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Ö RENC LER N SINIFTA Ö RETMENLER ZOR DURUMDA BIRAKMAK Ç N
KULLANDIKLARI YÖNTEMLER

THE METHODS THE STUDENTS USE IN THE CLASSES TO PUT THE TEACHERS
IN A DIFFICULT SITUATION
Bayram ÖZER•
Öz
Sınıf içi ili kilerde ö retim ve yönetimin etkili olabilmesi için olumlu dil kullanılması
ara tırmalar sonucunda ula ılan bir bilgidir. Uygulamalar da göstermektedir ki, özellikle ö retmenin
sınıfın yönetimi esnasında kullandı ı olumlu dil, ö renci davranı larını ve dolayısıyla sınıf atmosferini
olumlu yönde etkilemektedir. Sınıf ortamında ö rencilerin davranı larını yönetmenin önemli bir boyutu
duyguların yönetilmesidir. Duyguların yönetilmesinin en kolay yöntemi ise olumsuz duyguların ortaya
çıkmasına neden olan ö retmen davranı larının mümkün oldu u kadar ortadan kaldırılmasıdır. Sınıfta
istenmeyen ö renci davranı larının önemli bir kısmı ö rencinin dersin i leni i ile ilgili tepkilerinden
ortaya çıkıyor olması bilinse de, bazı davranı larda bizzat ö retmenin ahsına kar ı tepki olarak ortaya
çıkmaktadır. Bazı durumlarda ö renciler ö retmeni zor durumda bırakmak için kasten çok farklı
ekillerde istenmeyen davranı lar sergilemektedirler. Bu davranı lar ö retmenden kaynaklanan
istenmeyen ö renci davranı ları olarak isimlendirilirler. Bu ö renci davranı ları di er istenmeyen ö renci
davranı ları gibi yönetilemezler. Çünkü ö rencinin bilerek ve isteyerek yaptı ı davranı lardan
olu maktadırlar. Bu yüzden istenmeyen ö renci davranı larını ö rencilerin kasıtlı olarak yaptıkları ve
herhangi bir kasıt olmadan dikkatin da ılması ve dersin monotonla masından kaynaklananlar olarak iki
ayrı bölümde ele almak mantıklı olabilir.
Bu yüzden ara tırmada ö rencilerin bilerek ve isteyerek ö retmeni sınıfta zor durumda
bırakmak amacıyla yaptıkları davranı lar ve kullandıkları yöntemler incelenmi tir. Ara tırmada betimsel
yöntem kullanılmı ve ilkö retim ö rencilerinin bilerek ve isteyerek ö retmenleri zor durumda bırakmak
için kullandıkları yöntemler ya da di er ö rencilerin kullandıkları yöntemler açık uçlu soruların oldu u
nitel görü me formuyla belirlenmeye çalı ılmı tır. Ara tırmadan elde edilen verilere göre ö renciler
ö retmenleri sınıfta zor durumda bırakmak için her zaman mantıklı bir gerekçe aramamaktadırlar ve
böyle oldu unu da itiraf etmektedirler. Bazı durumlarda sadece e lence olsun diye veya kendilerini
çevrelerindeki arkada larına ispatlamak için ö retmeni sınıfta gülünç ya da zor durumda bırakacak farklı
yöntemler kullandıklarını ifade etmektedirler. Bunlardan en çok kullanılanları unlardır; Sürekli
ö retmenin sözünü kesmek, dersle alakası olmayan sorular sormak, de i tirilmi ve tuzak sorular sormak,
sürekli anlamadı ını söyleyerek zaman kaybettirmek, dersten sıkıldı ını belli edecek sesler çıkararak
ö retmenin dikkatini ve motivasyonunu bozmak.
Anahtar Kelimeler: Ö retmeni Zor Durumda Bırakmak, Ö rencilerin Kasıtlı stenmeyen
Davranı ları, Ö renci Davranı ları, Sınıf Yönetimi.
Abstract
One of theimportantcomponents of management of studentbehavior in theclassroom is
managingtheiremotions.
Theeasiestwaytomanageemotions
is
removingteacherbehaviorsthatcausestudents’
negativeemotions.
Although
it
is
knownthatsomeimportantpart
of
theundesirablestudentbehaviors
in
theclassroomarestudents’
reactionstothemethod of teaching, someundesirablebehaviorsarereactionsforteachers’ personality.
Inthatsituation,
students
can
behaveundesirablyto
put
teachers
in
a
difficultposition.Thesebehaviorsarecalled as undesirablestudentbehaviorsarisingfromteachers. They can
not be managed as theotherundesirablestudentbehaviors can. Becausetheycomprised of
consciousandintendedbehaviors.
That is thereasonwhythisstudyexaminedintendedandconsciousbehaviors of studentswhichaimto
put teachers in a difficultposition in theclassroom. Descriptivemethod is used in
thisstudyandqualitativeinterview
form
whichincludesopen-endedquestions
is
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alsousedtoidentifymethodsthatprimaryschoolstudentsuseto put teachers in a difficultpositionortheothers’.
Accordingtotheresults of thisresearch, students do not always put theirteachers in difficultpositionbased
on
reasonablegroundsandtheyalsoadmit
thisfact.
Insomecasestheyexpressedthattheyusedifferentwaystomakefun of theirteachersortoleavethem in an
embarrassingsituationjustforfunwithoutanyreasons. Themostcommonlyways can be listed
as
interruptingteacher, askingnon-relatedquestions, askingmodifiedtrickquestions, consuming time
bysayingthattheydon’tunderstandthesubject,
distractingtheattentionanddemotivation
of
theirteacherbymakingsomekind of weirdvoices in whichtheyshowthattheyarebored.
Keywords: Classroom Management, Students’ Behaviors, UndesirableIntentionalStudents’
Behaviors, to Put Teachers in a DifficultPosition

