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Özet: 
Bu araştırmanın amacı; Erzurum ilinde ilköğretim okullarında görev yapan 

görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları 
saptamaktır. Araştırma betimsel bir yöntem içermektedir. İlgili literatür taranarak 
ilköğretimde görsel sanatlar ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgiler verilip, bu bilgiler 
diğer çalışmalarla ve bazı sayısal verilerle desteklenmiştir. Araştırma için ayrıca 
ilköğretimde görev yapan öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Bu anketten elde 
edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. 

Araştırmanın evrenini, 2008–2009 öğretim yılı Erzurum ili merkezindeki 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan görsel sanatlar 
öğretmenleri örneklemini ise bu öğretmenlerden tesadüfî örneklem metodu ile seçilen 
43 görsel sanatlar öğretmeni oluşturmuştur. Buradaki görsel sanatlar öğretmenleri 
araştırmanın grubunu oluşturmuştur. 

Araştırmada anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak frekans ve yüzde 
dağılımları bulunmuş, görsel sanatlar öğretmenlerinin hizmet içi durumlarına göre ve 
cinsiyet durumlarına göre, ankete verdikleri cevapların değerlendirilmesinde t-testi, 
kıdem durumlarına göre ankete verdikleri cevapların değerlendirilmesinde anova testi 
kullanılmış, verilerin değerlendirilmede ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında ise 
“SPSS 13.0” istatistik paket program kullanılmıştır. 

Sonuçta; görsel sanatlar eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi 
yaklaşımlarında tepkisel yöntem kullandıkları ve dersin işlenmesi için gerekli atölye, 
araç-gereç eksikliği,  idare ve diğer branş öğretmenlerinden destek alamamak, 
ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin ekonomik sorunları ile karşılaştıkları sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, sınıf yönetimi, görsel sanatlar eğitimi. 
  

Abstract: 

The aim of this study is to determine the problems and approaches to 
classroom management of visual art education teachers working at secondary 
education in Erzurum. This is a descriptive study. Theoretical knowledge on visual 
art education and classroom management was given in the light of literature; this 
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knowledge was supported by other studies and some quantitative data. A 
questionnaire was given to teachers working at secondary education for this study. In 
the light of the data obtained from this questionnaire, a solution has been searched for 
the problem of this study. 

The universe of this study consists of 43 visual art education teacher working 
at secondary schools of MONE in Erzurum. Vısual education teachers in these 
schools formed the group of this study. 

In this research, frequency and distribution rates were found by using data that 
was obtained via questionnaire. In the evaluation of this part, T-test was used 
considering gender and the case of in-service of vısual art education teachers and 
Anova test was used to evaluate the answers according to the case of rank. SPSS 13.0 
program was used to assess the data and the findings that were counted. 

As a result, vısual art education teachers faced with such problems: facility, 
materials, physical area, administration and not to have a chance to get support from 
teachers of other branches, lack of parent’s interest, uniforms of students. It can be 
said that absolute implementation of programs of physical education curriculum 
couldn’t be performed. 
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I. GİRİŞ 

Günümüzde öğrenci merkezli öğretim uygulamaları, öğretmene farklı roller 

yüklemiş ve yeni bir kimlik kazanarak, öğrencinin öğrenmesini sağlayan, yani sınıfta 

öğretim sürecini yöneten ve yönlendiren kişi konumuna gelmiştir.  

Böyle bir durumda kaliteli ve verimli bir öğretim için sınıfın çok iyi 

yönetilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde sınıf yönetiminin 

bütün boyutlarıyla ele alınması oldukça yenidir. “Sınıf Yönetimi” dersinin Türkiye’de 

öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında ayrı bir ders olarak okutulması yeni 

yapılanma ile başlamıştır. Bu nedenle,  halen görev yapmakta olan öğretmenlerin 

büyük bölümü “Sınıf Yönetimi” dersini almayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu 

durum sınıf yönetimi kavramının tam olarak algılanmasının ve sınıf yönetimi 

ilkelerinin eğitim-öğretim uygulamalarına doğru biçimde yansımasının zaman 

alacağını göstermektedir. 

Sanat eğitimine önem veren bir öğreticinin alan bilgisiyle beraber bu bilgilerin 

aktarılmasında sınıf yönetimi parçalarının bütünlük içerisinde olmasına dikkat etmesi 

ve iyi bir öğretici olmanın yanında iyi bir yönetici olması da gerekmektedir. Bu da 



ancak süreç içerisinde zamanın etkili kullanılması, etkinliklerin planlanması ve 

düzenlenmesi, öğrencilerin gereksinimlerine cevap sağlayıcı motivasyonun 

oluşturulması, disiplini sağlamada bütünsel bir modelin benimsenmesiyle 

gerçekleşecektir. Yine görsel sanatlar eğitiminde iletişimin en üst düzeyde 

kullanılması, sınıf ikliminin uygun ölçütlerle zenginleştirilmesi, sınıf yönetimi 

açısından önem taşımaktadır. Üretken, yaratıcı, doğru bir sınıf yönetimi, iyi bir sanat 

eğitimini, iyi bir sanat eğitimi de yaratıcı, üretken, estetik beğeni kazanmış, olaylara, 

insanlara ve hayata bakısında perspektif geliştirmiş bireyler getirir (Gezer, 2006, 34). 

Öğrencileri toplum hayatına sağlıklı bir şekilde hazırlamak için genel eğitimin 

ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olarak görülen sanat eğitimine de önemli 

görevler düşmektedir. Artık günümüzde tüm eğitim kademelerinde sanat eğitimi 

düzenli bir biçimde öğrencilere verilmektedir (Tepecik, 2002, 12).  

Ancak, sanatın bir özgünlük ve bireysel yaratıcılık olgusu olduğunu dikkate 

alırsak, sanat eğitiminin kendine özgü çok özel yasalarının ve ilkelerinin dizgesi 

içerisindeki yerini çok iyi belirlemek gerekir. Yaygın bir biçimde sanıldığı gibi, sanat 

eğitimi yalnızca yeteneklerin eğitimi için bir "lüks" değil, herkes için gerekli olan bir 

kişilik eğitimidir. Burada sanat eğitiminde amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik 

eğitim değil, bireyin sanat yoluyla eğitimi, bireyin estetik eğitimidir. Başka bir 

deyişle insanın yaratıcı güçlerini ortaya çıkartmasına yardımcı olacak koşulları 

hazırlayan ve bireyin kişilik kazanmasını sağlayan bir etkinliktir (Gençaydın, 1990). 

Özellikle okullar görsel sanatlar etkinliklerinin sevdirilmesinde ve uygulatılmasında 

önemli yer tutarlar. 

