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ÖZ 

ÖĞRETMENLERĠN KAPSAYICI ĠġLEVLERĠNĠN ÖĞRENME 

ĠLĠġKĠLERĠ BAĞLAMINDA NĠTELĠKSEL YÖNTEMLE 

ARAġTIRILMASI 

M. Can Hasateş 

Yüksek Lisans Tezi 
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Danışman: Doç. Dr. Özden Bademci  

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

İkinci bağlanma figürü olan öğretmen tarafından öğrencinin sosyal- duygusal 

ihtiyaçlarının fark edilmesi, olumlu ve yeterince güvenli ilişkiler kurulması öğrenme 

deneyimi için kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma öğretmen- öğrenci ilişkileri 

bağlamında öğretmenlerin kapsayıcı işlevlerinin keşfedilmesi suretiyle öğrenme 

ilişkilerinin dinamiklerinin anlaşılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma 

desenlerinde sıkça kullanılan derinlemesine görüşme tekniği, bu çalışmanın başlıca veri 

toplama yöntemlerinden biridir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul‟un farklı 

bölgelerinde yaşayan 11 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin söylemleri tema 

analizi ve yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Analizler 

sonucunda öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğretmenin kaynakları ve öğretmenin sosyal-

duygusal ve kapsanma ihtiyaçları olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin, algıladıkları rol ve sorumlulukları kapsamında akademik performansı 

odağa alarak ilişki kurdukları, sınıf içinde ve dışında farklı ilişki kurma deneyimlerinin 

olduğu, sosyal-duygusal ihtiyaçların ise genel olarak öğretmen- öğrenci ilişkisinin 

dışında tutulması gerektiğine inandıkları ve empati kurmayı bir risk olarak 

değerlendirerek hem kendilerinin hem de öğrencilerinin sosyal-duygusal ihtiyaçlarını 

önemsemedikleri görülmüştür. Türkiye‟deki öğretmen eğitim programlarının da 

akademik başarıya odaklanması ve öğretmen-öğrenci ilişkisinde duyguların öğretmenin 

profesyonelliğine ait olmadığı düşüncesi üzerinden şekillenmesi öğretmenlerin 

öğrencileriyle kapsayıcı bir ilişki kuramamasını destekler niteliktedir. Sosyal- duygusal 

ihtiyaçların öğretmen eğitim programlarına dahil edilmesi, öğretmenlerin öğrenci 
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ilişkilerinde hem kendi hem de öğrencilerinin sosyal-duygusal ihtiyaçlarını fark ederek 

kapsayabilmesi için önerilmektedir.  Öğretmenlerin öğrencilerini kapsayabilmeleri için 

ayrıca başta okul, aile olmak üzere kendilerinin sistem içinde kapsanma ihtiyaçları 

olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerini kapsayabilmesi için öğretmenin 

desteklenmesi ve öğretmenlerin de kapsanmış hissetmelerinin sağlanması, ulaşılan 

bulgular dikkate alınarak, önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: öğretmen-öğrenci ilişkisi, kapsayıcı işlev, öğretmenlerin kapsayıcı 

işlevi, öğrenmede sosyal-duygusal ihtiyaçlar. 
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ABSTRACT 

A QUALITATIVE STUDY ON THE CONTAINING FUNCTION OF 

TEACHERS IN LEARNING RELATIONSHIP CONTEXT 

M. Can Hasateş 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Thesis Advisor: Assoc. Professor Özden Bademci  

Maltepe University Graduate School, 2020 

  

Recognizing the social-emotional needs of the student by the teacher, who is the 

second attachment figure, and establishing positive and sufficiently safe relationships is 

critical for the learning experience. This study was carried out in order to understand the 

dynamics of learning relationships by exploring the containing functions of teachers in 

the context of teacher-student relationship. The in-depth interview technique, which is 

frequently used in qualitative research designs, is one of the main data collection 

methods of this study. The participants of the research consist of eleven teachers living 

in different parts of Istanbul, Turkey. Discourses of the teachers were analyzed using 

thematic analysis and interpretive phenomenological analysis methods. As a result of 

the analysis, three main themes were reached: teacher-student relations, teacher‟s 

resources and the socio-emotional and contained needs of the teacher. It was found that 

teachers focus on academic performance within the scope of their perceived roles and 

responsibilities and they have different experiences of establishing relationships within 

and outside the classroom. In addition, they believe that social-emotional needs should 

be excluded from the teacher-student relationship in general and they do not care about 

the social-emotional needs of themselves and their students, considering empathy as a 

risk. The fact that teacher education programs in Turkey mainly focus on academic 

achievement and the idea that emotions in teacher-student relationship are not 

professional support the teachers not being able to establish a containing relationship 

with their students. In order for teachers to realize their own and students‟ social-

emotional needs in student relationships, it is recommended to include social-emotional 

needs in teacher training programs. It was also understood that teachers need to be 
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contained in the system, especially by the school and family in order to contain their 

students. Taking into account the findings reached, it is recommended that teachers are 

supported to feel contained as well so they can make their students feel contained. 

Keywords: teacher-student relationship, containing function, teachers‟ containing 

functions, social-emotional needs in learning. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Çocuk eğitim almaya başlamadan önce kişiliğin sosyal ve duygusal bileşenleri 

bağlanma ilişkileri ile belirlenmektedir. Sosyal ve duygusal ihtiyaçların tutarlı bir 

biçimde karşılanması güvenli bir bağlanma ilişkisinin gelişmesine katkı sunmaktadır 

(Winnicott, 1974).  Bu bağlamda, okulun güvenli bir çevre olarak algılanması için 

sosyal ve duygusal ihtiyaçların farkında olunduğu, olumlu etkileşimlerin olduğu, 

öğrencilerin güvenliğinin sağlandığı, öğrencilerin bireysel ve kültürel ihtiyaçlarına 

cevap veren pratiklerin yer aldığı bir bağlam özelliğini taşıması gerekmektedir 

(Cavanaugh, 2016). Buna ek olarak, öğrenmenin sosyal ve duygusal bileşenleri öz-

farkındalık, empati, motivasyon, duygu düzenleme ve sosyal yetenekler olarak 

sınıflandırılmaktadır (Banerjee, Weare ve Farr, 2014). Sosyal- duygusal ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik geliştirilen müdahale programlarında ve travma bilgisine dayalı 

pratiklerde genellikle çocuğun gelişiminin desteklenmesi, kendisine ve diğerlerine ait 

olumlu bir hissinin ya da algısının (değerlendirmesinin) olmasının sağlanması, 

diğerlerine saygı duyması, sosyal yeteneklere sahip olması (iletişim kurabilme, yardım 

isteyebilme, yardım edebilme, arkadaşlık ilişkileri geliştirebilme vb.), öğrenmeye dair 

arzusunun olması ve kendi potansiyelini fark etmesine dair yardım edilmesi 

amaçlanmaktadır (Woolf, 2012).  

Sosyal-duygusal ihtiyaçların fark edilmesi ve güvenli bir ortam sunularak bu 

ihtiyaçların giderilmesi, olumlu ve yeterince güvenli ilişkiler kurulması; öğrenme için 

anahtar bir rol üstlenmektedir (Hallam, 2009). Bu sebeple, sosyal-duygusal ihtiyaçların 

karşılanmadan önce anlaşılması ve fark edilebilmesi gerekmektedir. Tarihsel olarak altı 

temel sosyal-duygusal gelişim kuramı bulunmaktadır ve bunlardan çalışma yöntemi ile 

ilgili olduğu düşünülen bir tanesine yer verilmiştir. Psikodinamik-psikanalitik yaklaşım, 

erken dönemde kişiler arası ilişkilerin kişilik gelişiminde ve sosyal-duygusal gelişimde 

etkili olduğu üzerine odaklanmaktadır (Shaver ve Milkulincer, 2002; Bowlby, 1969; 

Erikson, 1964). Melanie Klein (1932), yapmış olduğu gözlemler neticesinde bebeklerin 

var olmaya başladıkları dönemden itibaren ilişki kurmaya ihtiyaç duyduklarını 
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belirtmektedir (akt. Eryılmaz ve Tosun, 2013). Bu bağlamda, bu yaklaşım duygusal 

sağlığın önemli ilişkilerin gelişiminde etkili olabileceği yönünde bir iç görü sağlamıştır. 

Bu yaklaşımdan hareketle, sınıf için düşünüldüğünde; iyi nitelikli ilişkilerin gelişimi 

için bir çocuğun geçmiş deneyimlerinin anlaşılması ve çocuğun öğretmen tarafından 

kapsanması oldukça önem taşımaktadır (Colley ve Cooper, 2017).  

Akademik başarısızlığın, bir sebepten çok bir sonuç olarak değerlendirildiği 

durumda sosyal ve duygusal yeteneklerin gelişiminin önemi daha da belirginleşmekte 

ve buna bağlı olarak da çocuğun geçmiş dönem deneyimlerinin göz önünde 

bulundurulması fazlaca önem kazanmaktadır (Youell, 2009). Bu sebeple, Psikanalitik-

Psikodinamik yaklaşımın erken dönem deneyimlerinin anlaşılması ve çocuğun sosyal-

duygusal becerilerinin gelişiminin de anlaşılması ve desteklenebilmesi açısından önemli 

katkılar sunduğu düşünülmektedir (James, 2013). 

Psikodinamik-psikanalitik yaklaşım aynı zamanda Bağlanma Kuramı‟na da 

temel sağlamaktadır (Colley ve Cooper, 2017). Bowlby (1978) tarafından öne sürülen 

bağlanma kuramı, çocuğun psikolojik gelişimini şekillendiren çocuk-ebeveyn ilişkisinin 

kökenlerini ve doğasını anlamaya alternatif bir model sunmaktadır. Bağlanma kuramına 

göre, çocuğun ihtiyaçlarına hassasiyet gösteren bir bakımverenin varlığında, çocuk 

bağlanma figürünü (bakımvereni) içselleştirir ve böylelikle değerli olduğunu ve 

sevilmeye layık olduğunu da içselleştirmiş olur (O‟Connor ve ark., 2013). Bir diğer 

ifadeyle, bu çocuklar kendi benliklerini ve diğerlerininkini değerlendiren içsel ve 

güvenli şekilde çalışan bir model geliştirmekte olan çocuklardır. Bu sayede benlik 

yapılanmaları ve diğerleri hakkındaki yargıları paralellik göstererek değerli oldukları 

üzerinden kurulur. Buna karşılık olarak, hassasiyet içermeyen ebeveynlik tutumlarına 

maruz kalan çocuklar ise güvenli olmayan bir içsel model geliştirirler ve çevreyi 

(diğerlerini ve diğerleriyle ilişkileri) güvenli olmayan bir temelden keşfederler (Bowlby, 

1978). Böylelikle, güvenli bağlanma deneyimi edinememiş ve ebeveynleri tarafından 

ihtiyaçları hassas bir şekilde cevaplanıp güvenli bir içsel model (kendi benliklerinin ve 

diğerlerinin sevilmeye layık ve değerli olduğuna dair değerlendirmelerde bulunan bir 

model) geliştirememiş çocukların okulda öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla sosyal-

duygusal açıdan sağlıklı etkileşimler kurması ve akademik başarı gösterebilmesinin 

zorlaşabileceği düşünülmektedir (Hyman, 2012). Bu karşılanamamış ihtiyaçların 
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anlaşılmasının ve bu ihtiyaçlara cevap veren müdahaleler ile öğrenme deneyimlerinin 

şekillendirilmesinin gerekliliğine inanılmaktadır. Çocuğun ihtiyaçlarının anlaşılması ve 

öğrenme deneyiminin iyileştirilerek akademik başarısının da sağlanmasının 

öğretmenlerin kapsayıcı işlevleriyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Geddes (2006), 

özellikle öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin güvenli, tutarlı ve süreklilik içerdiği 

durumlarda okulda öğrenmenin gerçekleşebileceğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda, bir 

bağlam olarak okulun güvenli olmasının ötesinde öğretmenle kurulan güvenli ilişkinin 

öğrenme deneyimindeki etkisi yadsınamayacak derecede önem arz etmektedir (Riley, 

2011; Reinstein, 2006; Twemlow ve ark., 2002; Bevan, 1981). 

Erken dönem sosyal-duygusal ihtiyaçlar arasında yer alan “bağlanma” olgusuna 

daha derinlikçi bir yaklaşımla bakmak gerekirse; bağlanma davranışının sınıf içinde 

(arkadaşlar ve öğretmenler ile kurulan iletişim ve etkileşimler bağlamında) ve öğrenme 

davranışı üzerindeki projeksiyonlarını da hesaba katmanın faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. Birçok çocuk sınıf içerisinde gelişir ve sosyal bir çevre olarak 

tanımlanan sınıf içerisinde bir şeyler keşfetmekten ve öğrenmekten büyük keyif alır 

ancak bunun tersi yönünde sınıf içerisinde büyüyüp gelişemeyen ve öğretmeni 

gerçekten zorlayan önemli bir azınlığı temsil eden çocuklar da bulunmaktadır (Geddes, 

2017).  

Buna ek olarak, Main ve Solomon (1982)‟ın çalışmaları neticesinde yeterince 

güvenli bağlanma deneyimi olan çocukların stresli yaşam olaylarını daha net ve rahat 

ifade edebildikleri, bu stresi daha kolay işleyebildikleri görülmektedir. Aynı zamanda 

bu çocuklarda etkili öğrenmenin düzeyi artarken okuldan uzaklaşma ya da okul terkinin 

etkisi azalmaktadır (Geddes,2017).  Kennedy ve Kennedy‟nin (2004) araştırma 

bulgularının da yapılan diğer çalışmaların bulgularına paralellik gösterdiği 

görülmektedir. Bağlanmanın okul ortamında önem kazanması, anlaşılması, fark 

edilmesi, tanınmasının öğretmenler tarafından çocuklar hakkında yapılacak 

değerlendirmeleri ve yargıları doğrudan etkileyip; güvensiz bağlanan çocukların 

(saldırgan, dürtüsel, iş birliği yapmayan şeklindeki değerlendirmelerinin) davranışsal 

belirtilerinin kişiler arası ve kişisel ilişki geçmişini anlamada oldukça önemli olduğunu 

göstermektedir (Kennedy ve Kennedy, 2004). 
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Bununla birlikte, güvenli bağlanma güvenli bir ortamda gerçekleşmektedir ve 

güvenli bağlanma bulunulan çevrede de güvende hissetmekle yakından ilişkilidir (Rose 

ve Gilbert, 2017). Sroufe ve Siegel (2011)‟e göre güvende hissetmek derslerden daha 

önemlidir ve Sroufe ve Siegel (2011) bulundukları çevrede güvende hisseden çocukların 

çok daha etkili bir şekilde öğrenme deneyimi yaşayacakları ve arkadaşlarıyla daha iyi 

ilişkiler kurabileceklerini öne sürmektedir. Nagel (2009) ise okulun; stresin etkisine 

tampon oluşturabilecek, dirençliliğin inşa edilebilecek ve bütün çocukların öğrenme 

kapasitelerinin arttırılabilecek bir üs olabileceğini ifade etmektedir.  

Sosyal-duygusal ihtiyaçların farkında olan ve bağlanma temelli stratejilerin 

uygulandığı İngiltere‟deki bazı okullarda yapılan ön araştırmalar bu uygulamaların 

çocukların davranışını, okula katılım göstermelerini ve akademik durumlarını olumlu 

olarak etkilediğini de göstermektedir (Parker, Rose ve Gilbert, 2016; Rose, McGuire-

Snieckus ve Gilbert, 2016). İngiltere‟de yürütülen bağlanma temelli stratejilerin yer 

aldığı okulların uygulamalarının etkisinin araştırıldığı bir başka pilot çalışmada ise 

çocukların İngilizce ‟de, Matematik ‟de ve Okuma derslerinde akademik puanlarının 

arttığı saptanmıştır (Rose ve ark., 2016). Bu araştırmada ulaşılan diğer önemli bulgular 

ise şöyledir; çocukların davranışlarını ve duygularını düzenleme, empati kurabilme 

becerilerinde bir artış gözlemlenmiş ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, 

davranışlarının sorumluluklarını almaya dair eğilimleri artmış ve okul personeliyle daha 

iyi ilişkiler geliştirmeye başlamışlardır (Rose ve ark., 2016).  

Öğrenmenin sosyal-duygusal bileşenlerini içeren ve tüm okul yaklaşımını 

benimseyen müdahale programlarının uygulandığı İngiltere‟deki bazı okullarda yapılan 

bu müdahale çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde çocukların iyilik hallerinin 

etkili bir biçimde arttığı görülmüştür ve duyguların öğrenme deneyimindeki önemi 

anlaşılmıştır (Hallam, 2009). Bununla birlikte, bazı erken çocukluk dönemi çalışmaları 

sosyal-duygusal öğrenme ile okul olgunluğunu/hazırlığını da ilişkilendirmektedir. 

Özellikle Jones (2015)‟in yürüttüğü bir çalışmada çocukların anaokulundaki sosyal-

duygusal öğrenme deneyimlerinin yetişkinlikteki öğrenme deneyimlerini etkilediği 

yönünde bulgular olduğu görülmektedir. 
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Yapılan araştırmalar neticesinde sosyal ihtiyaçlar ve ikinci bağlanma figürü olan 

öğretmenle kurulan güvenli ilişkinin duygular üzerindeki etkisinin ve öğrenme 

deneyimindeki etkisinin anlaşılmasıyla birlikte duygular ve duygusal sağlığın 

öğrenmedeki yeri önem kazanmıştır (Rose ve ark., 2016; Kennedy ve Kennedy, 2014; 

Hallam, 2009; Main ve Solomon, 1982). Bu sebeple, duygular daha derinlikçi bir bakış 

açısı ile anlaşılmaya çalışılmalıdır.   

1.1 Duygular ile Öğrenme ĠliĢkisi ve Bedenin Öğrenmedeki Rolü 

Duygular, çevreyi (belirli bir özelliği bakımından spesifik bir çevre kast 

edilmektedir) ve kurulan ilişkileri bir araya getirir, birleştirir. Duyguların, mantığımızı 

kullanma yeteneğimiz üzerinde, nasıl davranıyor olduğumuz üzerinde ve verdiğimiz 

tepkiler üzerinde bir etkisi de olabileceği düşünülmektedir (Colley ve Cooper, 2017). 

Duyguların gelişiminin başlangıcı insan yaşamındaki, anne karnında, doğumdan- 

bebeklikten itibaren, en erken dönemlere denk gelmektedir ve birçok beceri ile eş 

zamanlı bir gelişimi beraberinde getirmektedir (Anttila, Pyh ltö, Pietarinen ve Soini, 

2018).  

Geleneksel duygu kuramcılarına göre duygular, doğuştan gelir ve evrensel 

olarak motivasyon güçlendirici özellikler taşır (Tomkins, 1980). Bu durum, duyguların 

duruma uygun tepkiler geliştirmemize ve bazı önemli yaşamsal olaylar karşısında 

(kaçmak ya da savaşmak gibi) davranışlarımızı değiştirmek gibi sonuçlara yol 

açabilmektedir (Warrenburg, 2020). Buna ek olarak, kim olduğumuz sorusunun yanıtı 

bakımverenle kurulan sosyal ve duygusal bağlanma ilişkileri ile belirlenir (Woolf, 

2012). Bu bağlamda, duyguların oldukça merkezi bir rolde olduğu ve yaşamın en erken 

dönemlerinde sosyal etkileşimlerle kazanıldığı düşünülünce bir çocuğun duygularının 

gelişiminin aynı zamanda motor beceriler, sosyal yetenekler, dil ve düşünme ile de 

oldukça yakından ilişkili olduğu söylenebilir. 

Duyguların sadece bilişsel süreçlerle anlaşılmaya çalışılması aslında duyguların 

doğasına uygun olmayan açıklamaları beraberinde getirmektedir. Duygular, genellikle 

kompleks tepkiler, bedensel uyarılımlar, açıklanmayı bekleyen yapılar ve davranışsal 

eğilimler olarak düşünülür. Bu bileşenlerin birçoğu felsefeden nörobilime ve psikolojiye 
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kadar farklı disiplinlerin duygulara dair birçok açıklamasında yer almaktadır. Ancak 

farklı yaklaşımların duygulara bakış açısı bu bileşenlerin arasındaki ilişkileri 

açıklamada yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık, Beden odaklı (embodied approaches) 

yaklaşımlar, bu bileşenlerin tümüyle barışıktır ve duyguların yalnızca bilişsel değil 

bedensel tepkiler de (bedendeki his, bedendeki değişim, beden tarafından duyguların 

içselleştirilmesi) içerdiğini ileri sürmektedir (Hufendiek, 2018). Bununla birlikte, birçok 

eğitim modelinde beden geri planda tutularak öğretme, öğrenme ve sınıf içi eğitim 

(pedagoji, sınıf içinde hakimiyet) sadece bilişsel odaklı (dikkat, düşünce, hafıza ve 

bilişler) kuramlardan temel alarak ilerlemektedir (Ord ve Nuttall, 2016). Böylece, 

öğrencilerin öğrenme deneyimi bedeni değil yalnızca zihni içermektedir (Sund, 

Quennerstedt ve Öhman, 2019). Kazan (2005)‟a göre ise “bedensellik” hakkında (beden 

odaklı yaklaşımlar kast edilmektedir) bilgi sahibi ya da pratiği olan öğretmenler; 

öğrencilerin ve sınıfın karmaşık problemlerini daha kolay anlayabilmektedir ve 

bedenselliğin öğretmen-öğrenci ilişkisinde ön plana çıkmasıyla öğrenme ve öğretme 

deneyiminde bedensel yaklaşımlar öğretmenlere bir avantaj sağlamaktadır. Buna ek 

olarak, bazı eğitim-öğretim modellerinde pedagoji odağa alınarak zihin, beden ve 

duygular öğrenme deneyiminde birleştirilmeye-bütünleştirilmeye çalışılmaktadır (Sund 

ve ark., 2019). Özellikle Kanada ve Yeni Zelanda‟da zihin, beden ve duyguların 

bütünleştirilmesini hedefleyen eğitim programlarında öğrencilerin olgunlaştığı ve öz-

düşünümsellik/yansıtma (reflexivity) ile eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirdiği 

görülmektedir (Broom ve Murphy, 2005).  Bu bağlamda, yapılan son dönem çalışmalar 

bedenin duyguları anlamada önemli bir bileşen olduğunu gösterirken aynı zamanda 

çocukların aktif öğrenmesinde sosyal ve duygusal bileşenler kadar beden tepkilerinin ve 

hareketlerinin de etkisi olduğunu göstermektedir (Whitmore ve Angleton, 2019). 

Sosyal- duygusal öğrenme kavramı ise sıklıkla duygusal farkındalık, empati kurabilme, 

problem çözebilme gibi yetenekler referans gösterilerek açıklanmaktadır (White, 

Moore, Fleer ve Anderson, 2017).  

 Duyguların gelişimi konusunda çalışmaları bulunan araştırmacılara göre 

çocukların başarılı duygusal gelişimleri beş ayrı yeteneğin gelişimi ile ilişkilidir (Casel, 

2017; Seal, 2015; Goleman, 1996). Duygusal benlik farkındalığı; kişisel duygu 

durumunun tanınması ve duygularını, dürtülerini anlamayı ve fark etmeyi temsil 
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etmektedir. Bu basamaktaki tanımlanan yeteneğin başarılı bir şekilde gelişmesi 

çocukların gerçeğe uygun bir biçimde kendi duygularının sınırlarını ya da güçlü 

yönlerini anlamalarını ve de değerlendirmelerini sağlamaktadır. Sonucunda ise kurulan 

sosyal etkileşimlerde iyimserliğin ve güvenin oluşması gerçekleşebilmektedir. 

Duyguların öz-yönetimi (duygu düzenleme); bu beceri başarılı bir şekilde edinildiğinde 

duygusal uyarılımların etkili bir biçimde kontrol altına alınması söz konusudur. Verilen 

tepkilerin bulunulan ortama uygun olduğu da bu becerinin geliştiği kişilerde 

gözlemlenebilmektedir. Karar verebilme sorumluluğu gelişmiş ya da bu yeteneği 

edinebilmiş çocuklarda problemlerin öncelikle tanımlanabilmesi, problemle ilgili 

durumun analiz edilebilmesi ve problemin uygun bir şekilde çözülmesi beklenmektedir. 

Bununla birlikte, bu çocuklar davranışlarını değerlendirebilirler ve davranışlarının 

sonucunu gözden geçirebilir ve buna uygun davranabilirler. Sosyal farkındalık (empati); 

bu adımın gelişimi öncelikle benlik farkındalığının ve duygu düzenlemenin gelişimi ile 

gerçekleşebilmektedir. Benlik farkındalığı gelişmemiş bir çocuğun (güvensiz bağlanma, 

istismar, travma ya da ihmal sonucu) empati kurabilme ve diğerlerinin duygusal 

tepkilerini anlayabilmeye dair yeteneği gelişememektedir. İlişki yönetimi, öncelikle 

kendi ihtiyaçlarına dair farkındalık kazanmayı ifade etmektedir. Bu duygusal yeteneği 

gelişmiş çocuklar ve yetişkinler çatışmalarda uzlaşma sağlayabilir, kendi kişisel 

tercihlerini yok sayan bir baskıya karşı direnebilirler (Casel, 2017; Seal, 2015; 

Goleman, 1996). Bu bağlamda, yukarıda tanımlanan bu beş becerinin gelişmemiş 

olması durumunda; diğerleriyle kurulan ilişkilerin (örneğin; sınıf ortamında arkadaşlar 

ve öğretmen) ve öğrenmenin olumsuz bir şekilde etkilenebileceğini söylemek 

mümkündür ve buna bağlı olarak da akademik başarısızlık bir sonuç olarak görülmekte 

olup bu durum araştırmanın problem kısmının da temelini oluşturmaktadır.  

Erken dönem deneyimlerinin temelini oluşturan ve öğrenme ile büyük ölçüde 

ilişkili sosyal-duygusal ihtiyaçların bir bileşeni de “duygusal rehberlik” tir. Buna göre, 

Gottman, Katz ve Hooven (1996) iki grup ebeveynden söz etmektedir; duyguların 

dünyası hakkında çocuklarına duygusal rehberlik eden ebeveynler ve rehberlik etmeyen 

ebeveynler. Çocuklarla ve genç yetişkinlerle samimi, pozitif ilişkiler kurabilen 

ebeveynlerin çocukları, olumsuz duygularla nasıl etkili bir şekilde baş edebileceğini 

öğrenirken alternatif tepki ve davranışları da (olumsuz duygulara karşı) öğrenirler ve 
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temelde bunu sağlayan önemli şeyler ebeveynlerin çocuklarıyla olumsuz duyguları 

tanımlaması, empati kurması ve olumsuz duygular hakkında konuşabilmesidir (Gus ve 

Wood, 2017). Gottman ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmalarda (1996) ulaşılan 

bulgulara göre duygusal rehberlik olgusunu deneyimleyen çocuklar, duygularını 

düzenlemede, dürtüselliklerini kontrol etmede ve hazzı ertelemede sıkıntı 

çekmemektedirler. Kapsayıcı işlevin doğal bir bileşeni olabileceği düşünülen duygusal 

rehberliğin, öğretmenlerin kapsayıcı işlevleri sayesinde gerçekleştirilebilmesi ile 

Gottmann (1996) ve arkadaşlarının çalışma bulgularına benzer (çocukların duygularını 

düzenleyebilmesi, dürtüselliklerini kontrol edebilmeleri ve empati kurabilmeleri) 

sonuçların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 

1.1.Kapsayıcı ĠĢlev 

Sosyal ve duygusal bileşenler ile öğrenme arasındaki ilişki bağlamında yapılan 

literatür taraması neticesinde öğretmenlerin kapsayıcı işlevlerinin tamamlayıcı ve 

bütünleştirici bir özelliği olabileceği düşünülmektedir (Dale ve James, 2013). Bu 

sebeple, kapsayıcı işlev literatürüne de yer verilmesinin faydalı olabileceğine 

inanılmaktadır.  