GR
nsanların bir arada ya amasının temelindeki
neden, hayatı birbirleri için kolayla tırmaktır (Ba ar,
1999: 92). Bu temel toplumsal kural sınıf için de
geçerlidir. Sınıfın sosyal bir ortam oldu u dü ünülürse,
ö retmen ve ö rencilerin bu sosyal çevre içerisinde bir
çatı maya sebep olmadan asgari derecede de olsa
birlikte ya amanın gerektirdi i kurallara uygun
davranması gerekmektedir. Sınıfın ko ulları insanın
do asındaki özgür olma iste ine çok uygun de ildir. Bu
yüzden ço unlukla ö renciler, bazen de ö retmenler
sınıf düzeninin bozulmasına sebep olan davranı lar
sergileyebilirler. Özellikle ö rencilerden kaynaklanan ve
düzenin bozulmasına yol açan istenmeyen davranı lar
kar ısında ö retmenler etkin ba açıkma becerilerine
sahip de illerse, hem ö retmende strese hem de
ö rencide derse kar ı so uklu a sebep olabilir.
Sınıfı
organize
etmek,
ö rencilerin
kritik
davranı larını yönetmek ve olumlu ö renme çıktılarına
ula mak için ö retmenlerin yetenekleri çok önemlidir.
Ö retmenin ses ve mimiklerini iyi kullanması iyi
yönetimi garanti etmese de iyi yönetim için çevresel
artların uygun olmasını sa lar. Sınıfın etkile ime açık
olması ve ö rencilerin etkin olması problemleri
tamamen ortadan kaldırmayabilir ancak etkili ö retimi
artırır
ve
istenen
davranı ları
güçlendirir
(Emmer&Stough, 2001).Özellikle küçük ya lardaki
çocuklar e itimlerinin ilk yıllarında daha önce
bilmedikleri ve kar ıla madıkları bir takım kurallarla
kar ıla ırlar. Bu kurallardan dolayı okullar çocukların
toplumsal ve sosyal kuralları en somut ekilde
hissetmelerine sebep olur (Fındıkçı, 1989). Bu noktada
okulun bütün birimleriyle ve özellikle ö retmen
aracılı ıyla ilgili kural ve prensipleri ö rencilere olumlu
disiplin kurallarını kullanarak kazandırması çok
önemlidir.
Ö rencilerin okul dı ı hayatları için de geçerli ve
önemli olan sınıf kurallarının kazandırılmasında,
ö retmenlerin güçlü bir sınıf yönetimi becerisi
geli tirebilmesi için öncelikle olumlu sosyal davranı lar

üzerinde durması gerekir. Tek ba ına yeterli olmasa da
olumlu sosyal davranı lar sınıfın etkin yönetimi ve
istenmeyen davranı ların ortaya çıkmasını önlemek için
oldukça etkili olabilir (Oliver&Reschly, 2007: 9). Sınıf ve
ö rencilerin davranı larının yönetilmesinde kurallar
önemlidir ancak sınıftaki bütün eylemleri kurallara
ba lamak çok etkin bir yönetim anlayı ı de ildir. Bütün
istenmeyen davranı lara bir kural ve beraberinde
yaptırımla müdahale etmek sınıfı iyi yönetmek
anlamına gelmez. Dahası sınıfın düzenini daha fazla
bozar ve ö retimin kalitesini dü ürür. Bunun yerine
kendili inden kaybolacak davranı lara de il de, di er
ö rencileri ve ö retmeni etkileyen ve sınıfın düzenini
bozan davranı lara müdahale etmek ve bu davranı ların
ortadan kaldırılması için uygun yöntemler geli tirmek
gerekir. stenmeyen davranı lara müdahale etmek için
de mümkün oldu u kadar olumlu sosyal davranı lar
kullanmak ve olumlu disiplinle davranı ları yönetmek
i e yarayabilir.
Ö retmenlerin sınıfta hangi davranı lara müdahale
ettikleri onların beklentileri ile ilgilidir. Ö retmenler
sınıf içerisinde kendileri için belirlemi oldukları bir
takım beklentilere göre davranırlar ve ö rencilerin de bu
beklentilere uygun davranmasını isterler. Ö retmenler
gibi ö rencilerde sınıfta bir takım beklentilerle hareket
ederler ve ö retmenlerinin beklentilerine uygun
davranmasını isterler. Kar ılıklı olarak beklentiler
kar ılanıyorsa çok sorunla kar ıla ılmaz, aksi durumda
istenmeyen pek çok davranı
ortaya çıkabilir
(Good&Brophy, 2002). Bu yüzden hem ö retmenin
beklentilerinin, hem de ö rencilerin beklentilerinin
dersin ba ında belirlenmesi ve kar ılıklı olarak bilinmesi
önemlidir. Aksi halde ne ö renciler nasıl davranmaları
gerekti ini, ne de ö retmenler hangi yöntemleri ve
kuralları uygulayacaklarını do ru belirleyemezler.
Dolayısıyla her iki tarafında süreç içerisinde devamlı
olarak
beklentilerinin
kar ılık
bulmamasından
kaynaklanan sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlar
ö rencilere ceza ve yaptırım olarak geri dönerken,
ö retmenler ise, ders içerisinde ö retimin yanında bir i
yükü getirir ve ders zamanını etkin kullanamamasına
neden olur.
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Good&Brophy (2002) ö retmenlerin ö rencilerde
olumlu beklenti olu turması için u ileti im fırsatlarını
kullanmalarını önermektedir.
1. “Ö renmek için burada olmaktan oldukça
mutluyum” diyen bir gülümseme ile sınıfa girmek
2. Zor ama ula ılabilir hedefler belirleyerek,
ö rencilerin hedeflere ula ması için yeterli zaman
tanıyın
3. Ö rencilerin geçmi teki ö renme ba arılarını
tanıyarak gelecekteki ba arısını tahmin etmek.
4. Ö renme esnasında ipuçları ve peki tireçlerle
yardımcı olmak.
5. Ö rencilerin ö renmek için sordukları soruları
takip etmek.
6. Dü ük ba arılı ya da yüksek ba arılı ö rencilerin
(kız ve erkek ö renciler için de geçerli) ba arıya
ula ması için e it davranmak.
7. Ö rencilere verilen görevleri
(Good&Brophy, 2002).

