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ÖZET: Bazı meslek gruplarıııda birtakım kişilik özellikle-
rine sahip kişilerin daha başarılı oldukları yaygın olarak
düşünülmektedir. tık kez 1974 yılında Mark Snyder tara-
fından ortaya atılan ve bir kişilik özelliği olan kendini gös-

terim özelliği, bireylerin davranışlarını karşılarında bulu-
nanlara ya da ortama göre ayarlamaları, kişiler arası ilişki

ve durumlarda sosyal bakundan uygun davranış sayılan öl-
çütlcri fark edip davranışlarını buna göre şeki1lendirmeleri-
dir. Bu araştınna bir kişilik özelliği olan kendini gösterim
özelliği ile matematik öğretmenliği arasındaki ilişkinin İn-
celemnesi amacı ile yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi İl-
köğretim Matematik Öğretmenliği programında okuyan
öğrencilerin kcndini gösterim özelilikleri belirlenmiş ve
yarı yapılandırılmış görüşmelerle kendini gösterimi düşük

vc yüksek öğrcncilerin kişilik özellikleri ile matematik öğ-
rctmcnliğinc bakış açılarıııdaki benzerlikler ve farklılıklar
belirlcmneyc çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, kendini
göstcrimi yüksek bireylerin daha başarılı oldukları düşünü-
len mcslek grupları içerisine matematik öğretmenliğinin de
alınabileceğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: kendini göslerim özelliği, malematik öğ-
relmenliği, öğretmen yetiştirme

AB5TRACT: It's a cmmnon opinion that same individu-
als who possess certain personality characteristics in somc
profcssion groups perforın bettcr than the others. Self-mo-
nitoring which was firtsly mentioned by Mark Snyder in

1974 is tendency to regulate his or her behaviour to match
the situational contcxt and appear favorable to others. The
purpuse of the study was to investigate the relationship bet-

wccn the profcssion of mathematics teaching and self mo-
nitoring which is the onc of pcrsonality charactcristics of
individuals. In this research, self-monitoring characteristics
of Hacettepe University preservice elementary matherna-
tics teacher were identified and alsa the similarities and dif-
ferences between the preservice clernentary mathematics
teachers who have lawand high self monitoring characte-
ristics and thcir pcrceptions of thc profcssion of mathema-

tics teaching were determİned by semi-structured İntervi-
ews.This study revealed that, the prafession of mathema-
tics teaching can be included in the profession graups in
which having high self monitaring characteristics is an İn-
dicater of accomplishing rnore success.

Keywords: self-monitoring, the profession of mathemalieste-
aching, teacher training

i.GIRIŞ
Psikoloji, eğitimin en çok yararlandığı bilim

dallanndan biridir. Psikolojinin bir alt dalı olan
sosyal psikoloji sosyal çevrede insanlann birbir-
leri ile ilişkilerini, davranışlanm inceler. Eğiti-
min sosyal bir etkileşim süreci olması ve grup
içinde gerçekleştirilmesi sosyal psikoloji için
uygulama olanaklan sağlar. Bu nedenle sosyal
psikoloji ile eğitim sürekli etkileşim halindedir
(Fidan N. ve Erden M., 1990).

Kendini gösterim ilk kez 1974 yılında, Mark
Snyder tarafından kullamlmış sosyal psikolojik
bir kavramdır. Snyder'a göre kendini gösterim,
bireyin davramşlarım karşısında bulunanlara ya
da ortama göre ayarlamalan, kişiler arası ilişki
ve durumlardasosyal bakımdan uygun davranış
sayılan ölçütleri fark edip buna göre şekillendir-
meleridir. Bazı insanlann kendini gösterim özel-
likleri yüksek bazılarımnki ise düşük olabilir.
Snyder, kendini gösterim özellikleri düşük olan
kimselerin sosyal yönden uygun sayılacak dav-
ramşlara ilişkin ipuçlanm fazla dikkate almadık-
lannı ya da alamadıklanm ve daha çok içlerin-
den geldiği gibi davrandıklannı belirtmektedir.
Kendini gösterim özellikleri yüksek olanlar ise
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davranışlarım uygun ölçütlere göre ayarlamaya
özen gösterir (Umay, 1993).

