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1. Problem Alan : Dalga - Etkisi Ara t rmas
Jacob S. Kounin'in ara t rmalar n n ç k noktas tesadüfî bir gözlemdi: Bir
doçent ders esnas nda gazete okuyan bir ö rencisini azarl yordu. Bunu yaparken
azarlamas n n, asl nda sadece o ö renciyi de il, derse kat lan tüm ö rencileri etkisi
alt na ald n fark etmi ti. Bu gözlem Disiplin önlemlerinde dalga etkisi konulu
birçok ara t rmay beraberinde getirmi tir. Kounin farkl ara t rmalarda uyarman n s n f n davran üzerine etkileri konusunu ara t rm t r. Burada as l önemli
olan do rudan azarlamaya maruz kalan ö rencilerden ziyade, di er gözlemci
ö rencilerdi. Kounin ilk olarak, s n fta rahats zl k yaratan ve sessizce gözlemleyen
ö rencilerin davran lar n n de i imine etki eden birçok faktör oldu u sonucuna
varm t r. Uyarma kalitesi ve bunun yap ld pedagoji kurumunun tarz , ö rencilerin karakteristik özellikleri oldu u kadar, ara t rma metodunun kendisi de belirleyicidir.1
1.1. Baz Ara t rmalara K sa Bir Bak
1.1.1. Kolej Deneyi
Bu deney, bir e itim bilimleri kolejinin dört ayr s n f nda yap lm t r. Bu
s n flardan ikisinin dersine genç bir pedagoji doçenti, di er iki s n fa ise pedagoji
psikolojisinden daha ya l ca bir profesör girmi tir. Her iki e itmen de girdikleri
birer s n fta y k c , di er s n flarda ise daha yap c bir karakterle azarlamada bulun*
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dular. Hedef ki i daha önceden bu deney hakk nda bilgilendirilen, derse geç kalacak olan bir ö renci dan man d r. Dersin konusu ise " rkç önyarg lar n sebepleri"
olacakt r. Ö retmenler burada, rkç önyarg lar n ç k sebeplerinin, s kça cezaland ran ebeveynlere kar dü manl n bast r lmas ndan kaynakland
fikrini
temsil edeceklerdi. Buna müteakip, ö rencilere kendilerinin ve derste geçen olaylar n deneyin bir parças oldu unu aç kland ktan sonra, üçüncü olarak bir anket da t lm t r.2
1.1.2. Anaokulu - Ara t rmas
A a daki ara t rma gerçek s n flarda gerçek ö retmenlerle gerçekle tirilmi tir. Kolej deneyinde oldu u gibi burada planlanm bir durum söz konusu deildir. Ara t rman n amac bir yandan ö retmenlerin al lm azarlama tarzlar n
tan mak, di er bir yandan ö rencilerin bu azarlamalara gösterdikleri tepkileri belgelemekti. lk olarak ara t rman n süjeleri, ders y l n n ba nda olan anaokullar idi.
Bunun sebebi ise çocuklar n ö retmen ve ders (durumlar ) ile ilgili tecrübesizliklerinden faydalanmakt r.
51 üniversite ö rencisi taraf ndan azarlama örnekleri belgelemeleri istenmi tir. Bu tutanaklar tutulurken özellikle a a da verilecek olan üç konuya younla malar istenmi tir:
1. rahats zl k veren çocu a,
2. çocu un davran lar n düzeltmek için ö retmenin tutumlar na,
3. azarlamaya maruz kalan çocuklar n tepkilerine.
Farkl sosyal çevrelerden, toplam 26 Anaokulu ara t rman n konusu olmu tur. Bunlar aras nda sosyal oldu u gibi etnik aç dan da farkl l klar vard r. Tutanaklar ilk dört ö retim gününde olu turulmu tur. Burada;
1. hatal davranan ö rencinin ve di er ö rencilerin, ö retmenin azarlama s ndan önceki çal malar ,
2. uyarma n n ekli, içeri i ve bunun ötesinde uyar lan ö rencinin do rudan tepkisi,
3. uyarma esnas nda do rudan azarlanan çocu un yan nda bulunan ve bu
çocu u gözlemleyen ki i veya ki ilerin 2 dakika içerisinde gösterdikleri tepkiler,
tutanak haline getirilmi tir. Buna uyarma tarz n n üç kategoride de erlendirilebilece i eklenmi tir.3

2
3

bkz. a.g.e: s. 18/ 19.
bkz. a.g.e: s. 22/ 23
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1.1.3. Kaliteli Uyarma Yöntemleri
a. Netlik
Netlik k stas , ö retmenin uyar lan ö renciyi, azarlama hakk nda bilgilendirme durumu ile ba lant l d r. Yani ö retmen sadece b rak unu , yapma m
diyor yoksa ö renciyi hareketinin yanl l ve bu hareketini nas l düzeltebilece i
hakk nda bilgilendiriyor mu?
b. Kat l k
Buna kar l k kat l k k stas ö retmenin uyarma üzerinde ne kadar srar etti inin ölçütü ile ilgilidir. Ciddi bir uyar da bulundu unu azarlad ö renciye ne
kadar belli ediyor? Ö retmen, azarlama esnas nda ö renciye, örne in bakarak, ona
hafifçe dokunarak veya ona do ru davran göstererek sözlerini desteklemelidir.
c. Sertlik
Üçüncü ölçüt sertlik ö retmenin k zg nl k veya sinirlili ini yani uyarma
tarz n tarif ediyor. Bu duygular k zg n bak lar ve sözlerle, ceza tehdidi veya gerçek ceza vererek ifade edilebilir.
1.1.4