takip

etmek

Sınıfta ya da sosyal hayatta ço u sorunun ileti im
hatalarından kaynaklandı ı dü ünülürse, ö retmenlerin
sınıfta ö rencilerle iyi ileti im kurması ve onları ders
boyunca
me gul
etmesi
olumsuz
davranı ları
önleyebilir. Bunun bir ba ka yolu ise sınıfı iyi tanıyarak
ve
ö rencilerin
hazır
bulunu luk
seviyelerini
belirleyerek dersi planlamaktır ki, en az iyi ileti im
kadar etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Bunların
yanında sınıf yönetimiyle ilgili bazı teorik bilgilerde
ö retmenlerin i lerini kolayla tıracaktır.
Sınıf yönetimi için yedi strateji:
1. Etkili bir ö renme ortamı olu turma
2. Sınıf kurallarının olu turulması
3. Motivasyonu destekleyen bir ortam olu turma

ö retmenin e itlik anlayı ı ve uygulamasına, çevre ve
durumun etkisine göre de i ti ini ifade etmektedir.
Ö renciler ö retmeni kabullendi inde ve sınıfın
lideri olarak benimsediklerinde, ö retmenlerin sınıfta
u ra ması gereken ço unlukla ö retim i idir. E er
ö retim i ini de iyi yapıyorsa, bir ba ka deyi le alanına
hâkim ve bilgileri ö rencilere kazandırmak için uygun
yöntem ve teknikleri kullanabiliyorsa, davranı
yönetmek, sorun çözmek, krizi gidermek vb. i lerle çok
fazla u ra mak zorunda kalmaz. Sınıf ö retmenle
ö renci arasında bir mücadele alanı de il, e lenceli,
de erli ve samimi ili kilerin oldu u, her iki tarafında
beklentilerinin kar ılandı ı bir sosyal ortam haline gelir.
Bunun tersine ö retmen ö rencileri dikkate
almıyor, özgürlüklerini kısıtlıyor, ki isel haklarını
engelliyor, sınıfta dalga geçiyor, dersi etkili ve
etkile imli hale getiremiyor ve ileti imi bir mücadele
haline getiriyorsa, ö renciler buna tepki vereceklerdir.
Ö renciler böyle durumlarda ö retmenin açı ını
arayacak ve zor durumda bırakmak için bütün bilinen
yöntemleri kullanacaktır. Çünkü ö rencilerin sevmedi i
ö retmenleri sınıfta devamlı zorladıkları ve test ettikleri,
bunun için de ço unlukla olumsuz davranı ları
kullandıkları bilinmektedir.
Bu bilgiler ı ı ında ara tırmada farklı ö renim
kademelerindeki ö rencilerin ö retmenlerini sınıfta zor
durumda bırakmak için kullandıkları yöntemler
incelenmeye
çalı ılmı tır.
stenmeyen
ö renci
davranı ları olarak isimlendirilebilecek bu davranı lar,
ö rencilerin daha çok kasıtlı olarak ö retmenlerini hedef
alan davranı larıdır. Ya da ö retmenlerin kasıtlı olarak
yapıldı ını dü ündükleri davranı lardır. Bu açıdan
literatürde istenmeyen ö renci davranı ları üzerine
yapılan çok sayıda ara tırmaya paralel fakat bir derece
farklı olan bu ara tırmayla ara tırmacı ve ö retmenlerin
yararlanabilece i önemli veriler elde edilecektir. Bu
yönüyle ara tırma önem arz etmektedir.
Ara tırmanın Amacı