Sanat eğitimi’nin birçok tanımı yapılmıştır. Özsoy’a göre sanat eğitimi, 

“bireylerin sanatla eğitimidir” (Özsoy, 2003, 7),  Gökaydın’a göre de “öğrencilerin 

estetik duyarlığını geliştiren, kendi güçlerini ve önemli olabilecek görsel gerçekleri 

tanımalarında önderlik eden, sosyal alışkanlıkları artıran ve yaratıcı bireylerin 

oluşmasını sağlayan bir eğitim sistemidir (Gökaydın, 2002, 21). Erbay ise sanat 

eğitiminin güzel sanatlar ve sorunlarına ilişkin olarak verilecek kuramsal bilgilerin 



programlanması ile çeşitli güzel sanatlar dallarında yaptırılacak uygulamalı 

çalışmaların düzenlenmesi ile ilgili olduğunu belirtmiştir (Erbay, 2000, 4).  

Sanatın eğitiminin önem ve gerekliliğinin kavratılması boyutunda anlam 

kazanan sanat eğitimi kavramı; XX. yüzyılın başından bu yana güzel sanatların tüm 

alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi 

tanımlamaktadır. Dar anlamda ise, okullardaki ilgili bölüm ve sınıflarda bu alana 

ilişkin olarak verilen dersleri tanımlar (San, 2003, 19). Sanat eğitimi derslerinin 

öğretim amaçları doğrultusunda işlenebilmesinde öğretmenin rolü çok önemlidir. 

Görsel sanatlar öğretmenlerinin dersin işlemesi sırasında diğer derslerde de olduğu 

gibi sınıf yönetimi problemleri ile karşılaştıkları sık görülen bir durumdur.  

Çağdaş eğitim anlayışı öğretimi öğretmen merkezli olmaktan çıkararak 

öğrenci merkezli hale getirmiştir. Bu yaklaşım öğretimde öğrencilerin çok daha aktif 

olmalarını ve her aşamada sürece katılmalarını gerektirmektedir (Demirel, 2005). Bu 

nedenle öğretmen sadece öğreten kişi olmaktan çıkmış, öğrenmeyi sağlayan, yani 

sınıfta öğretim sürecini yöneten ve yönlendiren kişi konumuna girmiştir. Sınıftaki 

ilişki ve etkileşim düzenini oldukça değişken ve dinamik hale getiren öğrenci 

merkezli öğretim “sınıf yönetimi” kavramının ön plana çıkmasına neden olmuştur. 

Günümüzde iyi bir öğretmenin sahip olması gereken önemli niteliklerden biri de sınıf 

yönetimi alanında yeterli olmasıdır. Öğretmenlerin sınıfı organize etmeleri ve öğrenci 

davranışlarını yönlendirmeleri eğitimde olumlu sonuçlar elde etme açısından kritik 

önem taşımaktadır. Ancak Türkiye’de öğretmenlerin önemli bir bölümünün sınıf 

yönetimi konusunda kendi deneyimlerinden çıkardıkları dersler çerçevesinde yeterlik 

kazandıklarını, bir başka deyişle sınıf yönetimi alanındaki becerilerini sınama-

yanılma yoluyla edindiklerini göstermektedir (Türnüklü 2000).   

Başar (2004), farklı yazarlardan yararlanarak sınıf yönetimini tanımlamaya 

çalışmıştır. Ona göre sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. 

İçinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve 

süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması ve sürdürülmesi; 

öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının 



uygun kullanılması, etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanması, sınıftaki tüm 

kaynakların ve insanların yönetimidir.  

Türkiye’de “Sınıf Yönetimi” dersi 1997 yılına kadar öğretmenlik formasyonu 

programlarında yer almamıştır. Önceki programlarda sınıf yönetimi ile ilgili 

konulara, Eğitim Yönetimi, Genel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Psikolojisi gibi bazı 

derslerin içinde kısa bölümler halinde yer verilmiştir. Eğitim Fakülteleri’ndeki 

yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, ‘Sınıf Yönetimi’ dersleri 1997-1998 

öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştiren programlara zorunlu ders olarak 

konulmuştur. Böylece sınıf yönetimi alanındaki konular Türkiye’de de büyük bir ilgi 

görmeye başlamış ve bu alandaki araştırmalar hızla artmıştır (Turan, 2006).  

Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı, bir öğretmenin ya da bir grup 

öğretmenin, sınıf düzenlemesine ilişkin tutarlı olarak sergiledikleri ortak davranışları 

yansıtma düzeyidir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı, yönetim bilimlerinde 

yapılan liderlik araştırmalarına dayalı olarak farklı şekillerde 

sınıflandırılabilmektedir. Tannenbaum ve Schmidt 1950’li yıllarda liderlik 

davranışlarını, lider ve üyeler arasındaki yetki ilişkileri bakımından araştırmışlardır 

(Akt.:Eren, 2000, 418). Bu araştırmaya dayalı olarak oluşturulan Liderlik Dizini 

(Leadership Continuum) kuramına göre, yönetim anlayışı otokratik, demokratik ve 

ilgisiz dizini üzerine yer alır (Başaran, 1992, 60).  

Sınıf yönetiminin iki amacı vardır. Birincisi, sınıfta öğrenci güdülenmesini 

artıracak düzenli ve güvenli bir ortam oluşturmaktır. İkincisi ise, öğrenci 

sorumluluğunu geliştirmek ve öğrencilere kendi davranışlarını düzenleyebilmelerini 

öğretmektir (Karip, 2002, 2). Sınıf yönetimi büyük ölçüde, öğrencilerin kişisel ve 

psikolojik ihtiyaçlarına dayandırarak, iyi bir sınıf yönetimi sağlamak için 

öğretmenlerin, ilk önce öğrenci ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarla ilintili olan 

davranışların ilişkisini anlamaları, sonra da sınıfta öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını 

karşılamak için düzenlemeler yapmaları gerektiğini belirtmektedir (Celep, 2001, 6). 

Bu sebeple ilköğretimde görsel sanatlar dersinde karşılaşılan sorunların 

giderilmesi ve görsel sanatlar derslerini daha iyi sağlıklı ve amacına uygun işlenmesi 



için görsel sanatlar dersinde karşılaşılan problemlerin tespiti bir an önce çözüm 

yollarının bulunması için son derece önemlidir.  

 
1.1. Problem Cümlesi 

Erzurum il merkezinde yer alan ilköğretim okullarında görev yapan görsel 

sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi uygulamaları esnasında karşılaştıkları 

sorunlar nelerdir? 

 
1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın genel amacı “İlköğretimde görev yapan görsel sanatlar 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları saptamaktır”. 

Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorular cevaplanacaktır. 

1. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve 

karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

2. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve 

karşılaştıkları sorunlar hizmet içi eğitim alma durumlarına göre farklılık göstermekte 

midir? 

3. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve 

karşılaştıkları sorunlar cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? 

4. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve 

karşılaştıkları sorunlar mesleki kıdemlerine göre farklılık göstermekte midir? 