Sonuçlar

Dalga etkisi ara t rmalar n n birinci bölümünde, Kounin sürpriz bir sonuca
varm t r. Netlik , kat l k veya sertlik gibi ölçütlerle uyar ve çocuklar n
tutumlar aras nda istatistik olarak kayda de er bir ili kinin olmad , yani uyar
kalitesinin, dalga etkisinin üzerinde beklenilen tarzda sonuçlar do urmad ortaya
ç km t r. Bu sonuç Kounin in ba ka bir ara t rma yapmas na neden oldu. Uyarmalar n ba ar s için, mümkün olan di er etki faktörlerine yönelmi tir. Bu bir yandan
ö rencinin ö retmenine sevgisindendir , di er yandan belli bir ders için ö rencinin motivasyonudur . Bu ara t rmada da Kounin tatmin edici bir sonuca varamam t r. Ama bundan sonraki s n f yönetimi teknikleri hakk nda yapt ara t rmada, uyarmalar n verimli bir s n f yönetimi ve çal mas için, asl nda uygun olmad
sonucuna ula m t r. Kounin e göre, istenmeyen ö renci davran lar en ba tan
önlendi i bir ders yönetimi, daha etkili olacakt r.
Bunun d nda, ö retmenin s n f yönetimi tarz n n bir ö rencinin okuldaki
ö renme düzeyi üzerinde haz r bulunu luk kadar etkili oldu u görü üne varm t r.4
Derste, s k nt s z, aktif bir ortak çal ma ba ar n n ön art d r. Ö rencinin
derse aktif kat l m ö renci veya ders özelli i de ildir, ( ) Ancak kat l mc gözlem sayesinde, ö retmenlerin farkl ders i leme yöntemleri ayn ö rencilerde de
birbirleriyle kar la t r ld nda, ortak çal ma ve rahats z edici davran lar n ilgili

4

Manfred Holodynski: Klassenführung- Eine notwendige Aufgabe erfolgreichen Unterrichtens. In:
Grundschule, Heft 9/ 1998, S. 22-24
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ö retmenin ders i leme yönteminin önemli bir belirtisi oldu u ortaya ç kmaktad r.
( ) 5
Jacob S. Kounin in s n f yönetimi davran lar n ve bunun her bir özelli ini
video analizi yard m yla belgeleyen ilk ki ilerden birisidir. Bu bir sonraki bölümün
konusu olacakt r.
2. Video - Kayd Ara t rmas
2.1. Video - Kayd Ara t rmas n n Temel lkeleri
Veri toplay c olarak insano lu belirgin eksiklikler göstermektedir. Her
eyden önce olaylar eksiksiz raporla t racak durumda de ildir. Özellikle anlam
yo unlu undan dolay , ö retmen davran lar n uygun bir bütünlük içinde raporla t rmak hemen hemen imkâns zd r. Bunun d nda olaylar selektik alg lay p raporla t rma e ilimliyiz. Gözlemci için baz olaylar, ister kendi içindeki tezatl klar ndan, yo unluklar ndan veya herhangi bir ekilde belirginlikleri nedeniyle o kadar
etkileyicidir ki, di er günlük ve daha az göze çarp c olaylar görmezden gelinip
ciddiye al nmayarak, geri planda kalmaktad r.
Biz genellikle insanlar de erlendirmeye ve yarg lamaya e ilim gösteriyoruz. Bir çocu un rapor kay tlar nda geçen pasakl veya hareketleri düzgün gibi
sözcüklerle nitelendirilmesi, ilgili gözlemcinin sadece o anki fikridir davran n
gerçek boyutu de ildir.6
Bunlar n hepsi kay tlar etkileyen ve bunun ötesinde sahtele tiren eksiklik
olabilir. Bu tür eksikliklere f rsat vermeyecek bir araca gerek duyuluyordu. Verileri
toplayacak olan bu araç, göze çarpan veya çarpmayan, ilginç veya s k c , bir s n fta
meydana gelen, bütün olaylar raporla t rabilmelidir. Bunlar n yan nda bu araç
tekrar izlemeyi olanakl k lmal yd , yani gerekti inde farkl ki ilerin verileri tekrar
de erlendirmesine izin vermeliydi.
Bu ihtiyaçlar do rultusunda Jacob S. Kounin kaydetmek amac yla video
kay t cihaz kullanmaya karar vermi tir. Video kay t cihazlar , kay t çaplar nda
bulunan her eyi istisnas z kaydederler. Her s n fa iki video kameras yerle tirilmesine karar verilmi tir. Bu kameralardan bir tanesi s n f n mümkün oldu u kadar
büyük bir bölümünü kaydedecek ekilde, ikinci kamera ise hareketli olacak ekilde
yerle tirilecektir, yani bir kameraman proje yöneticisinin talimat do rultusunda,
s n f n çe itli yerlerine yönlendirilecektir. Bu yap l rken, birinci s rada ö retmen,
ikinci olarak duygusal anlamda rahats z çocuklar dikkate al nacakt r. Buna ilave
olarak iki de mikrofon yerle tirilecektir. Birinci mikrofonu, her söyledi ini anlayabilmek için ö retmen ta yacakt r. kincisi ise s n fta konu ulan her eyi kaydedecektir. Okulun d na bir kamyona kurulacak olan bir uzaktan kumanda tesisat , bu
kay tlar gerçekle tirecektir.
5
6