Bir yeni doğanın dünyada geçirdiği ilk yılı boyunca tutulma (holding kavramı 

kast edilmektedir), kapsanma (kapsayıcı işlev), fark edilme, anlaşılma ve yeniden 

rahatlatılma deneyimleri duygusal gelişimi için çok kritik bir önem taşımaktadır 

(Geddes, 2017). Bu erken dönem deneyimleri diğerlerine duyulan güvenin gelişimini, 

belirsizliğe toleransı, öz-farkındalığı etkilemektedir ve bir zorlukla karşılaşıldığında ya 

da korkulan bir durum meydana geldiğinde düşünebilme ve iletişim kurabilme 

kapasitesinin gelişimini etkilemektedir (Geddes, 2017).  

Wilfred Bion “kapsayan-kapsanan” kuramında (1962), annenin ya da 

bakımverenin bebeğin deneyimlerini anlamlandırmak zorunda olduğunu ileri sürer. Bu 

bir anlamda annenin düşlemini (düşlemsel sermayesini ve yeteneğini) bebeğin 

hizmetine sunması olarak da düşünülebilir (Emanuel, 2012). Annenin bu davranışı 

elbette yine annenin sağlıklı bir ruhsal yapıda olması gerekliliği ile de ilişkilidir. Bunun 

sebebi ise bebeğin doğar doğmaz açlık, susuzluk gibi içsel zorlayıcılarla ve dışsal 
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zorlayıcılarla (tanınmayan, aşina olunmayan bir ortama girmek gibi) temas etmesidir 

(Zabcı, Erol ve Şimşek, 2018). Bu zorlayıcı iç ve dış uyarıcılar, Bion (1962) tarafından 

“Beta Öğeler” olarak adlandırılmaktadır. Annenin ya da bakımverenin bu uyaranların 

zorlayıcılığını anlayabilmesi için sağlıklı ve sağlam bir ruhsal yapıda olması gerekliliği 

buradan kaynaklanmaktadır. Bebeğin bu iç ve dış uyumunu bozucu, rahatsız edici 

durumunun anlaşılması ve ihtiyaçlarının anne ya da bakımveren tarafından 

karşılanması, bebeğin kapsanması anlamına gelmektedir (Zabcı ve ark., 2018). 

İhtiyaçları karşılanan ve yeniden rahatlatılmayı deneyimleyen bebek, bu olumsuz 

uyaranların dönüştürülebildiğini de keşfeder ve bu da “Alfa Öğeler” olarak tanımlanır 

(Bion, 1962).   

Buna ek olarak, Wilfred Bion (1967), anne tarafından sağlanan kapsayıcılık ile 

öğrenme arasında bir bağ kurmaktadır. Kapsayıcılık ya da kapsayıcı işlev, anne ya da 

bakımverenin bebeğine odaklanması, bebeğin bilinçdışı iletişimine daima açık olması 

ve bebeğin kaygısına ya da stresine yol açan deneyimleri anlamaya çalışması ve bunu 

gerçekleştirirken de annenin/bakımverenin kendisinde kaygı ya da sabırsızlığın 

oluşmaması bebeğin kapsanması olarak da tanımlanabilir (Youell, 2017). Bahsi geçen 

şekilde kapsanan bebek, dünyanın tehlikesiz bir yer olduğuna, ilgi çekici birçok insanın 

ve olasılığın var olduğuna dair bir inanış geliştirir. Böylece, öğrenmeye dair bir arzu 

bebekte gelişmeye başlar (Erten, 2019).  

Anne ya da bakımveren tarafından karşılanan bu kapsanma işlevi bebek 

tarafından içselleştirilir ve bebek kendi deneyimlerini yansıtabilmeye ve kendini 

düşünebilmeye başlar. Bu değişimle birlikte, şiddetli duyumsal bilgilerin (duyu 

organları tarafından duyumsanan olumsuz duyumlar) boşaltımı sağlanmış olur ve 

bebeğin kendi duygularını keşfetme kapasitesi oluşur ki bu bir bebeğin duygusal ve 

bilişsel gelişimi için hayati önem taşımaktadır (Emanuel, 2012). Zabcı ve arkadaşları 

tarafından (2018) da bazı psikolojik problemlerin “zayıf kapsayıcı işlev” kaynaklı 

olabileceği belirtilerek kapsayıcı işlevin önemi ifade edilmektedir. Çocuğun stresini ve 

kaygısını kontrol edememesi, yatıştıramaması ve kendisinin olumsuz uyaranları (beta 

öğeler) dönüştürememesi (alfa öğelere) yeterince kapsanamadığının da bir göstergesi 

olabilmektedir (Zabcı ve ark., 2018). Kendini kontrol etmede ya da olumsuz duygularla 

baş etmede güçlük yaşayan çocukların okul ortamında ilişki kurmakta zorlanabileceği 
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düşünülmektedir. Buna ek olarak, akademik alanlarda yeterli performans gösterememe 

sonucuyla karşılaşılabileceği düşünülmektedir (James, 2013).  

Annenin ya da bakımverenin varlığı bebek için önemli olsa da öğrenme ile 

ilişkili olan “simgeleştirme” kapasitesinin gelişebilmesi için anne ve bebek ciddi 

sayılmayacak ayrılıkları da deneyimlemelidir. Bebeğin annenin yokluğuna tahammül 

edebilmesi ve psişik aygıtın işlemeye devam edebilmesi için bebeğin içinde anne 

imagosu var olabilmelidir ki bu ancak kısa süreli ayrılıklarla mümkündür (Bion, 1962). 

Bu yokluk, bebeğin simgeleştirmesine, annenin fiziksel olarak o ortamda bulunmasa 

bile varlığını sürdürüyor algısının bebekte oluşması ile sonuçlanmaktadır. Bu deneyimin 

sonucunda bebek artık düşlem kurabilmekte ve simgeleştirme kapasitesi sayesinde 

öğrenme sürecinin kalbinde yer alan “yaratıcılık ve tahammül” gibi yetilere sahip 

olabilmektedir (Zabcı ve ark., 2018). 

 Öğretmenlerin bu kapsayıcı işlev ile ilgili rolün bir bölümünü çocuklar okula 

başladığında üstlendiğini görmek mümkündür (James, 2013).  Sınıf ortamı 

düşünüldüğünde, okula yeni başlayan çocukların birçoğunun öğretmenlerine 

“anneciğim” diye hitap etme eğiliminde olmasının her zaman yalnızca küçük bir 

yanlışlıkla ilişkili olmadığı görülmektedir (Youell, 2017). Bu durum, bilinçdışı olarak, 

ebeveynlerinden almaya alışık oldukları kapsanma durumunu arıyor olabileceklerini 

düşündürtmektedir. Bununla birlikte, bu tip bir hata çocuğun okulda utanmasına yol 

açabilse de bu durum çok benzer bir kaynak arayışından ötürü meydana gelmektedir; 

tanıdık ve güvenli olan bir şeyle iletişimde ve temasta olma arzusudur (Youell, 2006). 

1.2. Öğrenme Deneyimi ve Öğrenmenin Psiko-Nörobilimsel Temelleri 

Öğrenme, ilişki içinde gerçekleşen, sosyal-duygusal bileşenlerin de yer aldığı bir 

deneyim olmakla birlikte öğrenmenin nörolojik ve biyolojik temelleri de bulunmaktadır 

ve öğrenme ile ilişkilenen eğitimsel nörobilim (educational neuroscience) çalışmaları 

günümüzde artarak devam etmektedir (Howard-Jones, 2014). Biyolojik olarak beyini ve 

zihinsel süreçlerini anlayarak eğitim, öğrenme ve öğretme deneyimlerini geliştirmeyi 

hedefleyen çalışmaların başlangıcı 19.yy‟a kadar uzanmaktadır (Amran, Rahman, Surat 

ve Bakar, 2019). Özellikle, MRI (Magnetic Resonance Imaging), fMRI (Functional 
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Magnetic Resonance Imaging) ve EEG (Electroencephalogram) gibi görüntüleme 

tekniklerinin gelişimi ile birlikte araştırmacılar beyin yapısı-bölümleri, nöronlar, 

hormonlar ve psikoloji; öğrenme ve fizyoloji arasındaki ilişkileri araştırmaya 

odaklanmışlardır (Dick, Lloyd-Fox, Blasi, Elwell ve Mills, 2014). Yapılan 

araştırmaların sonuçları eğitimle birlikte bütün alanlara (fizyoloji, tıp, psikoloji vb.) 

katkı sunmuştur. Bunun ötesinde yapılan çalışmalar sayesinde psikoloji ve nörobilim 

alanları ilişkilenerek eğitimsel çalışmalar (okul, öğrenme, öğretme) için yeni bir alan 

(Eğitimsel Nöropsikoloji/ Psychology and Neuroscience in Educational Settings) 

gelişmesine zemin sağlanmıştır (Amran ve ark., 2019).  

Psikoloji ve nöroloji alanlarının ilişkilendirilmesiyle oluşan disiplinlerarası bu 

yeni araştırma dalı beyin-temelli öğrenme (brain-based learning) ya da bilişsel 

nöropsikoloji gibi farklı isimlerle de anılmaktadır (Caine, Nummela ve Crowell, 1999; 

Ansari ve Coch, 2006). Eğitimsel Nöropsikoloji alanında çalışan araştırmacıların da çok 

popüler olan “beyin nasıl çalışır ve gelişir” ve beyinin sosyal bağlamlardaki aktivitesi 

(okul, iş yaşamı vb.) konularını odağa aldığı görülmektedir ve bu alan insanların nasıl 

düşündüğü ve öğrendiği konusundaki merakları gidermeye çalışmaktadır (Fischer, 

2009). 

Gelişen görüntüleme teknikleri ve disiplinlerarası çalışmalar insanın dünyaya 

geldiği andan itibaren öğrenmeye hazır bir beyin yapısına sahip olduğunu ve 

öğrenmenin nörolojik temellerinin nasıl geliştiğini göstermektedir (Amran ve ark., 

2019). Sinir hücresi ya da nöron bilgiyi diğer nöronlardan ya da duyu organlarından 

toplayan ve diğer hücreler ile bedenin farklı bölümlerine yansıtabilen özellikte gelişmiş 

hücrelerdir. Nöronların bu bilgiyi yansıtma özellikleri sayesinde çevreyle, kaslarla ve 

bedenin diğer bölümleriyle iletişim kurulur ve etkileşim sağlanır (Bransford, 2000). 

Toplanan bilgiler, sinir hücrelerinin akson adı verilen bölümlerine yansıtılır ve oradan 

da ağaç dallarına benzeyen dendrit isimli yapılar sayesinde diğer nöronlara ve 

gerektiğinde tüm bedene bilgi ulaştırılır. Bilginin bir nörondan diğerine taşınmasına ise 

sinaps adı verilmektedir ve bir insan beyni doğumdan sonra az miktarda sinapsa 

sahipken yetişkin formuna ulaşana dek trilyonlarca sinapsa sahip olabilmektedir 

(Bransford, 2000). Sinapsların artışı ve nöral bağlantıların kurulması deneyim yani 

öğrenme ile gerçekleşmektedir (Fischer, 2009). Bu bağlamda, insan yaşamının ilk 
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yıllarında bakımverenle kurulan sosyal-duygusal ilişkilerin yeni keşifleri, deneyimleri 

ve uyaranları cesaretlendirici olmasıyla birlikte bebeğin nöral bağlantılarının ve 

sinapslarının artmasını ve  öğrenme deneyiminin görece daha kolay gerçekleşmesini 

sağlayabilmektedir (Goswani, 2004).  

Öğrenme, nörolojik, psikolojik, biyolojik temelleri olan sosyal-duygusal 

bileşenler ve kurulan ilişkiler neticesinde şekillenen bir deneyimler bütününü temsil 

etmektedir. Öğrenmenin ne zaman başladığı ve nereden geldiği ya da kaynaklandığı 

birçok sosyal bilim alanının öncelikli araştırma ve merak konusu olagelmiştir. Öğrenme 

deneyiminin başlatıcısı ve motive edici öğesi meraktır (Erten, 2019).  Bu bağlamda, 

Melanie Klein (1931)‟ın öğrenme hakkındaki açıklamalarına göre her çocuk dünyayı 

keşfetme isteğiyle dünyaya gelmektedir. Bu merak, yaşamın en erken dönemlerinde 

anneye odaklanmaktadır ve annenin içinde ne olduğunun merakı ile öğrenme ve 

keşfetme serüveni başlamaktadır (akt. Canham, 2006).  Bion (1962) ise Melanie Klein 

(1931)‟ın teorisini geliştirerek öğrenme deneyiminin anne/bakımveren ve bebek 

arasındaki ilişki ile ilgili olduğunu ileri sürmektedir. Bu teoriye göre; anne/bakımveren 

ve bebek en erken dönemlerde ilişki kurmaya başlar ve bebek dünyayı anlamlandırmada 

annenin düşünme yetisine ihtiyaç duyar (Bion, 1962). Bununla birlikte, dünyayı 

keşfeden ve anlamlandırmaya başlayan bebeğin her keşfettiğini paylaşma arzusunda 

olduğu da gözlemlenmektedir. Özellikle bebeklerin yürümeye başlamasıyla birlikte 

fiziksel kapasitelerinin çevrelerini keşfetmeye daha olanaklı hale gelmesi sayesinde 

bebekler yeni bir şey keşfettiklerinde bakımverenleriyle ve aileleriyle bunu paylaşmak 

isterler (Canham, 2006). Bakımverenleriyle keşfettiklerini paylaşan bebeklerin 

bakımverenlerindeki memnuniyeti görmesiyle bebek yeni keşifler için 

cesaretlendirilmiş olur ve bir şeyler keşfetmenin ya da öğrenmenin memnuniyet 

hissettirdiğini deneyimleyen bebek keşfederek öğrenmeye devam eder (Canham, 2006).  

Öğrenme deneyimi ile ilgili açıklamalar sunan Klein ve Bion‟un teorileri her ne 

kadar anne ve bebek ilişkisini kapsıyor olsa da bu öğrenme deneyiminin sınıf 

bağlamında da geçerli olduğu düşünülmektedir (Youell, 2006). Öğrendiğini ya da 

keşfettiğini düşünen öğrencinin öğretmeniyle bunu paylaşması, öğretmeninin bu 

durumdan memnuniyet duyduğunu öğrencisine hissettirmesi ve yeni öğrenmeler için 

cesaretlendirmesi de öğrencinin akademik ve sosyal anlamda edindiği öğrenme 
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deneyiminden memnuniyet duymasına yol açabilir. Dolayısıyla bu keşif sürecinin sınıf 

içinde öğretmenle kurulan olumlu ilişkiler sayesinde devam edebileceği 

düşünülmektedir. 

1.3. Öğrenme Deneyimleri Bağlamında Öğretmen-Öğrenci ĠliĢkisi 

Öğrenme deneyimi ve serüveni, önce anneyi daha sonra tüm dünyayı merak 

etme ile başlamaktadır (Erten, 2019). Öğrenmenin güdüleyicisi olan merak, bilgi 

edinme ile buluşunca ve bu deneyimden keyif alınınca yaşam boyu bu deneyimden 

öğrenme (learning from experience) devam etmektedir (Bion, 1962). Bu bağlamda, 

öğrenmenin gerçekleşebilmesi için yaşamın en erken dönemlerinde önce anne ile sonra 

bebeğin kendisi ile ve daha sonra da öteki nesnelerle (arkadaşlar, öğretmen ve dünyanın 

geri kalanı) ilişki kurması ve ilişki içinde olması gerekmektedir.  

Yaşamın en erken dönemlerinde başlayan öğrenmenin okulda devam ettiği 

düşünülürse öğrenme deneyiminde öğretmen-öğrenci ilişkisi oldukça önemli bir role 

sahiptir. Buna karşılık, her gün yirmiden otuz beşe kadar varan öğrenci sayısına sahip 

sınıflara ders vermekte olan öğretmenler, çocukları anlamak için bütün ilgilerini 

kullanma konusunda kısıtlanmaktadır (Youell, 2006). Bununla birlikte, öğretmenlerin 

bazı evrak işlerini tamamlamak zorunda olmaları ve belirlenen programa uymak ya da 

müfredatı yetiştirmek zorunda olmaları sebebiyle her bir çocuğun ihtiyaçlarını 

anlamaları ve çocukların duygusal gelişimlerini de desteklemeleri zorlaşmaktadır 

(Youell, 2006). Birçok öğretmen, çocukların duygusal deneyimlerini ve ihtiyaçlarını 

karşılayamadıklarını, yeterince ilişki kuramadıklarını fark etmektedir ancak kendi özel 

yaşamlarında duygusal olarak yıpranmaktan kaygılandıkları için çocukların duygusal 

deneyimlerine kendilerini açamamaktadırlar. Bu sebeple, okullarda ödül ve ceza gibi 

çok katı davranışsal yöntemler ve müdahaleler sıkça kullanılmaktadır (Youell, 2009).  

Öğretmen- öğrenci ilişkisi öğrenme deneyiminde önemli bir role sahip olmakla 

birlikte öğrencinin başarısı ve öz motivasyonu ile de ilişkilidir. Buna ek olarak, 

öğrencinin öğretmen tarafından karşılanan psikolojik ihtiyaçları (ilişki kurma, 

duygularının anlaşılması, güvenli alan açma vb.) öğretmen-öğrenci ilişkisini ve 

öğrencinin iyilik halini ya da memnuniyet düzeyini de etkilemektedir (Froilan, Worrell 
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ve Oh, 2018). Bu bağlamda, olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğrencinin öğrenme 

için kendi kendini motive edebilmesinde, okuldaki yaşantılarında, öğrenme 

deneyiminde ve öğretmeniyle kurduğu ilişkideki memnuniyet düzeyi ve iyilik hali 

üzerinde karşılıklı bir etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. Öğretmen- öğrenci 

ilişkisi ile ilgili yapılan bir dizi çalışma olumlu öğretmen- öğrenci ilişkisini destekleyen 

öğretmenlerin öğrencilerinin kendi kendilerini motive edebildiğini, mutluluk 

düzeylerinin yüksek olduğunu, başkalarına yardımcı olabilmek için öğrenmeyi bir amaç 

ve araç olarak değerlendirdiğini ve psikolojik ihtiyaçlarının doyuma ulaşmasının 

duygusal sağlıklarıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir (Froiland ve ark., 2018; 

Patrick, Ryan ve Kaplan, 2007).  

Öğretmen- öğrenci ilişkisinin öğrenme deneyimi üzerindeki etkisine ek olarak, 

öğretmenlerin duyguları öğrencilerinin de duygularını, bilişsel kapasitelerini, 

motivasyonlarını ve davranışlarını etkilemektedir (Dolapçıoğlu, 2019). Öğretmenlik 

mesleğinden bağımsız olarak bulunulan çalışma ortamı her çalışanın duygularını 

etkilemektedir. Çalışılan bağlam eğitim kurumu olduğunda ise duygular daha önemli 

hale gelmektedir (Argon, 2015). Bunun temel sebeplerinden biri bir eğitim 

kurumundaki çalışanların meslek sahibi olan, mutluluk düzeyi yüksek olan ve üretim 

hayatına katkı sunabilen kişiler yetiştirmek sorumluluğunda olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, öğretmenlerin duygu durumlarını ve duygularını 

ifade edişlerini ya da yansıtabilmelerine odaklanan araştırmaların bulunmadığı 

görülmektedir (Argon, 2015).  Yapılan sınırlı sayıda araştırmaya göre, öğretmenlerin 

duygularını da öğrencilerinin bilgi düzeyinin artması ve daha iyi notlar alması, 

yöneticiler tarafından desteklenmesi, duygularını ifade edebilmesi, uygun çalışma 

koşullarına sahip olabilmesi ve güvenli bir ortamda olduğunu hissetmesi gibi faktörler 

etkilemektedir (Argon, 2015; Dolapçıoğlu, 2019). Bu bağlamda, desteklendiğini 

hisseden, duygularını ifade edebildiği güvenli bir okul ikliminde çalışan ve 

öğrencilerinin geliştiğini gören öğretmenlerin ilişki kurarken daha olumlu duygu 

durumuna sahip olabilecekleri ve öğrencileriyle kurdukları ilişkilerin daha olumlu 

olabileceği düşünülmektedir (Güven, 2017). Öğretmenlerin iş doyumuna ulaşmalarının 

(mesleki tatmin) bir koşulu olarak akademik performans üzerinden ilişki kurdukları da 

görülmektedir (Dolapçıoğlu, 2019). Öğrencilerin öğretmenleriyle kurdukları 
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ilişkilerdeki beklentileri ise öğretmenlerden farklılaşmaktadır ve öğrenciler 

öğretmenleriyle ilişki kurarken sosyal ve duygusal ihtiyaçları odağa alma beklentisine 

girmektedirler. Yapılan bazı araştırmaların bulguları öğrencilerin öğretmenleri 

tarafından önemsendiklerini hissetmelerinin okula olan bağlılıklarını arttırdığı ve 

öğrenmekten keyif aldığı yönündedir (Sakiz, Pape ve Hoy, 2012). Bu bağlamda, 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine dair zihinsel temsilleri, duyguları, düşünceleri ve 

algıları öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde etkili olabilmektedir ve öğretmen- öğrenci 

ilişkisini bu çerçevede şekillendirebilmektedir. Başarıyı odağa alan öğretmenlerin Sakiz 

ve arkadaşlarının (2012) bulgularına paralel olarak öğretmenliğin öğrencilere 

öğretmekle ve akademik başarılarını arttırmakla ilişkili bir meslek olabileceği yönünde 

görüşlerinin olabileceği düşünülmektedir. Başarıyı odağa alan ve akademik performans 

üzerinden öğrencilerle ilişki kuran öğretmenlere farklı bir alternatif öğretmen yetiştirme 

programları üzerinden sunulamadığı da görülmektedir. Öğretmen yetiştirme 

programlarında öğretmen- öğrenci ilişkisini akademik performans dışında ele alan bir 

müfredatın eksikliği ile öğretmen yetiştirme programları öğretmenlerin öğrencileriyle 

sosyal-duygusal ihtiyaçlar bağlamında ilişki kurmasını desteklememektedir.  

1.5. Türkiye’de Öğretmen YetiĢtirme Programları  

Tarihsel seyre bakıldığında Türkiye‟de ilk modern öğretmen yetiştirme programı 

sayılabilecek eğitim programının 1848 yılında “Darülmuallimîn” adında kurulan ve üç 

yıl boyunca öğretmen adaylarına eğitim veren kurumda olduğu görülmektedir (Sağdıç, 

2020). Cumhuriyet dönemiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 

öğretmen yetiştirme programları 1974- 1982 yılları arasında Yüksek Öğretmen Okulu 

olarak anılmış ve iki yıl süreyle eğitim vererek lisede görev yapmak üzere öğretmen 

yetiştirmiştir (Büyükalan-Filiz ve Aydın, 2018). Buna ek olarak, 1983 yılında gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte öğretmen yetiştirme programları Milli 

Eğitim Bakanlığı‟nın idaresinden alınarak YÖK‟e verilmiştir ve öğretmen yetiştirme 

programlarının süresi 4 yıla çıkarılarak öğretmen yetiştirme enstitüleri de eğitim 

fakültelerine dönüştürülmüştür. (Sağdıç, 2020; Büyükalan-Filiz ve Aydın, 2018).  

Türkiye‟de öğretmen yetiştirme programları üç farklı alana odaklanarak 

hazırlanmaktadır. “Alan bilgisi”, “öğretmenlik meslek bilgisi” ve “genel kültür” olmak 
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üzere üç farklı boyutta bilgi sahibi olan öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir 

(MBS, 1973). Öğretmen yetiştirme programlarının içeriğine bakıldığında ise YÖK 

tarafından tüm lisans ve önlisans programları için zorunlu tutulan “Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi”, “Türkçe”, “İngilizce” ve “Temel Bilgisayar Bilimleri” derslerine ek 

olarak, pedagoji derslerinin de olduğu görülmektedir (Sağdıç, 2020). Pedagoji 

derslerinin içeriğini ise öğretmen adaylarına öğrencilerinin kuramsal olarak nasıl 

öğreneceğine (davranışçı yöntemleri benimseyen “Öğrenme Psikolojisi” dersi vb.) dair 

teorik bilgi sunmak üzere düzenlenmiş müfredat oluşturmaktadır (Kartal, 2018).  

Öğretmen yetiştirme programlarına dair yapılan araştırmada Türkiye‟de 25 farklı 

öğretmen yetiştirme lisans programının olduğu görülmektedir (YÖK, 2018). Almanca 

öğretmenliği, Arapça öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, Felsefe Grubu 

öğretmenliği, Matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, Japonca öğretmenliği ve 

Sınıf öğretmenliği lisans programları bunlardan bazılarıdır. Alan eğitimi, genel kültür 

ve meslek bilgisi olmak üzere üç farklı dalda hazırlanan eğitim programlarında genel 

kültür ve meslek bilgisi derslerinin tüm öğretmen yetiştirme lisans programlarında ortak 

olduğu ve alan eğitimi derslerinin lisans programına göre farklılaştığı (Alman Dili 

Yapısı, İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji, İlkokulda Temel Matematik, Öklid Geometrisi 

gibi dersler alan eğitimi başlığı altında ilgili lisans bölümüne göre değişmektedir) 

görülmektedir (YÖK, 2018).  Bununla birlikte, ortak derslerin yer aldığı meslek bilgisi 

dalında ise “Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, 

Sözlü İletişim Becerileri, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğitim Sistemi ve Okul 

Yönetimi, Eğitimde Ölçme- Değerlendirme ve  Sınıf Yönetimi” gibi dersler 

bulunmaktadır.  

Öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin yapılan araştırmalar ve literatür 

tarandığında öğretmen yetiştirme programlarının “mesleki yeterlilik” 

kazandıramamasına, uygulama ile kuramsal bilgi arasında bağ kurulamamasına ve 

yeterli derece genel kültür derslerinin eğitim programlarında olmadığına dair 

çalışmaların ve tartışmaların olduğu görülmektedir (Yıldırım ve Demirtaş, 2008; Arslan 

ve Aytaç, 2010; Gömleksiz, Karadağ ve Akkaya, 2013; Kartal, 2018; Sağdıç, 2020).  

Öğretmenlerin öğrencileriyle kuracakları ilişki hakkında ve öğrenmenin sosyal-
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duygusal bileşenleri yani kapsayıcılık ile ilgili öğretmen yetiştirme programlarında 

herhangi bir içerik olmadığı görülmektedir.  

Buna ek olarak, öğretmen yetiştirme programlarını değerlendiren çalışmaların da 

öğretmen- öğrenci ilişkisine odaklanmakta ve öğrenme deneyiminin sosyal-duygusal 

yönüne dikkat çekmekte yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Öğretmen yetiştirme 

programlarının değerlendirildiği çalışmalarda genel olarak programın niteliği ve 

öğretmenlerin yeterliliği hakkındaki değerlendirmeler öğretmenlik mesleğinin duygusal 

boyutunu ele almamaktadır.  

Bu kapsamda, sosyal-duygusal ihtiyaçların ve öğrencilerle kurulan ilişkilerin 

öğrenme deneyiminde ne denli etkili unsurlar olabileceğinin önemi gözden 

kaçırılabilmektedir. Böylece, öğretmen adayları mezun olduktan sonra öğretmenlik 

mesleğini gerçekleştirirken öğrencileri ile kuracakları olumlu ilişkilerin öğrenme 

deneyimini etkileyeceği bilgisinden mahrum kalabilmekte ve öğretmen adayları 

öncelikle öğretmen yetiştirme programlarında kapsanamamaktadır.  

Duyguların öğretmenlik mesleği içerisinde yer alabileceğine, öğrenme 

deneyiminde sosyal-duygusal ihtiyaçların bir öneminin olduğunun ve öğretmenlerin 

öncelikle eğitim programlarına bahsedilen içerikte derslerin eklenerek duygularının 

kapsanması ile öğrencilerin de kapsanabileceğine ve öğrencilerin öğrenme deneyiminin 

daha olumlu temeller üzerinden şekillenebileceğine inanılmaktadır. 