 
1.3. Araştırmanın Önemi 

Günümüzde etkili öğretmenlik eğitiminin etkili sınıf yönetimini içermesi 

gerektiği anlaşılmıştır. Nitekim, Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma 

kapsamında programa “sınıf yönetimi” dersinin konmuş olması bu anlayışın 

sonucunda gerçekleşmiştir. Öğretmenler için en önemli sorunun etkili sınıf yönetimi 

sağlama ile ilgili olduğu bilinmektedir. Özellikle yeni yetişen öğretmenler için çok 

önemli bir sorun olan sınıf yönetimi, son yıllarda ortaya çıkan hızlı sosyal ve kültürel 

değişmeler nedeniyle öğrencilerde meydana gelen değişmelerden dolayı da deneyimli 



öğretmenler için de sorun olmaya başlamıştır. Ayrıca, son yıllarda yapılan 

araştırmalar da öğrenci başarısının etkili sınıf yönetimine bağlı olarak değiştiğini 

ortaya koymaktadır (Erden, 2001, 28). Buna göre, öğretmenlerin etkililiğinin sınıf 

yönetimine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı öğretmen yetiştiren 

kurumlarda sınıf yönetimi dersi programda yer almaya başlamıştır (Okutan, 2005). 

Bu araştırma görsel sanatlar dersi esnasında sınıf yönetimi konusunda 

sorunlarla birebir karşılaşan görsel sanatlar öğretmenlerinin görüşlerine yer vermesi 

açısından ve araştırma sonucunun ilköğretimde görev yapan görsel sanatlar 

öğretmenlerine, müfredatı hazırlayan ve program geliştirme uzmanlarına katkı 

sağlayabileceğinden önemlidir. 

 

1.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Erzurum ilindeki Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan görsel sanatlar 

öğretmenlerinden tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 43 öğretmenle anketten elde 

edilen verilerle sınırlıdır. 

 
II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, kullanılan veri 

toplama teknikleri ile verilerin analizi açıklanmıştır. 

 
2.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma betimsel bir yöntem içermektedir. İlgili literatür taranarak 

ilköğretimde görsel sanatlar dersi ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgiler verilip, bu bilgiler 

diğer çalışmalarla ve bazı sayısal verilerle desteklenmiştir. 

Araştırma için ayrıca ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere bir anket 

uygulanmıştır. Bu anket ile elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm 

aranmıştır. 

 



 
2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında 

görev yapan görsel sanatlar öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 

Erzurum’da 2008-2009 eğitim öğretim yılında görev yapan görsel sanatlar 

öğretmenleri arasından tesadüfi yöntemle seçilmiş 43 görsel sanatlar öğretmeni 

oluşturmuştur. 

 
2.2. Veri Toplama Teknikleri 

Bu araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ortaöğretimde görev yapan 

öğretmenlere uygulanan anketler yoluyla toplanmıştır. 50 anket araştırmacı tarafından 

elden dağıtılmıştır. Geriye dönen 46 anket tekrar kontrol edilerek hatalı doldurulan 3 

anket değerlendirme dışı bırakılarak, 43 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Veri toplama aracı geliştirilirken ilk aşamada sınıf yönetimi ve yönetim 

anlayışlarına ilişkin alanyazın geniş çapta taranmıştır. Bu tarama sırasında sanat 

eğitimi alanında sınıf yönetimi çalışmalarının yok denecek kadar az olduğu 

görülmüştür. Alanyazından elde edilen bilgilerin yanı sıra eğitim yönetimi ve genel 

yönetim bilimleri alanında benzer nitelikteki ölçme araçları gözden geçirilerek 40 

soru maddesinden oluşan bir taslak anket oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak anket 

çoğaltılarak konu ile ilgili uzmanların görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur. 

Soru maddeleri ve anlatımları anlaşılır olup olmadığı, anketin ikinci bölümünde yer 

alan maddelerin öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışlarını belirlemede yeterli olup 

olmadığına odaklaştırılan uzman görüşlerine dayalı olarak iki kontrol sorusu ile 

birlikte 19 maddeden oluşan veri toplama aracına son şekli verilmiştir. Böylece 

anketin geçerlik çalışması yapılmıştır. Yönetim anlayışlarına ilişkin maddeler, uzman 

görüşlerinin en çok onayını alma ve yönetim anlayışlarını en belirgin biçimde 

yansıtma özelliğine göre seçilmiştir. Ayrıca veri toplama aracının güvenirliğini 

istatistiksel yolla değerlendirmek amacı ile Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucu, öğretmenlerin yönetim 



anlayışlarına ilişkin 19 maddelik veri toplama aracının güvenirlik katsayısı  α 

=0,7327 olarak hesaplanmıştır. Özdamar’a (1999) göre ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlılık katsayısı; .60≤ α <.80 aralığında ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.  

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı kişisel bilgiler dahil 2 bölümden 

oluşmaktadır. Veri toplama aracının kişisel bilgiler bölümünde 7 demografik soru 

bulunmaktadır. 2. bölüm olan görsel sanatlar eğitimi öğretmeninin sınıf yönetimine 

ilişkin görüşlerine dair 19 soru sorulmuştur. . Kişisel bilgiler hariç diğer bölümlerin 

hepsinde sorulara evet (1), kısmen (2), hayır (3), şeklinde cevaplar verilmiştir. Elde 

edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek tablolaştırılmış ve 

yorumları yapılmıştır. 

 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada, anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak frekans ve yüzde 

dağılımları bulunmuş, görsel sanatlar öğretmenlerinin hizmet içi durumlarına göre ve 

cinsiyet durumlarına göre, ankete verdikleri cevapların değerlendirilmesinde t-testi, 

kıdem durumlarına göre ankete verdikleri cevapların değerlendirilmesinde anova testi 

kullanılmış, verilerin değerlendirilmede ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında ise 

“SPSS 13.0” istatistik paket program kullanılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. BULGULAR ve YORUM  

Tablo 1. Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri 
Değişkenler Alt Kategoriler F % Değişkenler Alt 

Kategoriler 

F % 

Bayan 18 42 Lisans 39 90,7 

Erkek 25 58 Yüksek Lisans 4 9,3 

Doktora - - 

        
Cinsiyet 

Toplam 43 100 

 
Eğitim 
Durumu 

Toplam 43 100 

21-25 yaş 9 21,0 1 yıldan az 4 9,3 

26-30 yaş 14 32,5 1-3 yıl 9 21,0 

31-36 yaş 10 23,2 4-6 yıl 12 28 

37-41 yaş 7 16,3 7-9 yıl 11 25,4 

42 ve üstü 3 7,0 10 ve üstü 7 16,3 

 
 
Yaş 
 

Toplam 43 100 

 
Görev 
Yaptığınız 
Okuldaki 
Hizmet Süresi 

Toplam 43  

1-5 yıl 12 28 Evet 2 4,6 

6-10 yıl 16 37,2 Hayır 41 95,4 

11-15 yıl 4 9,3 

İdarecilik 
Göreviniz Var 
mı? 