a.g.e: s. 22-24
bkz. Kounin, 1976: 72/ 73.
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Bu ara t rma konusu gözlenen davran lar n yönlendirilmesi olmas gerekti inden dolay , Kounin çocuklar n davran lar n ortak çal ma ve istenmeyen
davran lara göre s n fland r yordu. ( ) Ba ar l bir s n f yönetimi, derste asgari
istenmeyen davran la yüksek bir ortak çal ma verimi elde etmek olarak tarif
edilmektedir. (...)7 Sadece ders içi etkinliklerdeki davran lar de erlendirildi, yani
çocuklar n ö renme amac na hizmet etmeyen zamanlar bu de erlendirmelerin d nda tutuldu.
Çocuklar n davran lar a a da verilen ölçütlere göre de erlendirilmi tir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aç k ve eksiksiz i birlikçi çal ma (EM)
Olas (muhtemel) i birlikçi çal ma (WM)
Aç k bir ekilde i birlikçi çal maya kat lmamak (KM)
Rahats zl k veren davran lar
steksizlik
Çal ma ile ilgili hatal davran lar (AF)
Çal ma d ndaki hatal davran lar (NAF) 8

En anlaml sonuçlar, bir ö retmenin amaçlad
dir. Bunlar ise u ekilde tespit edilmi tir:

yönetim ba ar s ile ilgili-

1. EM ve KM vas tas yla elde edilen i birlikçi çal ma,
2. NAF den elde edilen, on saniyelik aral klar içerisinde meydana gelen hatal davran ,
3. Etkileme oran 9
Kounin ilk olarak, okul öncesi ara t rmas nda da oldu u gibi tekrar, azarlama metotlar n n çocuklar n n tepkileri üzerindeki etkisini ara t rm t r.
2.2. Uyarma Metotlar n n Sonuçlar
Bu soru nedeniyle uyarmalar ile ilgili bir s n fland rma emas olu turmu tur. ( ) Uyarmalar do rudan yönetim teknikleri olarak adland r labilir hatal
davran la ba etme teknikleri gibi. ( ) 10
Uyarma ekli ve tarz belli ölçütlere ba lanm t r. Netlik , kat l k ve
sertlik ölçütlerini 1.1.3. bölümde aç klanm t . Bunlara yo unluk ve a rl k
merkezi ölçütleri eklenmi tir.
a. Yo unluk
Yo unluk , bir uyarmayla ortaya ç kan güdü etkisidir. Bu ölçüt, uyarman n kat lan ö rencilerin bilincine i leyebilme potansiyeli gibi, ö rencilerin dikkat7
8
9
10

bkz. Kounin, 1976: 75
bkz. Kounin, 1976: 76
bkz. Kounin , 1976: 76
bkz. a.y.
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lerini çekebilmesi ile de ilgilidir. Bunlar eksik yo unluk , orta yo unluk ve
yüksek yo unluk basamaklar na ayr lmaktad r.
b. A rl k Merkezi
A rl k Merkezi olarak ö retmenin uyarma esnas nda verdi i talimat n
hedefi tan mlanmaktad r. Uyar lar ço unlukla yol gösterici içerik, örne in do ru
davran n adland r lmas veya davran n terk edilmesini ister. Yani kay tlar n
de erlendirilmesinde ö retmen bu bak aç lar ndan hangisine sahipse, ilgi de o
yönde olacakt r.
Video kayd ara t rmas n n sonuçlar , uyarma ekillerinin ba ar l bir s n f
yönetimi için çok önemli bir etken olmad n göstermi tir. Ö retmenlerin ö rencileri uyard klar nda ya anan dalga etkisinin metotlarla hiçbir ilgisinin olmad ,
buna ra men o anki durumlar gibi sürekli ölçütlerle ba lant l oldu u ortaya ç km t r.
Buna kar n kolej, yüksekokul, anaokulu gibi di er deneylerde dalga etkisinin ö retmenin uyarma metotlar yla ba lant l oldu u ortaya ç km t r. Peki, bu
farkl l klar nereden kaynaklanmaktayd ?
Sebeplerden birisi, belli bir derece yapay ö renme motivasyonu yaratman n zorlu u olabilirdi. Deneyin bir parças oldu unu bilen ki iler, deney s ras nda
ço unlukla ellerinden gelenin en iyisini yapma zorunlulu unu hissetmektedirler.
Her defas nda bu ara t rmalar n, çocuklar n ö retmenle ilk kar la malar nda gerçekle mesi gerçe i, ikinci bir sebep olabilirdi. Ara t rmac lar deneklere her
seferinde ö retmenlerle ilk kar la ma izlenimlerini ara t rd klar n belirtmi lerdi.
Bu sonuçlar dikkate al nd nda görünen o ki tam da bu durumu ara t rman n hedefi yapm lard .
Uyarma metotlar n n ba ar l bir s n f yönetimi için önemli bir faktör olmad sonucu, s n ftaki kötü davran lar n olu turdu u problemi ihmal ederek arka
plana att rmamal d r. Buna ra men, kötü davran lar gözlemcinin daha çok dikkatini çekmesinden dolay , genellikle disiplin etme metotlar ön plana ç kmaktad r.
Bunun ötesinde, özellikle de farkl ö retmenler ayn metodu kulland klar nda, bir
yandan edimsel di er yandan edimsel olmayan disiplin etme önlemleri gözlemlenmektedir. Disiplin etme ekli A ö retmeninde B ö retmenindeki kadar etki etmemektedir.
te burada, disipline etme eklinin ba ar l olup olmad n n sadece uyarma metoduyla ilgili olmad aksine s n f yönetiminin daha farkl boyutlar yla ilgili
oldu u ortaya ç kmaktad r.11