1.6. Öğretmenlik Kimliği ve Rolüne ĠliĢkin Öğretmenlerin Algılarına 

KarĢılık Otantisite 

Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde kendilerini konumlandırışları 

ya da ilişki kurarken odağa aldıkları bileşenlerin (duygular, psikolojik ihtiyaçlar, 

empati, akademik başarı vb.) öğretmenlik mesleğine dair algılarıyla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri‟nde öğretmenlerin 

katılımcı olduğu öğretmenlik ve öğretme işi üzerine yapılan bir araştırmada 

katılımcıların sadece %10‟u spontan bir şekilde öğretmenlik mesleğinin sevgi ve 

önemsemek duygularıyla ilişkili bir meslek olduğu hakkında görüş bildirmiştir (Sutton 

ve Wheatley, 2003). Katılımcıların %70‟i ise hakkında görüş bildirmeleri istenen yazılı 
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bir duygu listesi verildiğinde sevgi ve önemsemekten bahsetmiştir (Sutton, 2000). 

Araştırmanın bulguları dikkate alındığında öğretmenlik mesleğine dair öğretmenlerin 

algıları, rolleri ve sorumlulukları ve duygusal deneyimler/duygular bireysel 

farklılıklardan etkilenmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlik mesleğine dair öğretmen 

algılarının farklılaşabildiği ve dolayısıyla öğrencilerle kurulan ilişkilerin mesleğe dair 

düşünce, algı ve temsillerden etkilenebildiği görülmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine dair algılarla ilişki olabilecek bazı çalışma bulgularına 

göre ise öğretmenler eğlence, keyif (mesleki tatmin boyutu) ve memnuniyet gibi 

duyguların öğretmenlikle ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir (Emmer, 1994; Sutton, 

2000). Buna ek olarak, öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenebildiklerini ve ilerleme 

gösterdiklerini görmelerinin içsel kaynaklarının temelini oluşturduğu ve sonucunda iş 

doyumuna bu yolla ulaşabildikleri anlaşılmıştır (Emmer, 1994). Bahsedilen araştırma 

bulguları kapsamında, öğretmenlerin yapılan araştırmaların büyük bir bölümünde 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine dair rol ve sorumluluklarının „akademik başarı, 

öğrenebilme/öğretebilme ve iyi notlar alarak ilerleme kaydeden öğrencilerin varlığı‟ 

gibi durumların üzerinden şekillendiği görülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerinin iyi 

notlar alması ve kendi beklentilerini karşılayan akademik performans sergilemesi ile 

ilişkili roller üstlendiği (ders anlatma, daha iyi ders anlatma, ödevler verme, okula ek 

kaynaklar getirme gibi akademik başarı odaklı davranışlar) ve bu düzlemde ilişki 

kurduğu yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Özellikle, öğrencilerin derslere katıldığı ve 

soruları yanıtladığı zamanlarda öğretmenlerin öğrencilerle ilişki kurmaktan keyif aldığı 

bazı araştırmaların bulguları arasında yer almaktadır (Golby, 1996; Sutton, 2000; Erb, 

2002).  

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine dair tutum, düşünce, algı ve zihinsel 

temsillerinin öğrencileriyle kurdukları ilişkileri modere etmesine ek olarak, 

öğretmenlerin mesleğe dair algılarının ve düşüncelerinin yaşanılan toplumun ve 

dönemin özelliklerinden etkilenebildiğini de söylemek mümkündür (Çetin ve Ünsal, 

2020). Bu bağlamda, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine dair algılarının ve bununla 

bağlantılı olarak öğrencileriyle kurdukları ilişkilerin sadece bireysel farklılıklardan değil 

aynı zamanda yaşanılan toplumun ve dönemin güncel durumundan da etkilendiği 

görülmektedir (Sudhakar ve Dayakara, 2017). Bu kapsamda, öğretmenlik mesleğine 
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dair uygulamaların, rol ve sorumluluk anlayışlarının, algıların, zihinsel temsillerin, 

pratiklerin; toplumun, devletin ve ailelerin beklentilerinden de etkilenerek değiştiği ve 

her döneme özgü öğretmen “tipolojisi” oluştuğu görülmektedir (Yıldız, 2013).  

Bireysel farklılıkları kısıtlayan bu beklentilerin “otantisite” (authenticity) 

kavramıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Otantisite; bizim sosyal, politik, ahlaki 

ve felsefi açıdan benliğimizi yapılandırmak için harcadığımız çabayı ve kendimiz için 

oluşturmak istediğimiz doğru benliği temsil etmektedir (Feldman, 2015). Otantisite 

üzerine yapılan bazı araştırmalar, insan doğasını karşılaştırmaktadır ve bazı insanların 

sadece kendisinden arzu edilenler çerçevesinde “benlik sunumu, benlik yönetimi, ya da 

öz-yönetim” (Goffman, 2014) yapmadıklarını; bazı insanların otantik olduklarını öne 

sürmektedir (Hart, Richardson, Breeden, Kinrade, 2020). Otantik olmak aynı zamanda 

birinin büründüğü kişiliği yerine (false persona) gerçek kişiliğini ifade etmesiyle 

ilişkidir (Josephs, Warach, Goldin, Jonason, Gorman, Masroor, Lebron, 2019). 

Hümanistik psikologlara göre ise otantisite ve otantik olabilmek ilişkisel bağlamda iki 

farklı kriteri beraberinde getirmektedir (Kernis ve Goldman, 2006). Bu kriterlerden ilki; 

yakın ilişkilerde duygusal olarak kolay incinebilen olma ve korumasız kalabilme riskini 

almaya gönüllü olmadır. Diğer kriter ise; dürüstlük gerektiren ilişkilerde dürüst 

olmamaya dair gönüllü olmamaktır (Lopez ve Rice, 2006). Buna ek olarak, otantisite 

bireysel deneyimlerin (değerler, düşünceler, duygular) gözlemlenebilir olan davranışlara 

ve diğerleriyle kurulan ilişkilere yansıtabilmesi ile oluşmaktadır (Josephs ve ark., 2019). 

Otantik olabilmeyle otonomi, özgürlük ve benliğini ortaya koyabilmek mümkün hale 

gelmektedir ve böylece toplumsal kısıtlamalar göz ardı edilerek yaşamdan doyum alma 

gerçekleşebilmektedir (Lenton, Bruder, Slabu ve Sedikides, 2012). Otantisite aynı 

zamanda yakın ilişkilerde açıklık ve dürüstlüğü içeren ilişkisel bir yönelimdir (Kernis 

ve Goldman, 2006). Buna ek olarak, otantisite diğerlerinin memnuniyetine göre 

davranmaktansa bireyin kendi önemsediği değerler (dürüstlük, açıklık, samimiyet, 

özgünlük vb.) doğrultusunda diğerleriyle ilişkilenebilmesi anlamına da gelmektedir 

(Josephs ve ark., 2019).  Bu bağlamda, Yıldız (2013) tarafından “öğretmen tipolojisi” 

olarak adlandırılan öğretmenliğe dair algıların bireysel farklılıkları ve öğretmenlerin 

otantisitelerini kısıtlayıcı özellikte olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun en önemli 

sebepleri ise öğretmen tipolojisinin toplumun beklentilerinden etkilenerek bulunulan 
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döneme özgü öğretmenin rol ve sorumluluklarının değişmesinden kaynaklanmaktadır 

(Çetin ve Ünsal, 2020). Günümüzde öğretmenlerden öğrencilerin akademik başarısını 

teknolojik imkanları kullanmayı bilerek arttırma, bilgi öğretme, ailelere ve öğrencilere 

adaptasyon becerilerini kazandırmaya yönelik yardımcı olma, okulda karar alma 

mekanizmalarını etkileme ve yönetime katkı sunma gibi konularda rol alması 

beklenmektedir (Göker ve Gündüz, 2017). Beklenilen bu rol ve sorumluluklar 

çerçevesinde oluşan öğretmenlik tipolojisi sonucunda öğretmenlerin mesleklerine 

ilişkin algıları “akademik başarıyı” odağa alma ve bahsedilen sorumlulukları yerine 

getirince iş doyumuna ulaşabilme düşüncesine sebep olmaktadır ve bu düzlemden 

öğrencilerle ilişki kurulabilmektedir. Öğretmenlik mesleğine dair beklentilerin 

gerçekleştirilmesi yoluyla iş doyumuna ulaşmayı hedefleyen öğretmenlerin 

öğrencileriyle ilişki kurarken kendi otantisitelerini göz ardı edebilme olasılığının 

olabileceği ve öğrencilerin sosyal-duygusal ihtiyaçlarının karşılanarak öğrenme 

deneyimini daha güvenli bir düzlemde şekillendirebilmesinin güçleşebileceği 

düşünülmektedir (Çetin ve Ünsal, 2020; Yıldız, 2013; Sutton, 2000; Golby, 1996). 

Öğretmenlerin rol ve sorumlulukları sınıfın içinden dışına doğru genişlemektedir 

(Bhargava ve Pathy, 2014). Özellikle eğitim uygulamalarının ve politikalarının sıkça 

değişmesi, müfredatın işlenmesi ve farkındalığın yaygınlaşması öğretmenlerin karşı 

karşıya kaldıkları başlıca bazı konulardandır. Zamanın değişimi öğretmenlik mesleğine 

yeni boyutlar kazandırmaktadır ve zamanla birlikte öğretmenliğin değişen tanımı ve 

boyutları öğretmenlerin yetkin olma ve doğru tutum sergilemede yeterli olmalarını 

gerektirmektedir (Anastasi, 1957). Bu durumun temel sebebini ise öğretmenlerin 

öğrencileriyle kurdukları ilişkiler aracılığıyla öğrencilerinin kişiliklerini şekillendirmede 

öğretmeninin davranışının, tutumunun ve yardım etmeye dair arzusunun etkilediği 

yönündeki genel kabul oluşturmaktadır (Bhargava ve Paty, 2014).  Öğretmenlerin 

tutum, davranış ve ilişki kurma biçimleri makro düzeyde toplum, devlet, ailelerin 

beklentileri ve bulunulan dönemin özellikleri belirlese de mikro düzeyde ise okulun 

durumu, okulun fiziki altyapısı, okuldaki güvenlik koşulları ve okuldaki sosyal ve 

mesleki statü gibi durumlar öğretmenlerin tutumlarında, algılarında ve ilişki kurma 

pratiklerinde önemli bir rol oynamaktadır (Barros ve Elia, 2008). Bu bağlamda, 

öğretmenlerin tutumu ve mesleklerine dair algıları da öğrencileri ile kurdukları ilişkileri 
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etkilemektedir (Suja, 2007). Yapılan bazı araştırmalarda Suja (2007)‟nın ifadelerine 

paralel olarak anlattıkları konuya ve öğrencilerine dair ilgileri olan öğretmenlerin 

öğrencilerinde; diğer öğretmenlerin öğrencilerine göre öğrenmeye dair arzularında 

anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır (Bhargava ve Paty, 2014).  

Öğretmenlerin rol ve sorumlulukları, mesleklerine dair algıları ve öğretmenlik 

tipolojileri öğrencilerle kurdukları etkileşimleri etkiliyor olsa da öğretmenlerin 

öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde öğrencilerini tanımlamaları ve öğrencilerinin 

velileri ile kurdukları ilişkiler de öğrencilerle kurulan ilişkileri ve dolaylı olarak 

öğretmenliğin rol ve sorumluluklarını etkilemektedir (Kourkoutas, Stavrou ve 

Plexousakis, 2018). Yapılan bazı araştırmalara göre öğretmenlerin bazı öğrencilerini 

“problem çocuk” olarak tanımladıkları görülmektedir (Kourkoutas ve ark., 2018). Bu 

tanımlamalar, öğrencilerin sınıfla ve öğretmenleriyle zarar verici örüntüler içeren 

etkileşimlere yol açmaktadır. Bununla birlikte, öğretmenlerin problem çocuk olarak 

tanımladığı öğrencilerin davranışlarının depresyondan antisosyal davranışlara kadar 

farklı şiddetlerde duygusal tepkileri bulunmaktadır. Öğrencilerin bu duygusal tepkileri 

ise çoğunlukla ailelerinden (veya kişisel öykülerinden) ve kişiliklerinden 

kaynaklanmaktadır (Kourkoutas ve ark., 2018).  Okul bir sistem olarak 

düşünüldüğünde veliler/aileler de bu sistemin içerisinde yer almaktadır ve 

öğretmenlerin öğrencilerle kurdukları ilişkilerden; öğretmenlerin iş doyumunu, 

öğretmenlik mesleğine dair algılarını ve öğretmenlerin kendi iyilik halleri için 

kaynaklarından birisi olmasına kadar etkilemektedir. Bu sebeple, öğrencilerin kişisel 

öykülerinin anlaşılabilmesi, sosyal-duygusal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, 

kapsanabilmesi, olumlu ilişkiler kurulabilmesi ve öğretmenin bir kaynak olarak 

yararlanabilmesi için; velilerin/ailelerin, öğretmenlerin ve okulun arasındaki ilişkilerin 

de anlaşılması gerekmektedir.  

1.7. Veli/Aile ve Okul ĠliĢkileri 

Aile, çocuğun üyesi olduğu ilk grup özelliğini taşımaktadır. Çocuk, gelecek 

öğrenme deneyimlerini burada inşa etmeye başlamaktadır (Youell, 2009). Psikanalitik 

yaklaşıma göre, aile ve grup davranışı anne-baba ve çocuk üçlüsünün duygusal 

deneyimleri ve bunların ifade buluş biçimleri çocuğun kişiliğini şekillendirmekte ve 
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ileriki yaşamında (yetişkinlikte veya okul yaşamında) grup deneyimlerini etkilemektedir 

(Youell, 2006). 

Okul ve sınıf bir grup olarak düşünüldüğünde çocuğun ebeveynleriyle kurduğu 

ilişkinin ilk grup ilişkisi olması sebebiyle okuldaki ilişkilerinde ailesiyle kurduğu 

ilişkinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Akranlarla ve öğretmenlerle kurulan ilişkiler ve 

bu ilişkilerde gerekli olan sosyal-duygusal yeteneklerin ebeveynlik tutumundan ve 

çocuğun ailesi ile olan ilişkisinden kaynaklanmasına ek olarak, birçok araştırma 

bulgusu öğrencilerin ebeveynlerinin ebeveynlik davranışları ve tutumlarının çocukların 

akademik başarısı üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir (Caputi, Lecce ve Pagnin, 

2017).  Bu bağlamda, anne-çocuk ilişkisine odaklanan araştırmalarda da anne-çocuk 

ilişkisinin niteliğinin okula olan bağlılığı ve uyumu, sınıftaki sosyal yeterliliği ve 

bununla ilişkili olarak akademik başarıyı etkilediği görülmüştür (Perdue, Manzeske ve 

Estell, 2009).  

Yapılan araştırmalar ve psikanalitik yaklaşımın ileri sürdüğü aile ve çocuk 

ilişkisi dikkate alındığında çocukların okula içlerinde var olan bir aile imagosu ile 

birlikte geldiği görülmektedir (Youell, 2009). Yaşamın erken dönemlerinde 

içselleştirilen aile deneyimlleri ve ebeveyn ilişkileri yeni deneyimlere zemin 

hazırlamaktadır. Öğretmenlerle ve akranlarla kurulan ilişkiler daha önceki ilişkiler 

tarafından bilgilendirilmişçesine bir düzlemde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, 

tıpkı çocuğun zihninde bir aile imagosuyla okula gelmesi gibi aileler de zihinlerinde 

belirli bir okul temsili/imagosu ile okula gelmektedir. Böylece, ailelerin de çocukları 

okula başladığında bilincinde veya bilinçdışındaki kendi okul deneyimleri ile ilgili 

hatıralar ve duygular canlanır ve bu durum ebeveynlerin okulla ve öğretmenlerle 

kurduğu ilişkiyi etkilemektedir (Youell, 2009). Ailelerin kendi okul deneyimleri 

olumsuzsa çoğunlukla çocukları için daha iyi bir eğitim hayatı arzu etmektedirler. 

Ancak yine de kendi olumsuz okul deneyimlerine fikse olmuş ebeveynlerin okul 

hakkındaki düşünceleri tehlikeli bir yer olduğu yönündedir. Bilinçdışında okulun pek 

arkadaş canlısı bir yer olmadığı düşüncesi yatan ailelerin/velilerin öğretmenlerle 

kurduğu ilişki bu doğrultuda gelişmektedir (Caputi ve ark., 2017).  Aileler ve okul 

arasındaki ilişkinin daha da olumsuz olduğu ve her iki tarafı da zorladığı durumlar 

genellikle bazı konularda zorluk yaşayan çocukların varlığı söz konusu olduğundadır. 
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Birçok aile okulun müdürü tarafından okula çağrıldığında neredeyse dehşete 

düşmektedir. Bu durumu aileler ise çocuklarının yine bir şuç işlemiş olduğunu 

düşündükleri şeklinde açıklamaktadır (Youell, 2009). Akademik performansın 

yetersizliği ya da olumsuz davranış sebeplerinin ayırt edilmeksizin bir problemin varlığı 

görüşmeye gitmeden önce velilerin çok fazla kaygılanmasına, küçük düşmüş 

hissetmelerine, eleştirildiklerini ve suçlandıklarını düşünmelerine ve bazı durumlarda 

okula gitmekten kaçınmalarına sebep olduğu veliler tarafından sıklıkla aktarılmaktadır 

(Youell, 2009). Velilerin, öğretmenler için bir kaynak olabileceği ve öğretmenler 

tarafından öğrencilerin aile hikayeleri öğrenilerek çocukların sosyal-duygusal 

ihtiyaçlarının kapsanması ve öğrenme deneyimlerinin bu kapsamda şekillendirilmesi 

gerekmektedir. Velilerin işbirliği ve okulla kurduğu ilişki de öğretmenlerin 

öğrencileriyle kurduğu ilişkilerde çok büyük rol oynadığına inanılmaktadır.  

Öğrencilerin okuldaki akademik başarısızlığı günümüzde de aileler ve okul 

personeli tarafından en çok önemsenen durumlardan biri olmayı sürdürmektedir. 

Akademik başarının bir sonuç olduğu, öğrencinin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının 

okulda da karşılanması gerekliliğine bakılmaksızın yapılan yargı ve değerlendirmelerin 

bu sürece yardımcı olmaktan uzak olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, öğretmenlerin 

öğrencilerinin bu ihtiyaçlarına dair farkındalıklarının ve kapsayıcı işlevlerinin 

geliştirilmesinin olumlu katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Çocukların erken dönem sosyal-duygusal deneyimleri, ihtiyaçları ve 

beklentilerinin öğrenme üzerinde oldukça etkili bileşenler olduğu düşünülmektedir. Bu 

bileşenler bakımından ihtiyaç duyan çocukların öğretmenleri tarafından kapsanabilmesi 

akademik başarıyı arttırmakla ilişkili olmanın yanı sıra çocukların sosyal ve duygusal 

olarak kendini daha iyi ifade edebilen ve diğerleriyle (öğretmenler, arkadaşlar, okul 

personeli vb.) daha olumlu ilişkiler kurabilen bireyler olabilmesini sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Erken dönem deneyimlerini oluşturan, sosyal-duygusal ihtiyaçların (yeterince 

güvenli bağlanma, ebeveynlerin duygusal rehberliği, başarılı bir şekilde gelişmiş beş 

duygusal yetenek) kaçırılmış olmamasını ve bu ihtiyaçların ebeveynler tarafından 

karşılanmasını deneyimlemiş olan çocukların, yapılan literatür taramasının ışığında, 
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akademik başarı gösterebilecekleri varsayılmaktadır. Bu doğrultuda yapılmış birçok 

araştırma ve bulgusu bulunmaktadır (Geddes, 2017; O‟Connor ve ark., 2013; Gus ve 

Wood, 2017; Gottman ve ark.,1996) Ancak, bu erken dönem deneyimlerini kaçırmış 

olan çocukların akademik başarısızlığı, sosyal ve duygusal yeteneklerde yetersizlik gibi 

durumları bunun bir sonucu olarak yaşayabilecekleri düşünülmektedir. 

Yapılan literatür taraması kapsamında öğretmenlerin kapsanması ya da kapsayıcı 

işlevleri ile ilgili daha önce Türkiye‟de sınırlı sayıda araştırmanın yürütülmesinin bu 

çalışmanın önemini oluşturan bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin 

öğrencilerinin sosyal-duygusal ihtiyaçlarına dair farkındalığı, rol, sorumluluk, algıları 

ve öğretmenlerin kapsayıcı işlevlerinin anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmanın literatüre olumlu bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bununla 

birlikte, psikolojinin “klinik” alt alanının içerdiği “empati, otantisite, ilişki, kapsayıcı 

işlev” gibi kavramlar ve olgular aracılığıyla eğitim alanına dair bir içgörü 

kazandırılmasını hedefleyen bu çalışmanın klinik psikoloji ve eğitim psikolojisi 

alanlarının kesişim noktalarını anlamaya çalışmasının çalışmanın bir diğer önemini 

oluşturabileceği düşünülmektedir. Böylece, bu çalışma ile klinik psikolojinin sadece 

bireysel araştırmaları ya da müdahaleleri değil aynı zamanda eğitim ve okul gibi makro 

bağlamlarda da toplum temelli çalışmalar ve müdahaleler içerisinde klinik psikolojinin 

de yer alabileceğinin gösterildiği bir çalışma olduğuna inanılmaktadır. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

2.1. Nitel AraĢtırma 

Nitel araştırma, insanların “deneyimlerini” anlamaya çalışmaktadır. İnsanların 

deneyimlerinin anlaşılmaya çalışılmasına ek olarak, nitel araştırmalar sosyal pratikler 

olarak da anılmaktadır (Silverman, 2016). Nitel araştırmaların sosyal bir pratik 

olmasının sebebi ise sosyal olguların “karakutusu”na girip gerçek zamanlı olarak nasıl 

inşa edildiğinin anlaşılmaya çalışıldığı yöntemlere sahip olmasıdır (Silverman, 2011). 

Bununla birlikte, nicel araştırma yöntemleri ile ulaşılamayacak bilgilere nitel araştırma 

yöntemleri erişim sağlayabilmektedir ki bu durum özellikle nitel araştırmaların 

insanların duygularını, algılarını ve eylemlerini anlamak için bir araç olmasından 

kaynaklanmaktadır. Nicel araştırmalar ile elde edilemeyecek verilere ulaşılmasını 

sağlayan nitel araştırmaların sağladığı bir diğer avantaj ise nitel araştırmaların insan-

merkezli olması ve bir koleksiyonun farklı parçaları olarak görmektense; insanı bir 

bütün olarak görmesidir (Avis, 2005).   

Nitel araştırma; derinlemesine görüşme, mülakat, odak grup görüşmeleri ve 

gözlem gibi veri toplama yöntemlerinde sıkça kullanılan bir modeldir (Bleiker, Morgan-

Trimmer, Knapp ve Hopkins, 2019). Çoğunlukla araştırmacılar hem kendileri hem de 

katılımcıları açısından araştırmanın uygulanabilirliğini, bütçesini, uygunluğunu ve 

zamanın kullanımını düşünmektedirler. Buna karşılık, verinin toplanış şekli, verinin 

analizi ve araştırmanın amacı araştırmanın modelini belirlerken düşünülmesi gereken 

faktörlerdendir (Bleiker ve ark., 2019). Nitel araştırmalarda katılımcıların düşünceleri, 

algıları ve davranışlarının araştırma konusu çerçevesinde gözlenmesi söz konusu 

olduğundan araştırmanın önceden belirlenmiş bir hipotezi ya da deseni 

bulunmamaktadır (Silverman, 2016). Genel olarak nitel çalışmalarda ve bu araştırma 

özelinde de araştırma konusu çerçevesinde katılımcıların geribildirimlerinin alınması ve 

ortaya konan bu verilerle araştırma konusu arasındaki ilişkinin ne olduğunun 

anlaşılmaya çalışılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda nitel araştırma, araştırma deseni 

ve verilerin analizi bölümünde detaylıca ele alındığı gibi, araştırmaya ve araştırmacıya 

esneklik sağlamaktadır. Nitel araştırmalarda ve bu araştırmada da değişkenlerin 
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manipülasyonu veya kontrolü söz konusu olmadığından ve planlanan bu araştırmada 

gözlem ve derinlemesine görüşme tekniklerinin, tematik analiz ve yorumlayıcı 

fenomenolojik analiz yöntemlerinin de kullanılması sebebiyle nitel araştırmanın 

yapılmasına karar verilmiştir.  

 2.1.1. Nitel AraĢtırmalarda Veri Toplama Yöntemleri 

Nitel araştırma desenlerinde genel olarak mülakat, odak grup görüşmeleri, 

derinlemesine görüşme, çevrimiçi veri toplama, gözlem gibi tekniklerle veri toplamak 

mümkündür.  

Derinlemesine görüşme tekniğinde genellikle tek seferde tek bir katılımcı ile 

görüşülür ve yarı-yapılandırılmış bir görüşme formatında konu ile ilgili sorularla veri 

toplanmaya çalışılır. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerde çoğunlukla açık uçlu sorular 

yer almaktadır. Yarı-yapılandırılmış görüşme stilindeki açık uçlu sorular, kapalı uçlu 

(evet- hayır cevaplı) soruların aksine daha çok bilgi almayı ve katılımcının kendisini 

ifade ederken rahat, özgür ve doğallığını kaybetmeden yanıtlar üretebilmesini 

hedeflemektedir. Odak grup görüşmeleri tekniğinde ise bir grup insanın belirli bir konu 

hakkındaki düşüncelerini tartışmaları ve bunu yaparken de birbirleriyle nasıl iletişim 

kuruyor oldukları üzerinden veri toplanmaktadır (Bleiker ve ark., 2019). 

Toplumların kültürlerini betimleyen etnografik gelenekten gelen gözlem tekniği 

nitel araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır. Genel olarak, katılımcı veya katılımcılar 

gözlemlenir ve araştırmacı, katılımcının davranışlarını, duygularını, algılarını ortaya 

koyuşunu izler. Bu gözlemin mümkün olduğunca katılımcının doğal ortamında 

(katılımcının çevresinin manipüle edilmeden, gerçek veya gerçeğe en yakın bağlamda) 

gerçekleşmesi temel hedeflerdendir (Bleiker ve ark., 2019). Nitel araştırmalarda 

kullanılan diğer veri toplama yöntemleri gibi gözlem yöntemi de katılımcının 

deneyimlerini anlamlandırmayı sağlamaktadır. Bu bağlamda, katılımcının ifade 

edemediği duygular ve deneyimler katılımcının dışarıdan gözlemlenebilen değişimleri 

(ses tonu, beden duruşu, konuşma hızı vb.) sayesinde anlaşılmaya ve anlamlandırılmaya 

çalışılarak araştırma süreci için bir veri olarak kullanılabilmektedir (Cromby, 2012).  
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 2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın amacı ve konusu kapsamında 11 öğretmen ile görüşülmüştür. 

Görüşülen öğretmenlerle yürütülen bu çalışma kapsamında bir sefere mahsus olmak 

üzere görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcı olarak görüşme 

yapılabilecek öğretmenler için belirli bir branşta (İngilizce öğretmeni, Matematik 

öğretmeni, vb.) olmaları kriteri belirlenmemiştir ancak öğretmenlerin çalışmaya dahil 

edilebilmesi için öncesinden bazı kriterler belirlenmiştir. 

a) Öğretmenlerin, görüşmenin yapıldığı dönem içerisinde halihazırda 

öğretmenlik yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda; mesleği 

bırakmış, ücretli/ücretsiz izne ayrılmış ya da emekli olmuş öğretmenler ile 

görüşme yapılmamıştır. Bu kriterin belirlenmesindeki amaç; öğrencileriyle 

aktif ve dinamik bir ilişki içerisinde olabilen öğretmenler ile görüşmeler 

yapabilmek ve çalışmanın konusuyla ilişkili olarak öğretmenlerin 

öğrencileriyle kurdukları ilişkileri odağa alabilmektir. 

b) Bir okulda öğretmenlik yapan öğretmenler ile görüşülmüştür. Özel öğretim 

kurslarındaki öğretmenler ile bir çalışma yürütülmemiştir. Bu kriterin ortaya 

konması kesinlikle herhangi bir ayrımcılık sürecini ya da düşüncesini 

içermemektedir. Bu kriterin belirlenmesindeki temel hedef; Türkiye‟deki 

eğitim sistemine göre hem eğitim hem öğretim süreçlerini aynı anda içeren 

kurumların okullar olmasıdır. 