Robbins (1993) ise kendini gösterim özelliği-
ni kişinin kendisini dış faktörlere göre ayarlama
yeteneği olarak tanımlamıştu. Kendini gösterimi
yüksek olan bireyler sosyal ipuçlarına karşı du-
yarl1dırlarve farklı durumlariçin farkb davramş
biçimleri geliştirirler. Sosyal yaşam içindeki ki-
şilikleriyle kendi kişilikleri arasında çelişkiler
vardır. Bunun aksine kendini gösterimi düşük
bireyler, sosyal yaşam içinde kendilerini sakla-
mazlar. Her durumda hissettikleri ve düşündük-
leri biçimde davranırlar. Sosyal yaşam içindeki
kişilikleriyle kendi kişilikleri arasmda davramş-
sal tutarhhk vardır.

Kendini gösterimi yüksek olan bireyler çev-
resindeki insanların beğenilerini kazanacak şe-
kilde davramşlanm sergilerler. Farkh olaylar ve
farklı insanlarla, farklı davramşlar gösterirler.
Bunun aksine kendini gösterimi düşük bireyler
çevrelerindeki insanlarm üzerinde bıraktıkları
etkiyi düşünmezler, sadece içsel düşüncelerini
sergilerler (Greenberg ve Baron, 1990).

Feldman ise kendini gösterimi düşük ve yük-
sek bireylerin kişilik özellikleri arasmdaki fark-
lılıklara dikkat çekmiştir. O' na göre kendini
gösterimi yüksek bireylerin, sosyal becerileri
daha gelişmiştir, çevrelerindeki insanlaraait bil-
gileri daha kolay hatırlarlar, yeni ilişkiler kurar-
ken sıkıntı çekmezler, daha az heyecanlanırlar
(Feldman, 1995). İkna kabiliyetleri daha geliş-
miştir ve daha neşeli, coşkulu insanlardır(Kolb,
1998). Kolay uyum sağlarlar ve hayatm zorluk-
larıyla daha kolay başa çıkabilirler. Tüm bu
özelIiklerin yanında gerçeklerden çok görüntü-
lerle ilgilenirler. Davranışlanndaki farklılıktan
dolayı bukalemuna benzetilirler. Kendini göste-
rimi yüksek bireyler prensipli insanlardır, dü-
şünceleri doğrultusunda davranırlar. Bunun ya-
nında katı, inatçı ve uzlaşmacı değildirler
(Brehm ve Kassin, 1990).

Kendini gösterim özelliğinin yapısı faktör
analizleri ile sorgulanmıştır (Briggs, Cheek ve
Buss, 1980; Gabrenya ve Arkin, 1980; Snyder
ve Gangestan, 1986). Yapılmış olan faktör ana-
lizlerinde en az iki, en çok dört, ama genellikle

üç faktörün etkili olduğu saptanmıştır. Üç fak-
törlü çözümlere döndürme uygulandığmda üç
değişik madde yapısımn ortaya çıktığı görül-
mektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak kendinigös-
terim özelliğinin üç boyutu olduğu söylenebilir.
Bunlar;

1- Kendini kontrol: Bireyin dışa vurduğu
davramşları kontrol altında tutması,

2- Kendini ortaya koyma: Bireyin sosyal
durumlardaöne çıkma ve sosyal dikkati üzerine
çekme isteği,

3- Kendini sunma, ayarlama: Bireyin dav-
ranışlarım çevrenin beklentisi, isteği doğrultu-
sunda ayarlama ve kendi seçimi imiş gibi sun-
masıdır,