11

bkz. Kounin, 1976: 82-84
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3. S n f Yönetiminin Boyutlar
Ara t rma esnas nda i birlikçi çal ma, hatal davran ve çevreyi etkilemek
için çok farkl de erlerin ortaya ç kmas bir gerçekti. Kuba k çal man n çok güçlü
oldu u, ortalama güçte oldu u ve ayn ekilde zay f oldu u s n flar da vard . Ayn
ekilde, bununla ilgili hatal davran lar ve hatal davran larla çevreyi etkilemek
aras ndaki farklar kendini gösterdi. ( ) Ö retmenler, ö rencilerinin tutumlar n
hangi davran ekilleriyle etkileyebilirler? ( ) 12
Jacob S. Kounin ilk video kay tlar n n de erlendirmesinden sonra, ö retmenin ö rencilerin davran lar n pozitif olarak etkileyebilece i ve ba ar l bir s n f
yönetimi için belirleyici olan davran ekillerinin gerçekten var oldu u sonucuna
ula m t r.
S n f yönetimi teknikleri , an ndal k ve olaylara ayn anda hâkim olabilme , sorunsuzluk ve canl l k , tüm grubun dikkatini çekebilmek ve programlanm olarak b kk nl n önlenmesi gibi konular a a daki bölümlerde ele al nacakt r.
3.1. An ndal k ve Olaylara Ayn anda Hâkim Olabilme
An ndal k ö retmenin, s n fta olup bitenler hakk nda haberdar olma becerisi ile ilgilidir. Ö retmen ayn anda birçok olay n fark nda olma yetisine sahip
olmal d r. Bunun ötesinde hareketleriyle ö rencileri bu fark ndal k hakk nda bilgilendirmelidir. Hareketleri arac l yla ö rencilere deyim yerindeyse arka gözleriyle hâkim oldu unu belli etmelidir. Peki, ö retmen ö rencilerine, s n fta olup
bitenler hakk nda haberdar oldu unu, hangi davran ekilleriyle belli edebilir?
Ara t rma için ö retmenin ne bildi inden çok bu bilgiden yararlanarak ö rencilere neler aktarabildi i önemliydi.
Örne in uyarmalar ö retmenin s n ftaki olaylar hakk nda haberdar oldu unu ö rencilere gösterme imkân sa lamaktad r. Bunun ba ar l bir ekilde uygulanabilmesi için bilgisini sorgulayabilecek belli hatalar n olu mas n engellemesi
gerekmektedir. Burada iki tür hatadan bahsedilmektedir konu hatas ve zamanlama hatas .
Konu Hatalar
1. ö retmen yanl bir çocu a, örne in dinleyen birine veya as l rahats zl k veren çocuktan etkilenmi bir çocu u uyarmas ndan kaynaklanan hatalar,
2. ö retmenin, ayn anda veya az önce meydana gelen daha büyük bir
hatal davran varken daha küçük bir hatal davran a k zmas ndan kaynaklanan
hatalard r.

12

bkz. Kounin, 1976: 85
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Zamanlama Hatalar
1. ö retmen uyar da bulunmadan önce, hatal davran n yay lm olmas yla ortaya ç kan hatalar,
2.
ö retmenin uyar s ndan önce, hatal davran n
meydana gelen hatalard r.