Katılımcı olmayı kabul eden ve görüşmelerin yapıldığı öğretmenlerin yaş 

ortalaması 35,63‟dür. Katılımcı öğretmenlerden 1‟i biyolojik cinsiyetini “erkek” olarak; 

diğer 10 katılımcı öğretmen ise biyolojik cinsiyetlerini “kadın” olarak belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin branş dağılımı ise şöyledir; 2 katılımcı öğretmen Beden Eğitimi, 2 

katılımcı öğretmen Okul Öncesi, 2 katılımcı öğretmen İngilizce, 1 katılımcı öğretmen 

Türk Dili ve Edebiyatı, 1 katılımcı öğretmen Rehber Öğretmenlik, 1 katılımcı öğretmen 

Fen Bilimleri, 1 katılımcı öğretmen Sosyal Bilgiler ve 1 katılımcı öğretmen de Sınıf 

Öğretmenliği branşında öğretmenlik yaptığını ifade etmiştir (bkz. Tablo1). Katılımcı 

öğretmenlerin tanıtıldığı tablolarda ve metinlerde kullanılan isimler “takma isimler” 

olup tüm kimlik bilgileri gizlenmiştir.  
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Tablo.1 Katılımcıların Cinsiyet ve Branş Dağılımları 

1. Katılımcı Öğretmen: Açelya Hanım 

Açelya Öğretmen 42 yaşında ve 11 yıldır İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. 

Açelya Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı ikinci 

okulu olduğunu ifade eden Açelya Öğretmen, bu okulda da 7 yıldır öğretmenlik 

yapmaktadır. 

2. Katılımcı Öğretmen: Kemal Bey 

Kemal Öğretmen 32 yaşında ve 5 yıldır Beden Eğitimi öğretmenliği 

yapmaktadır. Kemal Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “erkek” olarak belirtmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik 

yaptığı ikinci okulu olduğunu ifade eden Kemal Öğretmen, bu okulda da 3 yıldır 

öğretmenlik yapmaktadır.  

 

 

Cinsiyet N BranĢ N 

E 1 Sosyal Bilgiler 

 

1 

K 10 Okul Öncesi 

 

2 

  İngilizce 

 

2 

  Beden Eğitimi 

 

2 

  Rehber Öğretmenlik 

 

1 

  Fen Bilimleri 

 

1 

 

 

 Sınıf Öğretmenliği 

 

Türk Dili ve Edebiyatı 

 

1 

 

 

1 
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3. Katılımcı Öğretmen: Zerrin Hanım 

Zerrin Öğretmen 39 yaşında ve 15 yıldır Fen Bilimleri öğretmenliği 

yapmaktadır. Zerrin Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik 

yaptığı ikinci okulu olduğunu ifade eden Zerrin Öğretmen, bu okulda da 7 yıldır 

öğretmenlik yapmaktadır. 

4. Katılımcı Öğretmen: Filiz Hanım 

Filiz Öğretmen 29 yaşında ve 7 yıldır Okul Öncesi öğretmenliği yapmaktadır. 

Filiz Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı ikinci 

okulu olduğunu ifade eden Filiz Öğretmen, bu okulda da 6 yıldır öğretmenlik 

yapmaktadır. 

5. Katılımcı Öğretmen: Melek Hanım 

Melek Öğretmen 37 yaşında ve 7 yıldır Beden Eğitimi öğretmenliği 

yapmaktadır. Melek Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik 

yaptığı ikinci okulu olduğunu ifade eden Melek Öğretmen, bu okulda da 4 yıldır 

öğretmenlik yapmaktadır. 

6. Katılımcı Öğretmen: Pervin Hanım 

Pervin Öğretmen 37 yaşında ve 13 yıldır Sosyal Bilgiler öğretmenliği 

yapmaktadır. Pervin Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. 

Öğretmenlik mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik 

yaptığı ilk okul olduğunu ifade etmektedir. 

7. Katılımcı Öğretmen: Canan Hanım 

Canan Öğretmen 43 yaşında ve 23 yıldır Sınıf Öğretmenliği yapmaktadır. Canan 

Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik mesleğine 
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başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı beşinci okul 

olduğunu ifade eden Canan Öğretmen, bu okulda da 13 yıldır öğretmenlik yapmaktadır. 

8. Katılımcı Öğretmen: Gamze Hanım 

Gamze Öğretmen 29 yaşında ve 6 yıldır İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. 

Gamze Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı 

üçüncü okulu olduğunu ifade eden Melek Öğretmen, bu okulda da 6 aydır öğretmenlik 

yapmaktadır. 

9. Katılımcı Öğretmen: Sema Hanım 

Sema Öğretmen 35 yaşında ve 13 yıldır Okul Öncesi öğretmenliği yapmaktadır. 

Sema Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı 

üçüncü okulu olduğunu ifade eden Sema Öğretmen, bu okulda da 4 yıldır öğretmenlik 

yapmaktadır. 

10. Katılımcı Öğretmen: Tülay Hanım 

Tülay Öğretmen 38 yaşında ve 14 yıldır Edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. 

Tülay Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı altıncı 

okulu olduğunu ifade eden Tülay Öğretmen, bu okulda da 3 yıldır öğretmenlik 

yapmaktadır.  

11. Katılımcı Öğretmen: Belma Hanım 

Belma Öğretmen, 31 yaşında ve 7 yıldır Rehber öğretmenliği yapmaktadır. 

Belma Öğretmen, biyolojik cinsiyetini “kadın” olarak belirtmektedir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamasından itibaren şu anda bulunduğu okulun öğretmenlik yaptığı 

üçüncü okulu olduğunu ifade eden Belma Öğretmen, bu okulda da 1 yıldır öğretmenlik 

yapmaktadır.  
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2.2.1. AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri 

Bir projede öğretmenler ile düzenlenen haftalık paylaşım oturumlarındaki 

gözlem ve bu gözlemlere ait raporlar bu araştırmanın başlıca veri toplama 

yöntemlerinden biridir. Gönüllü katılımcı öğretmenler ile yapılan derinlemesine 

görüşmeler ve gözlem verileri araştırmacının önemsediği verilerdendir. Başlıca veri 

toplama yöntemleri aşağıda özetlendiği gibidir: 

1) Öğretmenlerle yapılan yüz yüze online görüşmeler 

2) Yapılan yüz yüze online görüşmelerin ses kaydı 

3) Ses kayıtlarının dökümü. 

4) Öğretmenler ile gerçekleştirilen haftalık oturumların detaylı raporları ve bu 

oturumların süpervizyon notlarının dökümü 

2.2.2. Bir Pilot ÇalıĢma: SOYAÇ Örneği 

Yürütülen bu çalışmanın büyük bir bölümü gözlem verilerini de kapsamaktadır. 

Araştırmacı, SOYAÇ‟da yürütülen toplum temelli bir projede öğretmenler ile haftalık 

olarak gerçekleştirilen oturumlarda bir araya gelmiş ve faaliyet yürütücüsü olarak görev 

yapmıştır. Aynı zamanda bu oturumlardan sonra öğretmenlerin paylaşımları ile ilgili 

düzenli olarak süpervizyon almıştır. Bu oturumlarda öğretmenlerin söylemlerinden 

ortaya çıkan belirli temalar üzerine ilgili literatür taraması yapılmıştır ve görüşme 

formları bu literatür taraması doğrultusunda ve Süpervizyon desteği ile hazırlanmıştır. 

Haftalık gerçekleştirilen oturumlarda öğretmenlere, öğrencilerini kapsayıcı işlev 

sayesinde kapsayabilmeleri için, zorlandıkları meseleler ile ilgili konuşabilecekleri bir 

alan açılabilmesi için çalışılmıştır. Öğretmenler için düzenlenen paylaşım ve 

psikososyal destek grubunun tek amacı gözlem verilerine ulaşmak olmamakla birlikte 

bu paylaşım grubunun temel amaçlarından biri de öğretmenlerin kendilerinin de 

kapsanmışlık hissini deneyimleyebilmelerini sağlamaktır. Öğretmen paylaşım grubu ile 

başlayan bu çalışmanın uygulama süreci adımları sırasıyla anlatılacaktır.  
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Eylül ayının ilk haftası (04.09.2019) itibariyle öğretmenlerle temas kurulmaya 

başlandı. (öğretmen grup çalışmaları özelinde) Öğretmenler arasından iki öğretmen, 

grupla (öğretmen grup çalışmalarında katılımcı öğretmenlerin yer aldığı grup) teması ve 

iletişimi sağlamada yardımcı olmak için gönüllü oldu. Öğretmenlerin ders programları 

ve uygunlukları göz önünde bulundurularak ve beraberce karar verilerek her hafta Cuma 

günleri 13:45 ile 14:45 saatleri arasında bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Bir araya 

gelinen bu zaman diliminde gündem maddelerinin neler olması gerektiği hakkında 

öncesinde temsilci öğretmenlerin grupta yer alan/alacak diğer öğretmenler ile görüşüp 

bilgilendirilmenin yapılması rica edildi. Bu rica ile öğretmenlerle yapılacak grup 

çalışmasından önce öğretmenlerin zihinlerinde bu çalışma için yer açabilmeleri ve 

gruba getirmek isteyecekleri malzemeleri düşünerek bunlara da zihinlerinde yer 

açabilmeleri hedeflenmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde planlanan 

çalışmanın başlangıcı Ekim ayının ilk Cuma günü olarak belirlenmiştir. İlk temasın 

ardından geçen bu süreçte öğretmenlerle temasın ve iletişimin sürdürülebilirliği için iki 

defa olmak üzere aynı zamanda faaliyet yürütücüsü olan araştırmacı okula giderek 

temsilci öğretmenler ile görüşmüştür. 

Planlanan tarihte öğretmen grup çalışmaları başlamıştır. Araştırmacı, öğretmen 

grup çalışmalarına düzenli olarak katılmıştır. Araştırmacı her hafta öğretmen grup 

çalışmaları öncesi grup süreci ile ilgili Doç. Dr. Özden Bademci tarafından süpervize 

edilmiştir. Bu süpervizyon süreci ile kapsayıcıyı (öğretmen) kapsamaya çalışanlar 

(faaliyet yürütücüsü psikologlar) da daha deneyimli bir uzman tarafından kapsanmaya 

çalışılmıştır. Bu katmanlı kapsama modeli ile grubun tüm katılımcıları sürecin içine 

dahil edilmeye çalışılmıştır. Bu süpervizyon toplantılarının bir diğer amacını ise haftalık 

gerçekleştirilen öğretmen grup çalışmalarının bir önceki haftaya dair 

değerlendirmesinin yapılması ve bir sonraki çalışmanın gündeminin neler olabileceği 

üzerine konuşulması oluşturmaktadır.  

Öğretmen grup çalışmalarında aidiyet hissinin de gelişebilmesi ve belli bir 

organizasyonda devam etmenin zihin karışıklığına yol açmayacağı düşüncesiyle grubun 

katılımcılarından gruba bir isim vermeleri istenmiş, başlangıç ve bitiş ritüelleri 

belirlenmiştir. Bu rutin belirlenirken öğretmenlerle görüşülmüş ve uyumlanmaya dikkat 

edilmiştir. Bu bağlamda, öğretmenlere “bugün yapılan grup çalışmasına dair neler 
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hissediyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve kapanışta da duygulara yer açılması 

amaçlanmıştır.  

Öğretmenlerin talepleri üzerine yapılan grup çalışmalarında genel olarak 

öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkide yaşadıkları zorluklar üzerine 

konuşulmuştur. Bu paylaşımlar sırasında etik hassasiyetlere önem verilmiş ve 

öğretmenlerin sürece dair duygularını yansıtmaları için yeterince ve uygun bir biçimde 

öğretmenler cesaretlendirilmiş, güvenli alan açılmaya çalışılmış ve geri bildirim 

verilmiştir. 

Öğretmenlerin grup çalışmalarında ifade ettiği destek talepleri ile ilgili 

Süpervizyon sürecinde ve düzenli yapılan proje değerlendirme toplantılarında (proje 

ekibinin yer aldığı) görüşülmüş ve öğretmenleri desteklemek adına öğretmenlerden 

gelen talepler ile ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar konuk olarak öğretmen grup 

çalışmalarına davet edilmiştir. Bu bağlamda, çocuklarla farkındalık ve meditasyon 

çalışmaları yürüten bir uzman planlanan bir oturuma davet edilmiştir. Öğretmenlerin bir 

diğer talebi olan vaka tartışmalarının, grup çalışmalarına dahil edilmesi için gerekli 

çalışmalar yürütülmüş ve çocuk-ergen alanında uzman bir psikanalist davet edilerek 

vaka tartışması gerçekleştirilmiştir. 

Son olarak, öğretmen grup çalışmalarında (uygulama sürecinde) öğretmenler 

kapsanmaya çalışılmış ve bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin, öğrencilerin sosyal ve 

duygusal ihtiyaçlarının farkına varıp kapsamaya çalışmalarından önce öğretmenlerin 

sosyal ve duygusal ihtiyaçları kapsanmaya çalışılmış, öğretmenlerin ifade ettikleri 

destek taleplerine uygun destek sağlanmaya çalışılmış ve duygularına alan açmaları için 

öğretmenler yeterince teşvik edilmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin öğrencileri ve 

çalışma arkadaşları ile ilişki kurma deneyimleri üzerine yürütülen çalışmalarda ilişkisel 

odaklı yaklaşım benimsenmiş olup faaliyet yürütücüleri tarafından genel olarak odağa 

ilişkiyi ve ilişkisel öğeleri anlamaya çalıştıkları bir çerçeve oluşturulmuştur.  

2.3 ĠĢlem 

Planlanan bu araştırmanın gözlem ve katılım aşamasında öğretmenlerle ilişki 

kurarak öğrencileri ile kurdukları ilişkilerdeki deneyimleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu 
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aşama ile paralel olarak gerekli literatür taraması yapılmış ve süpervizyon sürecinin 

desteğiyle de araştırmanın konusu belirlenmiştir. Öğretmenlerle yapılan çalışmalar 

neticesinde kapsayıcı işlev, öğrenci ile kurulan ilişkilerdeki deneyimler, empati gibi 

konulara öğretmenlerin aşina olması sebebiyle bu çalışma için yapılacak derinlemesine 

görüşmelerin bu okulda öğretmenlik yapmayan öğretmenlerle yapılması 

kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, kar topu örnekleme modeli baz alınarak görüşülen her 

bir öğretmenden bu çalışmaya katılabilecek gönüllü bir öğretmen arkadaşını 

yönlendirmesi rica edilmiştir. Öğretmenlerin kendi sosyal ağlarında yer alan 

öğretmenlere ulaşılmış ve derinlemesine görüşmeler online olarak yapılmıştır.  

Bu araştırmada katılımcılara ulaşmak için sosyal medya platformları da bir diğer 

araç olarak kullanılmıştır. Birkaç farklı sosyal medya hesabında araştırmanın konusu 

ilan edilmiş ve gönüllü katılımcılar bu çalışmaya davet edilmiştir. Gönüllü katılımcı 

öğretmen olarak çalışmaya destek vermek isteyen bazı öğretmenlere kriterleri 

sağlamadığından dolayı teşekkür edilmiş ve görüşme gerçekleştirilmemiştir. Yapılan 

başvurulardan 11 gönüllü katılımcı öğretmen ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılara çalışmanın öncesinde “Bilgilendirilmiş Onam Formu” iletilmiştir 

ve onam formunda çalışmanın konusu, çalışmanın amacı, görüşmenin nasıl yapılacağı 

ve diğer hususlar hakkında (tüm kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı, çalışmadan 

herhangi bir aşamada ayrılmaya karar verme hakkı, kayıtların silinmesini isteme hakkı, 

istenen soruların yanıtlanmaması hakkı vb.) gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcı 

öğretmenler ile birebir tek seferlik 30 dakika ile 1 saat arasında süren online görüşmeler 

yapılmıştır. Bu görüşmeler esnasında sadece ses kaydı alınmıştır. Ses kaydı alınmadan 

önce ve ses kaydı sonlandırılmadan önce katılımcı öğretmenlere bunun bilgisi 

verilmiştir.  

 2.4. AraĢtırma Deseni ve Verilerin Analizi 

 2.4.1. Tematik Analiz 

Nitel araştırma, oldukça çeşitli ve birbirleri arasında ince farklılıkları da bulunan 

tekniklerin kullanıldığı bir yöntem ve yaklaşımdır (Pietkiewicz ve Smith, 2014). Nitel 

araştırma tanımında ya da tanımlamalarında henüz ortaklaşılamamış olunsa da nitel 
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araştırma yöntemlerini iki ana gruba ayırmak mümkündür. İlk gruptaki analiz teknikleri 

belirli bir kuramsal arka plandan beslenir ya da belirli bir kurama sıkı sıkıya bağlıdır 

denebilir (Braun ve Clarke, 2006).  Söylem analizi, yorumlayıcı fenomenolojik analiz 

veya içerik analizi gibi teknikler bu grupta yer almaktadır. Bununla birlikte, bir 

kuramsal çerçeve olmasına rağmen bu bahsi geçen tekniklerin nasıl uygulanacağı 

konusunda görece değişkenlikler görülmektedir (Braun ve Clarke, 2006). İkinci 

gruptaki yöntemler ise özellikle kuramdan ve epistemolojiden bağımsızdır ve kuramsal 

ya da epistemolojik yaklaşımla çalışılmış olguların analizinde de kullanılabilmektedir. 

Tematik analiz, bu ikinci grupta yer almaktadır. Tematik analizin belirli bir kurama 

bağlı olmama özelliğinin sağlamış olduğu bağımsızlık ve özgürlük ile ilişkili olarak; 

tematik analizin araştırmacılara oldukça esnek ve kullanışlı bir analiz aracı sağladığı da 

söylenebilir. Tematik analiz araştırmacılara çok çeşitli, detaylı ve daha az karmaşık olan 

veriler de sağlamaktadır (Braun ve Clarke, 2006).  Bununla birlikte, tematik analizin 

esneklik sağlayan bir yöntem olması yanlış anlaşılmamalıdır. Tematik analiz de tıpkı 

diğer yöntemlerdeki gibi bir araştırmacının ne yapmak istediği konusundaki netliğine 

ihtiyaç duymaktadır ve ancak bu sınırların netliği söz konusu olduğunda kullanışlı bir 

araç olabilmektedir (Bishop, 2016).  

Tematik analiz, toplanan veri içerisindeki bilgiyi, örüntüleri, temaları ve 

araştırmacının özellikle seçtiği olguları analiz etmeye ve raporlamaya yarayan bir analiz 

olduğu gibi aynı zamanda toplanan veriyi detaylı bir şekilde betimler ve asgari düzeyde 

organize eder (Roulston, 2001).  

Bununla birlikte, tematik analizin kullanılması bazı kararların alınmasını, 

birtakım soruların sorulmasını ve yanıtlanmasını da beraberinde getirmektedir. İlk 

olarak, hangi kavrama ya da olguya tema denileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Bunu belirlemenin yollarından biri araştırmacıya göre araştırma sorusuyla ilgili ya da 

ilişkili olduğu düşünülen olguların tema olarak seçilmesidir. İkinci olarak, tematik 

analiz için verilerin nasıl toplanacağına karar verilmesi aşaması gelmektedir. Veriler, 

odak grup görüşmeleriyle ya da birebir görüşmelerle toplanabilir. Verilerin bu yollarla 

toplanması söz konusu ise katılımcılara sorulacak soruların tema olabileceği ön görülen 

çerçeve içinde planlanması tema analizini daha mümkün kılabilmektedir (Braun ve 

Clarke, 2006). 
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Nitel araştırma yöntemlerinde sıkça kullanılan tematik analiz, 6 temel adımda 

yapılabilmektedir. 1) Toplanan veriyi tanımak; eğer veriyi toplayan araştırmacı ise 

analize geçmeden önce veri hakkında bilgi sahibi olması söz konusu olabilir. Ancak bu 

aşamada toplanan verinin “tekrarlı okumalar” ile gözden geçirilmesi şiddetle tavsiye 

edilir. 2) Kodlama: Bu aşama, araştırmacının veriye yeterince hakim ya da tanıdık 

olduğunu düşünmesiyle başlar. Toplanan tüm verideki araştırma sorusuyla ilgili olan 

kısımlar belirlenir ve kodlar oluşturulur. 3) Tema oluşturma: Bu aşama kodlama 

aşamasından daha kapsamlı ve detaylı taramayı içermektedir. Bir önceki aşamada 

oluşturulan kodlar muhtemel temalarla ilişkili olabilecek biçimde bu temalara dahil 

edilerek temalar oluşturulmaya çalışır. 4) Temaların gözden geçirilmesi: Tema olmaya 

aday olan kodların gruplanmasının bitmesiyle bu aşama başlar. Temalar tekrar gözden 

geçirilir ve toplanan veri tekrar gözden geçirilerek temalara ilişkin kanıtlar aranır. 5) 

Temalarının tanımlanması ve isimlendirilmesi: Bu aşamada temalara isimler verilir. Her 

temanın özellikle içerdiği bilgi ve altında toplanan kodlardan yararlanılır. Temaların 

isimleri oluşturulan kodların özelliklerini özetleyen ya da temsil eden şekilde belirlenir. 

6) Rapor oluşturma: Analizin ve araştırma sorusunun, literatür bilgisi doğrultusunda, 

ilişkisine yönelik bilgi üretilir (Braun ve Clarke, 2006). Bu araştırmada da Braun ve 

Clarke‟ın (2006) önerdiği 6 basamaklı tematik analiz modeli uygulanarak tematik analiz 

gerçekleştirilmiştir. 

2.4.2. Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz 

Yorumlayıcı fenomenolojik analizin temel amacı bireylerin deneyimlerini nasıl 

anlamlandırdıklarını keşfetmektir. Bu bağlamda, insanların kendi kendini değerlendiren 

varlıklar olduğu ve olayları, nesneleri ve hayatlarındaki diğer insanları da 

değerlendirdikleri varsayılmaktadır (Taylor, 1985). Bu süreci anlayabilmek için 

yorumlayıcı fenomenolojik analiz tümevarımsal, hermeneutik ve idiyografik bir çerçeve 

sunmaktadır (Pietkiewicz ve Smith, 2014).  

Fenomenoloji Edmund Husserl tarafından geliştirilen iyidografik bir yöntemdir 

ve deneyimleri biricik kılan bileşenleri diğerlerinden ayırt edebilmeyi amaçlamaktadır 

(Pietkiewicz ve Smith, 2014). İdiyografik yaklaşım sayesinde fenomenlerin (öz) çok 

önemli özel bileşenleri saptanmaya çalışılır. Araştırmacı fenomenolojik yaklaşımı 
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benimseyerek insanların olaylar ve durumlar karşısındaki söylemlerine ve bunları nasıl 

algıladıklarına odaklanabilmektedir (Smith, 2004). Fenomenolojik yaklaşımın bu 

özelliği sayesinde araştırmacı katılımcının kendi kişisel dünyasında olaylara ve 

durumlara ya da insanlara atfettiği anlamları ve onları nasıl algıladığını keşfetme 

fırsatına sahip olabilmektedir ki bu durum da yorumlayıcı fenomenolojik analiz sürecini 

dinamik hale getirmektedir (Smith ve Osborn, 2004).  

Yorumlayıcı fenomenolojik analizin en önemli özelliklerinden biri olan 

tümevarımsallık sayesinde bir genelleme yapmadan önce her bireyin ya da katılımcının 

olguya/olaya/duruma dair algıları, değerlendirmeleri ve söylemleri kendi kişisel dünyası 

yani öznelliği içinde derinlemesine anlaşılmaya çalışılır (Pietkiewicz ve Smith, 2014). 

Bir katılımcının derinlemesine anlaşılmaya çalışılması ile başlayan analiz diğer 

katılımcıların söylemlerinin de araştırılmasıyla devam eder (Smith, 2004).  

Storey (2007) yorumlayıcı fenomenolojik analiz için 4 basamaklı bir model 

önermektedir. İlk aşamada her bir katılımcının söylemleri araştırmacıya tanıdık gelene 

kadar tekrarlı bir şekilde okunur ve araştırmacıya göre önem arz eden söylemler 

belirlenir. İkinci aşamada ise tekrar eden temalar belirlenerek not alınır ve söylemler 

yeniden okunarak değerlendirilir. Üçüncü aşama temalar arası ilişkinin kurulduğu 

aşamadır. Tekrar eden temalar ve söylemler değerlendirilerek alt temalar belirlenir. Son 

aşamada ise tekrar eden temalar ve alt temalar arasındaki ilişkiler incelenerek uygun 

olmadığı düşünülen alt temalar çıkarılır ve geriye kalan alt temalar tekrar eden temalarla 

eşleştirilerek analiz sonlandırılır.  

 2.5. ÇalıĢmanın Niteliğinin ve AraĢtırmacının Deneyimlerinin 

 Değerlendirilmesi: Öz-DüĢünümsellik 

Nicel araştırmalarda kullanılan tutarlılık, geçerlik, değişkenlik, parametrik ve 

parametrik olmayan gibi istatiksel kavramların aksine nitel araştırmalarda araştırmaların 

değerlendirilmesi için yeterli yorum ve düşünümsellik gibi araştırmacının araştırma 

sırasındaki öznel süreçlerini ve deneyimlerini de anlamayı mümkün kılan kavramlar 

kullanılmaktadır (Per kyl , 2016).  
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Nitel bir araştırma yürütmek, araştırmacıyı birçok farklı yoldan 

değiştirebilmektedir ya da etkileyebilmektedir. Düşünümsellik yoluyla; araştırmacılar, 

araştırma sürecinin bir sonucu olarak kendilerindeki birtakım değişiklikleri ve bu 

değişikliklerin araştırma sürecini nasıl etkilediğini de fark edebilirler (Palaganaz, 

Sanchez, Molintas ve Caricativo, 2017). Palaganaz (2017) ve arkadaşlarına göre 

düşünümsellik hem araştırmayı hem de araştırmacıyı etkileyebilen süreçlerin 

anlaşılması şeklinde ifade edilebilir.  

Bununla birlikte, Dowling (2006)‟e göre refleksivite yani düşünümsellik; nitel 

bir araştırmadaki araştırmacının rolüne analitik bir bakış açısı getirmekle de ilgilidir. 

Araştırmacının rolü değerlendirilirken araştırmanın analiz kısmındaki yorumların da 

daha derinlikçi bir yaklaşımla anlaşılabilmesini mümkün kılabilir. Özetle, 

düşünümsellik araştırmacının rolünü, araştırmanın araştırmacıya olan etkilerini ve 

araştırmacının da araştırmaya olan etkilerini anlamayı sağlayan, etkileşimleri 

değerlendirmeye yarayan, yansımaları ve yansıtmaları içeren bir araç ve süreç olarak 

düşünülebilir. 

Araştırmacı psikoloğun görüşmeler sırasında ve görüşmelerden sonra sıkça 

hissettiği duygu katılımcı öğretmenlerin kendi içlerine dönüp bakmaları sırasında kaygı 

uyandıracak deneyimlerini hatırlamaları yönünde stresli ve kaygılı olması durumudur. 