Kişilerin kendini gösterim özelliğini sapta-
mak için çoğunlukla Snyder tarafındangeliştiril-
miş olan ölçek kullanılmaktadır. Kendini göste-
rim ölçeği ölçülmek istenen değişkeni ne ölçüde
ölçebilmektedir? Ölçeğin geçerliliği konusunda
bazı tartışmalar vardır (Briggs, Cheek ve Buss,
1980; Lennox ve Wolfe, 1984). Snyder ve Gan-
gestan ölçeğin psikometrik zayıflıklan konusun-
daki eleştirileri yamtlarken ölçülen alammn ge-
nişliği ve tek bir değişkeni değil, birden çok de-
ğişkeni ölçüyor olmamn sorunlarım anlatmakta-
dır (Snyder ve Gangestad, 1986).Gerçekten de
kendilerini gösterimleri yüksek olan bireylerin
hem toplumsal ölçütlere uygun davranmaya ça-
bştıkları hem de çevrenin dikkatini çekmek, ilgi
ve beğenisini toplayabilmek için zaman zaman
sıra dışı davrandıklan bilinmektedir. Bu noktada
kişiler arası farklıhklar kadar çevresel farkhhk-
lar da işin içine girer. O halde bireyde ortaya çı-
kan kendinigösterim özelliği, kendi kişisel yapı-
smdan olduğu kadar sosyal çevreden ve bu sos-
yal çevrede bireye uygun görülen rolden de etki-
lenecektir. Bu göz önüne alındığmda, kendini
gösterim özelliğinin birden çok değişkenden
oluşan bir bileşke değişken niteliği taşıdığı ko-
layca söylenebilir.

2. ARAŞTıRMANıN AMACı

Bazı meslek gruplarında birtakım karakteris-
tik özelliklere sahip bireylerin daha başarıh 01-
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duklan araştırma sonuçlanyla ortaya çıkmıştır.
Birbirinden farklı roller oynayabilmeyi, günlük
sorunlarla daha kolay başa çıkabilmeyi ve daha
kolay iletişim kurabilmeyi gerektiren yönetici-
lik, organizasyon, pazarlama ve satış temsilcili-
ği gibi meslek gruplarında kendini gösterimi
yüksek bireylerin daha başarılı oldukları saptan-
mıştır (Robbins, 1993). Öğretmenlik mesleği de
çok sayıda insanla yüz yüze gelmeyi, gerektiğin-
de rol yapabilmeyi, günlük sorunlarla daha ko-
lay başa çıkabilmek için pratik çözümler ürete-
bilmeyi ve kolay ve çabuk iletişim kurabilmeyi
gerektiren özellikler taşır. Bu nedenle öğretmen-
lerin de mesleklerini yaparken kişilik özellikle-
rinin öne çıkabileceği anlaşılmaktadır. Öte yan-
dan, matematik öğretiminin daha çok sayı ve no-
tasyonlara dayalı olduğu ve kişilik özclliklerinin
etkisinin daha az olacağı söylenebilir. Acaba
matematik öğretmenlcri için de "Kendini Göstc-
rÜnÖzelliği" yüksek olanların meslek becerileri
açısından daha başarılı olduğu düşünülebilirmi?

3. ARAŞTIRMA PROBLEMI
Matematik öğretmeni olmak Üzere yetiştiri-

len öğrencilerden "Kendini Gösterim Özelliği"
yüksek ve düşük olanlar, hem kendini gösterim
özelliği hem de bu özelliğin matematik öğreti-
minde nasıl bir etkisi olacağı konusunda neler
düşünmekte, hangi görüşleri paylaşmakta, hangi
konularda ayrı düşmektedirler?

4. YÖNTEM

Yapılan çalışma niteliksel bir araştırmadır.

Araştırma grubu Hacettepe Üniversitesi h-
köğretim Matematik Öğretmenliğinde okumakta
olan öğrencilerdir.

Öğrencilerin kendini gösterim özelliğini ölç-
mek için Snyder tarafindan geliştirilen 18 mad-
delik "Kendini Gösterim Ölçeği" (Self Monito-
ring Scale) kullanılmıştır. Snyder' in geliştirdiği
18 maddelik ölçeğin ön denemesi 100 ilköğre-
tim sınıf öğretmenliği programı öğrencisi üze-
rinde yapılmış, çalışmadığı belirlenen iki madde
çıkanımıştır. Her beklenen yanıt için 1 puanve-
rilerek puanlanan ve 16 maddeye indirilen öl-
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çek, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matema-
tik Öğretmenliğinde okumakta olan 180 öğren-
ciye uygulanmıştır (Cronbach a = ,6955).