Toplam 43 100 

16-20 yıl 6 13,9 Evet 14 32,5 

21 ve üstü 5 11,6 Hayır 29 67,5 

 
 
Mesleki Kıdem 
 

Toplam 43 100 

Görsel 

Sanatlar ile 

İlgili Hizmet 

İçi Eğitim 

Aldınız 

Toplam 43 100 

 

Tablo 1’e bakıldığında, görsel sanatlar öğretmenlerinin %58’inin “bay”, %23, 

2’sinin “31-36 yaş” gurubunda, %28’inin “1-5 yıl” mesleki kıdemlerinin olduğu, 

%90,7’sinin “lisans mezunu”, %9,3’ünün “1-3 yıl” görev yaptığı okulda hizmet 

süresinin olduğu, %95,4’ ünün “idareci olmadığı”, %67,5’inin “hizmet içi eğitim 

alamadığı” görülmektedir. 

 

 

 

 



Tablo 2. Alt Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Evet Kısmen Hayır  

Maddeler f % F % f % 

Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı 
tepki gösteriyor musunuz? 

25 58,2 13 30,2 5 11,6 

Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık 
(plan, Program vb.) yapıyor musunuz? 

10 23,3 16 37,2 17 39,5 

Görsel sanatlar dersine öğrencilerin katılımını 
sağlamak için değişik öğretim yöntemleri 
kullanıyor musunuz? 

15 34,9 15 34,9 13 30,2 

Görsel sanatlar derslerindeki olumlu ve 
olumsuz davranışlar için ödül ve ceza 
uygulaması gereklimidir? 

24 55,8 16 37,2 3 7 

Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, 
sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor 
musunuz? 

12 27,9 15 34,9 16 37,2 

Ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve 
mimiklerinizi yeterince kullanıyor musunuz? 

6 14 13 30,2 24 55,8 

Görsel sanatlar dersine ayrılan süre içerisinde 
işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor 
musunuz? 

4 9,3 7 16,2 32 74, 4 

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerin 
önerilerini değerlendiriyor musunuz? 

8 18,6 12 27,9 23 53,5 

Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki 
eksikliklerini gidermeleri için ders dışında da 
onlara yardımcı oluyor musunuz? 

13 30,2 13 30,2 17 39,6 

Öğrencilerin ilgilerini planlanan sergi, resim 
yarışması gibi aktiviteler üzerine çekebiliyor 
musunuz? 

14 32,5 14 32,5 15 35 

Okulunuzda görsel sanatlar dersini işlemek 
için atölye var mı? 

5 11,6 3 7 35 81,4 

Okulunuzda görsel sanatlar dersini işlemek 
için yeterli araç-gereç var mı? 

6 14 7 16,2 30 69,8 

Fiziksel ortam (ısı, ışık gürültü vb.)  
görsel sanatlar dersini işlemeniz için elverişli 
mi? 

9 21 11 25,5 23 53,5 

Öğrencilerinizle ders için istenilen 
malzemelerin getirilmesi konusunda sorun 
yaşıyor musunuz? 

17 39,5 19 44,3 7 16,2 



Öğrenciler görsel sanatlar dersi için aileleri 
tarafından destekleniyor mu? 

7 16,2 3 7 33 76,8 

Okul yönetimi görsel sanatlar dersi için 
gerekli desteği sağlıyor mu? 

5 11,6 6 14 32 74,4 

Diğer branş öğretmenleri görsel sanatlar dersi 
için size gerekli desteği sağlıyor mu? 

14 32,6 15 34,8 14 32,6 

Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı 
bir konumda hissediyor musunuz? 

18 41,9 14 32,6 11 25,5 

Öğrencilerin gözünde ben ulaşılmaz biriyim. 16 37,2 15 34,9 12 27,9 

 
 
Tablo 2 incelendiğinde görsel sanatlar öğretmenlerinin %58,2’si sınıf içinde 

istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösterdiğini belirtmiştir. Bu bulguya dayanarak 

sınıfta öğretim sürecini yöneten ve yönlendiren kişi konumuna giren öğretmenlerin 

sınıf içerisinde istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı ilk olarak tepki gösterme 

eğiliminde oldukları söylenebilir. Türnüklü ve Yıldız (2002) “Öğretmenlerin 

Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Başa Çıkma Stratejileri” konulu 

çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sınıf ortamında istenmeyen 

davranış ortaya çıktığı zaman, öğretmenin hemen bunu fark edip giderme biçimine 

karar vermesi gerekir. Karar vermede en önemli nokta, ortaya çıkan olumsuz 

davranışın niteliğidir (Weinstein, 1996, 105). Planlı olarak yapılmayan, o anda 

meydana gelen davranışları görmezlikten gelmek faydalı olabilir. İstenmeyen 

davranışı görmezlikten gelmenin bir riski, öğrencinin öğretmenin sınıf hâkimiyeti 

konusunda şüpheye düşmesidir. Öğretmen bunu fark ettiğinde önlemini almalı ve 

diğer yaklaşımları ortama sokmalıdır (Weinstein 1996, 105). 

Araştırma grubunun % 39,1’i “derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık 

(plan, program vb.) yapmadıkları ifade etmişlerdir. Oysa kontrollü bir ortam olan 

okulda öğrenciye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar önceden belirlenmiş olması 

gerekmektedir. Erden’in de belirttiği gibi bunlar, bu konuların uzmanı olan 

öğretmenler tarafından plânlı bir biçimde düzenlenen öğretim faaliyetleri ile 



kazandırılır (Erden, 2001, 1). Öğretmen, öğretim yılının bütünü içerisinde bir ders 

saatinden bir döneme kadar süren çeşitli etkinlikleri planlamak, uygulamak ve 

değerlendirmek durumundadır. Bulguya dayalı olarak, görsel sanatlar 

öğretmenlerinin bu davranış özelliği bakımından ilgisiz bir sınıf yönetimi anlayışı 

sergiledikleri söylenebilir. Bunun nedeni uyguladıkları eğitim programlarının 

kendilerine yeterli düzeyde esneklik tanımamasının veya denetlenmeleri sırasında 

denetimin ağırlığının öğrenci ve öğretmenden daha çok planlara dayandırılmasının 

veya plan yapma zorunluluğundan kaçınmanın bir sonucu olduğu biçiminde 

yorumlanabilir. Elde edilen bulgular Terzi’nin (2001) yapmış olduğu  “öğretmenlerin 

sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi” başlıklı araştırmasında,  

öğretmenlerin %56,8’inin derse girmeden önce ön hazırlık yaptıkları sonucuyla 

uyuşmamaktadır. 

“Görsel sanatlar dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere 

uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların 

dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan görsel sanatlar öğretmenlerinin %34,9 ’u 

“evet”, %34,9 ’u “kısmen”, % 30, 2’si “hayır” şeklinde görüş bildirdikleri tespit 

edilmiştir.  Farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması, sınıf yönetiminde karşılaşılan 

çeşitli problemleri ortadan kaldırabilir. Sanat eğitimcisi de gerekirse birçok öğretim 

yöntemini planlanmış şekilde uygulayabilmeli ve sürece katkı noktasında rolün 

gereklerini yerine getirebilmelidir. Hangi yöntemlerin hangi konularda 

uygulanabileceği yöntemin ne gibi bir avantaj ya da dezavantaj getirebileceği 

noktasında da yeterli meslek bilgisine sahip olmalıdır. 