Araştırmacı, süpervizyon sürecinde aktardığı bu duyguların kendi öğrenme deneyimiyle 

de ilişkili olabileceğini fark etmiştir. Araştırmacıda beliren bu duyguların “görüşmeler 

esnasında araştırmacıda uyanan duygular” ve “kendi öğrenme deneyimlerini 

hatırlamaktan kaygı duymak” şeklinde öz-düşünümselliğin boyutları olarak 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmacı görüşmeleri yaparken aynı zamanda kendi öğrenim hayatındaki 

otorite figürü olan öğretmenleri hatırlamış ve ilişki kuramadığı öğretmenleri ile benzer 

deneyimleri bu görüşmeler sırasında da hissedebileceğini düşünmüştür. Araştırmacının 

araştırma sırasındaki bir diğer hissi ise öğretmenlerin araştırmanın konusu olan 

öğrenmenin sosyal ve duygusal yönlerine ve öğrencileriyle ilişki kurma deneyimlerine 

dair olumsuz değerlendirmelerde bulunacaklarını; kendi rol ve sorumluluk alanlarına bu 

gibi konuların dahil olmayacağını düşünecekleri yönünde kaygılanması olmuştur. 
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Araştırmacı bu ön yargısını görüşmeler esnasında fark etmiştir. Buna ek olarak, bu ön 

yargının sebebinin araştırmacının kendi öğrenme deneyimi ve öğretmenleriyle kurduğu 

ilişkilerin karşıt aktarımsal bir süreçten kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Bu 

kapsamda, araştırmacı otoriter bir figürü temsil ettiğini düşündüğü bir katılımcı 

öğretmenle derinlemesine görüşme sırasında olumsuz deneyimlerinin tetiklenmesi 

sebebiyle kısmen ilişki kurmaktan kaçınmış ve direkt olarak soruları sorarak daha az 

kaygılanmaya çalıştığını fark etmiştir. Araştırmacının kendi eğitim öğretim 

deneyimlerinin etkisi düşünüldüğünde araştırmacının görüşmeler esnasında zaman 

zaman travmatik yaşantılarının tetiklenmesi; araştırmacı tarafından araştırmanın 

zorlayıcı yönleri olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırma bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde araştırmacının eğitim 

öğretim hayatındaki kendi kişisel yaşantılarının farkına varmasının yanı sıra 

araştırmacının ön yargılarından oldukça bağımsız görüşmelerin gerçekleşmesi ve 

katılımcı öğretmenlerin öğrencileriyle ilişki kurma yönündeki çabalarının fark 

edilmesinin araştırmacıya iyileştirici bir etkide bulunduğu araştırmacı tarafından 

düşünülmektedir. 

 2.6. AraĢtırmada Etik Hassasiyet 

Araştırma verilerinin sonuçlarının kontrolü tamamen araştırmacıda 

bulunmamaktadır ve “zarar vermeme” etik ilkesini bazı durumlarda gerçekleştirmek 

oldukça zorlayıcı olabilmektedir (Reid, Brown, Smith, Cope ve Jamieson, 2018). Bunun 

gibi durumlar için araştırmacının dikkatli olması ve katılımcılara gerekli 

bilgilendirmeleri yaptığından emin olması gerekmektedir. Buna ek olarak, katılımcıların 

araştırmaya dair duygularını ve düşüncelerini belirtebilmeleri için gerekli, yeterli ve 

güvenli alanın açılması oldukça önem taşımaktadır. Bu amaçla, araştırma kapsamında 

yapılan derinlemesine görüşmelerin sonunda görüşmeye dair katılımcıların deneyimleri 

sorulmuş ve sonrasında da bilgi almak istedikleri bir konu olması durumunda 

araştırmacının ve araştırmacının tez danışmanının iletişim bilgileri katılımcılara 

iletilmiştir. Buna ek olarak, araştırmaya katılan katılımcılara görüşmelerin öncesinde 

detaylı bir bilgilendirilmiş onam formu iletilmiş ve katılımcıların tüm kimlik bilgileri 

gizlenmiştir. Araştırma sırasında katılımcılarda rahatsızlık yaratan soruların sorulması 
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durumu söz konusu olursa katılımcılar cevap vermemeyi tercih edebilecekleri ve 

araştırmanın herhangi bir aşamasında bir gerekçe göstermeden araştırmadan 

çekilebilecekleri bilgisi de aktarılmıştır. 

Etik konulardaki tartışmalar genellikle veri toplama ve katılımcıların iyilik hali 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. Araştırma etiği literatürü özellikle anonim olabilme, 

gizlilik ve bilgilendirilmiş onam gibi konular üzerine odaklanmaktadır (Kara ve 

Pickering, 2017). Bu bağlamda, özellikle katılımcıların araştırmaya katılmadan önceki 

iyilik hallerinin devamı araştırmacı ve araştırmacının tez danışmanı tarafından son 

derece önemsenmektedir. Bu amaçla, katılımcıların araştırma sırasında bazı sorulardan 

etkilenebileceği bilgisi verilmiş ancak isterlerse görüşme sonrasında rahatsızlık yaratan 

bu hislerin ve duyguların konuşulabilmesi için bir görüşme daha yapılabileceği ifade 

edilmiştir. Araştırmaya katılım gösteren katılımcıların araştırma sonrasında araştırma 

kaynaklı olumsuz duyguları oluşursa bu duygulara alan açabilmek ve kapsayabilmek 

amaçlanmıştır.  

Derinlemesine görüşme formlarında hangi soruların yer alacağı üzerine 

araştırmacı ve tez danışmanı son derece titizlikle düşünmüş ve çalışmıştır. Bu 

kapsamda, zorlayıcı olabileceği düşünülen sorulardan önce katılımcılara kendilerini 

destekleyici kaynaklar buldurtabilecek sorulara yer verilmiştir. Zorlayıcı veya olumsuz 

duygulanımların oluşabilme ihtimaline karşılık daha önceden üzerine konuşulan 

destekleyici kaynakların görüşme sırasında hatırlatılabilmesi ve bu yolla katılımcıya 

zarar vermeme amaçlanmıştır. Buna ek olarak, katılımcıların soruları yanıtlarken 

kendilerini rahat ve güvende hissedebilmesi için güvenli bir ilişki kurulmaya çalışılmış, 

araştırmaya günlük hayat pratiklerinin nasıl olduğunu anlatmalarına olanak sağlayan 

sorularla ve spontane konuşmalarla başlanmıştır.  

Yapılan derinlemesine görüşmeler sırasında ses kaydı alınmıştır ve bunun bilgisi 

bilgilendirilmiş onam formunda olduğu gibi yüz yüze online görüşme sırasında da 

aktarılmıştır. Katılımcılara ses kaydı başlatılmadan önce bilgi verilmiş ve ses kaydı 

başladıktan sonra araştırmaya dair bilgilendirilmiş onam formunun kısa bir özeti 

anlatılmıştır. Böylece araştırma, katılımcıların bir kez daha onaylarına sunulmuştur. 

Buna ek olarak, anonimliği sağlayabilmek ve kimlik bilgilerini gizli tutabilmek için ses 
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kayıtlarında ya da ses kayıtlarının dökümünde katılımcıların ismi kullanılmamıştır. 

Araştırmada her bir katılımcı için bir “takma isim” belirlenmiş ve kullanılmıştır.  
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BÖLÜM 3. BULGULAR 

Bu araştırmada öğrenme ilişkileri kapsamında öğretmenlerin öğrencileriyle 

ilişkilerinde kendilerini ve öğrencilerini konumlandırışlarını, öğrenme deneyiminin bir 

parçası olan sosyal-duygusal bileşenlere dair değerlendirmelerini, algılarını, 

düşüncelerini ve duygularını anlamak üzere katılımcı öğretmenlerle derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Tema analizi ve yorumlayıcı fenomenolojik analiz sonucunda 

üç ana temaya ulaşılmıştır. Birinci ana tema öğretmen-öğrenci ilişkileri, ikinci ana tema 

öğretmenin kaynakları ve üçüncü ana tema ise öğretmenin sosyal-duygusal ve 

kapsanma ihtiyaçlarıdır (bkz. Tablo 2).  

Tablo 2. Tema Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Üç Ana Tema 

 

1. Öğretmen-Öğrenci ĠliĢkileri 

 

2. Öğretmenin Kaynakları 

3. Öğretmenin Sosyal 

Duygusal/Kapsanma 

Ġhtiyaçları 

1.1Öğretmen- Öğrenci İlişkileri: Sınıf 

İçinde/Dışında 

   1.1.1 Sınıf Dışında “Empati” 

1.2 Otantisiteye Karşı Öğretmen 

Tipolojisi 

   1.2.1Savunma Mekanizmaları 

(Kendini Koruma, İlişki Kurmama) 

     1.2.1.1 Başarılı 

     1.2.1.2 Kuralcı: Otoriter 

     1.2.1.3 Katı Üstbenlik 

1.3 Duyguların Kapsanma(ma)sı 

     1.3.1 Öğretmenin Rol ve İşlevleri 

     1.3.2 Öğretmenin Kendisinin ve 

Öğrencilerinin Duygularına Alan 

Açma(ma)sı 

     1.3.3 Öğrenmeye Etki Eden 

Duygusal Faktörlere Sınıf Dışında 

Çözüm Arama(ma): Uzmana 

Yönlendirme 

2.1 Kaynak Olarak Çocuklar 

2.2 Ekip Çalışması 

2.3 Takdir Edilmek 

2.4 Aktif Katılım  

2.5 Veli ile İlişkiler 

3.1 Öğretmenin Duygusal 

Yükü 

     3.1.1 Okul Dışına 

Aktarılan Duygular: 

Sindirme İhtiyacı 

3.2 Öğretmenin İyilik Hali/ 

Hazır Oluşu 

3.3 Daha Fazla “Psikoloji” 

3.4 Hizmet İçi Eğitim 

3.5 Dinlenilmenin Terapötik 

ve Motive Edici Etkisi 
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 3.1 Öğretmen-Öğrenci ĠliĢkileri 

Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde; 

sınıf içinde/dışında öğretmen- öğrenci ilişkisi, otantisiteye karşı öğretmen tipolojisi 

(savunma mekanizmaları), duyguların kapsanma(ma)sı olmak üzere üç ayrı boyuta 

ulaşılmıştır.  

3.1.1 Öğretmen-Öğrenci ĠliĢkileri: Sınıf Ġçinde /DıĢında  

 Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde kendilerini ve öğrencilerini 

“sınıf içinde” ve “sınıf dışında” olmak üzere farklı konumladıkları anlaşılmıştır. Bu 

kapsamda, öğretmenlerin büyük bir bölümünün sınıf içinde ve sınıf dışında farklı 

biçimde ilişki kurmaya eğilimli olduklarını anlattıkları görülmüştür. Katılımcı 

öğretmenlerin bir bölümünün öğrencileriyle kurduğu ilişkilerin sınıf içinde ve dışında 

farklılaştığını ortaya koyan bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir.  

“Öğrencilerimle aslında öğrenci öğretmen ilişkisini çok aşmamaya çalışırım. 

Yani ders içerisinde öğretmen öğrenci ilişkimiz var. Ders dışında onlarla 

konuşurum arkadaşlık ve sohbet ederim. Yani ders içerisinde daha farklıyım 

ders dışında çok daha farklıyım. Ders içerisinde sıkıcı bir tip olabiliyorum. Ama 

ders dışında daha arkadaş canlısı daha eğlenceli hatta çok şaşırıyor çocuklar. 

Derste böyle değil ders dışında nasıl böyle eğlenceli oluyorsunuz diye. Çok 

farklı iki kişiliğe bürünebiliyorum.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

“Sınıf dışında beni tanıyan insanlarla sınıf içinde beni tanıyan insanların farklı 

olduğunu düşünürüm. Sınıf içinde öğrencilerimle daha samimiyimdir.” (Kadın, 

G., 29, İngilizce) 

Yukarıdaki katılımcıların ifadeleri öğretmenlerin öğrencileriyle olan ilişkilerinde 

açık bir şekilde kendilerini sınıf içinde ve dışında “farklı” konumlandırdıklarını ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, öğretmenlerden bazıları ise öğrencileriyle kurdukları 

ilişkilerinin sınıf içinde veya sınıf dışında farklılaşmadığını anlatmaktadır. 

“Öğrencilerimle olan ilişkim çok güzel yani iki tarafı da çok mutlu eden bir 

ilişki iletişime dayalı genel anlamda onların neler hissettiğini o gün nasıl 

olduklarını çok önemsiyorum.” (Kadın, T., 38, Edebiyat) 

Yukarıdaki katılımcının ifadesi aracılığı ile bazı öğretmenlerin öğrencileriyle 

kurdukları ilişkilerde sınıf içi/dışı ayrımı yapmadan ilişki kurdukları anlaşılmaktadır.  
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Buna ek olarak, öğretmenlerden bazıları öğrencileriyle ders içerisinde “öğretmen 

öğrenci ilişkisi” kurduklarını ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle, katılımcıların bir 

kısmının öğretmenlerin öğrencileriyle olan ilişkisinin yalnızca ders içinde olabileceği 

yönünde değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Bu ilişkinin ayrıca bir “seviye” 

çerçevesinde olması gerektiğine dair değerlendirmelerinin de olduğu görülmektedir.  

“Yani öğrencilerimle öğretmen öğrenci ilişkisini çok aşmamaya çalışırım. 

Yanlış anlaşılmalara izin vermemeye çalışırım. Yani ilişkimde seviyeyi 

korumaya çalışırım.” (Kadın, P., 37, Sosyal Bilgiler) 

Öğretmenlerin ilişki kurmak, iletişim kurmak ve bunu güvenli bir bağlamda 

gerçekleştirebilmek için kendi kişisel kaynaklarını kullanarak ilişki kurmaya dair çaba 

gösterdikleri anlaşılmaktadır.  

“Sınıfta daha yumuşak daha sakin olmak için daha fazla çaba sarf ediyorum. 

 Ama çok samimi değilim. Bana böyle kolay kolay kendilerini açamıyorlar. 

 Resmi bir ilişkim var.”  (Kadın, Z., 39 Fen Bilimleri) 

Öğrencileriyle kurdukları ilişkilerin “sınıf içinde/dışında” farklılaştığını ifade 

eden katılımcılara ek olarak, öğretmenlerden bazılarının sınıfta performans odaklı 

olduğu ve dolayısıyla akademik bir düzlemde “başarıyı” ve “performansı” odağa alarak 

ilişki kurduğu görülmektedir.  

“Yani çalışkan öğrencilerle zeki çocuklarla daha iyi anlaşıyorum. Başarı 

 seviyesi düşük çocuklar da tamam ders başarısı önemli değil de. Ders 

 başarısı düşük çocuklarla da iletişime geçiyorum.” (Kadın, Z., 39, Fen 

Bilimleri) 

3.1.1.1 Sınıf DıĢında “Empati” 

Öğretmenlerin büyük bir bölümünün öğrencileriyle kurdukları ilişkileri 

anlatırken “empati kurmanın” önemini vurguladıkları görülmektedir. Sınıf içinde ve 

dışında farklı ilişki kurma pratiklerine sahip olduğunu ifade eden öğretmenler ve bu 

farklılaşma olmadan ilişki kurduğunu belirten öğretmenler çoğunlukla empatiyi “sınıf 

dışında” kurduklarını anlatmaktadırlar. Bu sebeple, bu tema, sınıf içinde/dışında 

öğretmen- öğrenci ilişkisi alt temasının altında yer almaktadır. Genel olarak, 

öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkileri ifade ederken öğretmenler empatinin 
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kendileri tarafından nasıl anlaşıldığını anlatmaktadırlar. Buna ek olarak, öğretmenler 

ilişkilerinde empatiye nasıl yer verdiklerini de ortaya koymaktadırlar. 

Öğretmenlerin bir bölümünün öğrencilerin duygularını anlamak ve iletişim 

kurmak için empatiyi bir araç olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 

bazı öğretmenlerin empatiyi, kendilerini öğrencilerinin yerine koyarak; öğrencilerinin 

duygularını anlamayı ve davranışlarını buna göre düzenlemeyi içeren ifadeler olduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerden bazıları ise empatinin her zaman olumlu sonuçlarının 

olmayabileceğini ve empatinin bir risk içerebileceğini ortaya koymaktadırlar (bkz. 

Tablo3). 

Tablo 3. Empatiye Dair Söylemler 

1. Duyguları Anlamanın ve 

ĠletiĢimin Aracı Olarak 

“Empati” 

2. “Kendini Bir BaĢkasının 

Yerine Koyma”: Bir Bilgi 

Olarak “Empati” 

 

3. Risk Olarak “Empati” 

 

“Empati kurmamız gerekiyor 

yoksa çocuklarla iletişime 

geçemiyorsun. Üzgün olduğunda 

da ya da aksi bir hareket 

yaptığında da empati kurman 

gerekiyor çocukla.”  

(Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

 

“Genelde empati duygusunu çok 

yaşıyorum. Onlarla çocuk olmaya 

çalışıyorum. Onlarla 

eğleniyorum, onlarla oynuyorum, 

onlarla gülüyorum. Onların 

isteklerine kulağımı 

kapatmıyorum.”  

(Kadın, F., 29, Okul Öncesi) 

 

 “Ben empatiye inanan biriyim. 

Çocuklarla da kuruyorum. 

Sonuçta biz de o sıralardan 

geçtik.” (Kadın A., 42, İngilizce)  

 

“Empati mutlaka kurmalı onu 

anlaması gerekir bir öğretmenin 

zaten eğitim denen şey tek bir 

çıtada ilerleyen bir şey değil.” 

(Erkek, K., 32, Beden Eğitimi) 

 

“Empati hem iyi hem çok 

tehlikeli bir şeydir bence. 

Her şeyi sünger gibi içinize 

çekmemeniz gerekir bazı 

şeyleri dışarda bırakmanız 

gerekir.”  

(Kadın, B., 31, Rehberlik) 

3.1.2 Otantisiteye KarĢı Öğretmen Tipolojisi 

Öğretmenler öğrencileriyle kurdukları ilişkileri anlatırken otantikliklerinden 

bahsetmekte ve “öğretmen tipolojisi” (Yıldız, 2013) ifadesine denk gelen söylemlerde 

bulunmaktadırlar. Öğretmenlerin otantisitelerinin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde 
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bir anlam ifade ettiği anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin öğrencileriyle “başarılı”, “kuralcı: 

otoriter” ve “katı üstbenlik” olgularıyla ilintili ilişkiler kurduğu görülmektedir.  

 Öğretmenlerin bir bölümü akademik performansı öğrencileriyle kurduğu ilişkide 

önemsediğini ve akademik başarı odaklı ilişki kurduğunu anlatmaktadır. “Başarılı” 

olduğunu ifade eden öğretmenlerin öğrencileriyle de başarılı olmaları koşulu ile ilişki 

kurduğu ya da başarılı olmayı öğrencilerine öğretme üzerine bir ilişki kurduğu 

görülmektedir.  

“Başarmayı sevdiğimi bilirler farkındalar. O yüzden onlara da geçti aslında. 

 Bilmiyorum olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi ondan da emin değilim  aslında 

belki olumlu belki olumsuzda olabiliyor bazen. Çocuklara da o hırsı 

 aşılamış oluyorum aslında. Bir taraftan da olumsuz bir özellik. Çalışkan ve 

 dakik derler çocuklar. Dakiğimdir. Hani derslere geç kalmam.” (Kadın A., 42, 

İngilizce) 

Yukarıdaki katılımcının ifadelerinden “başarılı olma”nın öğretmenler tarafından 

öğrencilerle ilişki kurarken aktarılan bir özellik olarak değerlendirildiği anlaşılsa da 

öğretmenlerin bir bölümünün “başarılı olma”nın olumlu bir özellik mi yoksa olumsuz 

bir özellik mi olduğu konusunda emin olamadığı da görülmektedir. Buna ek olarak, bazı 

öğretmenlerin ise ilişkide kendini akademik performans üzerinden konumlandırdığı 

anlaşılmaktadır.  

“Galiba çekiniyorlar benden. Yani bazen, ödevlerini yapıyorlar ama ben acaba 

benden çekindikleri için mi bu kadar düzgün defterleri var diye düşünüyorum.”  

(Kadın, C., 43, Sınıf Öğretmeni)  

Bazı katılımcıların kendini “başarılı” olarak değerlendirip öğrencileriyle 

“akademik bilgi” öğretme amacıyla ilişki kurduğu görülmektedir. Öğretmenlerin büyük 

bir bölümü akademik başarı ya da performans odaklı ilişki kurduğunu ifade etmesine 

karşılık belirli yaşam olaylarından sonra öğretmenlerin öğrencileriyle ilişki kurma 

biçimlerinin değişebildiği anlaşılmıştır. Buna ek olarak, bazı katılımcıların „ebeveyn 

kaybı‟ ya da „anne olma‟ gibi deneyimlerin ardından öğrencileriyle kurdukları ilişkilerin 

farklılaştığını açıkça ortaya koyduğu görülmektedir. 

“İlk zamanlar çocuğa sadece konuyu öğretmek olduğunu düşünüyordum. İyi 

ders anlatırım güzel ders anlatırım ve her hâlükârda çocuk bunu öğrenir 
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diyordum. Nitekim bu konuda o zamanlar ciddi anlamda başarılıydım. Fakat 

anne olunca bir kırılma noktası yaşadım.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

Çoğu katılımcı ilişki kurarken oldukça kuralcı olabildiğini ve otoriter olmayı 

öğretmenliğin doğal bir sonucu ya da özelliği olarak değerlendirdiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Kuralcı ve otoriter olma halinin öğretmenin otantisitesi ile ilişkili 

olabileceği, öğretmen- öğrenci ilişkisinde önemli bir rolünün olabileceği ve bu 

bağlamda öğretmen- öğrenci ilişkisinin şekilleniyor olabileceği görülmektedir. Bazı 

öğretmenlerin otorite figürünü temsil ettiklerini ve öğrencilerinin kendileriyle ilişki 

kurmalarının kolay olmadığını anlatmaktadırlar. Öğretmenlerin büyük bir bölümü 

ifadelerinde belirttikleri üzere otantisitelerinin öğrencileriyle kurdukları ilişkide önemli 

bir role sahip olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar.  

 “Öğrencilerle aslında resmiyim benden çekinirler çünkü sınıf ortamında 

otoriterim. Bana kolay kolay açılamazlar her zaman. Bu benim kişiliğim özel bir 

çaba sarf etmiyorum.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

“Disiplin ve otokontrolü çok önemserim öğretmenlikte. İlk başladığım şeyde 

buydu.” (Kadın, P., 37, Sosyal Bilgiler) 

Öğretmenler de tıpkı aileler ve öğrenciler gibi okula gelirken öğretmenlik 

mesleğine, gerekliliklerine; öğrencinin ve okulun olması gerektiği şekle dair toplumun 

ve dönemin özelliklerinden de etkilenen algılarını beraberlerinde getirmektedirler. 

Bununla birlikte, öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde kendilerini 

konumlandırışlarını ve otantikliklerini ifade ettikleri bir diğer ortak durum ise “katı 

üstbenlik”tir (Çetin ve Ünsal, 2020; Yıldız, 2013; Youell, 2009). 

Öğretmenlerin çok büyük bir bölümünün her koşulda okulda olması ve okula 

gitmesi gerektiğini düşündüğü görülmektedir. Buna ek olarak, öğretmenler bir sağlık 

sorunu yaşamalarına rağmen okula gittiklerini anlatmaktadırlar.  Öğretmenlerin ifadeleri 

doğrultusunda okulda bulunmanın öğretmenliğin doğal bir sonucu veya özelliği gibi 

olduğu anlaşılmaktadır.  

“Yani ben çok kez sesim yokken hastayken bile gitmişimdir. Yeter ki çocuklar 

mağdur olmasın.” (Kadın, G., 29, İngilizce) 
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“Yani bir sağlık sorunu dahi olsa ya da bazen görevlendirmeler oluyor bir 

yerlere toplantıya falan yolluyorlar ben genelde onlardan kaçmaya çalışırım 

okula giderim.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

“Hani sürünüyorsam gitmedim öyle söyleyeyim öbür türlü hep ayakta 

geçireceğim bir şeyse gittim.” (Kadın, S., 35, Okul Öncesi) 

Yukarıdaki ifadelere bakıldığında katı üstbenlik ile ilişkili özelliklerin 

öğretmenlerin öğrencileriyle ilişki kurma pratiklerinde ve okula ya da mesleğe karşı 

tutumlarında hakim bir öğe olabileceği anlaşılmaktadır. 

3.1.3 Duyguların Kapsanma(ma)sı 

Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkileri anlatırken sıkça belirttikleri bir 

diğer hususun duyguların kapsanması ile ilintili olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo2). 

Bu bağlamda, öğretmenler öğretmenliğin rol ve işlevlerini, kendilerinin duygularına ve 

öğrencilerinin duygularına alan açma ve öğrenmeye etki eden duygusal faktörler için 

sınıf dışında çözüm aramayı duyguların kapsanma(ma)sı ile ilişkilendirerek 

anlatmaktadırlar. 

 3.1.3.1 Öğretmenin Rol ve ĠĢlevleri 

Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde kendilerini ve öğrencilerini 

konumlandırırken kendileri için tanımlamış oldukları öğretmenliğin rol ve işlevlerinden 

referans aldıkları görülmektedir. Öğretmenlerden bazıları öğrencilerin sorunlarını 

dinlemek üzerine odaklanan rol ve işlevleri tanımlarken bazı öğretmenlerin ise 

öğretmene ancak ihtiyaç duyulduğunda var olabileceğini anlatmaktadır.  

“Çocuklar anne babalarından çok öğretmenlerini görüyorlar aslında. Günün 

yarısını öğretmenleri ile geçiriyorlar. Anne babaları ile konuşamadığı şeyleri 

bazen öğretmenleri ile daha rahat konuşabiliyorlar. O yüzden de evet onlara 

destek olmayı seviyorum. Mutlaka gelip kendi sorunlarını kimseye açamadıkları 

sorunlarını gelip bize açabiliyorlar.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

“Genelde şöyle bir öğretmenden ihtiyaç duyulmadığı sürece devreye girilmez.” 

(Erkek, K., 32, Beden Eğitimi) 

Yukarıdaki katılımcıların ifadelerinden öğretmenlerin hem sadece ihtiyaç 

duyulduğunda bir kaynak olabileceği hem de ihtiyaç sonucu yardım talebi sözle ifade 



49 

 

edilmese de öğretmenin öğrencisiyle kurduğu ilişkide kendisini destek veren olarak 

konumlandırdığı anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlerin bir bölümünün 

öğrencilerin okul dışındaki sosyal hayatını düzenlemek üzere veliler ile iletişime 

geçerek müdahalelerde bulunabildiği görülmektedir. 

“Velileri okula davet edip onlardan aile katılımı yapmalarını istiyoruz. Yani 

sosyal olarak onların dışardaki ya da evdeki özel hayatlarına öğretmen olarak 

bence müdahil olmalıyız.” (Kadın, Z., 29, Okul Öncesi) 

Öğrencilere rol model olmanın öğretmenliğin rol ve işlevleri arasında 

tanımlanan bir diğer konu olduğu öğretmenler tarafından ortaya konmaktadır. 

Öğretmenlerin bir kısmı öğrencilerine rol model olmayı son derece önemsediğini 

anlatmaktadır ve öğretmenlerin kendi davranışlarını, duygularını ve hatta yüz ifadelerini 

de doğru bir rol model oluşturmaya yönelik düzenlemeye çalıştıklarını ifade ettiği 

görülmektedir.  

“Siz doğru olursanız doğru davranışlar yaparsanız zaten çocuk modelleyerek 

öğrendiği için hem çocuklarınız hem öğrencileriniz çok başarılı tatlı insanlar 

oluyorlar. Çocuklara yapma dediğini kendi yapmamalı. Güler yüzlü olunmalı. 

Modelleme iyi yapmak lazım çocuklara karşı.” (Kadın, C., 43, Sınıf Öğretmeni) 

Öğretmenlerin kendileri için rol ve sorumluluk olarak atfettikleri sonuncu alan 

ise öğrenme ve öğretmedir. Öğretmeyi bir rol ve sorumluluk olarak tanımlayan bazı 

öğretmenler öğrencilerinin konuyu öğrenmesini sağlayabilmek için onların dikkatini 

çekebilecek teknikleri ya da onların anlayabilecekleri yolları keşfetmek üzerine çaba 

gösterdiklerini anlatmaktadırlar. 