Ayrıca, ölçekten alınan puanlara göre sırala-
nan öğrencilerden kendini gösterim özelliği en
düşük ve en yüksek olan bireyler belirlenmiş, en
düşük ve en yüksek puan alan (yaklaşık bir stan-
dart sapma üstü ve altında kalan) 9' ar (toplam
18) öğrenciyle yarı yapılandınlmış görüşmeler
yapılmıştır.

5. BULGULAR ve YORUMLAR

Gerek ölçekten elde edilen bulgular, gerekse
görüşmeler sırasındaki gözlemler, araştırmaya
katılan öğrencilerin literatürdeki "kendini göste-
rim özelliği" tanımlarım doğruladığı yönünde-
dir. Kendini gösterimi yüksek olan bireyler daha
canlı, konuşkan, dışa dönük, liderlik özelliğe sa-
hip; buna karşılık kendini gösterimi düşük olan-
lar sıkılgan, konuşmaya pek istekli olmayan ki-
şiler izlenimi vermişlerdir.

Görüşmeler sırasında etiğe uygun olarak
kendilerine sorularak kullanılan ses kayıt cihazı-
m kendini gösterimi düşük olarak belirlenen 6
öğrenci kullanmak istememişlerdir.

Uygulanan ölçekten, tüm grubun aritmetik
ortalaması 6,03 (tam puan 16) standart sapması
2,98 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ilköğre-
tim matcmatik öğreunen adaylarımn kendini
gösterim özelliklerinin pek de yüksek olmadığı-
m göstermektedir. Görüşme yapılan adaylar
içinde kendini gösterimi yüksek olanlar bile,
karşısındakine ters de gelse inandıklarım söyle-
mekten çekinmeyeceklerini belirttikleri için bu
sonuç normal görülmelidir.

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorulan
sorular "kuramla ilgili" ve "öğretmenlik mesle-
ğiyle ilgili" olmak üzere iki ayn grupta toplan-
mıştır. Soruların bu şekilde iki ayrı başlık altın-
da toplanmasındakiamaç kendini gösterim özel-
likleri düşük ve yüksek öğrencilerin kişilik özel-
likleri ve öğretmenlik mesleğine bakış açıların-
daki farklılıkların ve benzerliklerin belirlenmek
istenmesidir.
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Öğrencilerin 6' sı: Öğrencilerin 7' si:
"Evet isterim ama çaba göstermem. Çünkü za- "Hayır, istemem göz önünde olmayı sev-

ten fark ediliyorum" demiş, mem" yanıtını vermiştir.

Kalanlardan 2' si: Diğer 2'sinin yanıtı:

"Bence önemi yok ama fark ediliyorum. "Çekimser kalmayı tercih ederim" biçiminde-
ve i' i: dir.

"Evet isterim bunun için de çevreyi analiz eder, hatta
aşırı esprilcr yapanm." yanıtlarını vermişlerdir.

'--
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5.1. Kuramla İlgili Olan Sorular ve Yanıt-
ları

Kuranıla ilgili olarak öğrencilere sorulan so-
rular ve yanıtları aşağıda gösterilmiştir.

SORU 1 : Kendini kişilik özellikleri bakı-
mından nasıl tanımlarsm?

İlk sorunun yanıtı Tablo l' de gösterilmiştir.

