukla 

19 
Konuşurken 
kurduğu cümleler 
anlamlıdır 

3,4907 ,62661 Hepsi 3,4226 ,69267 Her zaman 

20 

Yazılarında 
gereksiz tekrarlarla 
yazılarını 
uzatmamaya özen 
gösterir. 

2,7105 ,75413 Çoğu 2,8251 ,78135 Çoğunlukla 

21 
Yumuşak, 
rahatlatıcı ses 
tonuyla hitap eder. 

2,4981 ,67262 Çoğu 2,9067 ,79481 Çoğunlukla 

22 

Yazılarında 
kullandığı 
kelimelerin dil 
bilgisi kurallarına 
uygun olmasına 
özen gösterir. 

2,9887 2,50506 Çoğu 3,0455 ,65099 Çoğunlukla 

23 

Ders anlatırken çok 
önemli noktaları 
sözcük ve ifadelerle 
yineler. 

2,9148 ,72410 Çoğu 3,0487 ,71073 Çoğunlukla 

24 
Yazılarında geniş bir 
sözcük dağarcığına 
sahiptir. 

2,9472 1,35856 Çoğu 3,1494 1,34618 Çoğunlukla 

25 

Kelimeleri seçerken 
karşısındaki kişilerin 
algılama düzeyini 
göz ardı etmez. 

2,9624 ,77124 Çoğu 2,7778 ,87070 Çoğunlukla 

26 

Konuşma esnasında 
sürekli duraksamaz 
ve (a, e, ı gibi 
seslerle) 
konuşmanın 
akıcılığını bozmaz. 

3,1348 ,78315 Çoğu 2,8609 ,84195 Çoğunlukla 

27 

Konuşurken 
kurduğu cümleler 
yoruma yer 
bırakmayacak 
derecede açıktır. 

2,4189 ,59195 Bir kısmı 2,7115 ,72294 Çoğunlukla 
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28 

Ders anlatırken 
önemli noktalan 
vurgulamadan 
geçmez. 

3,2677 ,67118 Hepsi 3,1423 ,78662 Çoğunlukla 

29 

Ders anlatırken 
soyut kavranılan 
somutlaştırmaktan 
kaçınmaz. 

3,1158 ,85027 Çoğu 2,9883 ,76943 Çoğunlukla 

30 

Öğrencilerkendisiyle 
birebir görüşmek 
istediklerinde onları 
dinlemeye hazırdır. 

3,2230 ,75956 Çoğu 3,3596 ,91249 Her zaman 

31 
Yazılarında uygun 
sözcükleri uygun 
yerlerde kullanır. 

3,0189 ,61324 Çoğu 3,1407 ,69840 Çoğunlukla 

32 
Ders sırasında 
çabuk ve telaşlı 
hareket etmez. 

3,2388 ,61418 Çoğu 3,0000 ,90359 Çoğunlukla 

33 
Yazının içerik 
düzenine özen 
gösterir. 

2,9310 ,74099 Çoğu 3,0271 ,74020 Çoğunlukla 

34 

Konuşmasında 
kullandığı cümleler 
dinleyenleri, 
sıkılmadan 
dinlemeye sevk 
edecek niteliktedir. 

2,3630 ,64072 Bir kısmı 2,8195 ,79465 Çoğunlukla 

35 
Yazının biçimi 
(görünümü) okuyanı 
yormaz 

3,2132 ,72551 Çoğu 3,0941 ,86430 Çoğunlukla 

36 

İletişim esnasında 
başka işlerle 
ilgilenmeden yalnızca 
karşısındaki kişiye 
odaklanır. 

2,8914 ,75556 Çoğu 2,9848 ,79584 Çoğunlukla 

37 

Yazıyı kısa tutmaya 
çalışırken anlam 
boşluklarına(ifade 
eksikliklerine) yol 
açmaz. 

3,3000 ,66518 Hepsi 3,2720 ,72771 Her zaman 

38 

Ders esnasında 
alaycı tavırlarla 
karşısındaki kişiyi 
kırmaktan kaçınır. 

3,1124 ,68449 Çoğu 2,9064 ,87715 Çoğunlukla 

39 
Karşısındaki kişiyi 
sürekli eleştirmek 
yerine dinler 

3,2782 ,67688 Hepsi 3,0714 ,89367 Çoğunlukla 

40 

Konuşurken 
kullandığı kelimeler 
dil bilgisi kurallarına 
uygundur 

3,3284 ,59682 Hepsi 3,2264 ,73447 Çoğunlukla 

41 

Konuşmasında 
gereksiz sözcükleri 
kullanmaktan 
kaçınır. 

2,6828 ,76936 Çoğu 2,8209 ,77267 Çoğunlukla 

42 

Yazısı ile iletmeye 
çalıştığı anlam 
okuyanların yeterlik 
düzeyine uygundur. 

2,7576 ,67684 Çoğu 2,9358 ,72798 Çoğunlukla 
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2.2.1.1. Sözlü İletişim 
 

İletişim Yargılarının Öğretim 
Elamanı Sıklığı 

İletişim Yargılarının Uygulanma 
Sıklığı 

 Yargılar 

Ortalama S.sapma Katılma 
düzeyi Ortalama S.sapma Katılma 

düzeyi 

19 Konuşurken kurduğu 
cümleler anlamlıdır 3,4907 ,62661 Hepsi 3,4226 ,69267 Her zaman 

40 
Konuşurken kullandığı 
kelimeler dil bilgisi 
kurallarına uygundur 

3,3284 ,59682 Hepsi 3,2264 ,73447 Çoğunlukla 

28 
Ders anlatırken önemli 
noktalan vurgulamadan 
geçmez. 

3,2677 ,67118 Hepsi 3,1423 ,78662 Çoğunlukla 

10 
Sorulara açık ve net 
cevaplar vermekten 
kaçınmaz. 

3,1815 ,70079 Çoğu 3,0634 ,79304 Çoğunlukla 

26 

Konuşma esnasında 
sürekli duraksamaz ve (a, 
e, ı gibi seslerle) 
konuşmanın akıcılığını 
bozmaz. 

3,1348 ,78315 Çoğu 2,8609 ,84195 Çoğunlukla 

29 

Ders anlatırken soyut 
kavranılan 
somutlaştırmaktan 
kaçınmaz. 

3,1158 ,85027 Çoğu 2,9883 ,76943 Çoğunlukla 

4 
Konuşurken zengin bir 
kelime hazinesine 
sahiptir. 

2,9813 ,64571 Çoğu 3,1374 ,58412 Çoğunlukla 

25 

Kelimeleri seçerken 
karşısındaki kişilerin 
algılama düzeyini göz 
ardı etmez. 

2,9624 ,77124 Çoğu 2,7778 ,87070 Çoğunlukla 

23 
Ders anlatırken çok 
önemli noktaları sözcük 
ve ifadelerle yineler. 

2,9148 ,72410 Çoğu 3,0487 ,71073 Çoğunlukla 

18 
Konuşurken kullandığı 
dil, anlaşılabilir nitelikte 
açık, net ve kesindir. 

2,9000 ,81869 Çoğu 3,1119 ,68324 Çoğunlukla 

5 
Konuşmalarında konunun 
içeriği net bir şekilde 
anlaşılır. 

2,7744 ,65723 Çoğu 2,9736 ,63010 Çoğunlukla 

17 
Konuşurken laf 
kalabalığı yapmamaya 
özen gösterir. 

2,7519 ,67187 Çoğu 2,9436 ,66773 Çoğunlukla 

41 
Konuşmasında gereksiz 
sözcükleri kullanmaktan 
kaçınır. 

2,6828 ,76936 Çoğu 2,8209 ,77267 Çoğunlukla 

27 

Konuşurken kurduğu 
cümleler yoruma yer 
bırakmayacak derecede 
açıktır. 

2,4189 ,59195 Bir kısmı 2,7115 ,72294 Çoğunlukla 

34 

Konuşmasında kullandığı 
cümleler dinleyenleri, 
sıkılmadan dinlemeye 
sevk edecek niteliktedir. 

2,3630 ,64072 Bir kısmı 2,8195 ,79465 Çoğunlukla 



 116 

Bu kısımda öğretim elamanlarının sözlü iletişimdeki başarılarını sorgulayan 

ölçek maddeleri aritmetik ortalaması yüksekten düşüğe göre sıralanarak 

değerlendirilecektir. 

 
19. Konuşurken kurduğu cümleler anlamlıdır. 

Öğretim elemanlarının sözlü iletişim biçimini sorgulayan ifadeler 

incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalama puanına, “Konuşurken kurduğu 

cümleler anlamlıdır.”( X=3.49; 3.42 ) ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. Buna 

göre öğrenciler öğretim elamanlarının hepsinin her zaman konuşmalarında anlamlı 

cümleler kurduğunu düşünmektedirler. İki soru arasındaki puan farkının 0.07 

civarında olması da öğrencilerin verdikleri cevapların tutarlı olduğunu 

göstermektedir.  

  

40. Konuşurken kullandığı kelimeler dil bilgisi kurallarına uygundur. 

İkinci en yüksek aritmetik ortalama puanına sahip iki maddeden biri 

“Konuşurken kullandığı kelimeler dil bilgisi kurallarına uygundur” ( X=3.32; 3.22 )  

ifadesidir. Öğrenciler öğretim elamanlarının hepsinin çoğunlukla “Konuşurken 

kullandığı kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun.” ( X=3.32; 3.22 )  olduğunu 

düşünmektedirler. Buradan hareketle öğrencilerin, öğretim elamanlarının zaman zaman 

dilbilgisi kurallarına dikkat etmediğini ama genel anlamda dil bilgisi kurallarına uygun 

konuştuklarını düşündükleri söylenebilir.  

 
28. Ders anlatırken önemli noktaları vurgulamadan geçmez. 

İkinci en yüksek aritmetik ortalama puanına sahip iki maddeden diğeri ise  

“Ders anlatırken önemli noktaları vurgulamadan geçmezler” ( X=3.26; 3.14 )  ifadesidir.  

Öğrenciler öğretim elamanlarının hepsinin çoğunlukla “Ders anlatırken önemli 

noktaları vurgulamadan geçmediklerini.” ( X=3.26; 3.14 )  düşünmektedirler. Öğrencilere 

göre öğretim elamanları zaman zaman vurgulanması gereken yerleri vurgulamadan 

geçmektedirler.  
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10. Sorulara açık ve net cevaplar vermekten kaçınmaz. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Sorulara açık ve net 

cevaplar verdiğini” ( X=3.18; 3.06 ) düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere 

göre öğretim elemanlarının bir kısmı nadir de olsa sorulara açık ve net cevaplar 

vermekten kaçınmaktadırlar.  

  
26. Konuşma esnasında sürekli duraksamadığını ve (a, e, ı gibi seslerle) 

konuşmanın akıcılığını bozmaz. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Konuşma esnasında 

sürekli duraksamadığını ve (a, e, ı gibi seslerle) konuşmanın akıcılığını bozmadığını.” 

( X=3.13; 2.86 ) düşünmektedirler. Buradan hareketle öğrencilere göre öğretim 

elemanlarının az bir kısmı zaman zaman  konuşma esnasında  duraksamakta ve (a, e, ı 

gibi seslerle) konuşmanın akıcılığını bozmaktadırlar.  

 
 29. Ders anlatırken soyut kavramları somutlaştırmaktan kaçınmamaktadır. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Ders anlatırken soyut 

kavramları somutlaştırmaktan kaçınmamaktadır.” ( X=3.11; 2.98 ). Buna göre 

öğrenciler öğretim elemanlarının bazılarının zaman zaman ders anlatımında soyut 

kavramları somutlaştırmaktan kaçınmakta olduklarını düşünmektedirler. 

 
4. Konuşurken zengin bir kelime hazinesine sahiptir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Konuşurken zengin bir 

kelime hazinesine sahip” ( X=2.98; 3.13) olduğunu düşünmektedirler. Buna göre 

öğrenciler öğretim elemanlarının bir kısmının konuşmaları esnasında sınırlı sayıda 

sözcükleri kullanıp durduğunu ve zengin bir kelime hazinesine sahip olmadığını 

düşünmektedirler. 

 
25. Kelimeleri seçerken karşısındaki kişilerin algılama düzeyini göz ardı etmez. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “ Kelimeleri seçerken 

karşısındaki kişilerin algılama düzeyini göz ardı etmemektedir.” ( X=2.96; 2.77 ). 

Buna göre öğrenciler öğretim elemanlarının bazılarının zaman zaman seviyeye 
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uygun kelimelerin seçiminde zorlandığını ve karşısındakinin algılama düzeyini 

dikkate almadığını düşünmektedirler.  

 
23. Ders anlatırken çok önemli noktaları sözcük ve ifadelerle yineler. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Ders anlatırken çok 

önemli noktaları sözcük ve ifadelerle yinelediğini” ( X=2.94; 3.04 ) düşünmektedirler. 

Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir kısmı nadir de olsa 

anlatımlarında çok önemli noktaları sözcük ve ifadelerle yinelememektedirler. 