“Öğretebilmem önemli o yüzden dediğim gibi hâkim olup duvara anlatır gibi 

değil onlar nasıl öğrenecek diye dersi aktarmak gerekir.” (Kadın, G., 29, 

İngilizce) 

“Çok fazla etkinlik ya da bir şey gördüğümde bunları kaydederim. Hemen 

programa da alırım.” (Kadın, S., 35, Okul Öncesi) 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü ise öğrencilerinin sosyal ve duygusal 

gelişimlerinden kendilerini sorumlu tuttuklarını anlatmaktadırlar. Buna ek olarak, 

öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için okul dışı aktivitelere 

katıldıkları ya da okul dışı aktivite önerisinde bulundukları görülmektedir. 
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“Anne ve babadan sonra en çok onları şekillendiren etkileyen insanlar 

 bizleriz. İşte bir film varsa izlemeleri gereken söylüyorum ya da okumaları 

 gereken bir kitap. Sorumlu hissediyorum ve öneride bulunuyorum.” (Kadın, T., 

38, Edebiyat) 

 “Sosyal gelişimlerinde duygusal gelişimlerinde çok önemli buna önem 

veriyorum. Bunu içeren etkinlikleri çok fazlaca yapıyorum. Dışarıda çocuklara 

yemek de yedirdim ben adabı muaşeret kuralları garsonla nasıl konuşulur 

gibisinden.”(Kadın, S., 35, Okul Öncesi) 

“Hayvanları koruma gününde köpek resmi boyamanın hayvanları koruma 

fikriyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine işte bir barınağa 

götürüyorum. Mesela kötü, yaralanmış hayvanları falan gördüler. Etkilenmeleri 

gerekiyor. Ben hani madalyonun diğer kısmını da görmeleri için mücadele 

ediyorum.” (Kadın, S., 35, Okul Öncesi) 

3.1.3.2 Öğretmenin Kendisinin ve Öğrencilerinin Duygularına Alan 

Açma(ma)sı 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü öğrencileriyle kurdukları ilişkileri anlatırken 

duygulara da yer vermektedir (Bkz. Tablo 2). Öğretmenlerin bazılarının kendi 

duygularını öğrencilerine ifade etmediği görülmektedir. Buna ek olarak, bazı 

öğretmenler duygularını sınıfın dışında bırakmaya çalıştıklarını ifade ederken bazı 

öğretmenler yalnızca belirli duygu durumlarını (üzgün, kızgın) paylaştıklarını 

anlatmaktadırlar. Öğretmenlerin duygularını ifade etmeyişlerinin sebebini kendi 

duygusal durumlarının öğrencilerini etkilememesi gerekliliği ile ilişkilendirdiği 

görülmektedir.  

“Herhangi bir sıkıntım ya da üzüntüm varsa bunu asla çocuklara yansıtmam 

paylaşmam.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

“Her şeyi kapıda bırakmalıyız. Nitekim öyle de oluyor sınıfa girdiğiniz anda. O 

yüzden sınıf içerisinde benim ne hissettiğimi bilmezler.” (Kadın, G., 29, 

İngilizce) 

“Üzgünsem paylaşırım kızgınsam da paylaşırım ama şuna çok dikkat ediyorum 

Çocuklarıilgilendirmeyen bir konuda kızgınsam sınıfın kapısından girmeden onu 

dışarda bırakmak için ciddi çaba sarf ediyorum.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 
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Öğretmenlerden bazıları duygu durumunu öğrencileriyle paylaştığını ve 

öğrencilerinden destek talebinde bulunduğunu anlatmaktadır. Öğretmenlerin bazılarının 

duygusal durumları ve fiziksel durumları (yorgunluk vb.) ile ilgili öğrencilerinden 

yardım talebinde bulunmalarının öğrencilerin zaman zaman bir kaynak olabileceğini 

ortaya koymaktadır.  

“Tabi ki biz bunları işimize yansıtmamak durumundayız ama sonuçta insanız 

bazen  yansıtabiliyoruz. Bu durumlarda işte çocuklar bugün ben biraz 

yorgunum işte birlikte bugünü atlatabiliriz diyerek bana biraz yardımcı 

olmalarını onlardan istiyorum açıkçası.” (Kadın, F., 29, Okul Öncesi) 

“Duygularımı paylaşıyorum bazen de zaten belli oluyor kesin diyorlar. Daha 

soğuk  olabiliyormuşum mesela. Bugün çok yorgunum yanımda destek olun 

bana diyorum ama çocuklar olmuyorlar.” (Kadın, C., 43, Sınıf Öğretmeni) 

Yukarıdaki katılımcıların ifadelerinden öğretmenlerin duygularını her zaman 

alan açmaya dair gönüllü olmadıkları ve bazı öğretmenlerin de destek talebi 

doğrultusunda duygularını paylaşabildiği anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin bir bölümü ise 

öğrencilerinin duygularını fark etme ve alan açma konularında yaptıkları hataları fark 

etmeleri için öğrencilerini yalnız bıraktığını anlatmaktadır. Öğretmenlerin bir diğer 

bölümü ise öğrencilerinin duygularına direkt alan açmanın öğrenciyi arkadaşlarının 

arasında zor durumda bırakacağını düşündüğü için sınıfta dersler ya da etkinlikler 

sırasında daha çok temas kurarak veya katılımını teşvik ederek öğrencisini 

desteklemeye çalıştığını anlatmaktadır. 

“Hani bazı çocuk üzülmüştür neden ya hiç çalışmamıştır. Ya tekrar etmemiştir. 

Ya ödev yapmamıştır. O zaman sınıfta o kurallarımı şey yaparaktan üzülsün 

isterim evet üzülmelisin diyorum mesela. Bu sefer çocuk daha çok üzülüyor. 

Daha çok ağlıyor evet üzülsün üzülmelisin çünkü bu senin sorumluluğun. 

Sorumluluğunu yapmadığın için üzülmelisin deyip onu biraz baş başa 

bırakıyorum kendiyle sınıf içerisinde.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

“Bir kere öncelikle arkadaşlarının ayrım yapar gibi aaa bakın arkadaşınız 

üzgün demek  yerine onu işte ona güzel kelimelerle onu motive ederek, onun iyi 

davranışlarını ödüllendirerek bakın arkadaşınız çok güzel cevaplar verdi hadi 



52 

 

alkışlayalım diyerek onu böyle motive ederek üzgün duygusunu üzerinden 

atmasını sağlarım.” (Kadın, F., 29, Okul Öncesi) 

Öğretmenler okuldaki ilişki deneyimlerini anlatırken öğrencileriyle kurdukları 

ilişkilerde hissettikleri öfke ve kızgınlık duygularını da anlatmaktadırlar. Çoğu 

öğretmen öfke ve kızgınlık duygularını hemen ifade ettiğini ve kendisini yatıştırmak 

için bulunduğu ortamı (sınıf vb.) terk ettiğini anlatmıştır. Öğretmenlerin ifadeleri, 

kızgın veya öfkeli olduklarında öğrencileriyle olan ilişkilerini direkt olarak 

sonlandırdıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlerin bir bölümü 

bu davranışın sebebini daha sonrasında öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurabilmek 

şeklinde açıklarken öğretmenlerin bazıları sakinleşmek için tüm gün öğrencileriyle 

iletişim kurmadığını ve bazı öğretmenlerin ise sınıfa döndükten sonra- “o anın” hiç 

yaşanmamış gibi- dersin devam ettiğini anlatmaktadır. Bu kapsamda, öğretmenlerin 

kendi duygularına ve öğrencilerinin duygularına yeterince alan açamadıkları durumların 

olabildiği görülmektedir. 

“Beni öfkelendirdiklerinde birazcık abartabiliyorum ben. Bazı öğrenciler de 

beni gerçekten tatmin etmiyorsa öfkelenip o anda iletişimi kesebiliyorum. Daha 

sonraki süreçte daha sağlıklı konuşabilmek için mümkün olduğu kadar mesafe 

koyuyorum.” (Kadın, M., 37, Beden Eğitimi) 

“Öfkelendiğimde kızarım kızıyorum yani direk bağırıyorum.” (Kadın, Z., 39, Fen 

Bilimleri)  

“Eğer kendimi sınıfın içinde sakinleştiremezsem hemen dışarı çıkarım. Sonra 

kaldığımız yerden devam ederiz hiç olay olmamış gibi devam ederim o anda.”  

(Kadın, P., 37, Sosyal Bilgiler) 

“Sinirli olduğum zaman onlarla iletişimi direk sonlandırmaya çalışıyorum 

.Bugün lütfen benimle iletişime geçmeyin iyi hissetmiyorum kendimi diyorum.” 

(Kadın, M., 37, Beden Eğitimi) 

“Öfkelendiğimde cevap vermemeye çalışıyorum duymazdan geliyorum.  Onlara 

böyle bir pasif agresif daha geride duymadan böyle bir tepki veriyorum.” 

(Kadın, T., 38, Edebiyat) 

Öğretmenlerin duygularına alan açma konusunda belirttikleri ifadelerde 

genellikle belirli duyguların “kızgınlık, öfke gibi” yer aldığı ve öğretmenlerin bir 

bölümünün bu duyguları hiç ifade etmeden derse devam ettiği; öğretmenlerinin bir 
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bölümünün ise “kızgınlık, öfke” gibi duygularını bağırarak ifade ettiği ancak sebebini 

öğrencilerine açıklamadığı görülmektedir. Buna ek olarak, öğrencileriyle 

sakinleştiğinde daha sağlıklı iletişim kurabilmek sebebiyle öğretmenlerin bazılarının 

öfkelendiği anda iletişimi sonlandırdığı ve bu durum üzerine konuşmamayı tercih ettiği 

anlaşılmaktadır. 

3.1.3.3 Öğrenmeye Etki Eden Duygusal Faktörlere Sınıf DıĢında Çözüm 

Arama(ma): Uzmana Yönlendirme 

Öğretmenlerin, öğrenmeye etki eden duygusal faktörler ile ilgili düşüncelerini ve 

deneyimlerini belirttikleri ifadeler öğretmen- öğrenci ilişkisinin bir başka boyutunu 

ortaya koymaktadır.  

Öğretmenlerin belirttiği üzere öğrenmeye etki eden duygusal faktörlerin 

genellikle sadece öğrenmede sorun yaşama olarak değerlendirildiği ve bu sorunun da 

bilgi eksikliği ya da yeterli çalışmanın yapılmamasıyla ilişkilendirdikleri görülmektedir.  

“Ben genel anlamda öğrencilerime baktığımda ciddi anlamda bir bilgi eksikliği 

var. Nasıl dinlemesi gerektiğini nasıl öğrenmesi gerektiğini bilmiyor yani çocuk. 

Çocuk eve gidince defterin kapağını kaldırmasa bu işte kesinlikle başarılı 

olamaz bunu anlatamıyorsun.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

Yukarıda yer verilen söylemde ifade edildiği üzere öğretmenlerden bazıları 

öğrenmeye etki eden sorunların öğrencilerin yeteri kadar ders çalışmamasından ve nasıl 

ders çalışacağını bilmemesinden kaynaklandığını belirtse de öğretmenlerin bir bölümü 

öğrenmeye etki eden sorunların bahsedilen bu durumların ötesinde bazı faktörlerden de 

etkilenebileceğini anlatmaktadır. Aşağıda verilen söylem örneğinde öğrencinin çalışsa 

da gerekli performansı gösterememesi söz konusudur. Bu kapsamda, bazı katılımcıların 

öğrenmeye etki eden duygusal faktörlerden ziyade genetik sebeplere ve yetersizliklere 

odaklandığı görülmektedir. Bu durumun sonucunda ise katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu öğrencilerini rehberlik servisine yönlendirmektedir.   

“Aslında bizim Türkiye’nin genel sorunu çocukların tekrar etmemesinden 

kaynaklı öğrenemediğini düşünüyorum. Ama bazı çocuklar da tekrar etmelerine 

rağmen maalesef öğrenemiyorlar. Bunun da mutlaka nedenleri vardır. Yani ya 

genetik nedenleri vardır. Ya da psikolojik nedenleri vardır. Ama bunların bir 
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nedeni olduğunu düşünüyorum ama bununla ilgili aslında rehberliğe 

yönlendiriyorum genelde ben.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

Yukarıdaki katılımcının genetik nedenlerin varlığını ifade ediyor olsa da 

öğrenmeye etki eden faktörlerin psikolojik yani duygusal faktörlerden kaynaklandığını 

vurguladığı görülmektedir. Buna ek olarak, bazı öğretmenlerin genetik veya organik 

sebeplerden kaynaklanan öğrenme problemlerini öğrencilerinin yaşadığını 

düşündüklerinde bir uzmana ya da rehberlik servisine yönlendirdiği anlaşılmaktadır. 

Buna ek olarak, sosyal, kültürel ve ailenin çocuğa sağladığı koşulların da öğrenmede 

etkili faktörler olabileceğini ifade eden öğretmenlerin olduğu görülmektedir. 

Öğretmenler öğrenmeye etki eden faktörlere dair farklı değerlendirmelere sahip olsalar 

da öğrenmeye etki eden problemleri sınıf dışında bir uzmana başvurma yoluyla 

çözümlemeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.  

“Bir çocuğuma bir tanı konulmuştu işte şey DEHB’li olduğu. Bu anlamda da 

okulumuzun rehberlik öğretmeni ile konuştum.” (Kadın, M., 37, Beden Eğitimi) 

“Tabi ki de bunun organik sebepleri var. İlk bunu düşünüyorum sonra yetiştiği 

aile yetiştiği ortam ders çalışma imkânının ona sunulup rahat sunulmadığı 

onunla ilgilenen işte ebeveyninin buna etki edebileceğini düşünüyorum açıkçası. 

Rehber öğretmene yönlendirdiğim oluyor.” (Kadın, T., 38, Edebiyat) 

“Beni aşan bir şeyse diğer öğretmenlerle ya da öğrencinin ailesi ile 

konuşurum.” (Kadın, G., 29, İngilizce) 

Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü üzere öğretmenlerin öğrenmeye etki eden 

duygusal faktörlere ilişkin çözüm arayışları sorunun kaynağından bağımsız olarak 

genellikle sınıf dışında bir uzmana yönlendirme ile sonuçlandığı görülmektedir. 

Sorunun genetik, kültürel, çevresel ya da ailevi kaynaklardan meydana geldiğini 

düşündüklerini ifade etse de öğretmenlerin bir uzman ile işbirliği içinde olma ihtiyacı 

olduğu anlaşılmaktadır. 

3.2 Öğretmenin Kaynakları 

Öğretmenlerin kendi iyilik halleri için ve karşılaştıkları sorunlar ile baş etmede 

kullandıkları yöntemler ya da öğretmelerin motivasyonu ile ilgili ifadeleri öğretmenin 

kaynakları isimli temayı oluşturmuştur. Buna ek olarak, öğretmenler kaynaklarının 
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çocuklar, ekip çalışması, takdir edilmek, aktif katılım ve veli ilişkiler olduğunu 

anlatmışlardır (Bkz. Tablo 2).  

3.2.1 Kaynak Olarak Çocuklar 

Öğretmenin okulda ve sınıftaki iyilik halini belirleyen ve motivasyonunu 

sağlayan kaynaklardan birinin de çocuklar yani öğrenciler olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, öğretmenler öğrencileriyle olumlu ilişkiler kurabilmelerinin kendileri 

için önemli kaynaklarından biri olabileceğini belirtmektedirler. Öğretmenlerden 

bazılarının öğretmenlik mesleğini çocukların varlığı sayesinde yürütebildiklerini ifade 

ettikleri söylemlerinin olduğu görülmektedir. 

“İstifa etmeye giderken bir öğrencimin bana sarılmasıyla aslında benim meslek 

hayatım başladı. Öğrencilerin gelip sarılması orada beni biraz işime bağladı 

aslında. Daha sonrasında öğretmenliği çok sevdiğimi anladım. Çocukları 

seviyorum.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

Öğretmenlerin öğrencilerinin varlığını kendi iyilik halleri için bir kaynağa 

dönüştürebilmelerinin yanı sıra öğretmenlerin bazıları öğrencilerinin dersleri 

anlamasının ve sınıf arkadaşlarına göre daha az başarılı olan öğrencilerin daha başarılı 

hale gelmesinin de kendileri için bir kaynak olabileceğini anlatmaktadırlar. Öğrencilerin 

derslerinde başarılı olmasının öğretmen için bir kaynak olabileceğine ek olarak, 

öğretmenlerin bazılarının bu kaynağı “başarı” ve “performans” odaklı ilişkide 

kendilerini konumlandırışlarından ileri geldiği görülmektedir. 

“Anlattıklarımın anlaşılması, çocukların başarılı olması, çocuklarla birebir iyi 

diyalog kurabilmek hani bir şekilde onlara dokunmuş olmak beni  gerçekten 

mutlu ediyor.”  (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

“Benim için genelde o çıtanın altında kalan çocuklar çok önemli onları 

yükselttiğimde davranışlarını değiştirdiğimde davranış bozukluğu gösteren 

çocuklarda ben daha mutlu hissediyorum kendimi.” (Kadın, C., 43, Sınıf 

Öğretmeni) 

Yukarıdaki ifadeler öğrencilerin varlığının ve başarılı olmalarının öğretmenlerin 

kendi iyilik halleri için bir kaynak olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, 

öğretmenlerin bir bölümünün öğrenen rolünde olduğunda da bunu bir kaynak olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. 
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 “Çocuklar beni daha canlı heyecanlı tutuyorlar. Yeni şeyler öğreniyorum 

aslında onlardan. Çünkü onlar işte ne bileyim gündemi daha çok takip ettikleri 

için beni canlı tutuyorlar.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

 “Çocuklarla çocuklar sizi besliyor çocuklar büyütüyor onlara nasıl 

davranacağınızı yine onlar öğretiyor size. Yani okulda birebir eğitimde kendimi 

daha çok iyi verimli hissediyorum açıkçası. Bir terapi gibi. Hem öğreniyorum 

hem öğretiyorum karşılıklı bir etkileşim var.” (Kadın, T., 38, Edebiyat) 

“Yani nasıl diyeyim değişik değişik çocuklar vardı yani bir takıntı problemi olan 

çocuklar vardı obsesif olan çocuklar vardı. Ama yani bir şeyler öğreniyorsunuz. 

Hem kendime dair hayata dair çocuklarıma dair anneliğime dair bir şeyler de 

öğrendim sınıfın içinde.” (Kadın, P., 37, Sosyal Bilgiler) 

Yukarıdaki ifadelere bakıldığında öğretmenlerin büyük bir bölümünün öğrenme 

deneyiminin karşılıklı olduğu durumlarda bunu bir kaynak olarak değerlendirdiği ve 

iyilik halleri için öğrenmenin sadece öğretmenden öğrenciye değil, öğrenciden de 

öğretmene aktarılan bir süreç olarak inşa edilmesi gerekliliğine inandıkları ve ihtiyaç 

duydukları anlaşılmaktadır. 

3.2.2 Ekip ÇalıĢması 

Öğretmenler işbirliği içinde çalışmayı bir kaynak olarak değerlendirdiklerini 

anlatmaktadırlar. Buna ek olarak, öğretmenlerin bir bölümü sadece işbirliğini değil aynı 

zamanda mesleklerini icra ederken çalışma arkadaşları ile iletişim, ilişki kurmanın ve 

doğru anlaşılmanın da bir kaynak olduğunu söylemleri ile ortaya koymaktadırlar. 

Öğretmenlerin bireysel olarak iş arkadaşlarıyla iletişim halinde olmalarının yanı sıra 

okuldaki bütün branş öğretmenlerinin ve rehberlik servisinin de içinde olduğu bir destek 

ağının varlığını deneyimlemeleri ve algılamalarının kendi iyi oluşları için bir kaynak 

olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 

“Mümkün olduğu kadar işinde verimli olmak istiyorsan tamamen dediğim gibi 

fiziksel koşulları çok dikkate almadan diğer insanlara da iyi bir koordine 

halinde olmalısın. Öğretmen arkadaşlarınla da bu anlamda paslaşmalısın.” 

(Kadın, M., 37, Beden Eğitimi) 

“Anlaşılmak diğer arkadaşlarınız tarafından çok önemli. Anlaşılıyorsanız hedefe 

çabuk ulaşırsınız.” (Kadın, C., 43, Sınıf Öğretmeni) 
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“Okul bir ekip işidir. Bizim kurumda çok iyi hissedebilmemiz için rehberliğin ya 

da diğer branşların çok daha böyle iç içe hepsi bir bütün olması  gerektiğini 

düşünüyorum.” (Kadın, T., 38, Edebiyat) 

3.2.3 Takdir Edilmek 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü algıladıkları ya da beklentisinde oldukları bir 

diğer kaynağın takdir edilmek olduğunu ifade etmektedirler. Öğretmenler için genellikle 

okuldaki varlıklarını hissedebilmek; bir diğer ifadeyle okulda var olabilmek için takdir 

edilmenin veya geribildirim almanın önemli bir kaynak olduğu görülmektedir.  

“Gerek idareden gerek zümre arkadaşlarımdan takdir almak ya da güzel olmuş 

farklıymış denmesi ya da çok hani şöyle dönüt alınca çok mutlu oluyorum.” 

(Kadın, S., 35, Okul Öncesi) 

“Bir şey başardığın zaman takdir edilmesi beni çok destekler.” (Kadın A., 42, 

İngilizce) 

Bazı öğretmenler ise elde ettikleri bir başarı karşılığında takdir görmeyi bir 

kaynak olarak anlatmaktadır. Yaptığı işin beğenildiği veya takdir edildiği okullarda 

görev yapan öğretmenlerin iyilik hallerinin ve motivasyonlarının devamının bu okul 

ikliminden olumlu bir şekilde etkilendiği anlaşılmaktadır. 

3.2.4 Aktif Katılım 

Öğretmenlerin çoğunluğunun mesleklerini yaparken kesinlikle kolaylaştırıcı 

buldukları durum ve ortaklaştıkları görüşün yönetime aktif bir şekilde katılabilmek, 

yönetimsel anlamda da söz sahibi olabilmek ve yönetim (idare) tarafından fikirlerinin 

alınması olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, öğretmenler idare tarafından 

tanınmayı bir kaynak olarak belirtmektedirler. Aktif katılım temasını, ekip çalışması 

temasından ayıran en önemli kriter öğretmenlerin idari işlere ve kararlara da katılım 

gösterebilme, aktif rol alabilmeyi arzu etmeleridir ve bunu bir kaynak olarak ifade 

etmektedirler. Ekip çalışması temasındaki söylemler ise daha çok öğretmenin iş 

arkadaşlarının desteğini bir kaynak olarak algılamasıyla ilgidir.  

“Bu şöyle olur yönetimsel olarak değerlendirildiğinde fikirlerinize açık bir 

yönetim olması gerekir. Yani sizin öğretmenliği benimsemeniz için önünüzün 

tıkanmaması  gerekir.” (Erkek, K., 32, Beden Eğitimi) 
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Okul idaresinin, öğretmenin de fikrini alması ve yapılacak düzenlemelerin ya da 

değişikliklerin öğretmenin de görüşleri doğrultusunda planlanması öğretmenler 

tarafından bunun iyilik hali için bir kaynak olarak algılanmasının da ötesinde 

öğretmenlerin alınan kararları içselleştirebilmesini sağlayabileceği ve öğretmenin iyilik 

halini destekleyebileceği görülmektedir. 

“Mantığıma oturmayan şeyleri benim mantığıma oturtmam gerekiyor. Yoksa 

beni biraz demoralize edebiliyor ya da istemiyorum.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

3.2.5 Veli ile ĠliĢkiler 

Öğretmenlerin birçoğu veliler ile olumlu bir ilişki kurabildiğinde desteklenmiş 

hissettiğini anlatmaktadır. Öğretmenlerin veliler ile olan ilişki deneyimlerinin de bir 

kaynak olabileceği anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, velilerin öğretmenlerden 

beklentileri ve öğretmenlerin de velilerden beklentilerinin zaman zaman görece gerçeğe 

daha az uyumlu hale gelebildiği görülmektedir. Öğretmenlerin birçoğu beklentilerin 

ilişkileri şekillendiren bir unsur olduğunu ve veliler ile kurdukları ilişkileri bir kaynak 

olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Bu bağlamda, veli ili ilişkilerin oldukça önemli 

olduğu görülmektedir.  

“Ailelerin zorlaştırdığını biraz düşünüyorum. Çok müdahale edildiğini 

düşünüyorum. Öğretmene velilerin sonsuz bir şekilde güvenmediğini 

düşünüyorum.” (Kadın, P., 37, Sosyal Bilgiler) 

“Benim bir lafım vardır. Beni ergenler değil beni ergen ebeveynleri yoruyor diye 

onların istediği şudur onlar gibi okulda davranmamı bekliyorlar annesi  gibi 

abla gibi yaklaşmamı bekleyen veliler oluyor. Sizden rolünüzü değiştirme 

beklentisi içinde oluyorlar bu beni çok zorluyor.” (Kadın, B., 31, Rehberlik) 

Yukarıda verilen iki örnek söylemlerden ilki öğretmenlerin velilerden 

beklentilerini ifade etmektedir. Bu kapsamda, öğretmenin velilerden beklediği “sonsuz” 

güvenin gerçekliğe çok fazla uyumlu olmadığı ancak yine de bu beklentinin 

öğretmenler tarafından bir kaynak olarak değerlendirildiği görülmektedir. İkinci 

söylemde ise velilerin öğretmenlerden beklentileri aktarılmaktadır. Velilerin bazı 

beklentileri sebebiyle öğretmenlerin velilerle ilişki kurmada zorlanabileceği 

anlaşılmaktadır. Karşılıklı beklentilerin öğretmen- veli arasındaki ilişkiyi ve dolaylı 

olarak da öğretmen- öğrenci arasındaki ilişkiyi etkileyebileceği görülmektedir. Buna ek 



59 

 

olarak, öğretmenlerin bir bölümü veliler ile iletişim kurabilmenin öğretmenin iyilik 

haline olumlu bir etkisinin de olabileceğini anlatmaktadır.  

“Mesleğimi zorlaştıran yanları veli ile iletişim tabi ki. Seni anlamaması  çünkü 

en nihayetinde herkes devre dışı kalıyor veli siz ve öğrenci kalıyorsunuz iletişim 

kuramadığınız zaman benim bütün modum düşüyor.” (Kadın, S., 35, Okul 

Öncesi) 

Öğretmenlerin büyük bir kısmının ifadelerinden anlaşıldığı üzere velilerin 

öğretmenler ile işbirliği içinde olması ve öğretmen-veli arasında olumlu bir iletişimin 

kurulabilmesi öğretmenin hem duygu durumunu hem de mesleği ile ilgili iş doyumunu 

etkileyebildiği görülmektedir.  

3.3 Öğretmenin Sosyal Duygusal/Kapsanma Ġhtiyaçları 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ihtiyaçlarını duygusal yük (okul dışına taşan 

duygular: sindirme ihtiyacı), iyilik hali/ hazır oluşu, daha fazla “Psikoloji”, hizmet içi 

eğitim (seminer, atölye vb.) ve dinlenilmenin terapötik ve motive edici etkisi şeklinde 

ifade etmektedir. 

3.3.1 Öğretmenin Duygusal Yükü 

Öğretmenlerin söylemlerinden anlaşıldığı üzere öğretmenlik mesleğinin 

duygusal yükü genellikle okula gidilemediği zamanlarda belirginleşmektedir. 

Öğretmenlerin okula gidemediklerinde suçluluk duygusunu deneyimledikleri de 

anlaşılmaktadır. Okulda olamamanın suçluluk duygusuna yol açmasına ek olarak, 

öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde deneyimledikleri başka zorlayıcı 

duygular da olduğu görülmüştür.  