Tablo ı. Kendini Gösterimi Yüksek ve Düşük Bireylerin 1. Soruya Verdikleri Yanıtlar

Kendini Gösterimi Yüksek Bireylerin Yanıtları
(9 öğrenci)

Öğrenciler kendilerini tanımlarken şu ortak
sözcükleri kullaıımışlardır:

4' ü:
"konuşmayı çok severim"

"sıcak kanlıyım"

"espri yapmayı severim"

3' ü:

"iyi bir insanım"

"yakın arkadaşım çok fazla"

Ayrıca, öğrencilerin kendilerini tammlarken
kullandıkları diğer dikkat çeken ortak ifadeler:

"hareketliyim, neşeliyim, uyum

gücüm yüksek, hırslıyım, arkadaşlarım çok fazla, dı-
şa dönüğüm, kendime güvenirim, kendimi iyi ifade
ederim, zekiyim, ayrıntılara önem veririm, eğlenme-
yi severim ve kendimi ispatlamaya çalışmm" şeklin-
dedir .

Tablo 1 incelendiğinde iki ayrı grubun kişilik
özellikleri arasında farklılıklar göze çarpmakta-
dır. Kendini gösterimi yüksek bireylerin çoğun-

luğu Feldman'ın da dikkat çektiği gibi kendile-
rini "konuşkan, hareketli, esprili, sıcak kanlı ola-
rak tanımlarken, kendini gösterimleri düşük bi-
reyler ise tam tersine "konuşmayı pek sevme-
yen, sakin ve sessiz olarak tanımlamışlardır.

Kendini Gösterimi Düşük Bireylerin Yanıtları
(9 öğrenci)

Öğrenciler kendilerini tanımlarken şu ortak
sözcükleri kullanmışlardır:

7' si:
"konuşmayı sevrnem, samimi

olduğum ortamda konuşurum"

5' i:
"sakin, sessiz bir kişiyim"

Diğer dikkat çeken ortak ifadeler:

"sosyal değilim, inatçıyım, az arkadaşım var,
seçiciyim, utangacım, çekingenim, sadece yakın ar-
kadaşlarımın yanında espri yaparım"şeklindedir.

SORU 2: Yeni bir ortama girdiğinde fark
edilmek ister misin? Bunun için bir çaba gös-
terir misin? Ne kadar?

Bu soruya verilen yanıtlar da Tablo 2' de gös-
terilmiştir.

Tablo 2. Kendini Gösterimi Yüksek ve Düşük Bireylerin 2. Soruya Verdikleri Yanıtlar
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Öğrencilerin 6' sının yanıtı: Öğrencilerin 5' inin yanıtı:

"Evet, başı çeken ben olmak isterim", "Hayır, öne çıkmayı sevmem" ,

diğer 3 'ünün yanıtı ise, diğer 4' ünün yanıtı:

"Fikrimi söylerim ama çok da ısrar etmem." "Çekimser kahr, diğerlerinin çözümlerine

biçiminde özetlenebilir. uyarım." biçiminde özetlenebilir.

Kendini Gösterimi Yüksek Bireylerin Yanıtları Kendini Gösterinri Düşük Bireylerin Yanıtları

9 öğrencinin tiimü "iyi iletişim kurabilme" Öğrencilerin tümü iletişim becerilerinin

becerisinin bu meslek için çok önemli olduğunu be- önemli olduğu görüşündedir.
Iirtmiştir. Ayrıca "öğrencinin seviyesine inebilme, iyi 5 öğrenci kendini gösterimi yüksek olanlarla
alan bilgisine sahip olma, mesleği sevme, eşit davra- tamamen aynı şekilde "iyi iletişim kurabilme" bece-
nabilme, bilgiyi ne şekilde öğreteceğini bilme, sabır- risinin çok önemli olduğunu belirtmiştir.
h olabilme" gibi özelliklerin önemli olduklarını vur- Ayrıca bu öğrencilerden bazıları "mesleği
gulamışlardır. sevme (3 öğrenci), girişken olma (2 öğrenci), esprili

olma (3 öğrenci), çocukları sevme (2 öğrenci)" gibi
özelliklerin önemli olduğunu da vurgulamışlardır.