“Görsel sanatlar derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve 

ceza uygulaması gereklimidir?” sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde 

araştırma gurubunun %55’8’i “evet”, seçeneğini tercih ettikleri görülmüştür. 

Öğretmenin öğrenci davranışını doğrudan ya da dolaylı bir şekilde gözlemesi ve 

uygun çözüm yollarını tespit etmesi, sınıf kurallarını öğrenciye açıklaması ve 

öğrenciye istenilen ve istenilmeyen davranışlarının fark ettirerek ödül ve ceza 



uygulanması, öğrencinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, yanlış ya da eksik öğretim 

yöntemlerinin giderilmesi, sınıf içi düzeni, motivasyonu ve iyi bir iletişimi sağlama, 

olumsuz, problemli öğrenci davranışlarının giderilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle 

görsel sanatlar öğretmenlerinin görüşleri etkili sınıf yönetimi açısından olumlu 

bulunabilir. Ancak istenmeyen davranışların giderilmesinde uygulanan ceza ve 

ödüllendirmelerin yetersizliği,  pekiştirenlerin az ya da çok aralıklı kullanılması, 

istenilen çözümü getirmeyebilir.   

 Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini 

dikkate alıyor musunuz?  önermesine görsel sanatlar öğretmenlerinin %37,2’si hayır 

yanıtını vermişlerdir. Öğretmen öncelikle bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal: 

açıdan öğrencisini iyi tanımalıdır. Bedensel ve zihinsel problemlerin olup olmadığını, 

sağlığıyla ilgili problemlerinin olup olmadığını bilmek durumundadır. Öğrenci yaşına 

uygun özellikler gösteriyor mu? Yetenekleri, dikkati gelişim çağına uygun mu? gibi 

sorulara cevap verebilmelidir. Öğrenci velisi ile sık sık görüşmeli, ailelerle işbirlikçi 

bir sistem içerisinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmalıdır. Başar (2004), sınıf 

yönetiminde öğrencilerin, fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin göz 

önüne alınarak uygulamaların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek; bir 

uygulamaya geçilmeden önce, öğrencilerin ona bu açılardan hazırlanmasını öngörür 

(Başar, 2004, 10). Sınıf içindeki öğretim etkinlikleri ve oluşturulacak kurallarda 

öğrencilerin gelişim evrelerine uygun seçimler yapılması görsel sanatlar dersinin 

istenilen amaçlarına ulaşmasına olumlu etkide bulunabilir.   

Görsel sanatlar öğretmenlerinin % 55,8’i  ders işlerken beden dili, ses tonu, 

jest ve mimiklerinizi yeterince kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Beden dili sözsüz 

iletişimin  temel unsurudur. İletişim genel anlamda, iletiyi gönderen ve alan arasında 

oluşturulan bir alışveriş ilişkisi içinde paylaşılan bir süreçtir.  Bu süreç kaynak kişi 

tarafından iletinin oluşturulup, alıcıya gönderilmesi ile başlar ve alıcının bu iletiyi alıp 

değerlendirmesi ve uygun tepkide bulunması ile son bulur. İletişim olmaksızın öğrenme 

gerçekleşmez. Etkili bir sınıf yönetiminde jest ve mimikler çoğu kez duyguları 

yansıtmadıklarından çok anlamlı ya da anlamca belirsiz olabilirler. Fakat Cüceloğlu 



(1996), sözsüz iletişimin, bireylerin gerçek duygularını daha iyi yansıtabileceğini ileri 

sürmektedir. Örneğin kaş çatma, hoşnutsuzluk, onaylamama, şaşkınlık, can sıkıntısı, 

kızgınlık gibi bir çok nedenden kaynaklanabilir ve değişik anlamları verebilir. Doğru 

anlamları, içinde gerçekleştirdikleri ortam ve iletişim durumunun değerlendirilmesi 

ile belirlenir. (Zıllıoğlu 1993, 191-192). Karşı karşıya kalan kişilerin sözel olmayan 

dışavurumları doğru anlamlandırılabilirse onlarla bağlantı kurmak, hatta birbirine zıt 

görüşleri uzlaştıracak yollar bulmak çok kolay olabilecektir (Zielke, 1993, 10).  

Görsel sanatlar öğretmenlerinin % 39,6’sı öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki 

eksikliklerini gidermeleri için ders dışında onlara yardımcı olmadıklarını, %35’i 

öğrencilerin ilgilerini planlanan sergi, resim yarışması gibi aktiviteler üzerine 

çekmedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir kısmının 

öğrencilerine ders dışında yardımcı olmamaları ve planlanan sergi, resim yarışmaları 

gibi etkinliklere ilgilerini çekmemeleri, ilgisiz öğretmenlik anlayışının bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Ayrıca öğretmenlerin, kendiliğinden öğrencilere yardım 

etmekten kaçınmaları, “işe yardım etme” ve “işi öğrencilerin yerine yapma” 

arasındaki rol farklılığını kavrayamamış olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Öğretmenlerin, öğrencilere yardım etmekten kaçınma nedenlerinden birisinin de 

mesleki gelir ve statünün, eğitim etkinliğinde daha fazla çabayı karşılamadığı 

anlayışının olduğu söylenebilir. 

“Görsel sanatlar dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli 

olduğunu düşünmeyenlerin oranı %74,4’dür. Sınıf yönetimini sağlamada etkili olan 

başka bir kural da zamanın etkili kullanılmasıdır. Ders süresinin verimli bir şekilde 

kullanılması öğretmenin kazandırması gereken, bilgi tutum ve davranışların istendik 

yönde gelişmesinde önemli bir etkendir. Özellikle sanat eğitimi açısından ders 

saatlerinin yetersizliğinden yakınan öğretmenler bu konuda yeterli düzeyde bilgi ve 

beceriye sahip olmalıdır. Başarılı bir sanat eğitimcisinin uygulamayla ilgili planlar 

yapmasının zamanın düzenli kullanılmasında payı büyüktür. Öğretim yöntemine, 

esnek bir yaklaşıma ve araç gereçlerin düzenlenmesine uygun olarak hazırlanmış bir 

plan zaman kullanımı konusunda başarısızlığı ortadan kaldıracaktır.  



