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ONSOZ

insan ili$kilerinin en guclu gortildtigti yer olan egitim kurumlanm1zda da bir
an once takim cahsmasma baslanmahdir. Ancak ileriye yonelik bir degisim plam
yapmadan, egitim kurumlanm1zm cahsma yontemleri ve mesleki tutumlan hesaba
kanlmadan baslanacak bir takim cahsmasmdan verim beklemek hayal olur. Soz
konusu yetersizligin kazamlmasi, ancak takim cahsmasi deneyimi kazanmakla
saglanabilir.
Bireyin saghkh $ekild~ yeti$tirilmesine lokomatif gorevi ustlenen egitim
orgtitlerinde, insan iliskilerinin onemi diger orgtitlere gore daha fazladir. Burada
insan iliskileri, salt egitim ve yonetim personeli acismdan degil, ayrn zamanda
ogrencilere ornek olma bakimmdan da onem gostermektedir. insan iliskilerinin
bozuk oldugu bir okulda, istenilen nitelikte bir egitim hizmeti sunmak imkansizdir.
insan ili$kilerinin bir boyutu olan takim cahsmasinm egitim orgtitlerinde
bilinmesi ve amaclar dogrultusunda yonlendirilmesi gerekmektedir. Burada takim
cahsmasmi ger9ekle$tirecek egitim yoneticisinin de liderlik ozelligine sahip olmasi
ve bu alanda yetistirilmesi ayn bir onem kazanmaktadrr.
Cagdas egitim yoneticisinin gorevi, insamn dogastnda var olan grupla$madan
yararlanarak farkh gruplann amaclanyla okulun amaclanm ozde$le$tirmeye katkida
bulunmak olmahdir. Iyi bir egitim yoneticisi olmak, buttm informal gruplarm
destegini kazanrms demokratik bir lider olmak demektir. Okulun toplumsal, siyasal
ve ekonomik gorevi de ancak boyle bir liderle yerine getirilebilir.

lste btittln bu sebeplerle egitim yoneticisinin insan iliskilerinde 90k 1y1
yetismis olmasi gerekir.Yonetsel etkinlikleri zamanla ve kendi cabalan ile '
kazanmaya cahsmalan yeterli olmamaktadir.

111

Egitim yoneticisinin

takim cahsmasmm

onemini 90k iyi bilmesi bundan

korkmak yerine orgut amaclan dogrultusunda yararlanmak amaciyla tesvik etmesi
gerekir. Okul yoneticisi butun takimlarm ve gruplann ustunde kalmayi basarmah
okulundaki grupla~malara karsi yansiz davranabilmelidir.

Problemi onleyebilmek

icin, dogru zamanda teshis ve dogru yaklasimlarla

cozilme ulasmak btiyuk onem kazanrmsnr.
orgi.itlerimizde

takim

9ah~masmm

onemi

Bu noktadan

hareket ederek egitim

kavratilmah,

basan

icin

gereken

uyumsuzluklar onlenerek bireyler bu yolda bilgilendirilmelidir.

Bu bakimdan

egitim kurumlanm1zdaki

ogretmen

ve yoneticilerin

takim

halinde 9ah~malan ve i~gorenlerin alman kararlara katilarak etkin olmalan 90k
onemlidir. Bu arasnrmada
onemi arastmlarak

yonetici ve ogretmenler

acismdan takim 9ah~masmm

konuyla ilgili gori.i~ler belirlenerek

sorunlar ortaya konulup

9ozi.im yollan gelistirmeye 9ah~1lacakt1r.

Bu arastirmayi

hazirlarken

Yrd. Doc;;. Dr. Fato~ SiLMAN'a,
Cem BiROL'a,

saym Huriye

yard1mlanm

esirgemeyen
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degerli
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OZET

Bu arastirmarun amaci K.K.T.C. Milli Egitim ve KUltUr Bakanhgi'na

bagh

llkogretim Okullannda Gorev Yapan Yonetici ve Ogretmenlcrin Takim Cahsmasma
iliskin algilanm belirlemektir.

Ara~tirmamn evrenini M.E.K.B. [Ikogretim Dairesi Mudurlugu'nun
[lcesindeki ilkogretim okulla~da

Lefkosa

2005-2006 ogretim yilmda gorev yapan mudur,

mudur muavini ve ogretmenler olusturmaktadir. Bu secilen 16 ilkogretim okulunda
16 mudur, 22 mudur muavini, 264 ogretmen, toplam 302 kisi gorev yapmaktadir.

Arastirmarun omeklem grubunu

22 yonetici ve 181 ogretmen

toplam 203 kisi

ol usturmaktadir.

Anket verilerinin istatiksel cozumleri S.P.S.S.11.0 for Windows programi, frekans,
yuzde (%), aritmetik ortalama 't'testi ve tek yonlu varyans analizi kullamlarak,
gorusme forumlan'nm 9ozilmil ise icerik analizine tabi tutularak gerceklesmistir.