  

18. Konuşurken kullandığı dil, anlaşılabilir nitelikte açık, net ve kesindir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Konuşurken kullandığı 

dil, anlaşılabilir nitelikte açık, net ve kesin” ( X=3.13; 2.86 ) olduğunu 

düşünmektedirler. Öğrencilere göre öğretim elemanlarının az bir kısmı zaman zaman 

konuşma esnasında anlaşılabilir nitelikte açık, net ve kesin bir dil 

kullanmamaktadırlar.   

 
5. Konuşmalarında konunun içeriği net bir şekilde anlaşılır. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Konuşmalarında 

konunun içeriği net bir şekilde anlaşılır.” ( X=2.77; 2.97 ) kılmaktadırlar. Buna göre 

öğrenciler öğretim elemanlarının bazılarının zaman zaman konuşmalarında konunun 

içeriğini net bir şekilde anlatamadıklarını düşünmektedirler.  

 
17. Konuşurken laf kalabalığı yapmamaya özen gösterir. 

 Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Konuşurken laf 

kalabalığı yapmamaya özen gösterdiğini” ( X=2.75; 2.94 ) düşünmektedirler. 

Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir kısmı az da olsa 

konuşmalarında konuyla alakasız şeyler söyleyip laf kalabalığı yapmaktadırlar.  

 
41. Konuşmasında gereksiz sözcükleri kullanmaktan kaçınır. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Konuşmasında gereksiz 

sözcükleri kullanmaktan kaçınır.” ( X=2.68; 2.82 ). Bu neticeye göre öğrenciler 

öğretim elemanlarının bazılarının zaman zaman konuşmalarında gereksiz sözcükler 

kullandıklarını düşünmektedirler.  
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27. Konuşurken kurduğu cümleler yoruma yer bırakmayacak derecede 

açıktır. 

 Öğrenciler öğretim elamanlarından bir kısmının çoğunlukla “Konuşurken kurduğu 

cümlelerin yoruma yer bırakmayacak derecede açık” ( X=2.41; 2.71 ) olduğunu 

düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının çoğu 

zaman zaman  net ve açık cümleler kurmamakta,  çeşitli yorumlara elverişli şekilde 

konuşmaktadırlar.  

 
34.  Konuşmasında kullandığı cümleler dinleyenleri, sıkılmadan dinlemeye 

sevk edecek niteliktedir. 

 Öğrenciler öğretim elamanlarından bir kısmının çoğunlukla “Konuşmalarında 

kullandığı cümlelerin dinleyenleri, sıkılmadan dinlemeye sevk edecek nitelikte.” ( X-

=2.36; 2.81 ) olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim 

elemanlarının çoğu zaman zaman  konuşmalarında kullandığı cümlelerle dinleyicileri 

sıkmaktadırlar.    

İnsanlar arasındaki iletişimin çoğu sözel iletişimle sağlanmaktadır. İletişimin 

temel unsurlarından biri olan sözlü iletişim aktarılmak istenenlerin sözlerle 

aktarılması sürecidir. İnanç, tutum ve davranış değiştirmede etkin bir yöntemdir. 

Sözlü iletişim, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de temelinde yer alır. Öğretmen – 

öğrenci arasındaki bilgi alış verişi, açıklama, anlatma ve değerlendirme genelde 

sözlü iletişim aracılığıyla yapılmaktadır. 

 Sözlü iletişimde gönderici ses tonunu, vurgusunu ve konuşma hızını çok iyi 

ayarlamalı, ayrıca karşısındaki kişi ile empati kurabilmeli, gerektiğinde iyi bir 

dinleyici olabilmeli, sözlü iletişimi sözsüz iletişim unsurlarıyla destekleyebilmelidir. 

Ayrıca konuşma akıcı ve doğru olmalıdır. 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda zaman zaman konuşmalarında sıkıcı 

olmanın ve yoruma elverişli cümleler kurmanın dışında öğretim elamanlarının sözlü 

iletişimde oldukça başarılı olduğunu görüyoruz.  

Konuşmada sıkıcı olmak bazen konunun özelliği ile alakalı olabileceği gibi 

öğreticide ya da öğrencideki beklenti, yorgunluk, isteksizlik gibi sebeplerden de 
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kaynaklanabilir. Mesela, morali bozuk bir öğrenci için öğretmenin anlattığı en güzel 

ders bile sıkıcı gelebilir. Öğretim elamanları sınıfı bu sıkıcılıktan kurtarmak için 

öncelikle öğrenci beklentisine cevap verebilmeli ve sınıfın psiko-sosyal atmosferine 

göre eğitim-öğretim faaliyetinde gerekli tedbirleri almalıdır. Öğretim elamanları 

konuşurken kullandıkları dile dikkat etmeli sıkıcı tekrarlardan uzak, seviyeye uygun 

akıcı, sade ve yumuşak bir dil kullanmalıdırlar.  

Öğretim elamanları konuşmalarında yeterince açık ve net değildirler. Halbuki 

konuşmadaki en önemli şeylerin başında açık, net ve tutarlı olmak gelmektedir. Aksi 

halde yanlış anlamalar çoğalacak ve herkes kendi duymak istediği şekilde 

yorumlayacaktır. Bunun önüne geçebilmek için öğretim elamanları mümkün oldukça 

yoruma müsait cümleler kurmaktan sakınmalıdırlar.  

 

2.2.1.2. Sözsüz İletişim 

İletişim Yargılarının Öğretim 
Elamanı Sıklığı 

İletişim Yargılarının Uygulanma 
Sıklığı 

 

Yargılar 
Ortalama S.sapma Katılma 

düzeyi Ortalama S.sapma Katılma 
düzeyi 

6 Ders anlatırken yüzü 
hep tahtaya dönük 
değildir. 

3,7925 ,48299 Hepsi 3,6705 ,69521 Her zaman 

11 Kıyafetlerinin 
bulunduğu ortama 
uygun olmasına özen 
gösterir. 

3,2454 ,74264 Çoğu 3,4067 ,92138 Her zaman 

32 Ders sırasında çabuk 
ve telaşlı hareket 
etmez. 

3,2388 ,61418 Çoğu 3,0000 ,90359 Çoğunlukla 

38 Ders esnasında alaycı 
tavırlarla karşısındaki 
kişiyi kırmaktan kaçınır. 

3,1124 ,68449 Çoğu 2,9064 ,87715 Çoğunlukla 

14 Dersi normal 
süresinden fazla 
işlemez. 

3,0712 ,73487 Çoğu 2,8593 ,88195 Çoğunlukla 

16 Öğrencilerle göz 
teması kurar. 2,8885 ,68200 Çoğu 3,0340 ,68726 Çoğunlukla 

21 Yumuşak, rahatlatıcı 
ses tonuyla hitap eder. 2,4981 ,67262 Çoğu 2,9067 ,79481 Çoğunlukla 

1 Ders anlatırken jest ve 
mimiklerini kullanır. 2,4572 ,61316 Bir kısmı 2,7132 ,59735 Çoğunlukla 

12 Ders anlatırken 
öğrencilere yakın bir 
mesafede durmaya 
özen gösterir. 

2,2985 ,67630 Bir kısmı 2,5730 ,78359 Çoğunlukla 
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Bu kısımda öğretim elamanlarının sözsüz iletişimdeki başarılarını sorgulayan 

ölçek maddeleri aritmetik ortalaması yüksekten düşüğe göre sıralanarak 

değerlendirilecektir. 

 
6. Ders anlatırken yüzü hep tahtaya dönük değildir. 

Öğretim elemanlarının sözsüz iletişim biçimini sorgulayan ifadeler 

incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalama puanına, “Ders anlatırken yüzü hep 

tahtaya dönük değildir.”( X=3.79; 3.67 ) ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. 

Buna göre öğrenciler öğretim elamanlarının hepsinin her zaman dersi öğrencilere 

dönük bir şekilde anlattıklarını düşünmektedirler. 

 

11. Kıyafetlerinin bulunduğu ortama uygun olmasına özen gösterir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun her zaman  “Kıyafetlerinin bulunduğu 

ortama uygun olmasına özen gösterdiğini” ( X=3.24; 3.40 ) düşünmektedirler.  

Bununla birlikte öğrenciler öğretim elemanlarının bazılarının kıyafetlerinde gerekli 

özeni göstermediğini düşünmektedirler. 

 

32. Ders sırasında çabuk ve telaşlı hareket etmez. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Ders sırasında çabuk 

ve telaşlı hareket etmez.” ( X=3.23; 3.00 ). Bu neticeye göre öğrenciler öğretim 

elemanlarının bazılarının zaman zaman ders esnasında çabuk ve telaşlı hareket 

ettiğini düşünmektedirler.  

 

38. Ders esnasında alaycı tavırlarla karşısındaki kişiyi kırmaktan kaçınır. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla  “Ders esnasında alaycı 

tavırlarla karşısındaki kişiyi kırmaktan kaçındığını” ( X=3.11; 2.90 ) düşünmektedirler.  

Bununla birlikte öğrenciler öğretim elemanlarının bazılarının ders esnasında alaycı 

tavırlarla karşısındaki kişiyi kırdığını düşünmektedirler 
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14. Ders sırasında çabuk ve telaşlı hareket etmez. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Dersi normal 

süresinden fazla işlemez.” ( X=3.07; 2.85 ). Bu neticeye göre öğrenciler öğretim 

elemanlarının bazılarının zaman zaman dersi uzattığını, normal süresinden fazla 

işlediğini düşünmektedirler.  

 
16. Öğrencilerle göz teması kurar. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla  “Öğrencilerle göz teması 

kurduğunu” ( X=2.88; 3.03 ) düşünmektedirler.  Bununla birlikte öğrenciler öğretim 

elemanlarının bazılarının zaman zaman göz teması kurmaktan kaçındığını 

düşünmektedirler 

 
21. Yumuşak, rahatlatıcı ses tonuyla hitap eder. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Yumuşak, rahatlatıcı 

ses tonuyla hitap eder.” ( X=2.49; 2.90). Öğrencilere göre öğretim elemanlarının 

çoğu yumuşak, rahatlatıcı ses tonuyla hitap ederken bazıları zaman zaman sert ve 

rahatsız edici ses tonuyla konuşmaktadırlar.  

 
1. Ders anlatırken jest ve mimiklerini kullanır. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından bir kısmının çoğunlukla “Ders anlatırken jest ve 

mimiklerini kullandığını.” ( X=2.45; 2.71 ) düşünmektedirler. Bununla birlikte 

öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir çoğu zaman zaman ders anlatımında jest 

ve mimiklerini kullanmamaktadırlar.  

 
12. Ders anlatırken öğrencilere yakın bir mesafede durmaya özen gösterir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından bir kısmının çoğunlukla “Ders anlatırken 

öğrencilere yakın bir mesafede durmaya özen gösterdiğini” ( X=2.29; 2.57 ) 

düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir çoğu 

zaman zaman ders anlatımında öğrencilere yakın mesafede durmamakta ve 

öğrencilerle aralarına mesafeler koymaktadırlar.  
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Öğretmenin beden dili, giyim kuşamı,  tavrı, mesafesi, ses tonu ve vurgusu 

gibi öğeler sözsüz iletişimi oluşturur. Aynı sözler farklı beden dili veya ses tonuyla 

kullanıldığında farklı anlamlar çağrıştırır. İşte bu farkı oluşturan sözsüz iletişimin 

unsurlarıdır. Sözlü iletişim bu unsurlarla desteklenirse iletilmek istenen mesaj en iyi 

şekilde ifade edilmiş olur aksi halde iletişimden beklenen verim gerçekleşmez. 

Sözsüz iletişim sözün bittiği yerde devreye girer, bir bakış yada bir dokunuşla 

cümleyi tamamlar.  

  Araştırmalar sözsüz mesajların sözlü mesajlardan en az beş katı daha etkili 

olduğunu ve ikisi arasında uyuşmazlık olduğu durumda bireylerin sözel olmayan 

mesajı dikkate aldıklarını göstermiştir. (Cooper, 1985:20) 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler öğretim elamanlarını sözsüz 

iletişimde de oldukça başarılı bulmaktadırlar. Ancak öğrencilere göre öğretim 

elamanlarının çoğu jest ve mimiklerini kullanmakta ve öğrencilerle yakın temas 

kurmakta başarısızdırlar.  

 Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak 

ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturduğunu söylemiştik. Jest ve mimikler 

konuşmaya canlılık katar, dikkatleri toplar, düşünce ve duyguları destekleyip 

somutlaştırır,  konuşmayı daha etkili ve anlamlı kılar.  Jestlere, mimikler düşünce ve 

duygu ürünü olduğu için bunları iyi kullanan öğretim elamanlarının konuşmalarında 

duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri kolaylaşacaktır.   