iddetlenmesiyle,

Buna göre ö retmenin an ndal k ölçüsü toplam uyar say s yla hatas z
uyarma say s aras ndaki ili kiye göre ortaya ç kmaktad r. Konu veya zamanlama
hatas ne kadar az ise an ndal n önemi ve ölçüsü de bir o kadar büyük olmaktad r.13 An ndal k özellikle i birlikçi çal malar üzerinde olumlu etki yapmaktad r.
Bunun ötesinde al t rma ve sessiz çal malarda hatal davran lar en aza indirgemektedir.
Olaylara ayn anda hâkim olabilme terimi ö retmenin, gerek mimikle gerek sözel ileti imle ayn anda iki olayla me gul olma becerisi ile ilgilidir. Olaylara
ayn anda hâkim olabilmek durumlar uyarma esnas nda ortaya ç kabilece i gibi,
beklenmedik ö renci davran lar yla da ortaya ç kabilmektedir.
Uyarmada bulunmak ile ilgili olaylara ayn anda hâkim olabilme durumu,
örne in ö retmenin ders i ledi i s rada bir ö rencinin rahats zl k yaratmas ile
olu maktad r. Ö retmen bu rahats zl a, dersi bölmeyecek kadar ölçülü bir ekilde
tepkide bulunacak durumda olmal d r. Yani ders as l mesele olarak kalmal ve birden bire kesilmemelidir. Böyle bir duruma örnek a a da verilmi tir:
Ö retmen, çocuklarla birlikte olu turmu olduklar okuma dairesinde
oturmakta ve okuyan bir ö renciyi dinlemektedir. Bu arada iki çocuk birbiriyle
f s ldamaktad r. Ö retmen rahats zl k veren ö rencilere bakarak, okuyan çocu a:
devam et ben seni dinliyorum diyerek rahats zl k veren çocuklara do ru dönük
olarak f s ldad n z duyuyorum, dönün ve dinleyin der.
Yani ö retmen rahats zl a, uyar da bulunarak ama derste olup bitenleri
gözden kaç rmadan tepki göstermektedir. E er beklenmedik bir ö renci davran ndan olaylara ayn anda hâkim olabilme durumu ortaya ç k yorsa olaylara ayn
anda hâkim olabilme durumundan bahsetmek gerekmektedir. Olaylara ayn anda
hâkim olabilme durumlar ço unlukla grup- veya sessiz çal ma esnas nda, yani
çocuklar bireysel ve birbirinden farkl çal malar yapt klar zaman ortaya ç kmaktad r. Ara s ra tek tek ö rencilerin ö retmenlerine çal malar n göstermek veya
yard m istemek için geldikleri görülmektedir. Beklenmedik bir ö renci davran
s ras nda, ö retmen ba ka bir ö renciyle me gul ise, her iki olay mümkün oldu u
kadar e zamanl olarak, birinden birini ihmal etmeden ilgilenmelidir.
Burada önemli olan, ö retmenin dikkatini mümkün oldu unca ayn anda
biden fazla olaya verebilme becerisinin ölçüsüdür. Bunun d nda dikkatler, ö ret-

13

bkz. Kounin, 1976: 90-92
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menin bu hatal davran lar veya ö renci ç k lar n ne ölçüde dikkate ald
dikkatinin da lmas na izin verdi ine çevrilir.

na ve

Bunlar;
1. ö retmenin ders esnas nda hatal bir davran sonucu dikkatinin dalmas na izin verip yaramazl k yap lan tarafa gitmesinden,
2. ö retmende bir davran ve moral de i ikli i meydana gelmesinden,
yani bir anda k k rt lm ve sinirli görünmesinden,
3. ö retmenin hatal bir davran la gerekti inden fazla u ra mas ndan
anla labilir.
Böylece ö retmenin dikkatinin da ld n n i aretleri, as l dersi dü ünmedi ini gösteren bütün davran lard r. Bundan ba ka ö retmenin dikkatinin da lmas yla art k u ra lar olmayan di er ö rencilerin s k lmas ve ders d aktivitelerle
ilgilenmeye ba lamas söz konusu olabilir. Böyle bir durum daha fazla hatal davran n ortaya ç kmas na sebebiyet verebilir. Olaylara ayn anda hâkim olabilme
al t rma ve sessiz çal malarda hatal davran lar n ortaya ç kmas n engellemekte,
ancak sadece i birlikçi çal malarda olumlu netice vermektedir.
An ndal k ve olaylara ayn anda hâkim olabilme do rudan yönetme becerisiyle ili kilendirilmektedir. Ama bu iki faktörden an ndal k daha önemli gibi
görünmektedir. An ndal k de erleri daha geli mi olan ö retmenler genellikle
olaylara ayn anda hâkim olabilme durumu ortaya ç kt nda her iki problemle de
daha aktif ve kuralc bir ekilde ba etmeyi becerebilenler gibi görünmektedir.
Ayn anda ortaya ç kan iki probleme yakla k ayn ölçüde dikkat vermeyi
beceren ö retmenler, azarlamalarda da do ru konu ve zamanlamay seçmeyi becerebilenlerdir. Ama böyle bir durumla kar la t nda olay n birine a rl k veren bir
ö retmen uyarma konusunda da yanl konu ve yanl zaman seçmeye e ilimlidir.
Bunun ötesinde do ru zamanda do ru konuya k zma , hatal davran a yöneli
metodundan daha önemli bir konudur.14
3.2. Sorunsuzluk ve Canl l k
Ö retmenler birçok süreci ayn anda kontrol etmek zorundad rlar. Güçleen dersi hareketlendirmek de buna dâhildir. Aktivitelerle yönetmeli, canl tutmal
ve nihai olarak bir sonuca götürmelidir. Bu, bir yandan farkl çal ma yöntemlerini
uyumlu bir biçimde uygulayabilmesi, di er yandan da farkl dersler aras nda ak c
bir geçi sa layabilmesi anlam na gelmektedir.
Ba ar l bir s n f yönetimi, düzensizlikleri ve gecikmeleri engelleyebilmek için sorunsuzluk ve canl l
koruyabilme becerisi gerektirir.