4. Her dakikayı de erlendirme
5. Herkesi me gul etme
6. Ö rencilere ya am becerilerini ve iyi ö renme
alı kanlıkları kazandırma
7. Yaratıcı olma (PeaceCorps, 2002: 42-61).
stenmeyen ö renci davranı ları ö retmenlerin
bakı açılarına göre de i iklik göstermektedir. Bir
ö retmen için kesinlikle kabul edilmez olan bir davranı
bir
di eri
için
kabul
edilebilir
olarak
de erlendirilebilmektedir (Bozda on, 2003: 73). Gordon
(2001) bu durumu ö retmenin kabul penceresi olarak
tanımlamakta ve kabul çizgisinin yukarıya da a a ı
hareket edebildi ini açıklamaktadır. Bu hareketlili in ise
ö retmenden ö retmene de i en bakı
açısına,

Bu ara tırmanın amacı; ilkokul ö rencilerinin sınıfta
ö retmenleri zor durumda bırakmak için yaptıkları
davranı lar ve kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Bu
do rultuda a a ıdaki sorulara cevap aranmı tır;
• Ö rencilerin ö retmenleri sınıfta zor durumda
bırakmak için kullandıkları yöntemler ile ilgili
ilkö retim ö retmenlerinin görü leri nelerdir?
• Ö rencilerin ö retmenleri sınıfta zor durumda
bırakmak için kullandıkları yöntemler ile ilgili
ilkö retim ö rencilerinin görü leri nelerdir?
• Ö rencilerin ö retmenleri sınıfta zor durumda
bırakmak için kullandıkları yöntemler kar ısında
ö retmenlerin hangi yöntemleri kullandıkları

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 7 Sayı: 31
Volume: 7 Issue: 31
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

709
konusunda ilkö retim ö retmenlerinin görü leri
nelerdir?
• Ö rencilerin ö retmenleri sınıfta zor durumda
bırakmak için kullandıkları yöntemlerle ilgili
ilkö retim ö retmenlerinin görü ve önerileri
nelerdir?
Yöntem
Ara tırma ilkö retim ve lise ö retmenlerine açık
uçlu soruların oldu u görü me formu kullanılarak
yapılan yüz yüze görü me eklinde yürütülmü tür. Bu
açıdan nitel özellik ta ıyan ara tırmada durum çalı ması
deseni dikkate alınmı tır (Yıldırım ve im ek, 2006).

ö retmenlere hem de ö rencilere aynı
bulundu u görü me formu uygulanmı tır.
Bulgular

Ara tırmanın birinci alt amacında ö rencilerin
ö retmenleri sınıfta zor durumda bırakmak için
kullandıkları
yöntemler
ile
ilgili
ilkö retim
ö retmenlerinin görü leri belirlenmi ve Tablo 1’de
verilmi tir.
Tablo1: Ö rencilerin Ö retmenleri Sınıfta Zor Durumda Bırakmak çin
Kullandıkları Yöntemler le lgili lkö retim Ö retmenlerinin
Görü leri
Sıra
Ö rencilerin kullandı ı yöntemler
f
1

Evren ve Örneklem
Ara tırmanın evrenini 2012 yılında Hatay li l Milli
E itim Müdürlü ü tarafından düzenlenen I. Yerel
Ö retmen Kongresine katılan toplam 400 sınıf
ö retmeni ve Hatay il merkezinde bulunan 10
ilkö retim
okulunun
5.
Sınıf
ö rencileri
olu turmaktadır. Örneklem seçiminde “kolay ula ılabilir
durum örneklemesi” kullanılmı tır. Bu yöntem
ara tırmacıya yakın ve eri ilmesi kolay olan bir durumu
seçmesini sa lar (Yıldırım ve im ek, 2006). Buna uygun
olarak Hatay ili Milli E itim Müdürlü ünün düzenlemi
oldu u I. Yerel Ö retmen Kongresine gönüllü olarak
katılan ilkö retim ö retmenleri içerisinden görü me
formunu doldurmak için zaman ayırmaya istekli olan 50
ilkö retim ö retmeni seçilmi tir. Ö renciler ise yüksek
lisans ö rencileri yardımıyla belirlenmi ve görü me
formunu doldurmaları sa lanmı tır. 2011 – 2012
e itim/ö retim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü lkö retim Anabilim Dalında
yüksek lisans yapan 10 sınıf ö retmeni görev yaptıkları
okullarda belirledikleri be er ilkö retim 5. sınıf
ö rencisiyle (toplam 50 ilkö retim 5. Sınıf ö rencisi)
görü me formlarını doldurmu lardır. Görü meler
sonrasında elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutulmu tur. Buna göre bütün görü me formları ve her
bir soru okunarak ö retmen ve ö rencilerin ifade
ettikleri görü ler ve yöntemler belirlenmi , bu
yöntemlerle ilgili ifade ve benzerlik konusunda
de erlendirme ve analizlerden sonra tablola tırılarak
yorumlanmı tır.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Verileri toplamak için üçer tane açık uçlu sorunun
bulundu u iki ayrı görü me formu kullanılmı tır.
Görü me formlarında bulunan sorular; Ö rencilerin
ö retmenlerini sınıfta zor durumda bırakmak için
kullandıkları yöntemler nelerdir?, ö retmenlerin
ö rencilerin kullandıkları yöntemler kar ısındaki
tepkileri nelerdir? ve eklemek istedi iniz görü ve
önerileriniz nelerdir?
eklinde olu mu tur. Hem

soruların

21
9

4

Dersle alakası olmayan, zor ve de i tirilmi sorular
sormak
Sürekli bir eyler için izin istemek
Farklı konularda sohbet açarak zaman geçirmeye
çalı mak
Devamlı birilerini ikâyet etmek