Öğrencilere göre öğretim elamanlarının çoğu ders anlatımında öğrencilerle 

yakın temas kuramamaktadır. Ders anlatımında masada oturmayı tercih eden öğretim 

elamanlarının araya koyduğu bu mesafenin öğrencilerle yakın temasa engel olduğu 

da düşünülebilir. Öğretim elamanları dersi sadece masada oturarak veya ayağa 

kalkmış olsa bile sadece ön sıraların önünde durarak işlememelidir. Zaman zaman 

sıralar arasında dolaşmalı, gerekirse bedensel temasta bulunmalıdır.  Bu öğrencilerin 

özelikle arka sıralardakilerin dersten kopmasını önleyeceği gibi öğretmeni yakınında 

hisseden diğer öğrencilere de güven verecektir. Bu güven öğrencileri öğretmenle 

iletişime cesaretlendirecek,  öğrencilerin derse katılımdan, başarılarına kadar bir çok 

süreçte etkili olacaktır.  
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2.2.1.3. Yazılı İletişim 

 

İletişim Yargılarının Öğretim 
Elamanı Sıklığı 

İletişim Yargılarının Uygulanma 
Sıklığı 

 Yargılar 

Ortalama S.sapma Katılma 
düzeyi Ortalama S.sapma Katılma 

düzeyi 

13 Yazılarında çok fazla 
yazım hatası bulunmaz. 3,5703 ,54720 Hepsi 3,4866 ,63610 Her zaman 

37 

Yazıyı kısa tutmaya 
çalışırken anlam 
boşluklarına(ifade 
eksikliklerine) yol 
açmaz. 

3,3000 ,66518 Hepsi 3,2720 ,72771 Her zaman 

35 
Yazının biçimi 
(görünümü) okuyanı 
yormaz 

3,2132 ,72551 Çoğu 3,0941 ,86430 Çoğunlukla 

3 Yazılarında, kurduğu 
cümleler anlamlıdır. 3,0487 ,57637 Çoğu 3,1553 ,56727 Çoğunlukla 

31 
Yazılarında uygun 
sözcükleri uygun 
yerlerde kullanır. 

3,0189 ,61324 Çoğu 3,1407 ,69840 Çoğunlukla 

22 

Yazılarında kullandığı 
kelimelerin dil bilgisi 
kurallarına uygun 
olmasına özen gösterir. 

2,9887 2,50506 Çoğu 3,0455 ,65099 Çoğunlukla 

24 
Yazılarında geniş bir 
sözcük dağarcığına 
sahiptir. 

2,9472 1,35856 Çoğu 3,1494 1,34618 Çoğunlukla 

33 Yazının içerik düzenine 
özen gösterir. 2,9310 ,74099 Çoğu 3,0271 ,74020 Çoğunlukla 

42 

Yazısı ile iletmeye 
çalıştığı anlam 
okuyanların yeterlik 
düzeyine uygundur. 

2,7576 ,67684 Çoğu 2,9358 ,72798 Çoğunlukla 

20 

Yazılarında gereksiz 
tekrarlarla yazılarını 
uzatmamaya özen 
gösterir. 

2,7105 ,75413 Çoğu 2,8251 ,78135 Çoğunlukla 

 
Bu kısımda öğretim elamanlarının yazılı iletişimdeki başarılarını sorgulayan 

ölçek maddeleri aritmetik ortalaması yüksekten düşüğe göre sıralanarak 

değerlendirilecektir. 

 

13. Yazılarında çok fazla yazım hatası bulunmaz. 

Öğretim elemanlarının yazılı iletişim biçimini sorgulayan ifadeler 

incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalama puanına, “Yazılarında çok fazla yazım 
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hatası bulunmaz.”( X=3.57; 3.48 ) ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. Buna göre 

öğrenciler öğretim elamanlarının yazılarında çok fazla yazım hatası bulunmadığını 

hepsinin her zaman yazılarında yazım kurallarına dikkat ettiğinin düşünmektedirler.  

 

37. Yazıyı kısa tutmaya çalışırken anlam boşluklarına(ifade eksikliklerine) 

yol açmaz. 

Öğretim elemanlarının yazılı iletişim biçimini sorgulayan ifadeler 

incelendiğinde, en yüksek ikinci aritmetik ortalama puanına, “Yazıyı kısa tutmaya 

çalışırken anlam boşluklarına(ifade eksikliklerine) yol açmaz.”( X=3.30; 3.27 ) 

ifadesinin sahip olduğu görülmektedir. Buna göre öğrenciler öğretim elamanlarının 

hepsinin her zaman yazılarında yazıyı kısa tutmaya çalışırken anlam boşluklarına(ifade 

eksikliklerine) yol açmadığını düşünmektedirler.  

 

35. Yazının biçimi (görünümü) okuyanı yormaz. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Ders anlatırken 

öğrencilere yakın bir mesafede durmaya özen göstermektedirler” ( X=3.21; 3.09 ). 

Bununla birlikte öğrenciler  öğretim elemanlarının bir kısmının zaman zaman 

yazılarının görünümüyle okuyanları yorduğunu düşünmektedirler. 

 

3. Yazılarında, kurduğu cümleler anlamlıdır. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Yazılarında, kurduğu 

cümleler anlamlı” ( X=3.04; 3.15 ) olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte 

öğrencilere göre öğretim elemanlarının bazıları zaman zaman yazılarında anlamsız 

cümleler kurmaktadırlar. 

 

31. Yazılarında uygun sözcükleri uygun yerlerde kullanır. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Yazılarında uygun 

sözcükleri uygun yerlerde kullanmaktadırlar.” ( X=3.01; 3.14 ). Bununla birlikte 

öğrenciler öğretim elemanlarının bir kısmının zaman zaman yazılarında uygun 

sözcükleri uygun yerlerde kullanmadığını düşünmektedirler.  
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22. Yazılarında kullandığı kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun 

olmasına özen gösterir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Yazılarında kullandığı 

kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun olmasına özen gösterdiğini” ( X=2.98; 3.04 ) 

düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bazıları 

zaman zaman yazılarının dil bilgisi kurallarına uygun olmasına özen 

göstermemektedirler. 

 
24. Yazılarında geniş bir sözcük dağarcığına sahiptir. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Yazılarında geniş bir 

sözcük dağarcığına sahiptir.” ( X=2.94; 3.14 ). Bununla birlikte öğrenciler öğretim 

elemanlarının bir kısmının yazılarının zaman zaman sözcük dağarcığı açısından zayıf 

olduğunu düşünmektedirler.  

 

33. Yazının içerik düzenine özen gösterir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Yazının içerik düzenine 

özen gösterdiğini ” ( X=2.93; 3.02 ) düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere 

göre öğretim elemanlarının bazıları zaman zaman yazılarının içerik düzenine özen 

göstermemektedirler. 

 

42. Yazısı ile iletmeye çalıştığı anlam okuyanların yeterlik düzeyine 

uygundur. 

Öğrencilere göre öğretim elamanlarından çoğu çoğunlukla “Yazısı ile iletmeye 

çalıştığı anlam okuyanların yeterlik düzeyine uygundur.” ( X=2.75; 2.93 ). Bununla 

birlikte öğrenciler öğretim elemanlarının bir kısmının zaman zaman yazısı ile 

iletmeye çalıştığı anlamda okuyanların seviyesini tutturmakta zorlandığını 

düşünmektedirler.  
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20. Yazılarında gereksiz tekrarlarla yazılarını uzatmamaya özen gösterir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından çoğunun çoğunlukla “Yazılarında gereksiz 

tekrarlarla yazılarını uzatmamaya özen gösterdiğini” ( X=2.71; 2.82 ) 

düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bazıları 

zaman zaman gereksiz tekrarlarla yazılarını uzatmaktadırlar.  

Yazılı iletişim; mektuplar, raporlar gibi çeşitli iletişim araçlarıyla 

gerçekleşmektedir. Yazılı iletişimin zaman alıcı olması, geribildirim imkanı 

olmaması gibi bazı dezavantajları vardır. Ayrıca sözdeki etki özellikle söze sesle 

yüklenen karşıdaki insanın hissiyatını harekete geçiren duygusallık yazıda yoktur. 

Ancak bilginin kayıt altına alınması sözlü iletişime göre bir avantajdır. Sözlü 

iletişimde unutma ihtimali, yanlış anlama ihtimali gibi ihtimaller söz konusuyken 

yazılı iletişimde bu dezavantajlar yoktur.  

Araştırma sonuçlarına baktığımızda yazılı iletişimde öğrenciler öğretim 

elamanlarının çoğunu genelde başarılı bulmaktadırlar. 

 En düşük iki aritmetik ortalamaya sahip maddeleri değerlendirecek olursak 

birisi öğretim elamanı yazısı ile iletmeye çalıştığı anlam okuyanların yeterlik düzeyine 

uygundur maddesidir. Bu maddenin düşük çıkması çok doğal çünkü öğretim 

elemanlarının yayınladıkları kitap ve makaleler genelde akademik dille 

yazılmaktadır. Burada dil zaman zaman okuyucunun belli bir altyapı olmadan 

anlayamayacağı seviyelere kadar çıkmaktadır. Bu noktada öğretim elamanları 

akademik dilden taviz vermeseler de biraz daha sade ve anlaşılır bir üslupla yazmaya 

özen göstermeli öğrenciler de kendilerini geliştirip akademik dile muhatap olacak 

seviyeye çıkamaya çalışmalıdırlar.  

Bir diğer madde öğrenciler öğretim elamanlarını yazılarında zaman zaman 

gereksiz tekrarların olduğunu düşünmektedirler. Tekrar eğitimin vazgeçilmez bir 

unsuru olsa da zamanında ve yerinde ihtiyaç kadar yapılırsa faydalı olmaktadır. 

Öğretim elamanları yazılarında bir şeyi yeri geldiği için tekrar etmek durumunda 

kamış olsalar bile bunu kendi bağlamında ve o bağlama uygun ifadelerle tekrar 

etmelidirler.  
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2.2.1.4. Dinleme 

İletişim Yargılarının Öğretim 
Elamanı Sıklığı 

İletişim Yargılarının Uygulanma 
Sıklığı 

 Yargılar 

Ortalama S.sapma Katılma 
düzeyi Ortalama S.sapma Katılma 

düzeyi 

2 
İletişim esnasında 
sürekli başka şeylerle 
uğraşmaz. 

3,5094 ,62746 Hepsi 3,4075 ,72818 Her zaman 

15 

Konuşma esnasında 
sürekli araya girerek, 
karşısındaki kişinin 
konuşma hakkını 
elinden almaz. 

3,3234 ,69342 Hepsi 3,2632 ,76622 Her zaman 

39 
Karşısındaki kişiyi 
sürekli eleştirmek 
yerine dinler 

3,2782 ,67688 Hepsi 3,0714 ,89367 Çoğunlukla 

30 

Öğrenciler kendisiyle 
birebir görüşmek 
istediklerinde onları 
dinlemeye hazırdır. 

3,2230 ,75956 Çoğu 3,3596 ,91249 Her zaman 

36 

İletişim esnasında 
başka işlerle 
ilgilenmeden yalnızca 
karşısındaki kişiye 
odaklanır. 

2,8914 ,75556 Çoğu 2,9848 ,79584 Çoğunlukla 

9 
Başkalarının 
fikirlerine saygı 
gösterir. 

2,6208 ,72617 Çoğu 2,8308 ,75583 Çoğunlukla 

7 
İletişimi geri 
bildirimlerle 
(dönütlerle) destekler. 

2,2791 ,61722 Bir kısmı 2,4724 ,72588 Ara sıra 

8 
Dinlerken 
karşısındaki kişiyle 
empati kurar. 

2,1698 ,63173 Bir kısmı 2,2830 ,71184 Ara sıra 

 
Bu kısımda öğretim elamanlarının dinleme alt boyutundaki başarılarını 

sorgulayan ölçek maddeleri aritmetik ortalaması yüksekten düşüğe göre sıralanarak 

değerlendirilecektir. 

 
2. İletişim esnasında sürekli başka şeylerle uğraşmaz. 

Öğretim elemanlarının dinleme iletişim biçimini sorgulayan ifadeler incelendiğinde, 

en yüksek aritmetik ortalama puanına sahip iki maddeden birincisinin, “İletişim esnasında 

sürekli başka şeylerle uğraşmaz.”( X=3.50; 3.40 ) olduğu görülmektedir. Buna göre 

öğrenciler iletişim esnasında öğretim elamanlarının hepsinin her zaman karşısındakini 

dikkate aldığını ve başka şeylerle uğraşmadığını düşünmektedirler.  
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15. Konuşma esnasında sürekli araya girerek, karşısındaki kişinin 

konuşma hakkını elinden almaz. 

Öğretim elemanlarının dinleme iletişim biçimini sorgulayan ifadeler 

incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalama puanına sahip diğer maddenin, 

“Konuşma esnasında sürekli araya girerek, karşısındaki kişinin konuşma hakkını 

elinden almaz.”( X=3.32; 3.26 ) olduğu görülmektedir. Buna göre öğrenciler iletişim 

esnasında öğretim elamanlarının hepsinin her zaman karşısındaki kişiye saygılı 

davrandığını, araya girip konuşmasını kesmediğini düşünmektedirler.  