14

bkz. Kounin, 1976: 95-99
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Sorunsuzluk ders içinde bir aktiviteden bir di erine geçerken, bütün ö rencilerin de i ime haz r olmalar ve gecikmeden kat lmalar n sa lama becerisi ile
ilgilidir.
Bu yetiye sahip olan ö retmenler, önceden aç k bir ekilde de i imi bildirirler. Bunun yan nda ö rencilerine sonland r lacak olan aktivite ile ilgili sorular
yönelterek ö rencilerin sorular olup olmad ndan emin olurlar. Bunun ard ndan
ders aktivitesi ö retmen taraf ndan kesin olarak bitirilir. Bunun üzerine, örne in
defterleri kald rt p ç kartt rarak yeni ders aktivitesine aç k bir ekilde de inip konu
hakk nda ö rencilere bilgi vererek bir sonraki ders için önlemler almaktad r. Böylece daha yava ve dikkatsiz olan ö renciler de kendilerini bu de i ime haz rlayabilmektedirler. ( ) Bir ö retmen s n fta günde yakla k 31 kez s n f n dikkatini
çekme durumuyla kar kar ya kal r. Bunu yaparken düzen mi sa layacak yoksa
karga aya izin mi verecek sorusuyla yüz yüze gelmektedir. ( ) 15
Derste canl l k bir ders aktivitesi içindeki sorunsuzlukla ilgilidir. Bir örnek verelim: Ö retmen örneklendirerek bir problemi aç klamaktad r. Ö rencilerden
bu problemi sessizce tamamlamalar istenmektedir. Ö retmenin, uygulamas n n ve
örneklemesinin uzunlu u ve ayr nt s s n f n düzeyine ve h z na uygun ise ö renciler bu eylemi sorunsuz ve canl l kla tamamlar. Ö retmenin aç klamalar fazla uzun
ve detayl ise, ö renciler s k lmaya ba lar ilgiyi kaybederler, tam tersine fazla k sa
ise tamamlamalar gereken ödevi anlayamazlar. Yani canl l kla ö retmenin, konuya, s n f n düzeyine ve h z na uygun seviyeyi bulma becerisi kastedilmektedir.
Ba ar l bir s n f yönetimine sahip ö retmenler s n f ö rencilerin ba ar düzeylerine uygun grupland r rlar. Onlar s n f n ba ar durumuna göre en alttaki üçte birlik
seviyeye göre hareket ederler. Daha büyük anlay problemlerinde ise yard mda
bulunarak ö rencilere problemi tek tek yeniden aç klamaktad rlar.
Peki, ne zaman düzensizlik veya gecikme meydana gelmektedir? Bunun
için birçok sebep vard r. Düzensizliklerin sebepleri unlard r:
a. Kontrolsüzlük
Kontrolsüzlük ö retmenin ö rencilerin aktivitesine ani bir müdahalesi ile
ilgilidir. Bu bir istek, saptama ve benzeri bir eklinde olabilir. Burada önemli olan
ö retmenin ö rencilerin aktivitesine müdahale tarz ve tavr d r. Kontrolsüzlük
terimi bu durumda, ö retmenin ö rencilerine kendi amaçlar n n veya gereksinimlerinin bu ani müdahale için bir sebep yani özür oldu unu, tarif etmektedir. Ö retmen bunu önceden ö rencilerin o anda hangi çal ma üzerinde durduklar ndan ve o
anda ö rencilerin kendisinin verece i bilgiyi ya da duyuruyu alg layacak durumda
olup olmad klar ndan emin olmadan yapmaktad r. Böyle davranan ö retmenler,
genel olarak ve özel bir durumdaki grubun haz r bulunu luklar için hiçbir ekilde
duyarl l a sahip de ildirler. Kontrolsüzlükler bir ders etkinli inden di erine
15