5

Devamlı ö retmenin sözünü kesmek

6

6

Telefonla u ra ıp dikkat da ıtmak

6

7

Hastalandım numarası yapmak

5

8

4

9

Sürekli aynı soruyu anlamadıklarını söyleyerek zaman
geçirmek
Ba ını sıraya koyup uyuyor gibi davranmak

4

10

Bayan ö retmenlere iltifat etmek

4

11

4

12

Sık sık defterlerini gösterip do ru yazıp yazmadıklarını
sormaları
En ufak bir yanlı ı ö retmenin yüzüne vurmak

13

Ö retmenin ayrım yaptı ını iddia etmek

2

14

De i ik mimik ve hareketlerle dikkat da ıtmak

2

15

2
1

17

Farklı sesler çıkarmak (hayvan sesleri ve anlamsız
sesler)
Gereksiz ve saçma isteklerde bulunma (ö retmenim
dı arı çıkalım gibi)
Aile ile ilgili özel durumları sınıfa yansıtmak

18

Özellikle müfetti derste iken gürültü yapmak

1

19

Ö retmenle inatla mak

1

20

Bir konuyla ilgili seviyesinin üstünde bilgilere ula ıp,
ö retmenden daha fazlasını istemek
Gerekli olan araç – gereci ailesinin almadı ını söylemek

1

Toplam

120

2
3

16

21

36

6

3

1

1

Tablo 1’de görüldü ü gibi ö renciler sınıfta
ö retmenlerini zor durumda bırakmak için en çok zor,
de i tirilmi , daha önceden ba ka ö retmenlere
çözdürülmü ve tuzak soruları kullanmaktadırlar. Daha
sonra en sık kullandıkları yöntem sürekli bir eyler için
izin istemektir. Tabloda görülen yöntemlerin birço u
istenmeyen davranı lar olarak da kar ımıza çıksa da,
burada ö rencilerin kasıtlı olarak kullandıkları
yöntemler kastedilmektedir. Farklı konularda sohbet
açmak, devamlı birilerini ikâyet etmek, devamlı
ö retmenin sözünü kesmek, cep telefonuyla u ra ıp
dikkat da ıtmak ve hastalandım numarası yapmak
di er en sık kullanılan yöntemlerdir.
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Tablo2: Ö rencilerin Ö retmenleri Sınıfta Zor Durumda Bırakmak çin
Kullandıkları Yöntemler le lgili lkö retim Ö rencilerinin Görü leri
Sıra Ö rencilerin kullandı ı yöntemler
f
1
18
Dersle alakası olmayan, zor ve de i tirilmi sorular
sormak
2
13
Derste ders dı ı konular açmak
3

bırakmak
için
kasıtlı
olarak
kullanılmaktadır.Ö retmenler ise toplam 21 farklı
yöntemin kullanıldı ını ifade etmi lerdir (Tablo 1).
Tablo 3: Ö rencilerin ö retmenleri sınıfta zor durumda bırakmak için
kullandıkları yöntemler kar ısında ö retmenlerin hangi yöntemleri
kullandıkları konusunda ilkö retim ö retmenlerinin görü leri
Sıra
Ö retmenlerin kullandı ı yöntemler
f

12

4

Ders süresi boyunca ö retmenin açı ını yakalamaya
çalı mak
Hasta numarası yapmak

5

Laf dala ı yapıp üste çıkmaya çalı mak

9

6

5

8

Ö rencinin anlamazlı a yatması, “ö retmenim böyle mi
yani” gibi sorular sorması
Hocam bu gün çok ıksınız, hocam çok güzel
olmu sunuz ya da hocanın do um gününü kutlamak
bahanesine dersi kaynatmak
Yersiz espriler yapmak

9

Ö retmenin hatalarını üstelemek

4

10

Hadi birlikte yapalım demek

2

10

Ö retmenin ilgisini da ıtacak her türlü davranı ları
kullanmak
Ö retmeni kendi isteklerini yapmaya zorlamak

4

11

Davranı larını açıklamalarını istemek

1

12

Ö renciyi gözlemek, davranı larının do ru olup
olmadı ını anlatmak
Bazen açıklayıcı bazen de tepkili olmak

1

1

16

Soruların daha sonra alınaca ını söyleyip zaman
kazanmak
Zamanı gelince ö renirsiniz demek

17

Dersle ilgisiz eyler derste konu ulmaz demek

1

18

1

7

11

10

5

5

3

1

De i ik sorumluluklar verme

9

2

Konuyu ödev olarak vermek

9

3

Görmezden gelme

6

4

Sabırla kar ılamak

4

7

Ödül ve ceza kullanmak

4

8

Ö renciyle bireysel görü mek

4

9

Veliyle ileti im kurmak

3

12

Arkada larına uygunsuz akalar yapmak, sata mak

2

13

13
14
15
16

2
1
1
1

15

17

Ö retmenin özel hayatıyla ilgili yersiz konu malar
Ö rencinin oflayıp durması
Derste sakız çi neyerek ö retmeni sinir etmek
Ö retmenin kılık kıyafetiyle ilgili anlamsız yorumlar
yapmak
Ö retmenin ses tonuyla dalga geçmek