Kendini Gösterim Özelliğinin Öğretmenlik Mesleği ile İlişkisi

Tablodan da görülebileceği gibi kendini gös-
terimi yüksek bireylerin çoğunluğu Snyder' in
tammını doğrular şekilde sosyalortamlarda fark
edi1mekten hoşlandıklarını, bunun aksine tam
aksine kendini gösterimi düşük bireyler fark
edilmeyi scvmediklerini, ve bununiçin çaba sar-
fetmediklerini söylemişlerdir.
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SORU 3: İçinde bulunduğu n toplulukta
bir sorun çıktı varsayalım. Duruma el koyup
öne çıkar mısın?"

Üçüncü sorunun yanıtları Tablo 3'de göste-
rilmiştir.

Tablo 3. Kendini Gösterimi Yüksek ve Düşük Bireylerin 3. Soruya Verdikleri Yanıtlar

Verilen yanıtlara göre kendini gösterimi yük-
sek bireylerin çoğunluğu, içinde bulundukları
toplulukta sorun çıktığında kendilerinin öne çı-
karak problemi çözmek istediklerini söylemiş-
lerdir. Bunun tam aksine kendini gösterimi di-
üşük bireyler öne çıkmaktan hoşlanmadıklarını,
geri planda kalmayı tercih ettiklerini belirtmiş-
lerdir.

5.2. Öğretmenlikle ilgili Sorular ve Yanıt-
ları

Araştınnaya katılan öğrencilere kuramm ya-

nı sıra öğretmenlik mesleğinde kendini gösterim
özelliğinin yeri konusundabazı sorular yöneltil-
miştir. Aşağıda bu sorulara yer verilmektedir.

SORU 4: Sence iyi bir matematik öğret-
meninde bulunması gereken önemli nitelikler
nelerdir? En önemli üç, dört tanesi neler ola-
bilir?"

Öğretmenlik mesleği ile ilgili ilk soruya veri-
len yanıtlar Tablo 4'de gösterilmektedir.

Tablo 4. Kendini Gösterimi Yüksek ve Düşük Bireylerin 4. Soruya Verdikleri Yanıtlar

Tablo 4' den de görülebileceği gibi her iki

gruptaki bireylerin yanıtları büyük ölçüde para-

leldir. Özellikle "iyi iletişim kurabilme becerisi-

nin" önemi öğrenci1erin büyük bir çoğunluğu ta-

rafından vurgulannııştır.

SORU 5: Sence bir insanın kişilik özellikle-
ri öğretmenlik mesleği İle yakından ilişkili
midir?"

Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar
Tablo 5' de gösterilmektedir.
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Öğrencilerin tümÜnün yanıtları, Öğrencilerin tümünün yanıtları,

"aktif, rahat, dışa dönük, konuşkan, esprili, "konuşmayı seven, dışa dönük, iyi iletişim ku-
hoşgÖrÜıü, rol yeteneğine sahip, neşeli, yerinc göre rabilen, esprili ve neşeli" kişilik özelliklerine sahip
davranmayı bilen" insanların öğretmenlik meslcğin- insanların daha başarılı olacaklarını düşündüklerini

de daha başarılı olacaklarını düşündüklerini göster- göstermiştir .

miştir .

Kendini Gösterimi Yüksek Bireylerin Yanıtları Kendini Gösterimi Düşük Bireylerin Yamtları

Öğrencilerin tümünün yanıtları, 8' inin yanıtı:

"Abartılmadan yapıldığında sakıncaları olmaz "Çok önemli, öğrencinin dikkati bu şekilde
aksine öğrcncilcrin katılımını ve dersin verimini art- daha kolay çekilir ve bilgi daha anlaşılır şekilde veri-
tırır. " biçiminde özetlenebilir. lir. Fakat abartılmadan yapılmalıdır."biçiminde özet-

lenebilir.

Sadece 1 öğrenci "gerekli olmadığı" cevabını
vermiştir .
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Tablo 5. Kendini Gösterimi YÜksck ve Düşük Bireylerin 5. Soruya Verdikleri Yanıtlar

Tablodan tüm öğrencilerin "konuşmayı se-
ven, iletişim becerileri gelişmiş, dışa dönük,
esprili ve neşeli insanların öğrtemenlik mesle-
ğinde daha başarılı olacakları görüşünü paylaş-
tıkları anlaşılmaktadır.