Öğretmenlerin mesleklerinin duygusal yükünü ifade ederken suçluluk 

duygusuyla ilintili söylemleri dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, bu suçluluk 

duygusunun okula gidememekten kaynaklandığı ve öğretmenlerin okul dışında 

bulundukları ortamlarda bedenlerinin fiziksel olarak okul dışında bulunmasına karşılık 

zihinlerinin okulda olduğu; okul, öğrenciler ve derslerle ilgili zihinsel meşguliyetlerinin 

olduğu görülmektedir.  
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“Çoğunlukla hasta bile olsam giderim. Çok suçlu hissederim. Mümkün 

olduğunca benim gitmiyor olmam için gerçekten yataktan kalkamıyor olmam 

gerekiyor. Eğer gitmemişsem de kendimi çok kötü hissederim.” (Kadın A., 42, 

İngilizce) 

“Okula gidemediğimde çok kötü hissediyorum kendimi. Hem arkadaşlarıma yük 

olduğumu düşünüyorum. Hem de kendimi eksik hissediyorum.” (Kadın, P., 37, 

Sosyal Bilgiler) 

“Okula gidemediğimde yani kötü hissediyorum hani sorumluluğunu yerine 

getirmemiş gibi ya da işte benim durumumdan etkilenmesi onları düşünmek beni 

rahatsız ediyor.” (Kadın, T., 38, Edebiyat) 

3.3.1.1 Okul DıĢına TaĢan Duygular: Sindirme Ġhtiyacı 

Öğretmenlerin genelinin okulda yaşadıkları deneyimlere ait duygularını okul 

dışına da aktardıkları ve sosyal hayatlarında da varlığını sürdüren olumsuz duyguların 

öğretmenleri rahatsız etmekte olduğu görülmektedir. 

“Çocuklarla ilgili işte ne bileyim kızdıysam şöyle yaptı böyle yaptı diye 

öğretmen arkadaşlarla paylaşımlarda bulunuyoruz aslında. Öğretmenliğin 

aslında en kötü yanı bu. Genelde sosyal hayatımıza taşıyoruz bazı şeyleri.” 

(Kadın A., 42, İngilizce) 

“Duygularımı okul dışına yansıttığım kesinlikle oluyor. Mesela arkadaşlarım 

der ne oldu sana diye beni üzgün görünce.” (Kadın, C., 43, Sınıf Öğretmeni) 

“Öğretmenlik sanırım diğer mesleklere nazaran işten çıkınca biten bir şey değil. 

O gün içerisinde yaşadığınız her türlü duygu durumu sosyal hayatınıza 

yansıyor.” (Kadın, S., 35, Okul Öncesi) 

Yukarıdaki örnek söylemlerde öğretmenlerin beklentisi dışında davranışlar 

gerçekleştirebilen öğrencilerle kurdukları ilişki bağlamında ortaya çıkan duyguların 

(öfke, kızgınlık, üzüntü, vb.) okul dışına taşabildiği ve bu duyguların öğretmenlerin 

sosyal hayatını da etkilediği görülmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin sınıfa 

taşıdıkları toplumsal olaylar kadar kişisel sorunlarla da karşılaştığını anlatan 

öğretmenlerin, öğrencileriyle kurdukları etkileşimlerde bu olumsuz duyguları 
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deneyimledikleri ve bunu sindirilmesi ihtiyacı duyulan bir duygusal yük olarak 

algıladıkları anlaşılmaktadır.  

“Öğretmenlik tek okulda yapabildiğiniz orada bırakabildiğiniz bir şey değil. 

Çocuk sizinle özel bir şey paylaşıyor. Çocuk o özel şeyi paylaştıktan sonra 

kendime gelemediğim durumlarda oluyor yani.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

“Duygularım tabi okul dışına yansıyor yansıyabiliyor. Öğrencimle veli 

ziyaretine gidip geldikten sonra mesela şey onun neden böyle olduğunu 

düşünüyorum.” (Kadın, M., 37, Beden Eğitimi) 

“Tabi öğrencilerimle ilgili onlarda bir sorun gördüğümde ailesel ya da sağlık 

açısından üzülürüm. Merak ederim eve gittiğimde aklım da kalmış olur. Fazla 

empati yapabiliyorum belki bu bana zarar da verebiliyor.” (Kadın, T., 38, 

Edebiyat) 

Öğretmenlerin neredeyse tamamı öğretmenlik mesleğinin okul dışında da devam 

ettiğini ve gün içerisinde yaşanan olaylara karşılık gelişen duyguların da okul dışına 

taşabildiğini ifade etmektedir. Bu dezavantajlı durumun bir sonucu olarak öğretmenlerin 

deneyimledikleri duyguları sindirmeye ihtiyaçları olduğu ve bu duyguların 

sindirilemediğinde, okul dışına aktarıldığında kişisel hayatta zorlayıcı bir rol üstlendiği 

anlaşılmaktadır.  

3.3.2 Öğretmenin Ġyilik Hali/ Hazır OluĢu 

Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği ile ilgili hazır hissetmeleri ve iyilik halleri 

için duydukları ihtiyaçları belirttikleri söylemler bu temanın altında yer almaktadır. 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü mesleğe hazır hissetmek ve iyilik hali için 

ihtiyaç duydukları şeyleri iki ayrı boyutta açıklamaktadır. İlk boyutta öğretmenlerin 

psikolojik sağlıkları ile ilişkili söylemler yer alırken diğerinde ise daha çok mesleğe 

hazır hissetmenin deneyim (mesleki dersler, staj, vb.) ile ilişkili olduğu belirtilen 

söylemler yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğini gerçekleştirirken öğretmenler 

psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtmektedirler. 

“Öğretmen önce kendi psikolojisini hazır tutmalı öğretmenlik için çünkü kolay 

bir meslek yapmıyoruz. Biz bir çocuğa dokunuyoruz. O yüzden de kendi 

psikolojimiz çok önemli bu meslek için diye düşünüyorum.” (Kadın A., 42, 

İngilizce) 
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Yukarıdaki örnek söylemde öğretmenlerin kendi psikolojik durumlarının/ 

sağlıklarının iyilik halleriyle ve dolayısıyla öğretmen- öğrenci ilişkisinde etkili 

olabileceği görülmektedir. Öğretmenler için öğrenci ile ilişki kurmanın öğrencinin 

hayatına dokunmak, öğrenciyi bir anlamda şekillendirmek ile ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin böylesine önemli bir sorumluluğu mesleklerinin rol ve 

görevleri arasına dahil edebilmelerinin ön koşulunun kendi psikolojik sağlamlıklarının 

ya da iyilik hallerinin (bu sorumluluk için) yeterli düzeyde olması gerektiğini 

düşünüyor olabilecekleri görülmektedir.  Öğretmenler, mesleğe hazır hissetmelerine ve 

iyilik hallerinin devamına dair (mesleği gerçekleştirirken yeterli hissetmekle birlikte 

iyilik halinin devamı ya da sağlanması şeklinde) gerekli deneyimleri edinmek, daha 

fazla mesleki ders almak ve daha fazla iletişim teknikleri dersi almak gibi ihtiyaçları 

olduğunu anlatmaktadırlar. 

“Ben öğretmenlerin daha çok mesleki eğitim almaları konusunda  öngörüyorum. 

Çünkü  mesleki eğitim çok önemli bu anlamda yeterli değillerse hazır 

hissedemezler.” (Kadın, M., 37, Beden Eğitimi) 

“Öğrencilere nasıl hitap etmemiz gerektiği ile alakalı yöntem ve tekniklerle ilgili 

ben eğitim alması gerektiğini düşünüyorum.” (Kadın, F., 29, Okul Öncesi) 

“Bol bol belki de mesleğe başlamadan daha stajın uzun olması olabilir.” 

(Kadın, G., 29, İngilizce) 

3.3.3 Daha Fazla “Psikoloji” 

Öğretmenler ifadelerinde “Psikoloji”ye ihtiyaç duyduklarını ortaya 

koymaktadırlar (Bkz. Tablo 2).  Buna ek olarak, öğretmenlerin öğrencilerle kurdukları 

ilişkide psikolojinin etkisinin ötesinde öğrenme deneyiminde ve sosyal hayatta 

psikolojinin etkisinden bahsetmelerine karşılık öğretmenlerin ifadelerinde psikolojinin 

bu etkisinin tarafından bilgi düzeyinde farkında olunduğu anlaşılmaktadır. Öğrenme 

deneyiminde sosyal, duygusal ve psikolojik faktörlerin etkisinin varlığını belirtse de 

öğretmenlerin ilişki kurarken ya da öğrencilerin duygularını anlamlandırmaya çalışırken 

(kapsayıcı işlev) öğrencileri kimi zaman yalnız bırakabildikleri de görülmektedir (Bkz. 

Öğretmenin Kendisinin ve Öğrencilerinin Duygularına Alan Açma(ma)sı). 

“Çocuğun psikolojisini hazırladığımız zaman zaten otomatikman çocuğun 

öğrenmesini de sağlıyorsunuz. Çünkü her sosyal hayatta da psikoloji çok önemli 
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aslında (Bilgi düzeyinde biliyor). Yani bütün hayatımızı etkileyen şey aslında 

hep bizim psikolojimizle alakalı. O yüzden de hani tekrar söyleyeceğim ama 

alandan önce psikoloji. Öğrenmemizi de etkiliyor.” (Kadın A., 42, İngilizce) 

Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili ihtiyaç duydukları şeyin psikoloji olduğunu 

belirtmelerinin yanı sıra öğrenme deneyiminin ve öğrenci ile ilişki kurmanın psikoloji 

bilgisiyle daha mümkün hale gelebildiğinin farkında olmaları da dikkat çekmektedir. 

Üniversitelerde öğretmen olmak için alınan formel eğitim müfredatlarında psikolojiye 

dair derslerin varlığı söz konusu olsa da öğretmenler tarafından bu dersler eksik 

bulunmakta ve önemli bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. 

“Psikoloji alanında bence eğitim almamız gerekiyor. Evet formasyon ucundan 

kıyısından alıyoruz ama bence ucundan kıyısından alıyoruz gerçekten. Bu 

konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.” (Kadın, Z., 39, Fen Bilimleri) 

“Kesinlikle pedagojik olarak çok eksikler öğretmenler.” (Kadın, P., 37, Sosyal 

Bilgiler) 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü öğretmenlik mesleğini gerçekleştirirken 

psikolojiye ihtiyaç duyduğunu anlatmaktadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin “öğretmen 

yetiştirme programları”nda psikolojiye dair daha çok bilgi edinme ihtiyacında oldukları 

anlaşılmaktadır. 

3.3.4 Hizmet Ġçi Eğitim (Seminer, Atölye) 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin çok büyük bir bölümünün 

hizmet içi çalışmalara duyulan ihtiyacı sıkça ifade ettiği görülmektedir.  

Öğretmenlerin bir kısmı hizmet içi çalışmaları kişisel gelişimle ve dolayısıyla 

öğretmenlik mesleğini gerçekleştirirken mesleki olarak öğrencilere sunabilecekleri 

katkıyla ilişkilendirirken öğretmenlerin diğer bir kısmı da eğitimlerin daha sık ve daha 

interaktif yapılması gerekliliğine dair değerlendirmelerini anlatmaktadırlar. 

“Bir kere hizmet içi eğitim çok fazla aldım ben. Donanımı artırmak için çok 

uğraştım ki çocuklara daha fazla şey aktarabileyim. Kendini eğitmek istekli 

olarak bir yerlere katılmak çabalamak çok önemli diye düşünürüm.” (Kadın, C., 

43, Sınıf Öğretmeni) 
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“Bizim ülkemizde seminer yapılıyor. Bir kişi anlatıyor anlatıyor öğretmen bunu 

öğrensin hayır öyle değil. Öğretmenin de işin içine katıldığı uygulamalı 

eğitimlerin olmasını isterim açıkçası.” (Kadın, F., 29, Okul Öncesi) 

“Seminerler belki daha fazla sıklaştırılabilir. Tatil dönemlerinde oluyor bunlar 

belki ara dönemlerde de bunlar yıl içindeki dönemlerde de düzenlenebilir.” 

(Erkek, K., 32, Beden Eğitimi) 

“Hizmet içi eğitimlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Öğretmen sürekli 

eğitime tabi tutulmalı bence.” (Kadın, P., 37, Sosyal Bilgiler) 

3.3.5 Dinlenilmenin Terapötik ve Motive Edici Etkisi 

Üçüncü ana tema olan öğretmenin sosyal duygusal/kapsanma ihtiyaçları 

temasının sonuncu alt teması dinlenilmenin terapötik ve motive edici etkisidir (Bkz. 

Tablo 2). Planlanan bu araştırma nitel bir araştırma olup ve tıpkı diğer nitel 

araştırmalardaki gibi açık uçlu sorulara yer verilerek katılımcıların spontanlığının 

bozulmaması hedeflenmiştir. Ancak açık uçlu sorularla görüşmecilerin geçmiş anılarını, 

yaşantılarını ve deneyimlerini değerlendirmeleri söz konusu olduğundan olumsuz duygu 

durumlarının ya da kaygıların tetiklenme ihtimali de bulunmaktadır. Bu sebeple, ilk 

olarak görüşmecilerle güvenli bir ilişki kurulmaya çalışılmış, kaynak buldurma 

sorularına (iyi hissetmesini sağlayan destekler, kaynaklar) da yer verilmiş ve 

görüşmecilerin olumlu/olumsuz tüm duyguları kapsanmaya çalışılmıştır (Bkz. 

Araştırmada Etik Hassasiyet).  

Etik ilkeler ve hassasiyetler kapsamında görüşmecilere bilinçli olarak zarar 

verilmemesi için bazı önlemler alınmıştır. Bu bağlamda, görüşmeye katılmış olmanın 

öğretmenlere nasıl hissettirdiği sorulmuştur ve görüşmelerin analizi sonucunda 

“dinlenilmenin” de terapötik ve motive edici bir etkisi olduğu ve bunun aynı zamanda 

öğretmenler tarafından bir ihtiyaç olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. 

Öğretmenlerin genellikle görüşmeye katılmaya dair hissettikleri duyguların 

“önemsenmek, eğitim sisteminin ihtiyaçlarının belirlenmesine dair sevinç” gibi 

duygular olduğu anlaşılmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlerin kendi mesleki 

deneyimlerini aktarmalarının olumlu ve terapötik bir etkisinin olabileceği 

görülmektedir.  
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“İyi hissettirdi. Düşüncelerimin merak edilmesi, onaylanması çok güzel. 

 Öğretmen gerçekten çocuğun geleceğini anne babadan sonra belirleyen 

 şekillendiren bir heykeltıraş bir doktor bir ruhbilimci ne derseniz deyin. Bu 

 yüzden onların şikâyetlerini  onların önerilerini dikkate almak çok önemli bu 

 yüzden teşekkür ederim size.” (Kadın, T., 38, Edebiyat) 

“Öğretmenlikle ilgili hani öğretmenliğin umursandığını görmek bununla  ilgili 

çalışmanın yapılmış olduğunu görmüş olmak da keyif verdi keyifliydi.” (Kadın, 

Z., 39, Fen Bilimleri) 

Dinlenilmenin terapötik ve olumlu bir etkisi olabileceğine ek olarak, görüşmeye 

katılan öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerini gözden geçirdikleri, 

öğretmenlik mesleği ile ilgili yaşantılarını geriye doğru taradıkları ve öğrencileriyle 

ilişki kurma konusunda öğretmenlerin motive olduğu da görülmüştür.  

“Aslında kendimi tekrardan hani evet böyle yaptın aslında tekrar hatırladım 

neler yapmam gerektiğini. Çünkü bazen unutabiliyoruz insanız. İyi hissettim 

aslında güzel yani demek ki yeni güzel iyi şeyler yapmam gerekiyor. Yani daha 

öğrencilerle iletişim halinde olmam gerekiyor. Mesela bu konuşmadan sonra 

yarın öğrencilerimle mutlaka bire bir konuşmak istiyorum.” (Kadın A., 42, 

İngilizce) 
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BÖLÜM 4. TARTIġMA 

Söylemler, tematik ve yorumlayıcı fenomenolojik analizler ile 

değerlendirildiğinde öğretmenlerde ilişki kurarken kaygı yaratabilecek durumların 

öğretmenliğe dair düşüncelerin, duyguların, algıların ve öğretmenliğin rol ve 

sorumlulukları olabileceği de gözlemlenmiştir. Öğrencilerle kurulan ilişkilerde 

“öğretmen” ve “öğrenci” olma rolüne sıkı sıkıya bağlı olmanın işlevinin öğretmenlerin 

kendi zihinlerindeki öğretmen temsiline yakınlaşabilmekle de ilgili olabileceği 

düşünülmektedir.  

Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde sınıf içinde ve sınıf dışında 

farklı tutum ve davranışları benimsemelerinin yanı sıra öğrencilerle ilişki kurarken 

yanlış anlaşılmalara ek olarak bahsedilen diğer kaygıların da tetiklenmesi (programın 

gerisinde kalmamak, öğretmenliğe dair kendi zihinsel temsillerine uyum sağlayabilmek 

vb.) sebebiyle öğretmenlerin öğrencileriyle ilişki kurmakta zorlanabildikleri 

gözlemlenmiştir. İlişki kurmanın tetiklediği kaygılar sebebiyle önceden deneyimlenen 

ilişki kurma biçimini öğrencileriyle de sürdürdüğü gözlemlenen öğretmenlerin dışında 

öğrencilerinin duygusal durumlarını anlamayı içeren ilişkiler de kurabilen ve her 

öğrencisiyle eşit uzaklıkta ilişki kurma gayretinde ve hassasiyetinde olan öğretmenlerin 

de olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlerin kendi otantikliklerinin zaman zaman önüne geçtiği düşünülen 

öğretmenlik tipolojilerinin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde önemli bir role sahip 

olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin benimsediği öğretmenlik tipolojisi ekseninde 

öğrencileriyle ilişki kurma deneyimlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Otantik oluşu 

kimi zaman zorlaştıran, tipolojilerle uyumlu öğretmenlik özelliklerinin öğretmenlerin 

öğrencileriyle ilişki kurarken kendilerini korumaya dair bir savunma mekanizması 

görevi görüyor olabileceği de düşünülmektedir. Bu kapsamda, öğretmen tipolojileri 

temasına ait söylemler başarılı, otoriter ve katı üstbenlik temaları altında gruplanırken 

bu temaların “Savunma Mekanizmaları” başlığı altında toplanabileceğine karar 

verilmiştir. Özetle, öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde savunma 

mekanizması olarak işlev gösterebileceğini düşündüren öğretmen tipolojilerine ait 
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söylemlerin bir anlamda öğretmenin tetiklenen veya tetiklenebilecek kaygılarına ya da 

travmatik yaşantılarına karşılık öğretmeni koruyabileceği; ilişki kurmama yoluyla da 

kendini korumanın gerçekleşebileceğine inanılmaktadır. 

Bahsedilen bu savunma mekanizmalarının özellikle katı üstbenlik 

yapılanmasından temel alabileceği düşünülmektedir. Freud‟a göre (1921) nesne ile 

özdeşim kurma süreçlerinde üstbenlik ya da benlik ideali oluşmaktadır. Ancak 

üstbenliğin oluşumu sadece ebeveynlerle özdeşim kurma sürecinin bir sonucu olarak 

gerçekleşmez. Aynı zamanda ödipal dönemde ebeveynle çift olma ya da ensestüel 

düşlemlerin engellenmesine yönelik yasaklarla da özdeşim kurma üstbenliğin 

oluşumuna katkı sunmaktadır (Quinodoz, 2017). Ödipal dönemde ebeveynler tarafından 

getirilen bu yasakların biçimi, dozu ve katılığı ahlaki bilincin yapısını şekillendirir ve 

bilinçdışında suçluluk duygusunun da gelişim göstermesiyle birlikte üstbenlik, benliğin 

üzerinde son derece katı uygulamalara başvurur (Freud, 1921). Özetle, ödipal dönemden 

miras kalan sert yasakların ve cezaların suçluluk duygusuyla ilişkilenerek katı bir 

üstbenliğe yol açtığı söylenebilir. Bununla birlikte, katı üstbenliğin dayattığı 

zorunluluklar neticesinde kendisini ideal benlikle karşılaştıran benlik utanç veya 

yetersizlik duygularıyla karşı karşıya kalabilir ve buradan hareketle onay görme, başarılı 

olma, yeterli olma gibi arzuların katı üstbenliğin yansımaları olarak görülebileceği ve 

utanç, yetersizlik ya da suçluluk gibi durumların hissedilebileceği kaygı tetikleyici 

ilişkilerden ve bağlamlardan kaçınmanın söz konusu olabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin analizi sonucunda bazı söylemlerin 

öğretmenliğin tipolojisine açık bir şekilde işaret ettiği gözlemlenmiştir. Bazı 

öğretmenlerin öğrencileriyle başarılı olma ve akademik ilişki ekseninde ilişki kurduğu 

düşünülmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere öğretmen tipolojilerinin bir işlevinin 

de öğretmenin kendisini koruması olabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak, 

öğretmenlerin otantisitelerinin, tipolojilerinin veya savunma mekanizmalarının birbirini 

besleyen bir döngüde yer aldığını görmek mümkündür. 

Başarılı olmayı önemseyen öğretmenlerin sınıf içerisinde başarıyı ve disiplini 

sağlayabilmek için oldukça kuralcı bir öğretmen olabildiği ve başarılı olma kriterini her 
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zaman sağlayabilmek adına da sağlık sorunları yaşasa dahi okula gidebildiği 

görülmektedir (Bkz. Şekil 1). 

 

 

 

 

Şekil 1. Savunma Mekanizması Olarak Öğretmen Tipolojilerinin Birbirini Besleme 

Döngüsü 

İngilizce öğretmeni A.‟nın öğrencileriyle kurduğu ilişkileri anlatırken belirttiği 

gibi diğer temalarla da ilişkili olduğu düşünülen rol ve sorumluluklara odaklanarak 

öğretmenlerin sınıf içerisinde ilişki kurmaktan kimi zaman kaçınabildikleri 

gözlemlenmektedir. Bu kaçınmanın sınıf idaresini sağlamak, müfredata uygun ilerlemek 

ve programın gerisinde kalmamak, öğretmenliğe dair kendi zihinsel temsillerine uyum 

sağlayabilmek ve yanlış anlaşılmaları önlemek gibi durumların yarattığı kaygılardan 

kaçınmakla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin bir bölümünün başarıyı iletişim kurmada bir kriter olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. Öğrencinin başarı düzeyi arttıkça öğretmenin 

öğrencisiyle ilişki kurmasının kolaylaşan bir durum haline gelmesi oldukça dikkat 

çekicidir. Öğretmenin başarı seviyesi düşük çocuklarla da iletişime geçmesi söz konusu 

olsa da başarı seviyesi yüksek çocuklarla iletişime geçen öğretmenin kendini 

Kuralcı: 
Otoriter 

Katı 
Üstbenlik 

Başarılı 
Hasta iken bile giderim o yüzden 

şaşırırlar. Hocam hastasınız neden 

geldiniz ki falan o yüzden çalışkan 

olduğumu düşünürler bu şekilde. 

Öğrencilerin gözünde ben 

sinirliyim. İşte bazı kurallarım 

var o kurallara uyulmasını 

Başarmayı sevdiğimi bilirler farkındalar. O 

yüzden onlara da geçti aslında. Çocuklara da 

o hırsı aşılamış oluyorum aslında. Çalışkan ve 

dakik derler çocuklar.  
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yetersizlikle suçlamaması ve bu anlamda kendini koruyabilmesi daha mümkün hale 

gelebilecektir diye düşünülmektedir.  

Buna ek olarak, başarıyı aynı zamanda hırslı olmak şeklinde de değerlendiren 

ifadeler bulunmaktadır. Katılımcı öğretmenlerden birinin “başarmaya dair sevgim 

onlara da geçti, onlara da aşıladım” şeklindeki ifadesinin öğretmenin savunma 

mekanizmalarına hizmet ediyor olabileceği düşünülmektedir. Ayrışmak ya da ayrılık 

başlı başına bir kaygı yaratabilen bir durumdur ve benzer olmanın ayrışmadan ya da 

ayrılıktan uzaklaşmayı sağlaması bu kaygıdan da uzaklaşmayı beraberinde 

getirebilmektedir. Bununla birlikte bazı öğretmenlerin kendi kişiliği ile öğretmenlik 

rolünün bütünleştiğini gösteren “Öğretmenlik mesleğinde ben bu hırsımı mutlaka ürüne 

dönüştürmem gerekiyor.” şeklinde ifadeler görülmektedir. Başarının, hırslı olmak 

şeklinde tanımlandığı durumlarda bu bütünleşmiş kişilik ve mesleki rol ve 

sorumluluğun doyuma ulaşması ancak somut bir sonucun varlığında mümkün 

olabileceği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda da öğretmenin somut kazanımlara 

odaklanarak ilişki kurmaktan kaçınabileceği ya da ilişki kurarken sadece somut 

kazanımlara yani başarıya odaklanarak kendi kaygı içeren ilişki deneyimlerinden 

uzaklaşabileceği ve böylece de kendini koruyabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü otoriter olmayı kural koymayı ve disiplini 

oldukça önemsediklerini anlatmaktadırlar. Kurulan bu otoriter ve kuralcı çerçevenin 

yansıması olarak da öğretmen- öğrenci ilişkisinde öğrencinin otorite figürü olarak 

algıladığı öğretmeninden destek talep etmeyeceği ya da etse de bunun 

karşılanmayacağını düşündüğü; öğretmenlerin söylemleri üzerinden anlaşılmaktadır.  

Bununla birlikte, öğretmenlerin sağlık sorunu yaşadıklarında dahi okula gitme 

konusundaki ısrarlarının öğretmenin öz-şefkat, öz-bakım sağlayamama ve kendi 

duygularına yeterli alanı açamama gibi durumlara sebep olabileceği ve bunun da 

öğrencilerle kurulan ilişkilere projekte edilebileceği düşünülmektedir. Katı bir üstbenlik 

işlevi olarak, bilinçdışı bir şekilde, öğretmenin hasta olduğunda da okula gitmesinin katı 

üstbenlik yapılanmasına hizmet eden bir savunma mekanizması olabileceğini 

düşündüren ifadeler bulunmaktadır. 
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Öğretmenlerin büyük bir bölümünün hasta olduğunda da okula gidiyor olması, 

başarılı öğretmen tipolojisinde de yer verildiği üzere öğrencilerin kendisini çalışkan 

olarak addettiği inancını ve kendisinin çalışkan olduğuna dair inancını destekler 

nitelikte olup bu yönüyle ikincil bir kazanç da sağlamaktadır. Böylelikle, öğretmenlerin 

öğrencileriyle kurduğu ilişkide yeterlilikler ön plana çıkmakta ve bu ilişkilerde 

yetersizlik veya negatif öğelerin yer bulamayabileceği veya kapsanamayabileceği ve bu 

düzlem üzerinden bir ilişki kurulabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, otantisiteye 

karşı öğretmen tipolojilerinin savunma mekanizması işlevi de görüyor olabileceği 

görüşü destekleniyorken aynı zamanda öğretmen tipolojilerindeki söylemlerin birbirini 

destekler ve besler nitelikte bir döngü içerisinde olduğu da gözlemlenmektedir (Bkz. 

Şekil 1)  

Öğretmenlerin küçük bir bölümünün ifadesinde danışmanlık gibi bir rol ve 

sorumluluğun da öğretmenlik mesleğinin beraberinde getirdiklerinden olduğunu 

belirten ifadeler bulunmaktadır. Öğrencilerin, yaşı itibariyle öğretmenlerini anne baba 

imagoları gibi algılanmasından kaynaklı sorunların paylaşımında başvurulan bir kaynak 

olabildiğini göstermektedir. Bu kapsamda, öğrencilerin anne ve babasal aktarımlarının 

tetiklendiği ve öğretmenleriyle sorunlarını paylaşabildiklerini düşündüren nitelikte 

ifadeler de görülmektedir ve bu durumun literatür ile paralellik gösterdiği 

düşünülmektedir. 