Görsel sanatlar öğretmenlerinin % 53,5’i, görsel sanatlar derslerinde 

öğrencilerin önerilerini değerlendirmediklerini ifade etmişlerdir. Elde edilen bulguya 

dayalı olarak, öğretmenlerin bu davranış özelliği açısından yaklaşık olarak yarısının 

otokratik eğilim taşıdığı söylenebilir. Otokratik anlayışta, öğretmen tek başına karar 

verir ve hedeflerin belirlenmesinde, amaçları başarma süreçlerinde, ilişkilerin 

belirlenmesinde, cezalandırma ve ödüllendirmenin kontrolünde tek otoritedir 

(Robbins vd., 1998, 391). Bu eğilim, öğrencilerin doğru kararları verme 

yeterliliklerinin olmayışına yönelik geleneksel eğitim anlayışından ve öğretmenlerin 

öğrencilere yönelik geleneksel eğitim anlayışından ve öğretmenlerin öğrencilere 

yönelik güvensizliklerinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Görsel sanatlar 

öğretmenlerinin bu görüşlerinin aksine Ök, Göde ve Alkan’ın (2000), ilköğretimde 

öğretmen-öğrenci etkileşimine sınıf yönetimi kurallarının etkisini inceledikleri 

araştırmada öğretmenlerin %76’sı sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte 

kararlaştırdıklarını belirtmişlerdir. Sınıf yönetiminin dördüncü boyutunu ilişki 

düzenlemeleri oluşturur. Bu boyut sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte 

benimsenerek uygulanmasıdır (Gündüz, 2004, 21). Sınıf kurallarının belirlenip 

öğrencilere benimsetilmesinde öğrenci görüşlerine yer verecek şekilde yapılacak 

uygulamalar sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yol açabilecektir. Ayrıca öğrencilerin 

önceden bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması kuralların geçerliklerini artırabilir. 

Görsel sanatlar öğretmenlerinin %81,4’ü görev yaptıkları okullarda atölye 

olmadığını, %53,5’i sınıflardaki fiziksel ortamın (ısı, ışık gürültü vb.), görsel sanatlar 

dersini işlemeniz için elverişli olmadığını ifade etmiştir. Bu veriler Gezer’in (2006) 

“ilköğretim II. kademede sanat eğitiminde sınıf yönetimine ilişkin bir durum 

çalışması” başlıklı araştırmasında elde ettiği sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Sınıfın fiziki durumu, öğrenmenin temel unsurlarından biridir. Sınıf ortamının 

genişliği, sınıf alanının çeşitli etkinliklerin yapımı için bölümlenmesi, ısı, ışık, gürültü 

düzenekleri, renkler, temizlik, estetik, eğitsel araçlar, oturma düzeni, öğrencilerin 

gruplanması, bunların başlıcalarıdır (Başar, 2004, 7). Öğretmenin amaçlar 

doğrultusunda örgütleyebileceği sınıf ortamına ait faktörler bu grupta yer alır. 



Fiziksel düzenlemeler, öğrencinin sınıfta kendini rahat ve mutlu hissetmesi ve 

öğrenmeyi kolaylaştırmak için yapılır (Gündüz, 2004, 20). Sınıf ya da sanat odaları 

çekici hale getirilmelidir. Tablolar, panolar, haritalar, eşyalarda kullanılan renkler 

öğrenmede etkilidir. Bir dersliğin çekici hale getirilmesi, sınıfın büyüklüğü ya da 

küçüklüğü, sınıf mevcudu, aydınlatma gibi unsurlardan çok öğretmenin yaratıcılığı ve 

sınıfın fiziksel düzenlemesine gösterdiği özenle ilgili olabilir. Ayrıca sanat eğitiminde 

sınıf yönetiminin sağlanmasına yönelik okul bahçesine çıkmak, sanat galerilerine ve 

müzelere gitmek gibi fiziksel mekan değişikliği direk olarak motivasyonu artırarak, 

öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir.  

Görsel sanatlar öğretmenleri’nin % 69,8’i okullarında görsel sanatlar dersini 

işlemek için yeterli araç-gereç olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu veriye 

dayanarak etkili bir sınıf yönetimi için gerekli olan zaman yönetiminin 

yapılamadığını söyleyebiliriz. Sanat eğitimi içerisinde ders saatlerinin yetersizliği göz 

önünde bulundurulduğu zaman daha kısa sürede öğrenmeyi sağlaması açısından ve 

dersin kendi niteliğinden kaynaklanan ayrıcalığı yönüyle araç gereç kullanımı 

öğrenme yaşantısında önemli bir yer tutar. Sanat eğitimcisi kendisinden beklenene 

paralel olarak konuya uygun araç-gereç kullanmakla kalmayıp farklı materyaller 

geliştirmelidir. Geliştirilen materyallerde de hizalama, yakınlık, vurgu, denge, renk 

gibi tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulabilir. 

Öğretmenlerin %39.5’i öğrencilerin ders için istenilen malzemelerin 

getirilmesi konusunda sorun yaşadığını yönünde görüş bildirmiştir. Eğitim 

faaliyetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde planlanması verimli bir öğretim ortamının 

oluşması sınıf yönetiminin temel basamaklarının başında gelmektedir. Bu planlama da, 

sınıfın yöneticisi, yol göstericisi olan öğretmene düşmektedir. İyi bir planlama da, iyi bir 

zaman yönetiminden geçmektedir. Zamanı etkili olarak kullanmak için gerekli olan 

unsurlardan birisi de öğrencilerin gerekli materyalleri sınıfa getirmesidir. Dersten önce, 

kullanılacak materyaller araç ve gereçler hazır bulundurulmalı, etkinliğe ayrılan vakitten 

harcanmamalıdır. Bu verilere dayanarak görsel sanatlar öğretmenlerinin zamanı etkili 

biçimde değerlendiremedikleri düşünülebilir. Bu durum öğrencilerin derse karşı 



ilgisizliklerinin yanı sıra ekonomik durumlarından da kaynaklanıyor olabilir.  Sınıfta 

araç-gereç kolu oluşturmak ya da sınıf listesine göre bu görevi bir öğrenciye vermek, 

hem sorumluluğu arttıracak hem de öğrenci etkinliğe daha ders başlamadan katılmış 

olacaktır. 

Öğrencilerin görsel sanatlar dersi için aileleri tarafından desteklenmediğini 

belirten görsel sanatlar öğretmenlerinin oranı %76,8’dir. Okul-aile ilişkilerindeki 

başarı ve başarısızlık öğrencinin eğitimine de yansımaktadır. Dolayısıyla aile ile 

ilişkiler büyük bir dikkat içinde sürdürülmelidir. Okul-aile ilişkisi iki açıdan ele 

alınmalıdır. Bunlardan birincisi, ailenin yöneticiyle olan ilişkisi; ikincisi ise, 

öğretmenle olan ilişkidir. Öğretmen aile ile kurulan ilişkide özel bir öneme sahiptir. 

Öğretmen öğrenci ilişkilerinde olduğu gibi, öğretmen aile ilişkilerinde de iyi niyet ve 

samimiyet yer almalıdır. Çoğu kez aile ile öğretmen arasına girmek zorunda kalan 

yönetici, bunların ilişki ve etkileşiminin neden ve sonuçlarını yakından izlemelidir 

(Çalık, 2004, 6). Öğretmen, aileler ile ilişkisini sürekli ve düzenli bir biçimde 

sürdürmeye çaba göstermelidir. Öğretmenin sabırlı, anlayışlı, duyarlı ve adil oluşu 

ailenin en önde gelen beklentileridir. Buna karşılık öğretmen de ailelerden, dürüstlük, 

hoşgörü ve işbirliği çabası beklemektedir. 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 (Çalık, 2004, 7). 