SORU 6: Bir matematik öğretmeninin

drama becerileri olması önemli midir? Örne-
ğin öğretmenin slOlf içi iletişimde sözel dil ya-
nmda beden dilini de kullanması gerekli mi-
dir?

Sorunun yanıtları Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Kendini GÖsterimi Yüksek ve Düşük Bireylerin 6. Soruya Verdikleri Yanıtlar

Tablodan da anlaşıldığı gibi, bu soruyu yanıt-
layan öğrencilerden sadece biri dışında kalan
tüm öğrenciler bir matematik öğretmeninde dra-
ma beceri1crin önemli olduğunu belirtmiş, abar-
tılmadan yapıldığında öğrenimi kolaylaştırdığını
vurgulamışlardır.

6. SONUÇLAR ve ÖNERILER

Görüşme yapılan tüm öğrenciler kolay ve iyi
iletişim kurabilen, dışa dönük, rol yeteneğine sa-
hip, konuşmayı seven matematik öğretmenleri-
nin mesleklerinde daha başarılı olacaklarına
inanmaktadır. Bu özellikler ise kendini gösteri-
mi yüksek olan bireylerin genelolarak sahip ol-
dukları düşünülen Özelliklerle paralellik göster-
mektedir.

Kendini gÖsterimi düşük olarak belir1cnen
öğrencilerden S tanesi, nasıl ve hangi özellikle-
rine dayanılarak seçildikleri kendilerine bildiril-

mediği halde kendi kişilik özellikleriyle öğret-
menlik mesleğinin çok da uygunluk göstermedi-
ğini, gelecek kaygısı duyduklarını söylemişler-
dir. Hatta bu öğrencilerden 2 tanesi tercih hata-
sıyla matematik öğretmenliği bölümünde oku-
duklarını, tekrar üniversite sınavına girecekleri-
ni, öğretmenlik mesleğinin kendilerine uygun
olmadığını belirtmiştir.

Bu sonuç, matematik öğretmenliğinin de
kendini gösterimi yüksek bireylerin daha başarı-
lı oldukları düşünülen meslek grupları içine alı-
nabileceği savım güçlendirmektedir. Öğrenciler
tarafından çok sevilmeyen hatta biraz sevimsiz
bulunan matematik derslerinin öğrencilerin dik-
katini kolay çekebilen, farklı örneklerle konu-
nun kolayanlaşılmasını sağlayan, tıpkı bir satış
temsilcisi gibi matematik öğrenmeye öğrenciyi
ikna eden bir öğretmen tarafındanişlenmesi hem
öğrencilerin matematik derslerini kolayca sev-
melerini hem de matematiğin keyfine varmaları-
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m sağlayabilir. Ayrıca, matematik öğretmeni
adaylarım mesleğe hazırlamak ve mesleki kay-
gılarım azaltmak adına öğrencilere kendini gös-
terim ölçeği uygulanarak kendini gösterimi dü-
şük ve yüksek olanlar belirlendikten sonra gö-
rüşmeler yapılarak kendilerini yetersiz bulduk-
ları yönlerini geliştirmelerine yardımcı olunabi-
lir.

Araştırmadan elde edilen tüm sonuçların ya-
nında kendi görüşleri yerine çevrenin beğenece-
ğini düşündüğü görüşleri öne süren bir eğitimci-
nin öğrencilerine iyi bir örnek olacağı kuşku gö-
türür. Hatta, aşırı hareketli, sürekli rol yaptığı
düşünülen matematik öğretmenlerinin sımf için-
deki böylesi davranışları öğrencilerin alay konu-
su haline gelebilir, öğretmenin saygınlığını ve
sınıf içerisindeki hakimiyetini azaltabilir. Bu ne-

denle kendini gösterim özelliğinin boyutların-
dan hangisinin, hangi durumda, nasıl kullanıl-
ması gerektiği üzerinde dikkatle durulmalıdır.
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