18

Ö retmeni tehdit etmek

1

19

Özel meselelerin sınıf ortamında payla ılmasının do ru
olmadı ı söylemek
Bu konuda farklı kaynaklardan yararlanabilirsin demek

1

20

Daha küçüksün, sonra ö renirsin demek

1

Yanlı ımı üstelediklerinde ö rencilerin gözüne bakarak
ve sesimi yükselterek konuya devam etmek
Soru sorarak dikkatlerini derse çekmeye çalı mak

1

19

Ö retmeni daya a te vik etmek

1

20

Ö retmeni kı kırtacak ekilde konu mak

1

21

21

Ö retmenin hastalı ından faydalanmak

1

22

22

Ö retmenin ö rencinin ba ını ok aması ya da temas
kurması durumunda bu ö retmen bana ilgi gösteriyor
gibi yakı tırmalarda bulunmak
Ö retmenin ö rencilere farklı davranması durumunda
torpil yapılıyor diye ikâyette bulunup olayı saptırmak
Ö retmenin duygusallı ından yararlanıp, a latmak

1

23

23
24
25
26
27
28

29
30

1
1

Ö retmenin hiçbir ey bilmedi ini söyleyerek veliye
ikâyet etmek
Ö retmeni utandıracak davranı lar sergilemek

1

Ö retmeni denemek için oyunlar oynamak (a k
mektubu gibi)
Di er ö retmenlerin konusunu açarak ö retmenin
uygun olamayan bir eyler söylemesini sa lamak ve
bunu di er ö retmenlere ula tırmak
Kopya çekiyor gibi yaparak ö retmene yakalanmak ve
ö retmen kızdı ında haksız duruma dü ürmek
Ö retmenin cinsiyetine göre aynı cinse torpil geçiyor
muamelesi yaparak ö retmeni sıkı tırmak
Toplam

1

1

1

1
1
109

Tablo 2a’dan anla ıldı ı gibi ö renciler de
ö retmenlerini sınıfta zor durumda bırakmak için
soruları
kullandıklarını
ifade
etmektedirler.
Ö retmenlerin görü leri ile benzer olan di er ö renci
görü leri ders dı ı konularda sohbet açmaya çalı mak,
hastalandım numarası yapmak ve ö retmenin açı ını
yakalamaya çalı maktır.Tabloya göre 30 farklı yöntem
ö renciler tarafından ö retmenleri sınıfta zor durumda

24

Gere inden fazla tekrar istendi inde sonrası için
randevu vermek
MEB’in tavsiyelerini kullanmak.Kötü niyet oldu u
anla ılırsa uyarı, rehber ö retmen, disiplin kurulu
faktörlerini sırasıyla kullanmak
Toplam

1

1

1

1

1

50

Ö rencilerin
ö retmenleri
zor
durumda
bırakmak için kullandıkları yöntemler kar ısında
ö retmenler ço unlu u anlık tepkilerden olu an ve
planlanmamı
yöntemleri
kullandıklarını
ifade
etmi lerdir. Bu yöntemler içerisinde en çok dikkat çeken
de i ik sorumluluklar vermek ve konuyu ödev olarak
vermek
eklindeki
yöntemlerdir.
Tablodaki
yöntemlerden anla ıldı ı gibi ö retmenler daha çok
ö rencilerin tuzak soruları kar ısında kullandıkları
yöntemleri belirtmi lerdir. Di er yöntemlere kar ı nasıl
tepki verdikleri anla ılamamaktadır. Di er bir ifadeyle
di er davranı lar kar ısında ö retmenler anlamlı ve
yeterli tepkiler verememektedir.
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Tablo 4: Ö rencilerin ö retmenleri sınıfta zor durumda bırakmak için
kullandıkları yöntemlerle ilgili ilkö retim ö retmenlerinin görü ve
önerileri
Sıra
Ö retmenlerin görü veönerileri
f
1

Veliler ö rencileri ile ilgili e itilmeli

1

2

1

6

Seminer vb. etkinliklerle ö rencilerin okulda nasıl
davranmaları gerekti i ö retilmeli
Çocuklar sınıfta azarlandı ında ya da enerjisini atacak
bir ey bulamadı ında tepki olarak ö retmeni hedef
alıyorlar, ö retmenler bu yüzden yapıcı davranmalı
Bu tür sorunların en iyi çözümü programlara ahlaki ve
etik temalar eklenmesidir
Ö renci ö retmenini sever, samimiyetine ve iyi niyetine
inanırsa dersi ba aramasa bile çabalar, saygı duyar
Ö retmenler ö rencilerin güvenini kazanmalı

7

Ö renci ö retmen birlikte çalı ma süresi çok olmalı

1

8

Sınıfta sevgi ortamı yaratılmalı

1

9

Ö retmenler ö rencilerle ders dı ında zaman geçirmeli

1

10

Ö retmenlere sınıf içi hakimiyet, çocuk psikolojisi,
empati gibi konularda hizmetiçi e itim verilmeli
Sınıf mevcutları azaltılmalı

1

3

4
5

11

1

1
1
1

1

12

Sınıfta ö renciler için etkinlik alanı olmalı

1

13

Ö rencinin yaparak ö renmesini destekleyecek ortamlar
hazırlanmalı
Derse her zaman hazırlıklı gelinmeli