Arastirmada elde edilen bulgulara gore yonetici ve ogretmenlerin buyuk bir
cogunlugu

takrm cahsmasmm

okullann

yapisma

uygun

olduguna

katildiklan,

okullarda kalite ve verimi artirmak icin takimlarla cahsilmast gerektigini ve takim
9ah~masmda cahsanlann yeteneklerinden daha fazla yararlamldigi gorti~ilndedir; tek
sakmcasmm

ise farkh fikirlere sahip tiyeler oldugu durumlarda

ya~anabilecegidir.

zaman kaybmm

IX

ABSTRACT

· The aim of this study is to determine the perceptions of elementary education
school principals and teachers on teamwork. The population of the study covers
principals, assistant principals and teachers who are employed in the elementary
education schools of the Ministry of Education in the city of Nicosia. The sample of
the study includes 22 principals and 181 teachers from the selected 16 elementary
education schools.
)

The data were analysed using SPPS 11.0 Windows programme. Frequency,
percentage, arithmetic means, t-test, one-way ANOVA were calculated. The
qualitative data were analysed through content analysis technique.
The findings of the study showed that the majority of the administrators and
teachers thought that teamwork was appropriate to the structure of their schools.
They believed that in order to increase the quality and efficiency in schools school
staff should work inteams. They also thought that teamwork provided the school
staff the opportunity to employ their skills. According to them the only disadvantage
of teamwork is that when team members have different opinions this situation may
cause waste of time.

X

1

BOLUM I

1.1.Giri~
Bu bolumde, arastirmarun problem ctimlesi, alt problemleri, amaci, onemi,

sayiltilan, smirhhgi, tammlan, kisaltrnalan ve arastirmanm kuramsal temelleri
acrklanmaktadir.

Bireysel
performansmdan

calismamn

yerini

takim cahsmasi

tutulursa, egitim kurumlanrruzda

takrm
yoluyla

cahsmasina

biraktigi

ve

daha fazla yararlamldigi

insanlann
gozonunde

da takim cahsmasi yapmanm egitimde kalitenin

artmasma ne derece katkida bulunacagi ortaya cikar. Ote yandan, egitim sistemi de
diger sistemler gibi, ortak amaclara erismek icin birlikte cahsan elemenlann

ve

parcalann bir btittintidtir. Bu elemanlar, en genelde ogretmenler, ogrenciler, aileler,
destek hizmeti

verenler,

yoneticiler

ve egitimi yonlendirenler

birlikte

hareket

ederlerse ve cahsanlar da alman kararlara katilrrsa Toplam Kalite Yonetimi acismdan
egitimde kaliteyi yakalamak mtimktin olacaktir. Egitim sisteminde yenilik, sistemin
en stratejik parcasi olan okulda baslamahdir. Diger bir deyisle sistem merkezinden
okula, okuldan cevresine yeni bir giris olmadikca, egitim sisteminde yenilik bugunku terimi ile reform -

yapildigml

savunmak guctur. lste, toplam kalite

yonetimi ile egitim orgutleri bir yenilik arayisi icine girmektedir ve egitim orgutleri
kalite tizerinde yogunlasmaktadir.

Takim cahsrnalan

da toplam kalite yonetimi

etkinlikleri ve ilkeleri arasmda yer almaktadir. Takim cahsmalan orgutsel yapida her
gecen gun one cikmakta ve kullanirm da yaygmlasmaktadir (Bursahoglu, 1998: 151 ).

Okullardaki grup yapilan da olusum yonunden diger orgutlerdekilerden

90k

farkh degildir. Her an binlerce iletiyi almak durumunda olan gtintimtiz insammn var
olan degerlerini korumak, bozulan ya da bosalan ktilttir gozeneklerini

bir yolla

yeniden dtizenleyip dengesini saglamak icin 90k yonlu, cesitli gruplarla iletisim
kurmasi gerekmektedir (Acikalm, 1998: 108).
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Takim kurma islemleri, takip eden ve yanhslan

anmda teshis eden ve

duzelten bir yonetici lider ile mumkundur, Bu teshis etme asamasmda uyelere cesitli
anketler uygulanabilir, verimli cahsmayi engelleyen sorunlarm tespiti icin egzersizler
yapilabilir, Takim her turlu problemin cozumunde faydah olabilir, yanhs uygulandigi
zaman luzumsuz ve bolucu de olabilir. Buna ragmen takimlar her zaman icin diger
gruplardan

ve

bireysel

cahsmalardan

daha

fazla

performans

gosterirler

(Cetin, 1998:3).