 

39. Karşısındaki kişiyi sürekli eleştirmek yerine dinler.  

Öğrenciler öğretim elamanlarının hepsinin çoğunlukla “Karşısındaki kişiyi sürekli 

eleştirmek yerine dinlediğini” ( X=2.27; 3.07 ) düşünmektedirler. Bununla birlikte 

öğrencilere göre öğretim elemanları nadir de olsa karşısındaki kişiyi dinlemek yerine 

eleştirir.  

 
30. Öğrenciler kendisiyle birebir görüşmek istediklerinde onları dinlemeye 

hazırdır. 

Öğrenciler öğretim elamanlarının çoğunun her zaman  “Öğrenciler kendisiyle 

birebir görüşmek istediklerinde onları dinlemeye hazır” ( X=3.22; 3.35 ) olduğunu 

düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir kısmı 

öğrencilerin birebir görüşmek isteklerine olumsuz cevap vermektedirler.   

 
36. İletişim esnasında başka işlerle ilgilenmeden yalnızca karşısındaki kişiye 

odaklanır. 

Öğrenciler öğretim elamanlarının çoğunun çoğunlukla “İletişim esnasında başka 

işlerle ilgilenmeden yalnızca karşısındaki kişiye odaklanır.” ( X=2.89; 2.98 ) olduğunu 

düşünmektedirler. Bununla birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bazıları 

zaman zaman karşısındaki kişiye odaklanacağı yerde başka şeylerle meşgul olur.  
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9. Başkalarının fikirlerine saygı gösterir. 

Öğrenciler öğretim elamanlarının çoğunun çoğunlukla “Başkalarının fikirlerine 

saygı gösterdiğini” ( X=2.62; 2.83 ) düşünmektedirler. Buna göre öğrencilere göre 

öğretim elemanlarının bazıları zaman zaman başkalarının fikirlerine saygı 

göstermemektedir.  

 

7. İletişimi geri bildirimlerle (dönütlerle) destekler. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından bir kısmının ara sıra  “İletişimi geri 

bildirimlerle (dönütlerle) desteklediğini” ( X=2.27; 2.47 ) düşünmektedirler. Bununla 

birlikte öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir çoğu çoğu zaman ders 

anlatımında öğrencilere yakın mesafede durmamakta ve öğrencilerle aralarına 

mesafeler koymaktadırlar. 

 
8. Dinlerken karşısındaki kişiyle empati kurar. 

Öğrenciler öğretim elamanlarından bir kısmının ara sıra  “Dinlerken karşısındaki 

kişiyle empati kurduğunu” ( X=2.16; 2.28 ) düşünmektedirler. Bununla birlikte 

öğrencilere göre öğretim elemanlarının bir çoğunun çoğu zaman dinlerken 

karşısındaki kişiyle empati kurmadığını düşünmektedirler. 

İletişimin yarıya yakın bir kısmı dinleme ile geçmektedir. Yapılan 

araştırmalar, iletişimin %9’u yazmayla, %16’sı okumayla, % 30’u konuşmayla, 

%45’i dinleme ile gerçekleştiğini ortaya koymuştur(Pala, 2006:87). 

Anlatılanın iyi anlaşılabilmesi etkin bir dinlemeyle mümkündür. Etkin bir 

dinleme için önce dinlemeye hazırlık yapılmalı,  dinleme amacı belirlenmeli, uygun 

yöntem seçilmeli, dikkat yoğunlaştırılmalıdır. Etkin dinlemede alıcı, kaynağa doğru 

sinyaller verebilmelidir. Geri bildirim yaparak etkin dinleme gerçekleştirilmelidir. 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler öğretim elamanlarını dinleme 

konusunda diğer alanlara oranla daha zayıf bulmaktadırlar. Öğrencilere göre öğretim 

elamanlarının çoğu, çoğu zaman dönüt ve empatik dinlemede başarısızdırlar. 

İletişimi geri bildirimlerle desteklemek iletişimin kalitesi açısından çok önemlidir. 
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Dönütü olmayan iletişim anlaşılmamaya ya da yanlış ve eksik anlamalara çok 

müsaittir. Böyle bir iletişim tek taraflı bir aktarımdan ileri gitmez ve bir müddet 

sonra sona ermeye mahkum bir hale gelir. Empatik dinleme ise iletişimde hayati 

öneme sahip bir diğer husustur. Dinleme sırasındaki empatiyi karşısındakinin 

kulağını takıp duyduklarını onun bakış açısıyla değerlendirmek olarak ifade 

edebiliriz. Empatik dinleme becerisi düşük olan öğretim üyesi olaylara hep kendi 

penceresinden bakacak, karşısındaki fikirlere yeterince açık olmayacak bu da sınıfın 

nasıl olsa bizi anlamıyor diyerek kendi kabuğuna çekilmesine sebep olacaktır.  

Araştırmamızın bundan sonraki kısmında İletişim alt boyutlarının genel 

karşılaştırılması verilecektir.  

 
2.2.2. İletişim Alt Boyutlarına İlişkin Öğretim Elemanı Sıklığı ile 

Uygulanma Sıklığı Ortalamalarının Genel Karşılaştırılması 

 

 Sözlü iletişim Sözsüz 
iletişim Yazılı iletişim Dinleme 

Öğretim elemanı 
sıklığı (Ort.) 3,0668 2,9550 3,0459 2,9173 

Uygulanma sıklığı 
(Ort.) 

3,0379 3,0084 3,1107 2,9655 

 

İletişim biçimine ilişkin ortalamalar incelendiğinde öğretim elemanlarının 

çoğunluğu sözlü iletişim alt boyutuna ait yargıları kullanırken, en az öğretim elemanı 

tarafından kullanılan yargılar ise dinleme alt boyutuna ilişkindir. 

En çoktan en aza doğru sıralayacak olursak: 

1. Sözlü iletişim 

2. Yazılı iletişim 

3. Sözsüz iletişim 

4. Dinleme   
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İletişim biçimine ilişkin ortalamalar incelendiğinde öğretim elemanları 

tarafından en sık uygulanan yargılar yazılı iletişim alt boyutuna ait iken, en az 

uygulanan yargılar ise dinleme alt boyutuna ilişkindir. 

Bu yargıları uygulanma sıklığına göre sıralamak gerekirse (en sıktan en aza 

doğru), şu şekilde bir sıralama oluşmaktadır.  

1. Yazılı iletişim 

2. Sözlü iletişim 

3. Sözsüz iletişim 

4. Dinleme  

Yukarıdaki veriler incelendiğinde öğretim elamanlarının çoğunun çoğunlukla 

uyguladığı iletişim yargılarının sırasıyla Sözlü, Yazılı, Sözsüz ve Dinleme olduğunu 

görmekteyiz. Öğretim elamanları sözlü ve yazılı iletişimde çok başarılı iken sözsüz 

iletişimde bu iki alan kadar başarılı görünmemektedirler. Öğretim elamanlarının 

diğer alanlara kıyasen en zayıf oldukları alanın ise Dinleme alt boyutuna ait 

olduğunu görmekteyiz. Bu da derslerin genelde öğretim elamanının kontrolünde 

geçtiğini, çoğunlukla da öğretim elamanının tek taraflı bir bilgi aktarımına 

dayandığını söyleyebiliriz.  

 

2.2.3. Kişisel Özelliklere Göre Karşılaştırmalar 

Araştırmamızın bu kısmında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 

öğrenim görmekte olup da araştırmamıza katılan öğrencilerin kişisel özellikleri ile 

ilgili karşılaştırmalara yer verilecektir.  
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2.2.3.1. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi kullanılmış ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı  

Cinsiyet N Ortalama Standart 
sapma t Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık 
değeri (p) 

Kız 239 2,9644 ,32581 -,491 268 ,624 

Erkek 31 2,9941 ,23831    

 

Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda t değeri -0,491 ve anlamlılık 

değeri p = 0,624 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre 

iletişim yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı cinsiyete göre farklılık 

göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

 

Uygulanma Sıklığı  

Cinsiyet N Ortalama Standart 
sapma t Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık 
değeri (p) 

Kız 239 3,0259 ,30463 ,383 268 ,702 

Erkek 31 3,0040 ,25902    

 

Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda t değeri 0,383 ve anlamlılık 

değeri p = 0,702 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre 

iletişim yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı cinsiyete göre farklılık 

göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 
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2.2.3.2. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Sınıfına Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları 

aşağıda verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı  

 N Ortalama Standart sapma 

1 132 2,9954 ,36471 

2 77 2,9872 ,24489 

3 48 2,9342 ,25265 

4 13 2,6972 ,26994 

Toplam 270 2,9678 ,31677 

 

ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı  
 

  Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 

Gruplar arası 1,135 3 ,378 3,894 ,010 

Grup içi 25,857 266 ,097   

Toplam 26,992 269    

 

Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 3,894 ve anlamlılık değeri 

p=0,010 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin sınıfına göre 

farklılık göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Farklılığın hangi sınıflar arasında olduğunu belirlemek amacı ile Tukey testi 

ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Çoklu Karşılaştırmalar 

Tukey HSD  

Öğretim Elemanı Sıklığı  

(I) Sınıf (J) Sınıf Ortalama Fark (I-J) Anlamlılık değeri 
(p) 

2 ,00815 ,998 

3 ,06117 ,650 1 

4 ,29817(*) ,006 

1 -,00815 ,998 

3 ,05301 ,792 2 

4 ,29002(*) ,011 

1 -,06117 ,650 

2 -,05301 ,792 3 

4 ,23700 ,074 

1 -,29817(*) ,006 

2 -,29002(*) ,011 4 

3 -,23700 ,074 

 

 

Uygulanma Sıklığı  

 N Ortalama Standart sapma 

1 132 3,0377 ,33822 

2 77 3,0432 ,24310 

3 48 3,0167 ,25000 

4 13 2,7863 ,27502 

Toplam 270 3,0234 ,29940 
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 ANOVA 

Uygulanma Sıklığı  

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar 
arası ,790 3 ,263 3,004 ,031 

Grup içi 23,322 266 ,088   

Toplam 24,113 269    

 
Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 3,004 ve anlamlılık değeri 

p=0,031 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 
yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrenicinin sınıfına göre farklılık 
göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Farklılığın hangi sınıflar arasında olduğunu belirlemek amacı ile Tukey testi 
ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Çoklu Karşılaştırmalar 

Tukey HSD  

Uygulanma Sıklığı  

(I) Sınıf (J) Sınıf Ortalama Fark (I-J) Anlamlılık değeri 
(p) 

2 -,00558 ,999 
3 ,02092 ,975 1 
4 ,25138(*) ,020 
1 ,00558 ,999 
3 ,02650 ,962 2 
4 ,25697(*) ,021 
1 -,02092 ,975 
2 -,02650 ,962 3 
4 ,23046 ,064 
1 -,25138(*) ,020 
2 -,25697(*) ,021 4 
3 -,23046 ,064 
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Tukey tablosunda görüldüğü gibi 4. sınıf öğrencileri, 1. ve 2. sınıf 

öğrencilerine göre iletişim yargılarının daha az öğretim elemanı tarafından daha az 

sıklıkla uygulandığını düşünmektedirler. 

Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz:  

Son sınıf örgencilerinin sınav kaygısı, iş kaygısı v.b. gibi nedenlerle derslere 

olan ilgileri azalmakta bu da öğretim elamanlarıyla iletişimde çeşitli sorunları 

beraberlerinde getirmektedir. Derse geldiğinde ilgisi başka şeylere yönelmiş bir 

grubu karşısında gören öğretim elamanı ister istemez çeşitli tedbirlere başvurmakta 

bu da zaman zaman çatışmalara neden olmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf 

öğrencilerinin ise tüm ilgileri okula yönelik olmasından çok fazla bir çatışma 

yaşanmamaktadır. Artık çok fazla bir beklentisi kalmayan dördüncü sınıf 

öğrencilerinde çeşitli eleştiriler yapmaları gayet normaldir. Üçüncü sınıflarda bu 

eleştirinin dördüncü sınıftan az olması da bunu teyit eder. Ayrıca dördüncü sınıf 

öğrencileri birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine göre daha fazla hoca tanıma fırsatı 

bulduklarından, artık fazla bir beklentileri kalmamıştır.  Lise eğitiminden sonra 

üniversiteyi daha rahat ve hocalarını da lise hocalarına göre daha donanımlı gören ve 

önündeki sınıflar için de daha beklentisi olan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 

iletişim yargılarına daha olumlu bakmaları normaldir. Ankete katılım oranlarına 

baktığımızda da bu ilgisizlik görülmektedir. Yaklaşık 60 kişi olan son sınıflardan 

ankete katılım az olmuş 15 civarı geçerli kağıt elde edilmiş, bir o kadar da yanlış ve 

eksik doldurma nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Dördüncü sınıftaki 

öğrencilerin beklentileri ile bir ve ikinci sınıftaki öğrencilerin beklentileri arasındaki 

farkın bu ayrışmanın temelini oluşturduğu söylenebilir.  
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2.2.3.3. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenim Programına Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi kullanılmış ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Öğretim Elemanı Sıklığı  

Program N Ortalama Standart 
sapma t Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık 
değeri (p) 

1. Öğretim 206 2,9388 ,32354 -2,733 268 ,007 

2. Öğretim 64 3,0612 ,27607    

 
Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda t değeri -2,733 ve anlamlılık 

değeri p = 0,007 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre 

iletişim yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı öğrenim programına göre farklılık 

göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05)  

İkinci öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerine göre iletişim 

yargılarının daha fazla öğretim elemanı tarafından uygulandığını düşünmektedir. 