Buna ek olarak, katılımcı öğretmenlerin bir bölümünün ifadelerine göre 

öğretmenin ancak öğrencisinin ihtiyaç duyduğunu belirtmesi koşuluyla bir kaynak 

olabildiği düşünülmektedir. Bu durumun öğretmenin kendi ilişki kurma deneyimleri ile 

ilgili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, giriş kısmında da belirtildiği üzere 

simgeleştirme kapasitesinin gelişimi için makul ayrılıkların çocuklar tarafından 

deneyimlenmesi gerekmektedir. Çocuk bu yolla fiziksel olarak var olmasa da destek 

almaya ihtiyaç duyduğunda yanında olacak bir yetişkinin varlığını kavrayabilmekte ve 

bireyselleşebilmesinin önü açılabilmektedir. Simgeleştirme kapasitesi, eksikliğe 

tahammül edebilme, negativiteyi ruhsal olarak işleyebilme ve yaratıcılığını koruyabilme 

ile de ilişkilidir ve bunlar öğrenme deneyimi ile de yakın bir ilişki içerisindedir (Zabcı 

ve ark., 2018).  
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Simgeleştirme kapasitesinin gelişimi için aşırı varlık göstermek bir tehlike arz 

etmektedir. Bununla birlikte, aşırı varlık göstermenin öğretmenliğin rol ve sorumluluk 

alanını genişleteceği ve öğretmenin bu deneyim karşısında kendi iyilik halinin devamını 

sağlayacak kişisel kaynaklarının hızlıca tükenebileceğini de düşündürtmektedir. 

Öğretmenlerin söylemlerinin analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerin “öğretme ve 

öğrenme” deneyiminin öğretmenliğin rol ve sorumluluk alanlarını açıklarken sıralama 

olarak en sonda yer alması oldukça dikkat çekmektedir. Bu durumun iki farklı sebebi 

olabileceği düşünülmektedir. İlk olarak, öğretmenlerin araştırmacının odağının öğrenme 

ve öğretme deneyiminde olmadığını, bilinçdışı bir şekilde ilişki odaklı yanıtlar 

vermeleri gerektiğini düşünmüş olabilecekleri düşünülmektedir. İkinci olarak ise, 

öğretmenlik mesleğinin öğretme işiyle zaten çok iç içe olması sebebiyle ve 

öğretmenlerin öğreten kişi olduğu düşüncesiyle bu konunun bilinen olduğu varsayılmış 

ve öğretmenler tarafından sona bırakılarak daha az yer ve zaman tanınmış olabileceği 

düşünülmektedir. Buna ek olarak, öğrenme deneyimi de bir ilişki içerisinde 

gerçekleştiğinden öğrenme ve öğretme ile ilgili söylemlerin de öğretmen- öğrenci 

ilişkisi içerisinde düşünülmesi gereken bir konu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 

öğrenme deneyimi; öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiden etkilenirken öğretmen- 

öğrenci ilişkisi de öğrenme ve öğretme deneyiminden etkilenmektedir. Bu ilişkinin çift 

yönlü bir etki gücüne sahip olduğu düşünülmektedir. 

Öğretmenin bir konuyu öğretebilmesi için ilişki kurması gerekmektedir. Nitekim 

öğrencinin nasıl öğreneceğini anlayabilmek yani öğrenme deneyimini şekillendirmek 

için öğrenci ile ilişki kurmak ve buna göre dersi anlatmak gerekmektedir. Bu kapsamda, 

ders anlatmanın da öğretmenin öğrenci ile ilişki kurmasında bir araç olabileceği 

gözlemlenmektedir. Buna ek olarak, öğretmenlerin öğrencileriyle uzun süreler boyunca 

birlikte okulda bulunmaları öğrencilerle öğretmenlerin kurdukları ilişkiler içerisinde 

birbirlerini etkileme ve öğrenme deneyimini karşılıklı etkileşim içerisinde 

gerçekleştirme durumu söz konusu olabilmektedir. Öğretmenlerin öğrencileriyle bu 

denli fazlaca bir aradalığı sebebiyle öğretmenlerin öğrencilerinin sosyal ve duygusal 

gelişimlerinde de rol ve sorumluluklara sahip olduklarını düşündükleri görülmektedir. 
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Öğretmenlerin büyük bir bölümü kendi duygularına alan açmadığını ifade 

etmektedirler ve bu söylemlerden yola çıkarak öğrencilerin de öğretmenleriyle 

kurdukları ilişkilerde duygularına alan açamayacağı düşünülmektedir. Öğretmenleriyle 

kurdukları ilişkide duygularına alan açılmadığını ve duyguların ifade edilmeyişini 

deneyimleyen öğrencilerin benzer bir ilişki kurma biçimini benimseyebilecekleri ya da 

sürdürebilecekleri düşünülmektedir. Nitekim öğretmenlerin söylemleri analiz 

edildiğinde kendi duygularına alan açmakta zorlanan öğretmenlerin, öğrencilerinin de 

duygularını ifade etmedikleri gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, öğretmenin kendi 

duygularına alan açmasının öğrencilerinin duygularına alan açmasıyla yakından ilişkili 

olduğu söylenebilir.  

Katılımcılardan bazıları empati kurmayı oldukça önemsediğini ifade etmektedir. 

Bu ifadelerin bilgi düzeyinde mevcut olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, 

empatinin kurulması gerekliliğine inanılsa da duygularına alan açılmayan ve çocuğun 

negatif duygularla yalnız bırakıldığı bir ilişkide empatinin kurulamayacağı 

düşünülmektedir.  

Öğretmenlerin bazılarının ise kendi duygularına alan açmayı profesyonellik dışı 

bir davranış gibi değerlendirdiği gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin söylemlerine göre; 

öğretmenlerin duyguları kendi özel yaşamlarını ilgilendirmekte olup öğrencilerini 

ilgilendirmemektedir ve bu yüzden de paylaşmama çabası göstermektedirler. Buna ek 

olarak, öğretmen- öğrenci ilişkileri dışında da duyguların yer bulmadığı ilişkilerde 

kapsayıcı işlevin yeterliliğinden söz etmek pek mümkün değildir. Kapsayıcı işlevin 

tanımından giriş bölümünde de bahsedildiği üzere negatif duygulara (beta öğeler) alan 

açılması gerekmektedir ve sonrasında bu negatif duyguların bir hakikat olduğu 

kabullenilerek öteki tarafından (ilişkideki nesne) anlamlandırılması ve son olarak da 

pozitif öğelere çevrilerek (alfa öğeler) geri verilmesi gerekmektedir (Bion, 1962). 

Annesel hediye (maternal gift) olarak da tanımlanan bu durumun insanlar arasındaki 

ilişkilerde son derece önemli olduğu, güvende hissetmede ve çevrenin 

anlamlandırılmasında anahtar bir role sahip olduğu bilinmektedir. Böylelikle çocuk ya 

da öğrenci aslında negatif olduğunda da kabul edildiğini deneyimleyebilmekte ve 

çevresini, duygularını güvenli bir bağlamda keşfedebilmektedir. 
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Öğretmenlerin duygulara alan açma ile ilgili ifadelerinin bir diğer dikkat çekici 

öğesi ise öfkenin dışavurumudur. Negatif ya da pozitif duygularını paylaşmamayı ve 

alan açmamayı tercih eden öğretmenlerin öfke ya da kızgınlık duygusunu daha rahat 

ifade edebildikleri görülmüştür.  

Öğrenmeye etki eden durumların duygusal ya da daha farklı faktörlerden 

kaynaklandığına bakılmaksızın öğretmenlerin öğrenme performansı ile ilgili 

düşüncelerinin, değerlendirmelerinin ve beklentilerinin öğrencilerle kurulan ilişkilerde 

bir rolü olduğuna inanılmaktadır. Buna ek olarak, öğrencilerin öğrenme deneyiminin de 

öğretmenlerin ilişki kurma biçimlerini etkilediği düşünülmektedir. Öğrenmeye etki eden 

duygusal ya da diğer faktörlerin varlığı söz konusu olduğunda öğretmenlerin 

birçoğunun bu sorunlara sınıf dışında çözüm arama eğiliminde olduğu ve bir uzmana 

yönlendirdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun iki temel sebebi olabileceği 

düşünülmektedir. İlk olarak, öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme deneyimlerini bir 

performans olarak değerlendirmesi durumunda bazı öğrencilerin beklentilerin ya da 

sınıf ortalamasının altında kalması sebebiyle öğrencinin tanımlanması çok elzem olan 

organik bir bozukluğu (mental retardasyon, ilaç kullanımı gerektiren DEHB, vb.) 

olduğu düşüncesiyle uzmana yönlendirmeleri gerektiğine inanmalarıdır. İkinci olarak 

ise öğrenmeye etki eden duygusal (aile hikayesi, aile geçmişi, ebeveynleri ile ilişki 

deneyimi, vb.) ya da kültürel faktörler karşısında öğretmenin sınıfta yalnız hissetmesi 

sonucu çaresizlik hissiyle de ilişkili olarak daha yeterli gördüğü bir uzmana 

yönlendirilmesi gerekliliğine inanmasıdır. 

Yapılan bu çalışma, öğretmen- öğrenci ilişkisini ve öğrenme deneyiminin 

sosyal- duygusal bileşenlerini keşfetmek üzerine gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 

kapsayıcı işlevleri ile öğrenme ilişkisi arasında daha önce sınırlı sayıda çalışılmış 

olduğu için bu çalışmanın literatüre olumlu bir katkı sunacağı düşünülse de çalışmanın 

birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Öğrenme ilişkileri bağlamında öğretmenlerin 

kapsayıcı işlevleri anlaşılmaya çalışılırken öğrencilerin bu çalışmaya dahil 

edilememesinin sınırlılıklardan biri olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, 

öğrencilerin de kapsanmış hissetme deneyimlerinin anlaşılması ve keşfedilmesi 

suretiyle bu çalışmanın karşılaştırmalı bir şekilde gerçekleştirilememesi bir diğer 

sınırlılık olarak düşünülebilir. Buna ek olarak, gelecekti araştırmalar için katılımcı 



74 

 

öğretmenlere yönelik bir müdahale programının oluşturulması (kapsayıcı işlev; sosyal-

duygusal ihtiyaçlar odağa alınarak ilişki kurma deneyimi ve pratiğinin kazandırılması) 

ve öğrencilerin de kapsanma deneyimlerinin anlaşılmaya çalışılması önerilmektedir. 

Türkiye‟deki öğretmen yetiştirme programları düşünüldüğünde sosyal duygusal 

ihtiyaçların odağa alınarak öğrencilerle ilişki kurmayı destekleyen eğitim 

programlarının ya da derslerin olmadığı görülmektedir; bu kapsamda öğretmenlerin 

önce sistem içinde olmak üzere okul ve aileler tarafından da kapsanması önerilmektedir. 

Bu katmanlı kapsama modeli sayesinde öğretmenlerin de öğrencilerini kapsayabileceği 

ve sadece akademik başarı odaklı ilişkiler değil; aynı zamanda öğrencileriyle olumlu 

etkileşimler kurarak öğrencilerin sosyal ve duygusal anlamda yeterli bireyler olarak 

yetiştirebileceklerine inanılmaktadır.  
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

Öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde öğretmenlerin bir bölümünün 

tekrarlayan ifadeleri oldukça dikkat çekmektedir. Başarıyı önemsediğini ifade eden 

öğretmenlerin yeterlilikle ilgili söylemlerinin de olduğu ve buradan hareketle başarılı 

olduğuna inandığı öğrencilerle ilişkiler kurma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

eğilimin temel sebebinin (öğretmenin tekrarlayan ifadeleri üzerinden) öğretmenlerin 

yeterlilik, yetersizlik, suçluluk ya da çaresizlik gibi duyguları deneyimlemekten 

kaçınmak amacıyla ilişki kurma biçimlerini buna göre şekillendirdiğine inanılmaktadır. 

Bununla birlikte, bu durumun bir dezavantajı olduğu da düşünülmektedir. Belirli kaygı 

ve yaşantıların tetiklenmemesi için belirli ilişki kurma biçimini benimseyen 

öğretmenlerin kendi duygularına alan açamayabileceği düşünülmektedir. Duygularını 

ifade etmekte güçlük çeken öğretmenin öğrencileriyle kurduğu ilişkide öğrencilerinin 

duygularını ifade etmesi halinde de bu duyguları tetiklenebilecek kaygıları sebebiyle 

içeriye almama riskinin olabileceği ve öğrencinin güvendiği bir yetişkin tarafından 

duygularının anlamlandırılamamasının öğrencinin kendi duygularına alan açmada ve 

ilişki kurma pratiklerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülmektedir. Öğrencinin 

duygularına alan açabilmesi ve öğrenmenin bir parçası olan sosyal-duygusal 

ihtiyaçlarının fark edilerek ve öğretmenin kapsayıcı işlevi sayesinde bu ihtiyaçlar 

giderilerek öğrencinin kapsanabilmesi için öncelikle öğretmenin kapsanması 

gerektiğine inanılmaktadır. Belirli bir müfredatı belirli bir süre içerisinde tamamlamaya 

çalışan öğretmenin, öğrencilerinin ve kendisinin duygularına alan açabilmesinin, sosyal- 

duygusal ihtiyaçları fark edebilmesinin ve bağlanma temelli stratejiler 

uygulayabilmesinin oldukça zorlayıcı olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, öğretmenin 

güvenli bir ortamda bulunduğunu hissetmesi ya da bulunduğu ortamın güvenli hale 

getirilmesi; ihtiyaçlarının fark edilip karşılanması, sistem tarafından önemsenmesi ve 

kapsanması gerektiğine inanılmaktadır. Kapsanan öğretmenin, öğrencilerini 

kapsayabileceği ve kendi kişisel kaynaklarının farkında olabileceği ya da kendi kişisel 

kaynaklarını arttırarak psikolojik iyilik halinin devamını mümkün kılabileceği 

düşünülmektedir ki bunun da öğrencilerle kurulan ilişkilere etki edebileceğine 

inanılmaktadır. 



76 

 

Öğretmenlerin okulda öğretmenlerle ya da öğrencilerle kurdukları ilişkilerde 

deneyimledikleri duyguların her daim olumlu olmayabileceği düşünüldüğünde; 

öğretmenlerin olumsuz duyguları da işleyebilmelerinin ve öğretmenin okul tarafından 

ya da okul dışı kaynaklar tarafından kapsanmasının çok önemli olduğuna 

inanılmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenin olumsuz duygularının kapsanmasının 

dolaylı olarak öğrencilerle kurduğu ilişkileri etkileyebileceği düşünülmektedir. Olumsuz 

ve olumlu duyguları yeterince kapsanan öğretmenin, öğrencilerini de kapsayıcı işlevi 

sayesinde kapsaması mümkün hale gelebilmektedir. Bu kapsamda, travma ve/veya 

travmatize olma durumu her ne kadar sübjektif bir olgu da olsa öğretmenlerin zorlayıcı 

duygularının kapsanmamasının, okul dışına taşan bazı duyguların sindirilememesinin ya 

da işlenememesinin öğretmenin travmatize olma ihtimalini düşündürtmektedir. 

Öğretmenin travmatize olma ihtimali söz konusu olduğunda ise öğretmen- öğrenci 

arasındaki ilişkinin bundan etkilenebileceği düşünülmektedir.  

Öğretmenlerin kurdukları ilişkilerde öğrencileri bir kaynak olarak algılama 

durumu görülmektedir. Başarı ve yeterlilik ile ilgili söylemleri bulunan bir öğretmenin 

öğrencileriyle bu eksende bir ilişki kurduğu gözlemlenirken aynı zamanda 

öğrencilerinin başarılı olmasının öğretmene bir kaynak olarak hizmet edebileceği de 

düşünülmektedir. Buna ek olarak, daha önce de söylendiği üzere “başarılı” ya da 

“öğrenebilen” öğrencilerle daha sık iletişim halinde olan öğretmenlerin kendilerini 

yeterli hissetmeleri ve böylelikle de yetersizlik duygusunun oluşturabileceği kaygıdan 

kaçınmaları ve yeterli hissetmenin de bir kaynağa dönüştürülebilmesi söz konusu 

olabilmektedir. 

Yeterlilik duygusunun bir kaynağa dönüşmesinin dışında iyi oluş hali ile ilişkili 

olarak öğretmenlerin öğrencileri tarafından beslendiğini düşünmesi, algılaması ve 

öğretmenlerin de aynı zamanda öğrencilerinden bir şeyler öğrenebiliyor olduğuna 

inanması ya da bunu beklemesinin de bir kaynak olabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin söylemlerinden hareketle öğrencilerin bir kaynak olarak 

algılanmasının sonucu olarak öğretmen- öğrenci arasındaki ilişkide öğretmenin daha 

çok alana sahip olabileceği ve öğretmenin ihtiyaçlarının öncelikli olabileceği de 
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düşünülmektedir. Öğretmenin bu ilişkiden beslendiği ve mesleğinin yıpratıcılığını 

kaynak olan çocuklar sayesinde hafifletmeye çalışıyor olabileceğine inanılmaktadır. 

Buna ek olarak, aslında birçok meslek ve meslek elemanı için geçerli olabilecek 

bir kaynağın işbirliği halinde çalışmak olduğu söylenebilir. Öğretmenlik mesleğinde de 

ekip çalışmasının çok önemli olduğuna inanılmaktadır çünkü öğretmenler toplumumuzu 

etkileyen bütün sosyal problemlerle karşı karşıyadır. Çocuklar her gün sosyal ve 

duygusal deneyimlerini okula getirirler (Geddes, 2017). Bununla birlikte, öğrenciler 

ilişkilerden beklentilerini, farklı dinlerini, farklı kültürel arka planlarını, etnik 

beklentilerini ve öğrenmeye etki eden sağlık (tıbbi), duygusal, sosyal, kültürel ve 

çevresel faktörlerden kaynaklı sorunlarını da beraberlerinde getirebilmektedirler 

(Geddes, 2017). Bu bağlamda, öğretmenin kendisini sınıf içerisinde ya da okulda yalnız 

hissetmemesi ve disiplinlerarası bir ekiple desteklenmesi son derece kritik bir öneme 

sahiptir ki bunun da öğretmenin öğrencisiyle kurduğu ilişkinin şekillenmesinde etkili 

olabileceği düşünülmektedir.  

Disiplinlerarası bir ekiple öğretmenin desteklenmesi günümüzdeki eğitim 

sisteminde mevcut olmasa bile öğretmenin okuldaki meslektaşları ile iş birliği 

kurabilmesi sayesinde yalnızlık hissetmemesi ve çaresizlik duygusunu görece daha az 

deneyimlemesi öğretmenin iyilik hali için bir kaynak olabilmektedir. Bunun da 

öğretmenin daha az yıpranmasına hizmet ederken psikolojik sağlamlığını da 

arttırabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak da iyilik hali devam eden ve psikolojik 

sağlamlığı zarar görmemiş olan öğretmenin öğrencisiyle olumlu ilişkiler kurabileceğine 

inanılmaktadır.  

Okulda var olduğunu geribildirim alma ya da takdir edilme yoluyla hissedebilen 

öğretmenin duygusal ve ruhsal olarak kendini iyi ve sağlıklı hissetmesinin 

öğrencileriyle kurduğu ilişkiye olumlu bir şekilde yansıyabileceğine inanılmaktadır. 

Bununla birlikte, öğrencileriyle olan ilişki deneyimlerini açıklarken “başarı”lı olma hali 

ile bir bağ kuran öğretmenlerin kaynak arayışını ya da sahip olduğu kaynakları da 

benzer temalar üzerinden ifade ettiği gözlemlenmiştir. 
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Öğretmenin aktif olarak yönetime katılabilmesinin; mesleğine, okuluna, sınıfına 

ve öğrencileriyle kurduğu ilişkiye dair aidiyet geliştirmesine ve dolayısıyla “burada ve 

şimdi” de olma haline katkı sunabileceği de düşünülmektedir. Öğretmenin katılımcı 

iklime sahip olmayan bir okulda mesleğini gerçekleştirmesinin aidiyet hissini 

geliştirememesiyle ilgili olabileceğine ve bunun da dolaylı ya da doğrudan bulunduğu 

ortamı, yaptığı işi ve edindiği deneyimleri anlamlandıramama ile ilişkili olabileceğine 

inanılmaktadır.  
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EK B 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

Bu araştırma Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Programı 

öğrencisi olan M.Can Hasateş‟in yüksek lisans tezi kapsamında ve Doç. Dr. H. Özden 

Bademci‟nin danışmanlığında yürütülmektedir. Yürütülecek olan bu çalışma için 

Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu‟na başvurulmuş ve 28/11/2019 tarihinde etik onay 

alınmıştır. 

Sizinle yaklaşık olarak 45 dakikalık çevrimiçi/online birebir olarak bir görüşme 

yapılacak ve bu görüşme sesli olarak kaydedilecektir. Araştırma kapsamında size 

okulda ve sınıfta yaşadığınız duygulanımlarınız ve öğrenciler ile etkileşimleriniz 

hakkında birtakım sorular sorulacaktır. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde tez 

danışmanı Doç. Dr. H. Özden Bademci‟ye aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden 

ulaşabilirsiniz. 

 Görüşme kendinizi rahat ve güvende hissedeceğiniz ve gizliliğin 

sağlanabileceği bir alanda gerçekleştirilecektir (araştırmacı, gizliliği sağlayabilmek için 

sizinle yapacağı çevrimiçi/online görüşme sırasında bulunduğu ortamda yalnız olacak 

ve aktardığınız bilgilere yalnızca araştırmacı ve araştırmacının süpervizörü/tez 

danışmanı erişebilecektir). Tüm kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır. Adınız ses 

kayıtlarında, ses kaydının yazılı hale dönüştürüleceği transkripsiyon belgelerinde veya 

soru formlarında belirtilmeyecektir. Çalışmada sizi temsil edebilmesi için size özel 

belirlenen bir “rumuz” (takma ad) kullanılacaktır. Adınız yalnızca şu anda okumakta 

olduğunuz onay formunda yer alacaktır. Onay formu, diğer belgelerden başka bir yerde 

saklanacaktır. Tüm bu bilgilere sadece araştırmacı ve araştırmacının tez danışmanı 

ulaşılabilecektir.  

 Görüşme sırasında sorulan bazı sorular sizi etkileyebilir. Görüşmenin 

bitiminden sonra ihtiyaç duymanız halinde Araştırmacı Psikolog M.Can Hasateş ile 

aşağıda belirtilen e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 Çalışmaya katılımınız tamamen isteğe bağlıdır. Görüşme sırasında sizde 

rahatsızlık yaratan sorular olursa, bu sorulara cevap vermemeyi tercih edebilirsiniz. 

 Çalışma sırasında herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeden 

çalışmadan ayrılmaya karar verebilirsiniz ve kayıtların silinmesini isteyebilirsiniz. 

Çalışma hakkında herhangi bir sorunuz varsa Araştırmacı Psikolog M.Can Hasateş veya 

Doç. Dr. H. Özden Bademci ile iletişime geçebilirsiniz. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Yukarıda belirtilen bilgi ve koşulları okudum ve anladım. Bu koşullarda 

M.Can Hasateş‟in yaptığı çalışmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum. Bu onay formunun bir kopyası tarafıma ulaştırıldı. 

Gönüllünün Adı / Soyadı:                                                                             Tarih: 

…./…./…. 

Ġmzası: 

 

Tez Danışmanının İletişim Bilgileri 

Doç. Dr. H. Özden Bademci 

E-mail Adresi: ozdenbademci@maltepe.edu.tr 

Araştırmacının İletişim Bilgileri 

M.Can Hasateş 

E-mail Adresi: can.hasates@yahoo.com 
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EK C 

ÖĞRETMEN DERĠNLEMESĠNE GÖRÜġME FORMU 

 

GörüĢmenin Yapıldığı Tarih: .../.../…. 

Demografik Bilgi Formu: 

1) Doğum tarihiniz nedir?  

2) Hangi branşta öğretmenlik yapıyorsunuz? 

3) Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? 

4) Şu anki okulunuz öğretmenlik yaptığınız kaçıncı okul ve bu okulda kaç yıldır 

öğretmenlik yapmaktasınız? 

Derinlemesine GörüĢme Soru Formu: 

1) Kendinizi nasıl biri olarak tanımlarsınız? Kendiniz hakkında bilgi verir misiniz? 

 Kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda neler yaparsınız? 

 Kızgın, üzgün ya da yorgun hissettiğiniz zamanlarda neler yaparsınız? 

Kendinizi yatıştırmak için başvurduğunuz şeyler var mıdır? Varsa bunlar 

nelerdir? 

 Gün içinde kendinize özel zaman yaratır mısınız? Yaratıyorsanız bu 

zamanda neler yaparsınız?  

2)  Genel olarak öğretmenlik mesleği ve iş deneyimleriniz hakkında neler 

söylersiniz?  

3) Genel olarak okulda ve/veya sınıf ortamında, öğrencilerinizle beraberken nasıl 

hissedersiniz?  

 Okulda ve/veya sınıfta neler kendinizi daha iyi hissetmenize katkı 

sağlar? Nelerin sizin için yardım edici ve destekleyici olduğunu 

düşünüyorsunuz?  

 Mesleğinizi yaparken nelerin zorlaştırıcı olduğunu düşünürsünüz? 

 Okula ve derslere gidemediğiniz günlerde, durumlarda nasıl 

hissedersiniz? 

4) Öğrencilerinizle olan ilişkilerinizden bahsedebilir misiniz? 

 Öğrencileriniz sizi nasıl anlatırlar? Sizce öğrencilerinizin gözünden nasıl 

bir öğretmensiniz? 

 Üzgün, kızgın, yorgun olduğunuz zamanlarda öğrencilerinizle bu duygu 

durumunuzu paylaşır mısınız, paylaşırsanız nasıl, neden? 

Paylaşmıyorsanız neden? 
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 Öğrencilerinizle olan ilişkilerinizde hissettiğiniz duyguların okul dışına 

da yansıdığı olur mu? 

5) Öğrencilerinizin sosyal- duygusal gereksinimlerinin sizin rol ve sorumluluk 

alanınız içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu konuda neler 

yapıyorsunuz? 

6) Öğrenmede sorun yaşayan çocukların neden sorun yaşıyor olabileceklerini 

düşünüyorsunuz? 

7)  Öğretmenin öğrencisiyle empati kurması konusunda nasıl düşünüyorsunuz?  

 Öğrencilerinizin sizin desteğinize ihtiyacı olduğunu düşünüyor 

musunuz? Öğrencilerinizin sizin desteğinize ihtiyacı olup olmadığını 

nasıl anlarsınız? 

 Sınıfta üzgün bir öğrenciniz olduğunda nasıl hissedersiniz? Genel olarak 

nasıl yanıtlar verirsiniz? 

 Öğrenci ya da öğrencileriniz sizi öfkelendirdiklerinde genel olarak nasıl 

yanıtlar verirsiniz? 

 Sınıfınızda sessiz, kendini açmayan öğrencilerinize yaklaşımınız nasıl 

olur?  

 Zorbalık yapan ya da zorbalığa maruz kalan öğrencilerinizi fark 

ettiğinizde bir şeyler yapar mısınız? Yaparsanız nasıl? 

8) Öğretmenlerin daha çok hangi alanlarda eğitim alması gerektiğini 

düşünüyorsunuz? 

 Bir öğretmenin mesleğe en iyi nasıl hazırlanabileceğini düşünüyorsunuz? 

  Aldığınız hangi dersler sizi öğretmenlik mesleğine hazırladı? 

 Öğretmen olmak için aldığınız eğitimin hangi boyutunun ya da 

yönlerinin öğretmenliğinize bugün katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? 

 Öğretmen eğitimlerinde mutlaka olması gerekenler nelerdir? Neleri eksik 

olarak görüyorsunuz? 

 Öğretmenliğinizi düşündüğünüzde siz büyürken etrafınızda olan otorite 

figürlerinden etkilendiğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız nasıl? 

 Sizce iyi bir öğretmen nasıl özelliklere sahip olmalıdır?  

9) Okulda iyi hissetmek ya da kapsanmış bir öğretmen gibi hissetmek için ne tür 

desteklere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? 

10) Bu görüşmeyi yapmış olmak, bu görüşmeye katılmak size nasıl hissettirdi?  
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