Orgutte

cesitli

takmlarm

etkinliginin

gelismesi;

takimm

amaclanmn

gelistirilmesi ve oncelik sirasma konmasma, takim uyelerinin rol beklentilerinin ve
sorumluluklannm

aciga kavusturulmasma,

iliskilerini

gelistirilmesine

kullamrm

ya da planlama

azaltilmasma,

baglidir.

takim uyelerinin

Yine problem

etkinliklerinin

orgut ikliminin gelistirilmesine,

cozme,

kullammmda

yeteneginin

gelistirilmesine

karar alma, kaynak
etkinlige,

cekismenin

takimm ozelligin orgutun toplam

fonksiyonu icindeki rolunun daha iyi anlasilmasma,
cahsma

aym duzeyler arasi

orgutte diger is gruplan ile

ve grup uyeleri arasmda

karsihkh

destek

duygulanna baghdir (Balci,1995:85).

Butun bu kuramsal cercevede belirttigimiz gibi okullarda da yeterli sayida
isgoren ile takimlar kurulabilir.
yardimlasma

duygulanm,

gelistirmektedir.

Takim kurmak cahsmak

guven

icinde

isgorenlerin

moralini,

dostluk

iliskilerini

cahsmalanm,

Egitim orgutunde, takim cahsmasim gerektirecek pek 90k durum

vardir (Basaran, 993 :62).

Okulda

bulunan

ogretmenler

kurulu,

zumre

ogretmenleri

kurulu,

simf

ogretmenleri kurulu, disiplin kurulu, smav komisyonlan, satm alma komisyonu, ders
kitabi secmek icin olusturulan

komisyonlar

cahsma

gruplan

takim cahsmasim

gerektirir. Ote yandan takim cahsmasmm bir alt kademesi olan katilimci yonetim,
demokratik yonetim biciminin temel gereklerindendir.
sonuclanndan
olan

ve

Katihmci yonetim karann

etkilenen, o konuda uzmanhgi olan, kararlan uygulamada sorumlu

somrclarmdan

(Ozdemir, 1996:26).

etkilenen" herkesin

karara

kaulmasim

ongormektedir.
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Takimlarda insanlann smirh fakat farkh yeteneklerinden yararlamhr. Fertler
farkh ancak simrh olan dusunme ve kavrama yeteneklerini

takim aracihgi ile

birlestirerek, bireysel guc ve yeteneklerini asan amaclanm gerceklestirir. Orgutlerde
islerin daha hizli ve en iyi sekilde yapilabilmesi icin uyelerin bireysel olarak hareket
etmeyi birakip takim cahsmalanna katilmalan gerekmektedir. " Hicbirimiz hepimiz
kadar akilh degiliztcumlesi

takim cahsmasi ile yapilacak cahsmalann sonucunda ne

kadar basanh olunacagim acikca ifade etmektedir (Blanchard & Carew, 1996: 22).

Egitime aynlan kaynaklan daha etkili ve verimli kullanarak egitim
hizmetlerinde

kaliteyi

artirma

ve

egitim

hizmetlerinden

yararlananlann

memnuniyetini saglama istegi, egitim yonetiminde yeni yaklasimlan gundeme
getirmistir. Bugun, bu yeni yaklasimlann basmda "Toplam Kalite Yonetimi (TKY)"
anlayisi gelmektedir. TKY'nin temel hedefleri arasmda cagm getirdigi degisim ve
gelismeleri dogru algilayip degerlendirerek, egitim cahsanlanmn surekli egitimi ile
niteliklerini yukseltmek, egitim hizmetlerinden yararlananlann memnuniyetini
saglamak, problemlerin cozumunde ve egitim yonetiminde karar alma sureclerine
ilgililerin katilmum gerceklestirmek ve aym zamanda karar almada veri kullanmayi
yaygm hale getirerek velilerle yonetim anlayisim hakim kilmak bulunmaktadir.
(Cafoglu, 1996:65).

Toplam Kalite Yonetiminin uygulanabilme sartlanndan ikisi, egitim
orgutlerinde verimliligi en list duzeye cikarabilecek takim calismasi ve karara
katilrnahdir. Bugun, takim cahsmasmm uygulanmasma, egitim orgutlerinde yilhk
ders planlanmn hazirlanmasi, smav uygulamalan, ogretmenler kurulu ve zumre
ogrctmenler kurulu gibi eek az sayida etkinlikte goruyoruz. ancak, TKY'nin daha
verimli ve yagm kullamlmasi kalitenin artmasma katkida bulunacaktir. Takim
cahsmasmm butun personeli icine alacak sekilde baslatilmasi ogretimde yardimci ve
yonetici personel arasmdaki problemleri ortadan kaldmp daha iyi bir yonetim
ortammm kurulmasim saglayacaktir. Problem cozme ve karar sistemlerinin
organizasyonlarmdaki butun seviyelerde takim cahsmasi ile birlikte uygulanmasi

egttim ktrrumlanrmrbasansi icin onemli adimlan olusturacaktir (Cafoglu,19%:66).
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1.2. Problem Ciimlesi:

llkogretim

okullannda

gorev

yapan

yonetici

ve ogretmenlerin

takim

cahsmasina iliskin algilan nelerdir.?