Holodynski, 1998: 22-24
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geçerken olabilece i gibi veya devam eden bir etkinlik içerisinde de ortaya ç kabilir.
Birinin sürmekte olan bir konu maya, dikkatler kendisine çevrilmemesine
ra men hiç dinlemeden ve beklemeden aniden dalmas , kontrolsüzlük davran
için makul bir örnek olabilir.
Kontrolsüzlük ve uyarma ba ml l
neredeyse e it tutulabilir. kisi
aras ndaki önemli fark uyarma ba ml l n n d etkenlerden kontrolsüzlü ün
ise ö retmenin kendisinden olmas d r.
b. Uyarma Ba ml l
Uyarma ba ml l
bir ö retmenin hangi durumlarda d etkenlerden yani beklenmedik ve önemsiz olaylardan etkilenerek as l mevzudan sapmas na neden
oldu u, ölçüyü ifade etmektedir. Uyarma ba ml l
artt kça ö retmen bu olaylardan dolay ö retim hedefini tamamen gözden kaç racak kadar dersten uzakla t r lmas na izin vermi olacakt r.
c. Tematik Tutars zl k, K saltma ve Karars zl k
Bir ö retmen yeni bir ders konusunu i lerken veya i lemeye ba larken,
aniden yeni bir konuya veya ders d olaya yönelirse tematik tutars zl ktan bahsedilebilir. K saltma , tematik tutars zl n ilerlemi bir eklidir, yani ö retmenin
as l ders etkinli ini bitmedi i halde, tekrar ba latmamas , aksine tamamen kapatmas d r. Tematik tutars zl k ve k saltmalar , geçi lerde olabilece i gibi devam
etmekte ve olan al t rmalar esnas nda da olabilmektedir.
Buna kar l k tematik karars zl k sadece geçi anlar nda gözlemlenmi tir.
Geçi lerin uyumlu olmas için bir aktiviteyi belirgin bir ekilde sonland rmak ve
di erini ba latmak önemlidir. Tematik karars zl k ö retmenin bir aktiviteyi bitirip
yeni bir aktiviteye ba lad ktan sonra, örne in soru sormak amac yla, önceki aktiviteye geri dönmesidir. imdi aksatma nedenlerine gelelim:
a. Sorunu Abartmak
Sorunu abartmak durumundan, ö retmenin kendisini acil olmayan bir soruna adamas ve konunun çerçevesiyle hiçbir ili kisi olmayan geni aç klamalar
yapmas d r. K sacas ö retmenin aç klamalar n abartmas d r.
Sorunu abartmak çok farkl kategorilerle ilgili olabilir. Bir yandan davran ve tutumlara, di er taraftan çal ma araçlar ve konular na yönelebilir.
Davran lar n a r abart lmas genel olarak m zm zl k olarak da adland r labilir. Ö rencilerin davran lar söz konusudur, elbette öncelikle kötü davran lar . Ama ö retmenin ö rencilerin bu olumsuz davran na yönelme tarz , ö renciler taraf ndan m zm zc l k veya nasihat olarak alg lanacak ve böylelikle
as l amac n yitirecektir.
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Davran ö elerinin a r abart lmas ö retmenin dikkatini bir davran
bütününden ziyade ayr nt lar na yöneltmesi ile ilgilidir. Örne inin, ö retmenin
dikkatini kur un kalem nas l tutulmal , sandalyede nas l oturulmal veya defterlere hangi durumda yaz lmal gibi olaylara yönelterek as l dersi ikinci plana
atmas d r.
Çal ma araç gereçlerinin abart lmas ö retmenin çal ma için gerek duyulan materyale a r bir dikkat vermesi durumuyla ortaya ç kmaktad r. Bu sözlü
veya sözsüz olabilir. Örne in, ö retmenin s n fta ö rencilere çal ma kâ tlar n
birer birer ve yava yava da tmas yla çal ma araç gereçlerinin abart lmas durumundan bahsedilebilir.
Konunun abart lmas ö retmen taraf ndan ö rencilerin bir konuyu anlamas için gerekenden daha fazla aç klama yap lmas ve böylece ö rencilerin çal malar n yapmas n engellemek söz konusudur.
b. S ras z ve düzensiz geçi ler
( ) ö retmenin asl nda bir bütün olarak vermesi gereken bir aktiviteyi
çe itli parçalara bölmesinden kaynaklanan gecikmelere düzensiz konu geçi i
denir. ( ) Düzensiz konu geçi i iki kategoriye ayr l r, birincisi grup düzensizlikleri , di eri eylem düzensizlikleri .
Grup düzensizlikleri bir aktivitenin, asl nda grup halinde tamamlanabilecek iken, ö retmenin grubun üyelerine tek tek vermesinden kaynaklanan hatalard r.
Böyle bir metot di er bireyler için önemli bir bekleme zaman yaratt ndan, dersin
ak n aksatacak ve bozacak hareketler yapmalar na imkân vermektedir.
Buna kar n eylem düzensizlikleri bütün olarak yap lmas gereken bir
i in, tek tek eylemlere bölünmesinden kaynaklanan hatalard r. Her bir parça tek
bireysel eylemlerden veya çal ma materyallerinden olu abilir.
Hakikat u ki, derste düzensizlikleri engelleyen ö retmenler derslerini sorunsuz ve aksakl k olmadan sürdürebilirler. Sorunsuzluk ve canl l k prensibinin
s n f yönetiminde önemli bir rolü vard r. Bir dersin sorunsuz bir ekilde, ani bölünmeler olmadan i lenmesinden emin olmaktansa, canl l n devaml l n n sa lanmas daha anlaml d r.16
3. 3. Tüm Grubun Dikkatini Çekebilmek
Tüm grubun dikkatini çekebilme terimi ö retmenin dersi esnas nda gerçekten s n f ndaki bütün ö rencilere ula mas ve bunlar konuya aktif bir ekilde
dâhil etme becerisi ile ilgilidir. Tüm grubun dikkatini çekebilme boyutunda, ö retmenin becerisi hakk nda karar vermek için, üç önemli bak aç s vard r: Grubun harekete geçirilmesi , Ö renciyi sorumlu tutma düzeyi bir de Çal ma alan .