Araştırmamızda, sadece birinci ve ikinci sınıfların ikinci öğretiminin olması diğer 

sınıfların ikinci öğretiminin olmaması nedeniyle sınıflara göre farklılaşmada birinci 

ve ikinci sınıflar için yaptığımız yorumu bu madde için de geçerli kılmaktadır.  

 

Uygulanma Sıklığı 

Program N Ortalama Standart 
sapma t Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık 
değeri (p) 

1. Öğretim 206 3,0023 ,30452 -2,092 268 ,037 

2. Öğretim 64 3,0914 ,27356    

 

Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda t değeri -2,092 ve anlamlılık 

değeri p = 0,037 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre 
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iletişim yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı öğrenim programına göre farklılık 

göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05)  

İkinci öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerine göre daha sık 

uygulandığını düşünmektedirler.  

 

2.2.3.4. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Bölümüne İlişkin Memnuniyet Düzeyine Göre 

Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları 

aşağıda verilmiştir. 

 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

  N Ortalama Standart sapma 

Evet memnunum 159 3,0041 ,27734 

Kararsızım 59 2,9885 ,34420 

Hayır memnun değilim 47 2,8390 ,37766 

Toplam 265 2,9714 ,31740 

  

ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

  Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası 1,011 2 ,505 5,176 ,006 

Grup içi 25,585 262 ,098   

Toplam 26,596 264       
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Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 5,176 ve anlamlılık değeri 

p=0,006 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin bölümüne ilişkin 

memnuniyet düzeyine göre farklılık göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı ile Tukey testi 

ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Çoklu Karşılaştırmalar 

Tukey HSD  

Öğretim Elemanı Sıklığı 

(I) Öğrenim programı 
memnuniyet düzeyi 

(J) Öğrenim programı 
memnuniyet düzeyi 

Ortalama 
Fark (I-J) 

Anlamlılık 
değeri (p) 

Evet memnunum Kararsızım ,01559 ,943 

  Hayır memnun değilim ,16507(*) ,005 

Kararsızım Evet memnunum -,01559 ,943 

  Hayır memnun değilim ,14948(*) ,040 

Hayır memnun değilim Evet memnunum -,16507(*) ,005 

  Kararsızım -,14948(*) ,040 

 
Uygulanma sıklığı ile ilgili sonuçlar ise şöyledir: 

 

Uygulanma Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

Evet memnunum 159 3,0556 ,27194 

Kararsızım 59 3,0244 ,31372 

Hayır memnun değilim 47 2,9358 ,35160 

Toplam 265 3,0274 ,29899 
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ANOVA 

Uygulanma Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası ,522 2 ,261 2,960 ,054 

Grup içi 23,079 262 ,088   

Toplam 23,601 264    
 

Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 2,960 ve anlamlılık değeri 

p=0,054 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrencinin bölümüne ilişkin 

memnuniyet düzeyine göre farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

 

Yapılan karşılaştırma sonucunda öğrenim programından memnun olmayan 

öğrenciler, kararsız ve memnun olan öğrencilere göre iletişim yargılarının daha az 

öğretim elemanı tarafından uygulandığını düşünmektedirler. 

Öğrenim programından memnun olan öğrenciler okula severek gelir, öğretim 

elamanlarıyla daha yakın iletişim içerisine girer ve görür ki iletişimle ilgili birçok 

sorun aslında iletişim eksikliğinden kaynaklamaktadır.  

Samsa (2005)’e göre bölümünden memnun olan öğrenciler, dersleriyle daha 

ilgili, öğretim üyeleriyle ders esnasında ve dışında daha çok iletişim halindedirler. 

Çalıştıkları alanla ilgili konuları anlamakta zorluk yasadıklarında veya öğretim 

üyelerinden bekledikleri yardımı ya da yönlendirmeyi alamadıklarında, eleştirel bir 

tutum takınıp derslere karsı ilgilerini azaltmak yerine, öğretim üyeleri ile ders 

esnasında ve ders dışında iletişim kurup, yasadıkları zorluğu asmaya çalışırlar. 

Bunun aksine, eğitim görmekte oldukları bölümden memnun olmayan 

öğrenciler, benzeri bir durumla karsılaştıklarında olumsuz tutumlarını pekiştirip, 

öğrenim gördükleri alanla ilgili çalışma isteklerini kaybederek, öğretim elemanları 

ile ders içi ve dışı iletişimlerini tamamen koparma yoluna gidebilirler. Bu öğrenciler, 

öğretim üyeleriyle iletişim kurmaya çalışmayabilecekleri gibi, öğretim üyelerinden 

kaynaklanan iletişim sorunlarının var olduğunu da düşünebilirler. Bu öğrencilerin, kuruma, 
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öğrenim gördükleri bölüme ve kurumun öğretim üyelerine karsı besledikleri bir tepkinin 

sonucu olarak, öğretim üyelerinin iletişim biçimlerine karsı daha eleştirel yaklaşarak, 

onlarda gördükleri eksiklikleri sorgulayarak, iletişim biçimlerinin başarısızlığına 

inanmaları olasıdır. Ayrıca öğrenim görmekte oldukları bölümden memnun olmayan 

öğrencilerin dersleri takip etmek konusunda, öğrenim görmekte oldukları programdan 

memnun olanlara göre daha az istekli oldukları söylenebilir. Dolayısıyla bu öğrenciler, 

ders esnasında öğretim elemanlarının anlatımını düşük bir motivasyonla takip ederek, 

öğretim elemanlarının kullandıkları iletişim öğelerini algılayamayabilirler. 

 

2.2.3.5. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Öğrenicinin 

Mezun Olduğu Lise Türüne Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları 

aşağıda verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

İmam hatip il merkezi 62 2,9816 ,28473 

İmam hatip ilce merkezi 39 2,9426 ,38446 

Anadolu imam hatip il merkezi 154 2,9774 ,31578 

Anadolu imam hatip ilce merkezi 15 2,8778 ,26742 

Toplam 270 2,9678 ,31677 
 

ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar 
arası ,172 3 ,057 ,570 ,635 

Grup içi 26,820 266 ,101   

Toplam 26,992 269    
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Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 0,570 ve anlamlılık değeri 

p=0,635 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin mezun olduğu lise 

türüne göre farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Uygulanma Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

İmam hatip il merkezi 62 3,0534 ,29358 

İmam hatip ilce merkezi 39 3,0283 ,30274 

Anadolu imam hatip il merkezi 154 3,0188 ,30573 

Anadolu imam hatip ilce merkezi 15 2,9350 ,25268 

Toplam 270 3,0234 ,29940 

 

 

ANOVA 

Uygulanma Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 

Gruplar arası ,177 3 ,059 ,656 ,580 

Grup içi 23,935 266 ,090   

Toplam 24,113 269    

 
Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 0,656 ve anlamlılık değeri 

p=0,580 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrencinin mezun olduğu lise türüne 

göre farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 
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2.2.3.6. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin İkamet Yerine Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları 

aşağıda verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

Köyde 15 3,0294 ,22212 

Kasabada 1 3,6905 . 

İlçe merkezinde 71 2,9140 ,33022 

İl merkezinde 182 2,9815 ,31310 

Toplam 269 2,9690 ,31674 

 

 

ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

  Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası ,819 3 ,273 2,774 ,062 

Grup içi 26,068 265 ,098   

Toplam 26,886 268    

 
Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 2,774 ve anlamlılık değeri 

p=0,062 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin ikamet yerine göre 

farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 
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Uygulanma Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

Köyde 15 3,0788 ,23010 

Kasabada 1 3,6585 . 

İlçe merkezinde 71 2,9973 ,29562 

İl merkezinde 182 3,0278 ,30274 

Toplam 269 3,0249 ,29893 

 

 

ANOVA 

Uygulanma Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası ,501 3 ,167 1,886 ,132 

Grup içi 23,448 265 ,088   

Toplam 23,948 268    

 

Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 1,886 ve anlamlılık değeri 

p=0,132 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrenicinin ikamet yerine göre 

farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 
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2.2.3.7. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim Elemanı 

Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Öğrenicinin 

Annesinin Eğitim Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları 

aşağıda verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 
Okur yazar değil 13 3,0944 ,33064 

Okuryazar 16 2,9232 ,30960 

İlkokul mezunu 176 2,9908 ,31349 

Ortaokul mezunu 22 2,8753 ,31664 

Lise mezunu 26 2,8004 ,23065 
Yüksekokul 
mezunu 7 3,1543 ,38520 

Fakülte mezunu 7 2,9505 ,39209 

Toplam 267 2,9670 ,31677 

 

ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar 
arası 1,495 6 ,249 2,572 ,019 

Grup içi 25,197 260 ,097   

Toplam 26,692 266    

 

Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 2,572 ve anlamlılık değeri 

p=0,019 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin annesinin eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı ile 

Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Çoklu karşılaştırmalar 

 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

(I) Anne eğitim 
düzeyi 

(J) Anne eğitim 
düzeyi 

Ortalama fark 
(I-J) 

Anlamlılık 
değeri (p) 

Okuryazar ,17127 ,978 

İlkokul mezunu ,10363 ,999 

Ortaokul mezunu ,21915 ,762 

Lise mezunu ,29400 ,191 

Yüksekokul mezunu -,05984 1,000 

Okur yazar değil 

Fakülte mezunu ,14396 1,000 

Okur yazar değil -,17127 ,978 

İlkokul mezunu -,06764 1,000 

Ortaokul mezunu ,04788 1,000 

Lise mezunu ,12273 ,986 

Yüksekokul mezunu -,23111 ,989 

Okuryazar  

Fakülte mezunu -,02732 1,000 

Okur yazar değil -,10363 ,999 

Okuryazar ,06764 1,000 

Ortaokul mezunu ,11552 ,929 

Lise mezunu ,19037(*) ,012 

Yüksekokul mezunu -,16347 1,000 

İlkokul mezunu  

Fakülte mezunu ,04032 1,000 

Okur yazar değil -,21915 ,762 

Okuryazar -,04788 1,000 

İlkokul mezunu -,11552 ,929 

Lise mezunu ,07485 1,000 

Yüksekokul mezunu -,27899 ,927 

Ortaokul mezunu  

Fakülte mezunu -,07520 1,000 



 148 

Okur yazar değil -,29400 ,191 

Okuryazar -,12273 ,986 

İlkokul mezunu -,19037(*) ,012 

Ortaokul mezunu -,07485 1,000 

Yüksekokul mezunu -,35384 ,677 

Lise mezunu  

Fakülte mezunu -,15005 1,000 

Okur yazar değil ,05984 1,000 

Okuryazar ,23111 ,989 

İlkokul mezunu ,16347 1,000 

Ortaokul mezunu ,27899 ,927 

Lise mezunu ,35384 ,677 

Yüksekokul 
mezunu  

Fakülte mezunu ,20379 1,000 

Okur yazar değil -,14396 1,000 

Okuryazar ,02732 1,000 

İlkokul mezunu -,04032 1,000 

Ortaokul mezunu ,07520 1,000 

Lise mezunu ,15005 1,000 

Fakülte mezunu  

Yüksekokul mezunu -,20379 1,000 
 

 

Uygulanma Sıklığı  

 N Ortalama Standart sapma 

Okur yazar değil 13 3,1340 ,27966 

Okuryazar 16 3,0307 ,30295 

İlkokul mezunu 176 3,0386 ,30140 

Ortaokul mezunu 22 2,9933 ,31860 

Lise mezunu 26 2,8882 ,26009 

Yüksekokul mezunu 7 3,0930 ,21937 

Fakülte mezunu 7 2,9443 ,36129 

Toplam 267 3,0234 ,29963 
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ANOVA 

Uygulanma Sıklığı  

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 

Gruplar arası ,773 6 ,129 1,450 ,196 

Grup içi 23,108 260 ,089   

Toplam 23,881 266    

 
Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 1,450 ve anlamlılık değeri 

p=0,196 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrenicinin annesinin eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Tukey testi sonucunda farklılığın anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler 

ile lise olan öğrenciler arasında olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim düzeyi lise olan 

öğrenciler, anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilere göre iletişim yargılarının 

daha az öğretim elemanı tarafından uygulandığını düşünmektedirler.  