1.3. Amae

M.E.K.B. Ilkogretim Dairesi Mudurlugu'nun Lefkosa Ilcesindeki ilkogretim
okullarmda

gorev yapan yonetici

ve ogretmenlerin,

takim

cahsmasma

algilanmn belirlenmesi bu arastirmanm temel amacmi olusturmaktadir.

iliskin

Bu temel

amacm gerceklestirmek uzere asagidaki sorulara ygrnt aranrmstir:

Lefkosa Ilcesindeki ilkogretim okullannda gorevli yonetici ve ogretmenlerin;
l-Takim cahsmasma iliskin algilan nelerdir ?
2-Takim cahsmasma iliskin algilan;
a) Cinsiyetlerine,
b) Unvanlanna,
c) Kidemlerine,
d) En son bitirdikleri

okul degiskenlerine

gore nasil bir dagihm

gostermektedir?

1.4. Arasnrmanm Onemi

Okullarda takim cahsmasimn
kullarumi giderek yayginlasmaktadir.

onemi her gecen gun giderek artmakta ve
Takim cahsrnasi, surec uzerinde ycgunlasrms

olan okullar icin onemlidir. Cunku takimlann surekli

gelisme arayismda olrnasi,

yonetimde ve okullarda gelismeler saglamaktadir. Bu durum, takim calismalanm
yoneticilerin ve ogretmenlerin ilgi odagi haline getirmekte ve takim cahsmalanmn
incelenmesine verilen onemi artjrmaktir. Bu arastirmanm egitim kurumlannda takim
cahsmasi ile ilgili daha yeni ye daha genis arasnrmalann yapilmasma yol gosterecegi
beklenmektedir.
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Hangi ekonomik sistemde olursa olsun, insanlar hayatlanm surdurmek icin
mal ve hizmet uretmek zorundadirlar. Neyi ne kadar iyi ne kadar 90k urettikleri ise
bilgi, beceri, yaraticihk, islerine karsi sadakat ve tutumlarma, kullamlan teknolojiye
ve nihayet kendilerini yonetenlerin kalitesine baghdir. insanlar ezelden beri gruplar
olusturmuslardir. Aile hayati, surup giden savaslar, hukumetler, eglenceler, is, butun

-

-

-·-

·--·-·

---

bunlarm temelinde gruplar vardir. Arna her gecen gun biraz daha aciga cikan ~udur

-·-<

--

.

ki, gruplar en yuksek basanlanrn

-------

----

ancak takim dedigimiz daha verimli birimlere
-

--- --

- ---.----

--

-

donustuklerinde yasamaktadirlar (Maddux, 1999:4).

Ogrenmc ortamlannda
dayamsma

ve paylasima

ogrencilerin takim ruhu kazanmalan

dayah bir iliski goruntusu

ve karsihkli

icinde tutulmalan,

etkili

ogrenmenin guvencesidir. Okul bir emir komuta veya ast list iliskileri orgutu degil,
bir paylasim ve dayamsma birimidir. Dolayisiyla insan iliskileri acismdan "ben-sen"
ikiligi ve karsithgi yerine "biz" duygusu yerlestirilmedikce

etkili bir egitsel ortam

saglanamaz (Aydm, 2000:54).

Bu arastirmada elde edilen sonuclar; yonetici ve cgretmenlerin hizmet oncesi
ve hizmet ici egitimlerinde ilgililere yol gosterebilecek bulgular icermesi acismdan
onemlidir.

Aynca,

K.K.T.C'de

bu

konuda

cahsmaya

rastlanmadigindan

arasnrmamn ayn bir onemi bulunmaktadir.

Bu arasnrma
okullannda

gorev

Milli Egitim ve Kultur
yapan yonetici

goruslerini belirleyecektir.

Bakanhgi'na

ve ogretmenlerin

takim

bagh,

ilkogretim

cahsmasina

Bu belirleme, egitim politikasi saptayicilanna,

iliskin
mevcut

durum hakkmda 1~1k tll!flrak ~kulwrda takim cahsmasina yonelik ne gibi onlemler
almmasi gerektigi konusunda yardimci olacagi dusunulmektedir.
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1.5. Sm1rhhklar

Bu arastirma asagidaki ozellikler acisindan s1mrlandmlm1~tir:
1- Ara~t1rma 2005-2006 egitim-ogretim yili ile smirhdir.
2- Arastirma ilkogretim okullan ile smirhdrr.
3- Arastirma ilkogretim okullarmda gorevli bulunan yonetici ve
ogretmenlerle smtrhdir,
4- Arastirma Lefkosa ilcesindeki ilkogretim okullan ile simrhdir.

1.6. Tammlar

Bu bolumde arasnrmanin
verilmisn-,

Verilen

tammlar,

icinde sik sik gecen bazi terimlerin tammlan
arastirmada

bu

terimlerin

hangi

anlamda

kullamld1klanna yoneliktir.