1

1

16

Ö renciye iyi not verirsen ne yaparsanız yapın sesini
çıkarmıyor
dareciler ö retmenlerin yanında olmalı

17

Ö rencilere önemli oldukları hissettirilmeli

1

Toplam

17

14
15

1

1

Ö retmenlerin ö rencilerin kendilerini sınıfta zor
durumda bırakmak için kullandıkları yöntemlerin nasıl
engellenece ine ve nereden kaynaklandı ına yönelik
görü ve önerileri tablo 4’te verilmi tir. Ara tırmaya
katılan ö retmenlerin ço unlu unun bu konuda
herhangi bir görü ünün olmadı ı gözlenirken, 17 ayrı
görü
ve
önerinin
ortaya
çıktı ı
tablodan
anla ılmaktadır. Bu görü ler içerisinde öne çıkanlar;
ö retmenin ö rencilerle yakınlık kurması, olumlu
ileti im ve sınıf atmosferi, velilerle ileti im, veli ve
ö retmenlerin konuyla ilgili e itimi, sınıf mevcutlarının
azaltılması, idarecilerin tutumu ve ahlaki e itim
konuları olmu tur.
SONUÇ, TARTI MA VE ÖNER LER
stenmeyen davranı ın ne oldu u literatürde farklı
ekillerde tanımlanmaktadır. Martin ve Pear (1992),
istenmeyen davranı ı, ö retmenin beklentileri ve
ö rencilerin yaptıkları arasındaki fark olarak ifade
etmektedirler. Emmer, Evertson ve Anderson (1980) ise,
ö retmenin ve ö rencinin etkinliklerini uzun süreli
olarak ciddi bir ekilde engelleyen davranı olarak
tanımlamı lardır. Bu tanımlara bakarak ara tırmada
istenmeyen
ö renci
davranı ları
eklinde
tanımlanabilecek ilkö retim ö rencilerinin sınıfta
ö retmenlerini zor durumda bırakmak için kullandıkları
yöntemler belirlenmeye çalı ılmı tır. Bunun için