Anne eğitim düzeyi arttıkça öğretmenden beklenilenin de artması olası bir şey 

olabilir. Fakat bu farklılaşma yukarda görüldüğü üzere düzenli bir trend 

izlememekte, mesela annesi okur yazar olmayanlarla annesi üniversite mezunu 

olanların karşılaştırılmasında böyle bir anlamlılık çıkmamaktadır. Dolayısıyla bu 

sonuca bakarak yorum yapmak sağlıklı bir yorum olmayacaktır. Nitekim babanın 

eğitim düzeyinde ve ikinci bölümde böyle bir anlamlılık çıkmamaktadır.  
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2.2.3.8. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Babasının Eğitim Düzeyine Göre Farklılık Gösterir 

mi? 

Söz konusu karşılaştırma için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları aşağıda 

verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

   N Ortalama Standart sapma 

Okur yazar değil 3 3,0757 ,38553 

Okur yazar 2 3,2024 ,25254 

İlkokul mezunu 76 2,9573 ,25094 

Ortaokul mezunu 27 2,9724 ,33852 

Lise mezunu 48 3,0270 ,27878 
Yüksekokul 
mezunu 32 3,0072 ,28662 

Fakülte mezunu 63 2,8945 ,37626 

Lisansüstü eğitim 15 2,9344 ,41441 

Toplam 266 2,9644 ,31424 

 
ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

  Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar 
arası ,724 7 ,103 1,048 ,398 

Grup içi 25,444 258 ,099   

Toplam 26,168 265    
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Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 1,048 ve anlamlılık değeri 

p=0,398 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin babasının eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

 

Uygulanma Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

Okur yazar değil 3 2,9520 ,17690 

Okur yazar 2 3,6071 ,11785 

İlkokul mezunu 76 3,0265 ,25592 

Ortaokul mezunu 27 3,0218 ,31282 

Lise mezunu 48 3,0707 ,27888 

Yüksekokul mezunu 32 3,0332 ,28222 

Fakülte mezunu 63 2,9885 ,34813 

Lisansüstü eğitim 15 2,8736 ,27219 

Toplam 266 3,0207 ,29733 

 
ANOVA 

Uygulanma Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası 1,220 7 ,174 2,024 ,053 

Grup içi 22,208 258 ,086   

Toplam 23,428 265    

 
Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 2,024 ve anlamlılık değeri 

p=0,053 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrenicinin babasının eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 
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Her ne kadar anne eğitim düzeyi ilkokul ve lise arasında anlamlı bir fark 

çıkmış olsa da diğer gruplar arasında ve baba eğitim düzeyine göre bir farklılığın 

olmaması anne babanın eğitim seviyesinin iletişime bakışta çok da etkili olmadığını 

göstermektedir.  

 

2.2.3.9. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Öğrenicinin Fakülteyi Tercih Sebebine Göre Farklılık Gösterir 

mi? 

Söz konusu karşılaştırma için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları aşağıda 

verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

  N Ortalama Standart sapma 

Tamamen kendi isteğimle 176 3,0194 ,28260 

Çevrenin yönlendirmesiyle 13 2,9177 ,23426 
Katsayı engellemesi nedeniyle 
burayı kazandığım  için 60 2,8989 ,37305 

Diğer 16 2,8138 ,36763 

Toplam 265 2,9747 ,31397 

 
ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar 
arası 1,152 3 ,384 4,031 ,008 

Grup içi 24,873 261 ,095   

Toplam 26,025 264    
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Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 4,031 ve anlamlılık değeri 

p=0,008 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması öğrenicinin fakülte tercih 

sebebine göre farklılık göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı ile 

Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Çoklu karşılaştırmalar 

Tukey HSD  

Öğretim Elemanı Sıklığı 
(I) İlahiyat Fakültesi 

seçme sebebi 
(J) İlahiyat Fakültesi 

seçme sebebi 
Ortalama 
fark (I-J) 

Anlamlılık 
değeri (p) 

Çevrenin yönlendirmesiyle ,10168 ,661 
Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

,12048(*) ,047 Tamamen kendi 
isteğimle  

Diğer ,20555 ,055 

Tamamen kendi isteğimle -,10168 ,661 
Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

,01880 ,997 Çevrenin 
yönlendirmesiyle 

Diğer ,10387 ,804 

Tamamen kendi isteğimle -,12048(*) ,047 

Çevrenin yönlendirmesiyle -,01880 ,997 
Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

Diğer ,08507 ,761 

Tamamen kendi isteğimle -,20555 ,055 

Çevrenin yönlendirmesiyle -,10387 ,804 
Diğer 

Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

-,08507 ,761 
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Uygulanma Sıklığı 

 N Ortalama Standart 
sapma 

Tamamen kendi isteğimle 176 3,0738 ,27253 

Çevrenin yönlendirmesiyle 13 2,9516 ,28328 

Katsayı engellemesi nedeniyle 
burayı kazandığım  için 60 2,9488 ,32031 

Diğer 16 2,9061 ,37318 

Toplam 265 3,0294 ,29619 

 

ANOVA 

Uygulanma Sıklığı 
 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası 1,058 3 ,353 4,164 ,007 

Grup içi 22,103 261 ,085   

Toplam 23,161 264    

 
Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 4,164 ve anlamlılık değeri 

p=0,007 olarak hesaplanmıştır.(p< 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması öğrenicinin fakülte tercih sebebine 

göre farklılık göstermektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacı ile 

Tukey testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 



 155 

Çoklu karşılaştırmalar 

Tukey HSD  

Uygulanma Sıklığı 

(I) İlahiyat Fakültesi 
seçme sebebi 

(J) İlahiyat Fakültesi 
seçme sebebi 

Ortalama 
fark (I-J) 

Anlamlılık 
değeri (p) 

Çevrenin 
yönlendirmesiyle ,12212 ,463 

Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

,12493(*) ,023 Tamamen kendi 
isteğimle  

Diğer ,16769 ,124 

Tamamen kendi isteğimle -,12212 ,463 

Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

,00281 1,000 Çevrenin 
yönlendirmesiyle  

Diğer ,04557 ,975 

Tamamen kendi isteğimle -,12493(*) ,023 

Çevrenin 
yönlendirmesiyle -,00281 1,000 

Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

Diğer ,04275 ,954 

Tamamen kendi isteğimle -,16769 ,124 

Çevrenin 
yönlendirmesiyle -,04557 ,975 Diğer  
Katsayı engellemesi 
nedeniyle burayı 
kazandığım  için 

-,04275 ,954 

 
Tukey testi sonucunda farklılığın kendi isteği ile tercih eden öğrenciler ile 

katsayı engellemesi nedeniyle tercih eden öğrenciler arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Kendi isteği ile tercih eden öğrenciler, katsayı engellemesi nedeniyle 

tercih eden öğrencilere göre iletişim yargılarının daha fazla öğretim elemanı 

tarafından daha sık uygulandığını düşünmektedirler. 
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Katsayı engellemesi nedeniyle gelen öğrencilerin okula karşı olumsuz bir tavır 
takınması kaçınılmazdır. İsteyerek gelenler okulu hemen benimserken, istemeden 
gelenlerin okulu benimsemesi zaman alacak, okula ait her şey onlara sıkıcı 
gelecektir. Bu öğrencilerle iletişime girmek ilk başlarda problem teşkil edecektir ama 
zaman içerisinde ilahiyat eğitiminin de etkisiyle okula olumlu bakmayı 
öğreneceklerdir. Bu öğrencilerin görev aldıktan sonra zamanla mesleği 
benimsedikleri de görülmektedir. 

Okumuşlar (2008)’ın Din Kültürü Öğretmenleri üzerinde yaptığı araştırmada, 
çevrenin etkisiyle DKAB öğretmenliğini seçenlerin mesleklerini özümseyemedikleri 
böylece bir tatminsizlik içinde oldukları, Öte yandan ÖSS’de DKAB ile ilgili bölümü 
kazandığı için ve katsayı engellemesi nedeniyle mecbur kaldığı için DKAB 
öğretmeni olduğunu söyleyenlerin mesleki doyum puan ortalamalarının her 
kategoride yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Başlangıçta ilk tercihin bu meslek olmaması ya da zorunlu seçim, zamanla 
mesleği benimsemeye dönüşmektedir. Bu dönüşümde öncelikle İlahiyat eğitiminin 
etkisinden bahsetmek mümkündür. Buradaki eğitim sürecinde öğretmen adaylarının 
mesleğe olumlu bakmayı öğrendiklerinden söz edilebilir. Ayrıca öğretmenliğin kendi 
karakterinden kaynaklanan hazzın öğretmenleri etkisi altına almasıyla öğretmenlerin 
mesleği özümsemesi de mümkündür. (Okumuşlar, 2008:142) 

 
2.2.3.10. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı Ortalaması ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması 

Annenin Çalışma Durumuna Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi kullanılmış ve 

sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

Annenin 
çalışma 
durumu 

N Ortalama Standart 
sapma t Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık 
değeri (p) 

Evet 14 2,8970 ,28183 -,858 268 ,391 

Hayır 256 2,9717 ,31861    
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Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda t değeri -0,858 ve anlamlılık 

değeri p = 0,391 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre 

iletişim yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı anne çalışma durumuna göre 

farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

 

Uygulanma Sıklığı 
Annenin 
çalışma 
durumu 

N Ortalama Standart 
sapma t Serbestlik 

derecesi 
Anlamlılık 
değeri (p) 

Evet 14 2,9664 ,24984 -,731 268 ,465 

Hayır 256 3,0265 ,30197    

 

Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda t değeri -0,731 ve anlamlılık 

değeri p = 0,465 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre 

iletişim yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı anne çalışma durumuna göre farklılık 

göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

 
2.2.3.11. Öğrenci Algısına Göre İletişim Yargılarına İlişkin Öğretim 

Elemanı Sıklığı ve Uygulanma Sıklığı Ortalaması Aylık Gelir 

Düzeyine Göre Farklılık Gösterir mi? 

Söz konusu karşılaştırma için ANOVA testi kullanılmış ve sonuçları aşağıda 

verilmiştir. 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 N Ortalama Standart 
sapma 

500 TL ve daha az 19 3,0468 ,29266 

501-1000 TL 77 2,9439 ,29532 

1001-1500 TL 80 2,9875 ,31389 

1501-2000 TL 60 2,9264 ,34670 

2000 TL ve daha fazla 29 3,0191 ,34899 

Toplam 265 2,9687 ,31878 



 158 

ANOVA 

Öğretim Elemanı Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar 
arası ,373 4 ,093 ,915 ,455 

Grup içi 26,456 260 ,102   

Toplam 26,829 264    
 

Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 0,915 ve anlamlılık değeri 

p=0,455 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin öğretim elemanı sıklığı ortalaması aylık gelir düzeyine göre 

farklılık göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 

 

Uygulanma Sıklığı 

 N Ortalama Standart sapma 

500 TL ve daha az 19 3,1410 ,31095 

501-1000 TL 77 3,0158 ,30947 

1001-1500 TL 80 3,0465 ,29534 

1501-2000 TL 60 2,9724 ,29161 

2000 TL ve daha fazla 29 2,9946 ,30245 

Toplam 265 3,0219 ,30137 
 

ANOVA 

Uygulanma Sıklığı 

 Kareler 
toplamı 

Serbestlik 
derecesi 

Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

değeri (p) 
Gruplar arası ,490 4 ,122 1,355 ,250 

Grup içi 23,488 260 ,090   

Toplam 23,978 264    
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Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 1,355 ve anlamlılık değeri 

p=0,250 olarak hesaplanmıştır.(p> 0,05) Bu durumda öğrenci algısına göre iletişim 

yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması aylık gelir düzeyine göre farklılık 

göstermemektedir sonucuna varılır. (α=0,05) 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 
İlahiyat Fakülteleri Yüksek Din Eğitiminin yapıldığı, kendi kurumu başta 

olmak üzere,  Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ihtiyaç 

duyduğu personeli yetiştiren bir kurumdur. Burada verilen eğitimin kalitesi tüm bu 

kurumların başarısını doğrudan etkileyecektir. Bu bağlamda İlahiyat Fakültelerindeki 

eğitimin belli bir standarda yükseltilmesi daha iyi ve kaliteli bir seviyeye ulaşması 

için çaba gösterilmelidir.  

 Eğitim öğretimin faaliyetlerinin merkezinde öğretmen, öğrenci ve sınıfın 

olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim elamanı ile öğrencinin ilk karşılaşması ve 

iletişiminin büyük kısmı sınıfta gerçekleşmektedir. Birçok öğrenci sınıf haricinde 

öğretim elamanıyla herhangi bir iletişime girmeden okulunu bitirmektedir. 

Dolayısıyla okuldaki eğitimin kalitesinin büyük oranda sınıfa, sınıfın kalitesinin de 

sınıftaki iletişimin niteliğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. O halde okulda eğitimin 

kalitesini artırmak için öncelikle yapılması gereken şeylerden birisi öğretim 

elamanlarının sınıf yönetimindeki iletişim becerilerinin hangi düzeyde olduğunu 

tesbit edip varsa eksiklikleri gidermeye çalışmak olmalıdır.  