Grup: Ayni amaca ulasrnak icin ortaklasa bir ugras icinde karsilikh

birbirini

etkileyen, birbirine bagli iki ya da daha fazla kisiye denir (<;etin,1998:14).

Karar Verme: Bir yoneticinin veya bir orgtitun birkac secenek arasmdan bir tanesini
tercih edecegi bir secme eylemidir (Can,1978:61).

Liderlik: Bir orgutun amaclanni ve hedeflerini gerc;ekle~tirmek icin yeni bir yapi ve
yol ba~latmas1dir (<;elik, 1997: 1 ).

Takirn: Bir konuda calisma amac;lanm gerceklestirrneye

yonelik olarak bir araya

gelmis, duzenli calisma ve rol iliskilerine sahip olan ve karsihkli olarak etkilesen
ikiden fazla bireyin olu~turdugu topluluktur (Cetinkaya, 1999: I).

Takim

<;ah~mas1: Takim

halinde

cahsan

kisiler,

gerc;ekle~tirecekleri

amaclan

_b_~nimsiyMlar, ishirligi icinde -etkinliklerini cikarma cabalanna eslik ediyorlarsa, bu
takim cahsmasidrr (Ba~aran,1982:118).
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1. 7. Kisaltmalar

K.K.T.C: Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti.

M.E.K.B: Milli Egitim ve Killttir Bakanhg1.

S.P.S.S: Statiscial Package For Social Sciense.

T.K.Y: Toplam Kalite Yonetirni.

V.b: Ve bunun gibi.

V.d: Ve digerleri,
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1.8. KURAMSAL TEMELLER

1.8.1. Takim Kavrami

Gelismeler
degisiklikler

sonucu

ortaya

ongormektedir.

cikan

Ozellikle

yeni

yaklasimlar,

geleneksel

yonetim

yonetimde

onemli

anlayislan

yerini

demokratik, katihmci ve temelinde insan olan bir yonetim anlayisina birakmaktadir.
Cahsanlanru
Cahsanlarmi

yonetime

katan

orgutler,

gunumuzde

daha

basanh

olmaktadir.

yonetime katilmasma olanak veren en etkili yollardan birisi takim

cahsmasidir. Takim cahsmalan cogu orgutte oldugu gibi her gecen gun okullarda da
one cikrnakta ve kullammi giderek yaygmlasmaktadir (Gtiney,1997:1).

Dunyada giderek artan sayida takim cahsmasmi
hizmeti on plana cikaran okullar bulunmaktadir,

uygulayan ve musteriye

Yoneticiler

de klasik yonetim

anlayismdan vazgecerek, modem yonetimin simgesi sayilan, insana onem veren
yonetim

bicimini

benimsemeye

baslamislardir.

insana

onem

veren

yonetim

biciminde yoneticinin liderlik ozellikleri daha da onem kazandigindan, yoneticiler
liderlik ozelliklerini one cikarabilecekleri

yontemler aramaktadirlar,

Bunu dikkate

alan cogu okul, klasik yonetim anlayismdaki yoneticiye ait gorevlerin bazilanm
takimlara devretmektedirler.

Cahsanlar ise daha yakm olduklarmdan, musterileri ve

is sureclerini daha uzakta duran yoneticilerden daha iyi bilmektedirler. Bu nedenle de
takimlar, bir 90k yonetim isini daha cabuk daha iyi yapabilmektedirler.

Bu durum

yoneticilerin zamamm artirarak, liderlik czelliklerinin one cikmasina yol acmaktadir.
Gunumuzde musteri yonelimli ve surec uzerinde yogunlasrrns orgutler icin takimlar
onemlidir. Cunku takimlar surekli yenilik ve gelisme arayislanyla yonetimde ve
orgutlerde gelisme saglamaktadirlar ( Guney, 1997: 3).

Takim kelimesine 90k degisik anlamlar yuklenilmektedir.Takim
bir olgu

olmaktan

ote, bircok

alanda

da etkinligini

sosyolojik

gostermektedir.

Takim

kelimesinin 90k degisik sekilde ifade edildigine rasthyoruz. Bunlar kume, grup, ekip,
komite v.s.~el<Tinaecfir. TaR1m, ortaklasa amaclan isbirligi icinde en ust duzeyde bir
etkinlikle

gerceklestirmek

icin bir araya gelen insanlardan

olusur, Bu orgutte,
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isgorenler bir amac dogrultusunda

siirekli ya da sureli olarak kurul, toplanti,

komisyon, komite v.b. degisik adlarla birlikte cahsirlar. Eger bu calisma surecine,
uyelerin gerceklestirecekleri
list duzeye cikarma