Öğretmenlerin %74,4’ü Okul yönetimi görsel sanatlar dersi için gerekli 

desteği sağlayamadığını ifade etmiştir. Okul yönetiminin birçok unsuru vardır. 

Bunlar, okul yönetimini ve dolayısıyla sınıf yönetimini etkilemektedir. Okulun 

öğrenci sayısı, fiziki yapısı, parasal kaynakları, yönetim anlayışı üzerinde etkili 

olmaktadır. Öğrenci sayısının çok olduğu okullarda sınıflar kalabalık olacak ve sınıf 

yönetimi konusunda geleneksel anlayış hâkim olacaktır. Dersler öğretmen merkezli 

yürütülmek zorunda kalacaktır. Ayrıca parasal kaynaklar açısından sıkıntılı olmayan 

okullarda, öğretmen ders araç ve gereçleri konusunda sorun yaşamayacak ve bu 



durum öğretimin etkin olmasını sağlayacaktır. Yine fiziki ortam iyi düzenleneceği 

için öğrenciler daha verimli çalışacaklardır (Çalık, 2004, 6). 

Öğretmenlerin %41,9’u okul ortamında kendini disiplin sağlayıcı bir konumda 

hissettiğini ifade etmiştir. Bu görüşleri etkili bir sınıf yönetimi açısından olumlu 

bulunabilir. Çünkü sınıf yönetimini sağlamada öğretmenlerin öğretim sürecinde 

belirli olan yönlerinden biri de disiplin ve motivasyonu sağlamak ve bunu sürekli hale 

getirmektir. Sınıftaki disiplin problemlerini çözmek, beraberinde iyi bir motivasyonu 

da getirecektir. Yalnız problemi çözmede ve motivasyonu sağlamada öğretmenler tek 

başlarına değil, öğrencilerle birlikte hareket ederek takım çalışmasını esas alarak 

problemi ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Öğretmenler genellikle öğrencilerin 

görüşlerini almadan kendi kurallarına uyulmasını isterler ve çoğu zaman da bu 

başarısızlıkla sonuçlanır. Gezer’e göre (2006), öğrencilerle beraber, ılımlı ve 

güvenilir kurallar koyulması, bu kuralların yazılması ve herkesçe görülebilecek bir 

yere asılması disiplini sağlamada yararlı olacaktır. Etkili disiplin ile öğretmen – 

öğrenci ilişkisi birbirinden ayrılmayacak kadar bir birine bağlıdır. Öğrencinin 

öğretmenine duyduğu güven ve samimiyet problemli davranışın oluşmasını en asgari 

düzeye indirebilmektedir. Ancak öğretmen disiplini bir araya getirilmiş kuralların 

uygulanması şeklinde düşünmemeli, disiplinin bir süreç olduğunu göz ardı 

etmemelidir. Sanat eğitimcisi bu süreç içerisinde uygulamalar esnasındaki tespitlerini 

gerekirse diğer branş öğretmenleri ve aileler ile rehber öğretmenin görüşlerini dikkate 

alarak paylaşabilmelidir. Ailelerin de öğrencilerin akademik başarılarında ve kişilik 

gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu bilindiğine göre okuldaki disiplinin 

uygulanması yalnızca öğretmenle sınırlı kalmamalı bu anlamda ailelerle iş birliği 

içerisinde uygulamalar yapılmalıdır. 

  Stephens (2005) sanat eğitimcileri için sınıf disiplin tipleri ortaya koymuş ve 

anahtar nokta olarak, sesini konuşma dilinde uygun kullanmak, kalıcı bir sükûnet ve 

kontrollü olmak gibi kriterleri vurgulamıştır. Sanat eğitiminde özellikle uygulama 

çalışmalarında öğretmenler kontrolün sürekliliğini sağlayabilmek için sınıfta dolaşmalı, 

yardım isteyen öğrencilerle iletişim içerisinde olmalıdır. Öğretmenin sürekli yanında 



olduğunu hisseden öğrencinin hem çalışmaya yöneldiği, hem disiplin problemi 

yaratmadığı görülmektedir. 

Görsel sanatlar öğretmenleri % 37’2 gibi büyük bir oranla öğrencilerin 

gözünde kendilerini ulaşılmaz biri olarak gördükleri şeklinde ifade etmişlerdir. 

Kendilerini öğrencinin gözünde ulaşılmaz olarak gören öğretmenlerin böyle 

düşünmeleri, öğretmenlerin öğrencileri ile yeterli düzeyde yakınlaşmadıklarının ve 

etkileşim kurmamalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.  İlgisiz sınıf yönetimi 

anlayışının temel özelliklerinden birini yansıtan bu davranış özelliği, öğrencilerin 

kendilerini ifade etmesini zorlaştırabilir, sınıf ikliminin ılımlı olmasını ve 

öğretmenden yardım istenmesini engelleyebilir. Öğretmenlerin, öğrencileri sınıf 

içinde kontrol etmede güçlük çekmeleri ve öğrenciler tarafından sık sık yapılan 

yardım istemlerinden kaçınmak istemeleri, öğretmenlerin bu davranış özelliğini 

sergilemelerinin nedenini açıklayabilir. Öğrencilerin gözünde kendilerini ulaşılmaz 

görmeyen öğretmenlerin davranışları, öğrenci-öğretmen etkileşiminin eğitimsel 

süreçler açısından önemini kavramış olmaları ile açıklanabilir.  

 
Tablo 3. Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve 
Karşılaştıkları Sorunların Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu Değişkenine Göre 
Ortalama, Standart Sapma ve t Değerleri 
 

Betimsel Değerler t testi 
 N x Ss sh t sd P 
Hizmet içi eğitim 
almamış 29 95,70 4,49 ,75 

Hizmet içi eğitim 
almış 14 99,23 3,19 ,91 

2,111 41 ,036 

 
Görsel sanatlar öğretmenlerinin “Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve 

Karşılaştıkları Sorunların Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu Değişkenine” göre 

anlamlı bir fark bulunmuştur [t(41)=2.111; p< 0.05].  Bu fark hizmet içi eğitim 

alanların lehine gerçekleşmiştir. Yani hizmet içi eğitim alan görsel sanatlar 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar anketinden 



altıkları toplam puanlar hizmet içi eğitim almayan öğretmenlere göre daha yüksektir. 

Buradan hareketle hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin sınıf yönetiminde ve sınıf içi 

problemlerin çözümünde daha etkin oldukları söylenebilir. 