 Çalışmada yukarıda bahsedilen ihtiyaca cevap olmak üzere,  Selçuk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin, aynı fakültede görev 

yapmakta olan öğretim elemanlarının sınıf yönetimindeki iletişim kurma 

davranışlarına ilişkin görüşleri doğrultusunda eksiklikler belirlenip çözüm önerileri 

sunulmaya çalışılmıştır.  

Araştırmamızın dört alt boyutu bulunmaktadır.  

a. Öğretim elemanlarının sözlü iletişim davranışları 

b. Öğretim elemanlarının sözsüz iletişim davranışları 

c. Öğretim elemanlarının yazılı iletişim davranışları 

d. Öğretim elemanlarının dinleme davranışları 

Bu dört alt boyutta yer alan iletişim davranışlarını öğretim elamanlarının ne 

kadarının hangi sıklıkla kullandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  
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 a. Öğretim elemanlarının sözlü iletişim davranışları: 

Öğretim elamanlarının çoğunluğunun iletişim alt boyutları içerisinde en çok 

sözlü iletişimi tercih ettiğini görüyoruz.  

Araştırma sonuçlarına baktığımızda zaman zaman konuşmalarında sıkıcı 

olmanın ve yoruma elverişli cümleler kurmanın dışında öğretim elamanlarının sözlü 

iletişimde oldukça başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.  

 
b. Öğretim elemanlarının sözsüz iletişim davranışları: 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler öğretim elamanlarını sözsüz 

iletişimde de oldukça başarılı bulmaktadırlar.  

Ancak öğrencilere göre öğretim elamanlarının çoğu jest ve mimiklerini 

kullanmakta ve öğrencilerle yakın temas kurmakta başarısızdırlar.  

 
c. Öğretim elemanlarının yazılı iletişim davranışları: 

Öğrenciler, yazılarında zaman zaman görünen gereksiz tekrarlar ve 

okuyucunun yeterlilik düzeyinin üzerinde verilen mesajlar hariç öğretim elemanlarını 

yazılı iletişimde de başarılı  görmektedir.  

 

d. Öğretim elemanlarının dinleme davranışları: 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler öğretim elamanlarını dinleme 

konusunda diğer alanlara oranla daha zayıf bulmaktadırlar. Öğrencilere göre öğretim 

elamanlarının çoğu, çoğu zaman dönüt ve empatik dinlemede başarısızdırlar. 

 

 Öğrencilerin kişisel özelliklerine bakıldığında, öğretim elemanı sıklığı 

ortalaması 

 Cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

 Sınıfına göre farklılık göstermektedir 

 Öğrenim programına göre farklılık göstermektedir 
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 Öğrencinin bölümüne ilişkin memnuniyet düzeyine göre farklılık 

göstermektedir 

 Öğrencinin mezun olduğu lise türüne göre farklılık göstermemektedir  

 Öğrencinin ikamet yerine göre farklılık göstermemektedir 

 Annesinin eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir 

 Öğrencinin babasının eğitim düzeyine göre farklılık göstermemektedir 

 Fakülte tercih sebebine göre farklılık göstermektedir 

 Öğrencinin anne çalışma durumuna göre farklılık göstermemektedir 

 Öğrencinin ailesinin aylık gelir düzeyine göre farklılık göstermemektedir 

 

  Öğrenci algısına göre iletişim yargılarına ilişkin uygulanma sıklığı ortalaması ise 

 Cinsiyete göre farklılık göstermemektedir 

 Öğrencinin sınıfına göre farklılık göstermektedir 

 Öğrenim programına göre farklılık göstermektedir 

 Öğrencinin bölümüne ilişkin memnuniyet düzeyine göre farklılık 

göstermemektedir 

 Öğrencinin mezun olduğu lise türüne göre farklılık göstermemektedir 

 Öğrencinin ikamet yerine göre farklılık göstermemektedir 

 Annesinin eğitim düzeyine göre farklılık göstermemektedir 

 Öğrencinin babasının eğitim düzeyine göre farklılık göstermemektedir 

 Öğrencinin fakülte tercih sebebine göre farklılık göstermektedir 

 Öğrencinin anne çalışma durumuna göre farklılık göstermemektedir 

 Öğrencinin ailesinin aylık gelir düzeyine göre farklılık göstermemektedir 

Dördüncü sınıf öğrencileri, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine göre iletişim 

yargılarının daha az öğretim elemanı tarafından uygulandığını düşünürken, 
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Programdan memnun olmayan öğrenciler, kararsız olan ve memnun olan öğrencilere 

göre iletişim yargılarının daha az öğretim elemanı tarafından uygulandığını 

düşünmektedir. Yine birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretim öğrencilerine göre 

iletişim yargılarının daha fazla öğretim elemanı tarafından uygulandığını 

düşünmektedir. Fakülteyi, kendi isteği ile tercih eden öğrenciler, katsayı engellemesi 

nedeniyle tercih eden öğrencilere göre iletişim yargılarının daha fazla öğretim 

elemanı tarafından daha sık uygulandığını düşünmektedirler. 

Bunun yanı sıra, en fazla uygulanan iletişim yargılarının sözlü ve yazılı 

iletişime ait olduğu, en az uygulanan yargıların ise dinleme biçimi alt boyutuna ait 

olduğu saptanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler öğretim elamanlarını iletişim 

becerileri hususunda genelde başarılı bulmuşlardır. 

 İletişim alt boyutlarına göre genel bir değerlendirme yapacak olursak; sözel 

iletişim boyutunda zaman zaman konuşmalarında sıkıcı olmanın ve yoruma elverişli 

cümleler kurmanın dışında öğretim elamanlarının  oldukça başarılı olduğunu 

görüyoruz.  

Konuşmada sıkıcı olmak bazen konunun özelliği ile alakalı olabileceği gibi 

öğreticide ya da öğrencideki beklenti, yorgunluk, isteksizlik gibi sebeplerden de 

kaynaklanabilir. Mesela, morali bozuk bir öğrenci için öğretmenin anlattığı en güzel 

ders bile sıkıcı gelebilir. Öğretim elamanları sınıfı bu sıkıcılıktan kurtarmak için 

öncelikle öğrenci beklentisine cevap verebilmeli ve sınıfın psiko-sosyal atmosferine 

göre eğitim-öğretim faaliyetinde gerekli tedbirleri almalıdır. Öğretim elamanları 

konuşurken kullandıkları dile dikkat etmeli sıkıcı tekrarlardan uzak, seviyeye uygun, 

akıcı, sade ve yumuşak bir dil kullanma hususunda daha gayretli olmalıdırlar.  

Öğrencilere göre öğretim elamanları konuşmalarında yeterince açık ve net 

değildirler. Halbuki konuşmadaki en önemli şeylerin başında açık, net ve tutarlı 

olmak gelmektedir. Aksi halde yanlış anlamalar çoğalacak, anlatılanı herkes kendi 

duymak istediği şekilde yorumlayacaktır. Bunun önüne geçebilmek için öğretim 

elamanları mümkün oldukça yoruma ve özellikle yanlış anlaşılmaya ve 

yorumlanmaya müsait cümleler kurmaktan sakınmalıdırlar. Ancak söylediğimiz bu 



 164 

şeyler, tarih içerisinde ortaya çıkmış farklı görüş ve düşünce zenginliğinin 

öğrencilere sunulmasına engel teşkil edecek şekilde   yorumlanmamalıdır. Öğretim 

elemanının öğrencilerin ufkunu genişletmek, onları düşünmeye sevk etmek, fikir 

teatisi oluşturmak gibi gayelerle ortay koyduğu değişik yorum ve düşünceler  öğrenci 

tarafından doğru yorumlanmalıdır.  

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler öğretim elamanlarını sözsüz 

iletişimde de oldukça başarılı bulmaktadırlar. Ancak öğrencilere göre öğretim 

elamanlarının çoğu jest ve mimiklerini kullanmakta ve öğrencilerle yakın temas 

kurmakta başarısızdırlar.  

Jest ve mimikler konuşmaya canlılık katar, dikkatleri toplar, düşünce ve 

duyguları destekleyip somutlaştırır,  konuşmayı daha etkili ve anlamlı kılar.  Jestlere, 

mimikler düşünce ve duygu ürünü olduğu için bunları iyi kullanan öğretim 

elamanlarının konuşmalarında duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri kolaylaşacaktır.   

Öğrencilere göre öğretim elamanlarının çoğu ders anlatımında öğrencilerle 

yakın temas kuramamaktadır. Ders anlatımında masada oturmayı tercih eden öğretim 

elamanlarının araya koyduğu bu mesafenin öğrencilerle yakın temasa engel olduğu 

da düşünülebilir. Öğretim elamanları dersi sadece masada oturarak veya ayağa 

kalkmış olsa bile sadece ön sıraların önünde durarak işlememelidir. Zaman zaman 

sıralar arasında dolaşmalı, yakın temasta bulunmalıdır.  Bu öğrencilerin özelikle arka 

sıralardakilerin dersten kopmasını önleyeceği gibi öğretmeni yakınında hisseden 

diğer öğrencilere de güven verecektir. Bu güven öğrencileri öğretmenle iletişime 

cesaretlendirecek,  öğrencilerin derse katılımdan, başarılarına kadar bir çok süreçte 

etkili olacaktır.  

Araştırma sonuçlarına baktığımızda yazılı iletişimde öğrenciler öğretim 

elamanlarının çoğunu genelde başarılı bulmaktadırlar. 

Öğrenciler öğretim elamanı yazısı ile iletmeye çalıştığı anlam okuyanların 

yeterlik düzeyine yeterince  uygun bulmamaktadırlar. Öğretim elemanlarının 

yayınladıkları yazılar zaman zaman okuyucunun belli bir altyapı olmadan 

anlayamayacağı seviyelere kadar çıkmaktadır. Bu noktada öğretim elamanları 

akademik dilden taviz vermeseler de biraz daha sade ve anlaşılır bir üslupla yazmaya 
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özen göstermeli, akademik üslubu anlaşılmaz cümleler kurmak olarak görmemeli,  

öğrenciler de kendilerini geliştirip akademik dile muhatap olacak seviyeye çıkamaya 

çalışmalıdırlar.  

Öğrenciler öğretim elamanlarını yazılarında zaman zaman gereksiz tekrarların 

olduğunu düşünmektedirler. Tekrar eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olsa da 

zamanında ve yerinde ihtiyaç kadar yapılırsa faydalı olmaktadır. Öğretim elamanları 

yazılarında bir şeyi yeri geldiği için tekrar etmek durumunda kamış olsalar bile bunu 

kendi bağlamında ve o bağlama uygun ifadelerle tekrar etmelidirler.  

Araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrenciler, öğretim elamanlarını dinleme 

konusunda diğer alanlara oranla daha zayıf bulmaktadırlar. Öğrencilere göre öğretim 

elamanlarının çoğu, çoğu zaman dönüt ve empatik dinlemede başarısızdırlar. 

İletişimi geri bildirimlerle desteklemek iletişimin kalitesini artıran en önemli 

unsurdur . Dönütü olmayan iletişim anlaşılmamaya ya da yanlış ve eksik anlamalara 

çok müsaittir. Böyle bir iletişim tek taraflı bir aktarımdan ileri gitmez ve bir müddet 

sonra sona ermeye mahkum bir hale gelir. Dönüt  sözlü, yazılı veya beden diliyle bile 

olabilir. Öğrencinin sınıf içinde ders anlatılırken gösterdiği tepkileri birer dönüt 

sayabiliriz. Dönüt zayıfsa öğretim elamanları soru cevap metodunu kullanmakta 

başarısızdırlar diyebiliriz. Öğretim elamanları sadece sınavlarla yetinmemeli, derste 

öncelikle soru cevap metodunu daha çok ve verimli kullanmalı, her derse 

başlamadan geçmiş derslerle ilgili mutlaka geri bildirim almalıdırlar.  

Empatik dinleme ise iletişimde hayati öneme sahip bir diğer husustur. Empatik 

dinleme, bireyin kendini karşısındaki kişinin yerine koyup onun bakış açısıyla onun 

duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. Öğretim elamanları öğrencilerle daha 

fazla empati kurmalı, araya koydukları mesafeleri azaltıp öğrenciye daha yakın olmalı 

ve bunu öğrenciye hissettirmelidirler. Bu noktada öğretim elamanları ile öğrencileri 

ders haricinde de samimi bir ortamda buluşturacak etkinlikler düzenlenmelidir. 

Böylece daha rahat bir ortamda buluşan öğretim elamanı ve öğrenci arasında mesafe 

azalacak iletişim kolaylaşacak bu da sınıftaki iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.  

İletişim becerileri belli bir birikim ve zaman ister bunun için tedbirler çok 

önceden alınmalı ta ilköğretim sıralarından itibaren bu husus üzerinde etkili ve 
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kararlı bir şekilde durulmalıdır. Bunun için gerekirse müfredata özel dersler 

konularak öğrenciler hazırlanmalıdır.  