amaclan benimsemeleri, isbirligi icinde etkinliklerini en

cabalan

eslik ediyorsa, bu bir takim cahsmasi

demektir

(Basaran, 1982: 118). Takim insanlann isbirligi ihtiyacmdan dogar. insanlar bireysel
guclerini asan amaclanni gerceklestirebilmek icin isbirligi yaparlar. Sistem dusuncesi
ister endustriyel,

isterse

ogrenim ortammda olsun Toplam Kalite Yonetiminin

basansmda temel olan ekip cahsmasidir. Takim denildiginde daha 90k birbiriyle iyi
iliskiler kuran bir isi yapmada en usta kisilerin bir araya gelmesi, kendi yoneticilerini
kendilerinin

secrnesi,

birlikte

dayamsma

icinde

cahsmasi

kastedilmektedir

(Langford, 1999: 135).

Takim, is surecinde birbirine bagimli ve genel bir amaca ya da misyona
yonelmis,

her birimizin

sorumlulugun

paylasildigi

ozel bir rolu ya da fonksiyonunu

yerine

getirdigi,

iki ya da daha fazla kisiden olusan bir grup olarak

tammlanabilir (Mathieu I Googwin I Heffner I Bowers, 2000:273).

Eren (1998:32) takimi, "onceden belirlenmis hedeflere ulasmak icin bir araya
gelmis, birbirine bagimh ve birlikte hareket eden, iki veya daha fazla kisinin
olusturdugu topluluk" olarak tammlarken; Robbins (1994:42). "belirli bir amaci
gerceklestirmek icin biraraya gelmis, bu sorumlulugu paylasan ve gerekli yeteneklere
sahip kucuk bir grup insan" tamrmru kullanmistir. Yine benzer bir baska tammda ise
takim, "bir amac icin beraber cahsan bir grup insan" olarak nitelendirilmektedir
(Modem Business Reports,1983:4). Takim, Schermerhom'a (1997:23) gore, "aym
amaclan gerceklestirmek amaciyla bireylerin takim olarak cahsip amaclanna daha
kolay varmalan icin olusturduklan yapilardir" bir baska anlanmla ortak bir amaci
paylasan ve her bir bireyin yaptigi is ve yeteneklerinin digerleriyle uyustugu bir grup
olarak da tarif edilebilir. Bir baska tammda takim, "bireysel ve grup hedeflerini
basarmakIcinIsbirligi icinde cahsmak zoninda --clan insan toplulugudur (Dyer,
1977:15).
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Takim, "ortak amaclar dogrultusunda baghlik gosteren, uyelerin gorevlerini
yerine getirirken kendi otoritelerini kullanabildikleri

sistemler'dir

(Partington ve

Harris, 1999: 12). Takimlar icin "ortak bir amaci gerceklestirrne arnaciyla bir arada
cahsan amaclan ve sorumluluklan belli grup" tarurm da yeterli olacaktir. Bug-Un artik
oyunu takim olarak oynanan ve golu atamn degil, attiranlann konusulmasi, primin
sahadaki ilk onbirin yamstra kenarda oturan ve yedek bekleyenlere de esit olarak
paylastmlmasi,

takim cahsmasina verilen onemin bir gostergesidir (Uluc, 2000:22).

Cogumuzun kafasmdaki takim imaji, iyi veya kotu, kendi kisisel deneyimlerimizin
bir yansimasidir. Bazilan takim derken, kafasmda ozel bir gorev gucunun resmini
cizer, bazilan askeri bir hucum birligini dusunur. Aslmda hepsi, birden fazla bireyin
biraraya gelip, orgutlenerek, disiplinli bir sekilde ortak bir hedef icin cahsmasi ve
yuksek performansh sonuclar almasidir (Aydm,2000:2).

Takim,

yaptiklan

iste birbirine bagli, ciktilar ustune aym sorumlulugu

paylasan, iliskilerini orgut simrlannm otesinde de surdurebilen, bir veya birden fazla
sosyal sistem icerisinde varhklanm

benimsemis

ve baskalanna

da benimsetmis

bireyler toplulugu olarak tammlanrmstir (Cahskan, 2000: 19). Takimm uc bileseni
vardir, ilki ti9 veya daha fazla kisiden olusmasi gerekir. Ikinci olarak takimdaki
kisilerin birlikte etkilesim ve iletisim icinde olmasi gerekir. Son olarak, bir hedefi
paylasmalan gerekir (Cahskan, 2001 :20).