16

bkz. Kounin, 1976: 101-114
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a. Grubu Harekete Geçirme
Grubu harekete geçirme görü ü, ö retmenin ö rencinin tahtaya ça r lma
sürecinde di er ö renciler üzerinde de dikkatinin olmas boyutundan söz etmektedir. Bu gerçekle tirilirken ö retmenin di er ça r lmayan ö rencilerin dikkatini
çekmek ve kat l m n koruma çabas n gösteren bütün davran biçimleri grup
hareketlili i nin özellikleri olarak de erlendirilmektedir. Bir yandan pozitif olarak,
di er yandan negatif olarak harekete geçiren davran biçimleri önemliydi. Pozitif
bir grup hareketlili i nin özellikleri a a da verilmi tir: ( )
1. ö renciye söz verilmeden önce ö rencileri toplamak amac yla heyecan
yaratacak yöntemler kullanmak, örn. ara vermek, etrafa bak nmak gibi.
2. ö rencileri bir sonra kimin ça r laca ndan habersiz b rakmak, yani tesadüf prensibine göre ça rmak yararl bir usuldür. Bu durum genel dikkati zorunlu
k lmaktad r.
3. birçok ö rencinin ça r lmas veya ara s ra imdi heyecanl olacak gibi
duyurularla veya bir soruya ö retmen kimseyi seçmeden ö rencilerin parmak kald rmas gibi tüm grubun dikkatini çekebilmektir .
4. ö retmenin söz verilmeyen ö rencilere birazdan s ran n kendilerine gelebilece ini dü ündürecek davran lar, ya da i aretler yapmas gibi.
5. ö retmenin yeni çal ma materyalleri sunmas da ayn ekilde yararl d r.
Daha henüz yeni ve merak uyand r c d rlar, yani dikkatlerin yükselmesine yard mc
olmaktad rlar. ( ) 17
b. Ö renciyi Sorumlu Tutma Düzeyi
Bir di er boyut ö renciyi sorumlu tutma düzeyi dir ve ö retmenin hangi
durumlarda ö renciyi sorumlu tutaca ve sorumluluk yükleyece i ile ilgilidir.
Ö retmen çok say da, hatta ideal olarak bütün ö rencilerinden mümkün oldu u
kadar çok verim ve dönüt almaya çal mal d r. Ö rencilerine onlar n ne yapt klar
ve düzeyleri hakk nda bilgi sahibi oldu unu belli etmelidir. Dönüt sa lama s kl
ö rencilerinden ne kadar bilgi talep etti ini göstermektedir. Sorumlu tutma prensibi u ekillerde sa lanabilir:
1. uygulamalar n yap ld çal ma materyallerini kendisinin görebilece i
ekilde havaya kald rma talebiyle,
2. ö rencilerin konu mas na dikkatini verdi ini belli edecek hareketlerde
(uyumlu cevaplar vb.) bulunmak,
3. söz verilen ö renci yan nda yapt klar n kontrol etmek, tamamlamak ve
bilgi vermek amac yla ikinci bir ö renciye söz vermekle,
4. konuya katk da bulunabilecek ö rencilerin parmak kald rmas n talep
etmekle,

17

bkz. Kounin, 1976: 118/ 124-125
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5. bir ö renci kendi çözümünü sunarken, ö retmenin di er ö rencilerin
ödevlerini kontrol etmesiyle,
6. ö retmenin bir ö renciye söz verip çözümlerini kontrol etmesiyle
Üçüncü görü olan Çal ma alan na gelelim.18
c. Çal ma Alan
Çal ma alan boyutlar , bir ö renciye söz verildi inde di er ö rencilerden istenen çal ma talepleridir. Di er bir ifadeyle söz verilmeyen ö rencilerin
kat lma düzeyi dir. Herkesin kat l m n sa lamak için ayn anda bütün ö rencilerden gerçekten bireysel bir çal ma istenmelidir. Bu örne in bir çal ma ile ili kili
olabilir, yani bir ö renci tahtada bir problem çözerken di erlerinin ayn problemi
defterlerinde çözmeleri gibi.
Yani geni bir Çal ma Alan ndan bahsetmek için, ö retmenin mümkün
mertebe bütün ö rencileri çal maya dâhil etmesi gerekmektedir.19 Bu prensip
ö rencilerdeki psikolojik b kk nl k sorununu hedef almaktad r.
Dersin talep edici bir karakteri olmal , bu uyar c ve de i ken olmas gerekti i anlam na gelir. Genel olarak geli melerin elde edildi i duygusu vermelidir.
( ) Ara t rmalar salt tekrarlar n sadece bir etkinli in de erini de il, ayn
zamanda çal ma kalitesini de dü ürdü ünü göstermektedir. ( )20
B kk nl klar n artmas na sebebiyet veriyorsa, bu davran lara yans maktad r. Etkinli in kendili inden de i imi yan nda çal ma kalitesinde de bir azalma
olmaktad r. Bunun d nda ö renciler daha fazla hata yapmaya e ilim göstermektedirler. Bir uygulama ne kadar çok tekrarlan rsa bir o kadar anlam n yitirmektedir.
Etkinliklerin ilerleme özelli ini gösteren üç kategori vard r. Kounin ilk kategoriyi
rutin olarak adland rm t r. Bu kategori ö retmenin her defas nda hiç de i iklik
göstermedi i davran biçimleri ile ilgilidir. Ö rencilere ilerlemeye dair hiçbir ey
hissettirmemektedir. kinci ve üçüncü kategoriler bir yandan pozitif özellikler
di er yandan negatif özellikler ile ilgilidir. Bunlar bir yandan, gruba örne in övgü
gibi belli davran
ekilleriyle ilerlemeler kaydedildi ini gösteren, ö retmenin
emeklerini, di er taraftan ise anlat m ve gösterimlerin gereksiz tekrarlar gibi, ö retmen hatalar ndan bahsetmektedir.
S n f yönetimi teknikleri herkesin ayn düzeyde uygulama becerisi gösterebilece i bir yemek tarifi de ildir. Ö renciler ö retmenin yöntemine çok çabuk
al t klar ndan, eski, yanl bilinen teknikleri de i tirmek ya da düzeltmek çok zordur. Bunlar bir ö retmenin ba ar l s n f yönetimini kazanmas için birer k lavuzdur. Sorunsuz bir ders yönetimi ve sorunsuz s n f yönetimi için önemli olan öncelikle ö retmenin bireysel deneyimi ve ayn ekilde haz r bulunu luk düzeyidir.

18
19
20

bkz. Kounin, 1976: 119/ 126 -127
bkz. Kounin, 1976: 122-123
bkz. Kounin, 1976: 132
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