Elde ettiğimiz sonuçlarla  daha önce yapılmış çalışmalar arasında bir 

değerlendirme yapacak  olursak şunları söyleyebiliriz:  

Günay (2003)’ün çalışmasında öğretmenlerin kendi iletişim becerilerine ilişkin 

algıları değerlendirilmiş ve bu algıların olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.  

Silkü (2002) araştırmasında öğrenci öğretim elamanı iletişimi ele alınmış, 

öğrenci ve öğretim elemanlarının birbirleriyle olan iletişimlerinin düşük düzeyde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Deryakulu (1992) ise çalışmasında öğrenci ve öğretim elamanları arasındaki 

iletişim engelleri üzerinde durmuştur. En önemli engeller olarak sınıfların 

kalabalıklığı ve öğretim elemanlarının demokratik davranmaması olarak tesbit 

edilmiş, bu engellerin akademik unvan, hizmet süresi ve cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılık göstermediği neticesi elde edilmiştir.  

Bolat (1990)’ın araştırmasında ise öğrencilerin öğretim elemanlarıyla rahat 

iletişim kuramadıkları, çekindikleri ortaya çıkmıştır.  

Yukarıda ele aldığımız çalışmalarda genel olarak iletişim zayıflığı göze 

çarpmaktadır. 

Samsa (2005)’nın çalışmasına göre öğrenciler -beklentilerini tamamen 

karşılamamakla beraber- öğretim elemanlarını iletişimde başarılı bulmuştur. Öğretim 

elemanlarının en başarılı olduğu iletişim alt boyutu sözsüz iletişim olurken, en zayıf 

oldukları alan dinleme alt boyutu olmuştur. Cinsiyete, bölüme, memnuniyet düzeyi 

ve sınıflara göre anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Bizim çalışmamızda ise öğretim elemanları genel olarak başarılı bulunmuştur. 

Samsa (2005)’nın araştırmasında öğretim elamanlarının en başarılı olduğu iletişim 

alanı sözsüz iletişim olurken bizim çalışmamızda sözlü iletişim olmuştur. Her iki 

çalışmada da en zayıf alan dinleme olarak ortaya çıkmıştır. Her iki çalışmada da 

bölüme, memnuniyet düzeyi ve sınıflara göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Samsa 

(2005)’da cinsiyete göre de anlamlı farklılık çıkmıştır.  
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ÖNERİLER 

- Öğretim elamanları konuşurken kullandıkları dile dikkat etmeli sıkıcı 

tekrarlardan uzak, seviyeye uygun, akıcı, sade ve yumuşak bir dil kullanma 

hususunda daha gayretli olmalıdırlar. 

- Öğretim elamanları yanlış anlaşılmaya ve yorumlanmaya müsait cümleler 

kurmaktan sakınmalıdırlar. 

- Öğretim elamanları jest ve mimiklerini etkin kullanmakta daha gayretli 

olmalıdırlar.  

- Öğretim elemanları öğrencilerle  daha samimi ve sıcak ilişkiler kurmalı, 

bunun için öğrencilerle yakın temas içerisinde olmalıdırlar. 

- Öğretim elamanları akademik dilden taviz vermeseler de biraz daha sade ve 

anlaşılır bir üslupla yazmaya özen göstermeli, akademik üslubu anlaşılmaz 

cümleler kurmak olarak görmemelidirler. 

- Öğrenciler kendilerini daha da geliştirip akademik dili anlayacak seviyeye 

çıkamaya çalışmalıdırlar.  

- Öğretim elamanları yazılarında gereksiz tekrarlardan sakınmalıdırlar. 

- Öğretim elamanlarını dinleme konusunda kendilerini geliştirmelidirler.  

- Öğretim elemanları iletişimi geri bildirimlerle, dönütlerle  desteklemekte 

kendilerini geliştirmelidirler.  

- Öğretim elamanları öğrencilerle daha fazla empati kurmalı, araya 

koydukları mesafeleri azaltıp öğrenciye daha yakın olmalı ve bunu 

öğrenciye hissettirmelidirler.  

- Bu noktada öğretim elamanları ile öğrencileri ders haricinde de samimi bir 

ortamda buluşturacak etkinlikler düzenlenmelidir. 

- Gerek kişisel gayretlerle, gerekse eğitimini almak suretiyle etkili iletişim 

becerileri elde edilip geliştirilebilir. Bu konudaki eksiklikleri giderecek 

tedbirler alınmalıdır. Bu noktada iletişim becerileri bir ders olarak 
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okutularak verilebileceği gibi, alanında uzman kişilerce düzenlenecek 

kurslar ve seminerler sayesinde de elde edilebilir.  

- Son sınıf öğrencilerine yapılacak anket çalışmalarında sağlıklı neticeler elde 

edebilmek için anketlerin uygulaması mezuniyetine yakın haftalara 

bırakılmamalı,  daha önceleri yapılmalıdır.  

- Bu çalışma gibi öğretim elamanları gözünde öğrencilerin iletişim durumunu 

ele alan çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalar doğrultusunda eksiklikler tespit 

edilip giderilme çareleri aranmalıdır.  

- Bu çalışmanın benzerleri değişik İlahiyat Fakültelerinde yapılmalıdır, böylece 

elde edilen sonuçları yorumlamak daha da kolaylaşacak ve kıyas yapma 

imkanı olacaktır. 
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARINI             

ÖLÇME ENVANTERİ 

 
Sevgili Öğrenciler, 

Bu çalışma, öğretim elemanlarının sınıf yönetimindeki iletişim biçimlerine 

ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde iletişim kurma sürecinde hangi 

davranışlarını gösterdiklerinin görülebilmesi amacıyla bu çalışmada vereceğiniz 

cevaplar araştırma açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın yalnızca bir 

araştırma amacı taşıdığını unutmayarak soruları cevaplayınız. 

Lütfen adınızı belirtmeyiniz. 

Yardımlarınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. 

  

         Fatih ARSLAN 

 

BÖLÜM I.  

Aşağıdaki sorularda size uygun gelen seçenekleri (X) işareti ile işaretleyiniz. 

1. Cinsiyetiniz?  

1  (  ) Kız                               2 (  ) Erkek 

2. Okuduğunuz sınıf?                                             

1 (  ) Birinci            2  (  ) İkinci  3 (  ) Üçüncü          4  (  ) Dördüncü 

3. Öğrenim görmekte olduğunuz program?    

1 (  ) 1. Öğretim        2  (  ) 2. Öğretim 

4. Öğrenim görmekte olduğunuz programdan memnun musunuz? 

1 (  ) Evet memnunum      2 (  ) Kararsızım           3 (  ) Hayır memnun değilim 

5. Mezun olduğunuz lise türü nedir?  

 1 (  ) İmam Hatip İl Merkezi              

 2 (  ) İmam Hatip İlçe Merkezi     

 3 (  ) Anadolu İmam Hatip İl Merkezi      

 4 (  ) Anadolu İmam Hatip İlçe Merkezi 
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6. Hayatınızın çoğu nasıl bir çevrede geçti?  

1 (  ) Köyde      2 (  ) Kasabada 

3 (  ) İlçe Merkezinde    3 (  ) İl Merkezinde 

Anne babanızın eğitim durumu nedir? 

Eğitim Durumu 7. Anne 8. Baba 

Okuryazar değil   

Okuryazar   

İlkokul Mezunu   

Ortaokul Mezunu   

Lise Mezunu   

Yüksekokul Mezunu   

Fakülte Mezunu   

Lisansüstü Eğitim   

 

9. İlahiyat Fakültesini seçmenizde etkili olan faktörler nelerdir? 

1 (  ) Tamamen kendi isteğimle  

2 (  ) Çevrenin yönlendirmesiyle     

3 (  ) Katsayı engellemesi nedeniyle burayı kazandığım için 

4 (  ) Diğer (………………….) 

10. Anneniz çalışıyor mu? 

1 (  ) Evet  2 (  )  Hayır 

11. Ailenizin aylık geliri ne kadardır? 

 1 (  ) 500 TL ve daha az 

 2 (  ) 501- 1000 TL 

 3 (  ) 1001-1500 TL 

 4 (  ) 1501- 2000 TL 

 5 ( ) 2000 TL ve daha fazla 
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BÖLÜM II. ÖĞRETİM ELEMANLARININ İLETİŞİM KURMA 
SÜRECİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN ALGI VE BEKLENTİLERİ 

Bu bölümde öğretim elemanlarının göstermekte oldukları iletişim 
davranışlarıyla ilgili maddeler yer almaktadır.   Öğretim elemanlarının iletişimde 
sergilediği davranışların sıklığı ve öğretim elamanlarından ne kadarının bu 
davranışları gösterdiği ilgili iki bölüm verilmiştir. Uygun olan seçeneği her iki bölüm 
için de ayrı ayrı (X) işareti ile işaretleyiniz. 

 

Sol sütundaki 
davranışları 

öğretim 
elemanlarının ne 

kadarı 
gösteriyor? 

Sol sütundaki 
davranışları 

öğretim 
elemanları hangi 

sıklıkla 
gösteriyor? 

 
 

H
ep

si
 

Ç
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1 Ders anlatırken jest ve mimiklerini kullanır.          

2 İletişim esnasında sürekli başka şeylerle uğraşır.          

3 Yazılarında, kurduğu cümleler anlamlıdır.          

4 Konuşurken zengin bir kelime hazinesine sahiptir.          

5 Konuşmalarında konunun içeriği net bir şekilde anlaşılır.          

6 Ders anlatırken yüzü hep tahtaya dönüktür.          

7 İletişimi geri bildirimlerle (dönütlerle) destekler.          

8 Dinlerken karşısındaki kişiyle empati kurar.          

9 Başkalarının fikirlerine saygı gösterir.          

10 Kendisine yöneltilen sorulara açık ve net cevaplar vermekten kaçınır.          

11 Kıyafetlerinin bulunduğu ortama uygun olmasına özen gösterir.          

12 Ders anlatırken öğrencilere yakın bir mesafede durmaya özen gösterir.          

13 Yazılarında çok fazla yazım hatası bulunur.          

14 Dersi normal süresinden fazla işler.          

15 Konuşma esnasında sürekli araya girerek, karşısındaki kişinin konuşma hakkını 
elinden alır. 

         

16 Öğrencilerle göz teması kurar.          

17 Konuşurken laf kalabalığı yapmamaya özen gösterir.          

18 Konuşurken kullandığı dil, anlaşılabilir nitelikte açık, net ve kesindir.          

19 Konuşurken kurduğu cümleler anlamlı değildir.          

20 Yazılarında gereksiz tekrarlarla yazılarını uzatmamaya özen gösterir.          

21 Yumuşak, rahatlatıcı ses tonuyla hitap eder.          
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Sol sütundaki 
davranışları 

öğretim 
elemanlarının 

ne kadarı 
gösteriyor? 
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davranışları 

öğretim 
elemanları hangi 

sıklıkla 
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22 Yazılarında kullandığı kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun olmasına özen 
gösterir.          

23 Ders anlatırken çok önemli noktaları sözcük ve ifadelerle yineler.          

24 Yazılarında geniş bir sözcük dağarcığına sahiptir.          

25 Kelimeleri seçerken karşısındaki kişilerin algılama düzeyini gözardı eder.          

26 Konuşma esnasında sürekli duraksayarak (a, e, ı gibi seslerle) konuşmanın akıcılığını 
bozar.          

27 Konuşurken kurduğu cümleler yoruma yer bırakmayacak derecede açıktır.          

28 Ders anlatırken önemli noktalan vurgulamadan geçer.          

29 Ders anlatırken soyut kavranılan somutlaştırmaktan kaçınır.          

30 Öğrenciler kendisiyle birebir görüşmek istediklerinde onları dinlemeye hazırdır.          

31 Yazılarında uygun sözcükleri uygun yerlerde kullanır.          

32 Ders sırasında çabuk ve telaşlı hareket eder.          

33 Yazının içerik düzenine özen gösterir.          

34 Konuşmasında kullandığı cümleler dinleyenleri, sıkılmadan dinlemeye sevk edecek 
niteliktedir.          

35 Yazının biçimi (görünümü) okuyanı yorar.(Karışık, düzensiz bir sayfa yapısı vardır.)          

36 İletişim esnasında başka işlerle ilgilenmeden yalnızca karşısındaki kişiye odaklanır.          

37 Yazıyı kısa tutmaya çalışırken anlam boşluklarına(ifade eksikliklerine) yol açar.          

38 Ders esnasında alaycı tavırlarla karşısındaki kişiyi kırar.          

39 Karşısındaki kişiyi dinlemek yerine sürekli eleştirir.          

40 Konuşurken kullandığı kelimeler dil bilgisi kurallarına uygun değildir.          

41 Konuşmasında gereksiz sözcükleri kullanmaktan kaçınır.          

42 Yazısı ile iletmeye çalıştığı anlam okuyanların yeterlik düzeyine uygundur.          

 

 

 