Beraber cahsrnak ufak bir grubun, duzenli arahklarla

ve gonullu olarak

toplanarak belirli isleri yapmalan anlamma gelen takim cahsmasmm esaslanm ise,
ufak bir grup, bir lider, ortak bir amac, duzenli toplantilar, ortak sorumluluk paylasan
uyeler, takim ruhu ve bilincli koordinasyon olusturur. Takim cahsmasi, cahsanlar
arasmda

guven

(Tepret, 1999:67).

yaratir,
Takim

iletisimi
cahsmasi

gelistirir
toplu

ve

karsilikh

cahsrnayi

bagimhhgi

sagladigi

19m,

artmr.
takim

elemanlannm bireysel performanslanm da arttmr, Takim bir insan grubudur ama her
insan grubu bir takim degildir. Takim birbirine bagh toplu cahsan, ortak bir amaca
yonelmis ve yuksek kalitede sonuclar ureten insan toplulugudur (Dengiz, 2000:30).
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Takim calismasi, yonetimin cahsanlara olan guvenini gosteren ve bu yolla
onlara

karar

verme,

problemleri

cozme

firsati

vererek

kalitenin

iylesmesi,

verimliligin ve kararhhgm artmasi gibi konularda sorumluluk yuklenen bir cahsma
seklidir (Umutlu, 1999: 18). Takim cahsmasi ayica takim amaclan ugruna, takimdaki
uyelerin bireysel hedeflerini feda ederek isbirligi icinde gorevlerin yerine getirilmesi
icin yaptiklan
performans

calismadir

hedeflerine

(Ergin, 2000:58).

ve kendilerini

Takim,

beraberce

kendini

sorumlu

ortak bir amaca,

tuttuklan

yaklasima

adarms, birbirini tamamlayici becerilere sahip az sayida insandir (Katzenbach-Smith,
1998: 68). Takim, sonuclara ulasmada orta derecede sorumlu olan kisilerden ve
birbirine bagh islerden olusan bir insan grubudur (Kececioglu, 2000: 80).

Takim, kendi aralarmda dagilrms durumdaki uzmanhk becerilerinin surekli
birlestirilrnesini

gerektiren bir gorev yerine getirmek uzere biraraya gelen insan

grubudur (Donnellon,1998:20).

Takimlar, o anki ve gelecekteki

organizasyonel

gereksinimlere cozum degildir. Her problemi cczemeyebilir, her grubun sonuclanni
artirmayabilir. Daha fazlasi, yanlis uygulandiginda luzumsuz ve bolucu olabilirler.
Buna ragmen takimlar; genellikle

diger

gruplardan ve bireylerden daha yuksek

performans gosterirler (Cetin, 1998:2). Takimlar, her duzeyde uyelerine ortak bir
amac, baghhk saglamak, orgutun icinde fonksiyonel bir butun olusturmak amaciyla
olusturulan

birlesmeler

olarak gormek

de mumkundur.

Takim

cahsmalannda

uyelerin farkh alanlarda ihtiyaclan olmasma karsm, her bir uye bir digerinin teer-Ube
ve gucune takim olarak daha guclu olmak ve daha etkili olmak amaciyla gereksinim
duyar. Takimlardaki bu karsihkh ahsveris takimlann uzun sureli olmalanndaki en
onernli etkenlerdendir.

Katzenbach ve Smith'e (1993:54) gore ise takim, "belirli bir

amac ve performans hedefleri cercevesinde toplanrms ve birbirlerini karsihkli olarak
sorumlu tutan bir bakis acisma sahip ve birbirlerini tamamlayici yetenekleri olan
kucttk bir grup insamdir" tammi bu konuda yapilrms bir 90k tamrm kapsamaktadir.
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1.8.2.Takimlarm Olusum Siireci

Dyer (1977:12). Takim olusturmarun, takim cahsmasim gelistirmek ve grup
verimliligini
yapilmasi

arttirmak

gerekenleri

icin kullamldigmi

belirterek bir takim olusturulmasmda

su sekilde ozetler: "Grubun

problem

cozme yetenegini

gelistirme, uyelerin aralannda mevcut bireyler arasi surtusmelerini giderme ve onlan
belirgin amaclar dogrultusunda birlestirme" ancak bu sekilde bir grup, takim haline
donusebilir,

Takimlann olusum asamalanni bes bolumde incelememiz mumkundur:

J-Kurulusr

Uyelerin

birbirini tamma ve anlamaya basladigi

asamadir. Uyeler

kendilerinden neler beklendigini sorgular. Bu asamada belirsizlik hakimdir. Gayri
resmi liderler uyelerin birbiriyle tamsmalan ve ortaya atilan bazi konularda fikir
alisverisinde bulunmalanm saglar,

2-Kan~ikhk ve Karmasa: ilk asamada yasanan zorluklar bu asarnada atlatilmistir.
ilk catisma ve anlasmazhklar bu noktada gorulmeye baslanir. Takim ici gruplasmalar
olusabilir, takim kurallan

sorgulanarak catisma yaratilabilir.

Bu asamada takim

liderinin on plana 91k1p belirsizlikleri cozmesi gerekmektedir.

3-Bi~imlenme: Uycler arasmdaki

catismalann

dindigi

ve uyumun

saglandigi

asamadir. ilk asamadaki gayri resmi liderin yerini takim lideri ahr, Uyeler arasmda
takimm kural ve isleyisi aciga kavusur, fikir birligine vanhr.