 
Tablo 4. Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve 
Karşılaştıkları Sorunların Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılığı İçin t- testi 
Sonuçları 

 
Betimsel Değerler t testi 

Cinsiyet N x ss Sh T Sd p 
Bayan 18 78,70 4,15 ,75 
Erkek 25 81,92 4,55 ,91 0,65 41 ,008 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılan t- testi  sonuçları incelendiğinde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır [t(41)=0,651; p> 0.05].  

Gözütok’un (1995) öğretmenlerin demokratik tutumlarının cinsiyete göre 

değişmediği sonucu ile desteklenmektedir. Bu veriye göre görsel sanatlar 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlara yönelik bayan 

ve erkek öğretmenler benzer görüşlere sahip oldukları görülmektedir. 

 
Tablo 5. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve 
karşılaştıkları çeşitli sorunların ilişkin görüşlerinin kıdem değişkenine göre 
aritmetik ortalama, frekans, ortalama ve standart sapma değerleri  
 

 
Mesleki Kıdem 
 

 
n 

 
X 

 
s.s. 

1-5 yıl 12 121.37 13.47 

6-10 yıl 16 121.87 11.46 

11-15 yıl 4 114.03 12.11 

16-20 yıl 6 112.71 7.15 

21 ve üstü 5 112.31 7.11 

Toplam 43 116.45 10.26 



Tablo 6. Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve 
karşılaştıkları çeşitli sorunların ilişkin görüşlerinin kıdem değişkenine göre 
farklılığı için tek yönlü varyans analizi (anova) sonuçları 
 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

s.d. Kareler 
Ortalaması 

F P 

Gruplar 
Arası 

4,753 4 1,186 

Gruplar İçi 57,943 38 ,353 
Toplam 62,696 42  

 
0,67 

 
0,58 

 

Tablo 6 incelendiğinde görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

yaklaşımları ve karşılaştıkları çeşitli sorunların ilişkin görüşlerinin kıdem değişkenine 

göre fark olup olmadığına yönelik yapılan varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (F=0,67; p>0,61). Bu bulguya göre mesleki kıdemleri çok ve 

az olan görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve sorunları 

üzerine benzer görüşler ortaya koydukları görülmektedir. Güven ve Cevher’in “okul 

öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi” başlıklı (2005) çalışmalarında da benzer sonuçlar bulmuşlardır. 

Mesleğine yeni atılmış öğretmenlerin sınıf yönetiminde kıdemli öğretmenlere 

göre özellikle dersin işlenişini engelleyen öğrencilerle başa çıkmada daha az başarılı 

oldukları bilinmektedir (Browers vd., 2000, 239-253). Ancak yeni yetişen 

öğretmenler için çok önemli bir sorun olan sınıf yönetimi, son yıllarda ortaya çıkan 

hızlı sosyal ve kültürel değişmeler nedeniyle öğrencilerde meydana gelen 

değişmelerden dolayı da deneyimli öğretmenler için de sorun olmaya başlamıştır. 

Bunun yanı sıra kıdemleri fazla olan öğretmenlerin meslek içinde kaldıkları 

süreç içinde, işdoyumunu sağlayamamaları, eğitim sisteminin olumsuzlukları 

üzerlerinde oluşturduğu baskılardan yılmaları ve sisteme ilişkin olumsuz görüşlerin 

pekiştirilmiş olması böyle bir sonucun ortaya çıkmasında etkili olabilir. Diğer bir 

etkende göreve yeni başlayan öğretmenlerin eğitim bilimleri alanından da 

hazırlanarak girdikleri KPSS’dan elde ettikleri puanlara göre atanmaları olabilir. 

Çünkü bu sınava hazırlanan aday öğretmenler eğitim bilimleri derslerini yeterince 



önem vermek zorundadırlar. Bu durum aday öğretmenlerin öğretmenlik formasyonu 

bilgisine hâkim olduklarını gösteriyor olabilir. Tüm bu varsayımlar kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılığın ortaya çıkmamasında etken olabilir. 

       
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Erzurum Merkez İlçede bulunan okullarda görev yapan görsel sanatlar 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi ile görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu 

araştırmada, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Görsel sanatlar öğretmenleri, sıklıkla kararları verirken öğrencilerin 

önerilerini dikkate almamaları ve öğrencilerin gözünde ulaşılmaz biri oldukları 

yönünde görüş bildirmeleri, otokratik sınıf yönetim anlayışını yansıtan davranışları 

sergiledikleri sonucunu doğurmaktadır.  

Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık yapmadıkları, fiziksel, duygusal, 

sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate almadıkları, öğrencilere ders dışında yardım 

etmemeleri, ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerini yeterince 

kullanmadıkları yönünde bildirdikleri görüşlerinden yola çıkarak, görsel sanatlar 

öğretmenlerinin ilgisiz sınıf yönetimi sergiledikleri elde edilen diğer bir sonuçtur. 

Sınıf içinde istenmeyen davranışa tepki göstermeleri, görsel sanatlar dersinde 

değişik öğretim teknikleri kullanmaları, olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve 

ceza gerektirdiğini düşünmeleri, okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir 

konumda hissetmeleri etkili sınıf yönetimi açısından olumlu görülebilir.   

Buna karşın, görsel sanatlar öğretmenlerinin okullarda derslerin işlenebilmesi 

için atölye ve yeterli araç gereç bulunmaması, fiziksel ortamın elverişli olmaması, 

öğrencilerin bu dersle ilgili olarak aileleri tarafından desteklenmemesi, bu dersin okul 

yönetimi ve diğer branş öğretmenleri tarafından desteklenmemesi yönünde görüş 

bildirmeleri etkili sınıf yönetimi açısından olumsuz bir sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşleri cinsiyet ve 

kıdem değişkenine göre farklılık göstermemiş ancak hizmet içi eğitim alma 



durumuna göre farklılık göstermiştir. Bu farklılık hizmet içi eğitim alan 

öğretmenlerin lehine olmuştur. 

Araştırmada ortaya çıkan sınıf yönetimi problemleri doğrultusunda şu öneriler 

geliştirilmiştir: 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim 

programlarında sınıf yönetimi konularının yer almasının öğretmenlerin bu konuda 

eğitimden geçirilmelerinin yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Öğrenci merkezli yaklaşımlara ve öğretim yöntemlerini uygulamaya ağırlık 

verilmeli, sınıf içinde araç gereç kullanımına dikkat edilmelidir.  

İletişimin sağlanmasında öğrenciler ile okul yaşantısı dışında paylaşımlarda 

bulunulmalı, velilerinde okul etkinliklerine aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin gereksinimleri göz önüne alınarak, üniversitelerle iş birliği 

yapılmalı, öğretmenlerin meslek içinde geliştirilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla 

okullarda çeşitli seminerler, konferanslar, workshop uygulamaları düzenlenmelidir. 

Öğretmenlerin bilgi ve yeteneklerini derslerde mümkün olduğu ölçüde 

aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır ve bunları karşılamaya 

yönelik öğretmen yetiştirme programlarında adı geçen sınıf yönetimi konularına 

ağırlık verilmelidir. 
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