ara tırmacı tarafından geli tirilen görü me formu
yardımıyla 50 sınıf ö retmeni ve 50 ilkö retim
ö rencisiyle görü ülmü tür. Görü me sonucunda
a a ıdaki bilgilere ula ılmı tır.
Ö renciler sınıfta ö retmenlerini zor durumda
bırakmak için en çok “zor, de i tirilmi ve daha önceden
ba ka
ö retmenlere
çözdürülmü
tuzak
soruları”
kullanmaktadırlar. Daha sonra en sık kullandıkları
yöntem “sürekli bir eyler için izin istemektir”. Gür im ek
ve Saygılı (2008: 156) da ara tırmalarında ö rencilerin
sürekli olarak tuvalete çıkmak ve benzeri eyler için izin
istemelerini istenmeyen davranı olarak nitelemi lerdir.
Tabloda görülen yöntemlerin birço u istenmeyen
davranı lar olarak da kar ımıza çıksa da, burada
ö rencilerin kasıtlı olarak kullandıkları yöntemler
kastedilmektedir. “Farklı konularda sohbet açmak, devamlı
birilerini ikâyet etmek, devamlı ö retmenin sözünü kesmek,
cep telefonuyla u ra ıp dikkat da ıtmak ve hastalandım
numarası yapmak” di er en sık kullanılan yöntemlerdir.
Tablo 2’den anla ıldı ı gibi ö renciler de
ö retmenlerini sınıfta zor durumda bırakmak için
soruları
kullandıklarını
ifade
etmektedirler.
Ö retmenlerin görü leri ile benzer olan di er ö renci
görü leri ders dı ı konularda sohbet açmaya çalı mak,
hastalandım numarası yapmak ve ö retmenin açı ını
yakalamaya çalı maktır.Siyez (2009: 71)’in yaptı ı
çalı mada da ö rencilerin dersi kaynatmaya çalı maları
ve farklı konularda bunun için sohbet açmalarını
istenmeyen ö renci davranı ı olarak göstermektedir.
Tablo 2’de yalnızca bir kez ifade edilen ö renci
görü leri de bulunmaktadır. Tabloya göre 30 farklı
yöntem ö renciler tarafından ö retmenleri sınıfta zor
durumda bırakmak için kasıtlı olarak kullanılmaktadır.
Ö retmenlere göre ise toplam 22 farklı yöntem
kullanılmaktadır (Tablo 1). Siyez
(2009: 71)
ara tırmasında
ö rencilerin
sınıfta
istenmeyen
davranı larını 6 farklı ba lıkta ve 24 farklı davranı la
ifade etmi tir. Bu davranı lar içerisinde derste telefonla
u ra ma ve ö retmene kar ı saygısız davranı lar
benzerlik
göstermekte,
di erleri
ise
farklı
davranı lardan olu maktadır.
Ö rencilerin ö retmenleri zor durumda bırakmak
için kullandıkları yöntemler kar ısında ö retmenlerin
ço unlu u anlık tepkilerden olu an ve planlanmamı
yöntemleri kullandıklarını ifade etmi lerdir. Bu
yöntemler içerisinde en çok dikkat çeken “de i ik
sorumluluklar vermek ve konuyu ödev olarak vermek”
eklindeki yöntemlerdir. Tablodaki yöntemlerden
anla ıldı ı gibi ö retmenler daha çok ö rencilerin tuzak
soruları
kar ısında
kullandıkları
yöntemleri
belirtmi lerdir. Di er yöntemlere kar ı nasıl tepki
verdikleri anla ılamamaktadır. Di er bir ifadeyle di er
davranı lar kar ısında ö retmenler anlamlı ve yeterli
tepkiler verememektedir. Ö retmenlerin kendilerini
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yeterli görmemeleri ya da kendilerine güvenlerinin
dü ük olmasından kaynaklı olarak sınıflarda otorite
bo lu unun olu tu u görülmektedir (Yıldırım, 2012:
134). Bunun sonucunda da ö rencilerinin ele tirilerine
veya bir takım normal davranı larına sorun olarak
bakmaktadırlar.
Dolayısıyla
ö retmenlerin
sınıf
içerisindeki etkisi azalmaktadır. Bu ise ö rencilerin
ö retmene kar ı tepki duymalarına sebep olmaktadır.
Sınıfta ö rencilerin ö retmenlerini zor durumda
bırakmak için farklı davranı lar sergilemesinin
sebeplerinden birisi ö retmenin kendilerini yeterli
görmemeleri ve bunu da davranı larına yansıtmaları
olabilir.
Ara tırmaya katılan ö retmenlerin ço unlu unun,
ö rencilerin kendilerini sınıfta zor durumda bırakmak
için kullandıkları yöntemlerin nasıl engellenece ine ve
nereden kaynaklandı ına yönelik herhangi bir
görü ünün olmadı ı anla ılmı tır. Ö retmenlerden 17
ki i bu davranı ların nasıl önlenece i ya da düzeltilece i
ile ilgili öneride bulunmu tur. Bu görü ler içerisinde öne
çıkanlar; ö retmenin ö rencilerle yakınlık kurması,
olumlu ileti im ve sınıf atmosferi, velilerle ileti im, veli
ve ö retmenlerin konuyla ilgili e itimi, sınıf
mevcutlarının azaltılması, idarecilerin tutumu ve ahlaki
e itim konuları olmu tur. Ö retmene kar ı olumlu
tutum, ö rencinin davranı ında etkili olmaktadır.
Ö rencilerin ö retmene kar ı tutumu olumlu olan
sınıflarda, ö renme ve motivasyonun yüksek,
istenmeyen davranı ların ortaya çıkma olasılı ının ise
dü ük olması beklenir (Pala, 2005: 177).Ayrıca
ara tırmalar ö retmenlerin kullanaca ı olumlu disiplin
stratejilerinin, tüm ö rencilerin yararına oldu unu
kanıtlamı tır. Örne in: ilgi çekici müfredat, sevecen
ö retmenler, sınıf içi etkinlik fırsatları, adil bir diyalog,
uygun sosyal davranı ların sınıf içi disiplin sorunlarını
azalttı ı tespit edilmi tir (Skiba, R.,Bear, G., Browning
Wright, D., Wrobel, G . &Cohn, A. 2002: 2).
Ö retmenlerin istenmeyen ö renci davranı larına kar ı
kullandıkları; uyarma, yerini de i tirme, aileleriyle
görü me ve korkutma stratejileri ö renciler üzerinde
olumsuz etkiler olu tururken, sorumluluk vererek derse
katma, sözel olmayan -jest, mimik, göz teması, ses,
tonlama vb- yöntemlerle uyarma, ders sonunda birebir
görü me stratejileri ö renciler üzerinde olumlu etkiler
olu turmaktadır ( ahin & Arslan 2014).
Ö rencilerin istenmeyen davranı larının yönetimi
olarak ta dü ünülebilecek önerilerden birinde
ö retmenler ö rencilerin aileleriyle görü meyi tavsiye
etmektedirler (Kele , 2010). Çünkü ö rencinin sınıf
içindeki olumsuz davranı larını de i tirmek isterken
ya adı ı çevre ile ilgilenilmezse ba arıya ula mak
zordur ve kalıcı sonuçlar elde edilemez (Sugai ve
Horner, 2002). Ailede hâkim olan davranı kalıpları ve

kültürel tutumlarbazı durumlarda okulla uyu mamakta,
bu da sorun olarak sınıfa yansımaktadır. Dolayısıyla
sorunun kayna ını anlamak ve kalıcı bir çözüm bulmak
adına ö rencilerin ailelerinin sürece dâhil edilmesi ve
bilgilendirilmesi, sorunun çözülmesi için i e yarayabilir.
Yüksel (2005)’ in yaptı ı ara tırmaya göre ö retmenler
sınıfta istenmeyen ö renci davranı larına kar ı
“ö renciyi uygun bir dille uyarma, olumlu davranı gösteren
ö renciyi örnek gösterme ve ö renci ile dersten sonra
konu ma yolları tercih edilmi tir. Görmezden gelme,
ö renciye ba ırma, ö renciyi bedensel olarak cezalandırma
gibi yollar çok tercih edilmeyen yöntemlerdir. Sınıfta
istenmeyen ö renci davranı larının yönetimi konusunda
Pala (2005: 178) en iyi yöntemlerden birinin ö rencilerin
kendilerine güven duymalarını sa lamak oldu unu
söylemektedir.
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