4-Ba~arma: Bu nokta sorunun cozumu ve sonuca goturen yollann saptamp uyelerin
birbirleriyle isbirligi icinde cahstig: asamadir. Bu noktada liderin amaci takimlardan
en yuksek performam saglamaktir.

5-Dagdma: Belirli gorevler amaciyla olusturulan
ya~an1r.-r1edeflere

utasrlrmsve

uyeler arasmdaki

takimlarda

dagilma

bag kuvvetlenmistir,

asamasi

Bu asamanm

ardmdan liderler bir toplanti ile takimm ornrunun bittigini aciklarlar (Eren, 1998 :3 71 ).
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Bu asamadan soma takimm sorununun tespiti ve problemin nedenleri analiz
edilir. Sonrasinda

eylem plam yapihr ve uygulamaya

gecilir, Surecin sonunda

sonuclar turn takim uyeleri tarafmdan degerlendirilir, cozum yollan yerine getirilip
uygulamr ve takrm cahsmalanna devam ederek gelisimini surdurur (Eren,1998 :371).

Schermerhorn

& Osborn (1997:45)'e

gore ise takim olusturma surecini,

takim cahsmasiru veya grup verimliligini arttirmak amaciyla, bir grubun isleyisi
hakkmdaki veriler ve yapilan analizlerin uzerine planlanmis ve birbirini takip eden
aktiviteler

zinciri olarak tammlar.

verimliligi

degerlendirilir

Ayru zamanda

ve gelecekte verimliligi

bu surec icerisinde
arttirmak

takimm

ya da problemleri

gidermek icin neler yapilacagi ile ilgili kararlar ahmr.

1.8.3. Taklm Tiirleri

Takimlar en basit bir bicimde amaclanna

gore smiflandmlabilmektedir.

Amaclanna gore takimlar uc'e aynlmaktadir, Bunlar (Ozkalp ve Kirel, 2001 :277):

1-Sorun coziicu takimlar,
2-0tonom cahsma takimlan veya kendi kendilerini yoneten is takimlan,
3-Kar~ihkh fonksiyonel takimlardir,

Soz konusu takimlar su sekilde gorsellestirilebilirler:

Sorun Cozuct;
Takim

Otonom Cahsma
Takimlan

Karsihkli Fonlsiyonel
Takim
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1-Sorun <;ozilcil Takimlar:

Sorun cozucu takunlar, genelde aym bolumde cahsan bes ile on bes kisiden
olusur. Bunlar hemen her hafta birkac saatligine bir araya gelerek isin kalitesini,
etkinligini, cahsma ortanum tartisirlar. Takim uyeleri arasmda calisma sekilleri ve
yontemleri konusunda fikir ilretmekte veya bazi gorusleri paylasmaktadirlar.

Ancak

bu takimm urettikleri fikirleri uygulatma gibi bir yetkileri yoktur. Yalmzca onerilerde
bulunurlar. Sorun cozucu takimlara en iyi ornek kalite cernberleridir. Cemberler
cozum uretrnek, sorunlarm nedenini arastirmak, kalite problemlerini, cesitli sorunlan
tartismak icin duzenli olarak bir araya gelen ve sorumluluklan
cahsandan olusan calisma takimlandir.
kullanarak

cahsma

ortammm

paylasan 8-10

Cemberler kalite yonetimi tekniklerini de

iylestirilmesi

icin gerekli

faaliyetleri

yuruturler,

orgutun gelismesine ve kalkmmasma katkida bulunurlar ve bireylerin yeteneklerini
gelistirir (Ozkalp ve Kirel, 2001: 277).

Ucretler, toplu sozlesmeler, kisisel olaylar ve pirim sistemleri gibi konulann
dismda kalan cahsanlann etkinlikleri ile ilgili butun konular etkinlik alanlanna girer.
Bu tip takimlann
duzeltrnekten

temel cahsma yontemi deneysel

90k hatalann

nedenlerini,

olup, hatalann

9ozilm yollanm

sonuclanrn

bulurlar. Bu yonetimi

uygularken de butun olgulan, bilgileri ve verileri toplar, bir araya getirir ve bu
cahsmalarda

cozumler uretir (Guney, 1997:36). Sorun cozuct; takimlarda islerin

basanyla yurutulebilmesi icin tum taraflann sorumluluk almasi gerekmekte,
yonetimin ilgi ve destegi olmadan calismalann basanya ulasmasi mumkun
olmamaktadir (Dogan, 2000: 116).
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2-0tonom Cahsma Takimlan:

Sorun cozme takimlan,

birlikte cahsrna konusunda uygun bir yonterndir.

Fakat isle ilgili karar ve sureclerde isgorenleri tam olarak icine almadigi icin
yetersizdir. Otonom cahsma takimlan ise sadece sorunlan cozmekle kalmamakta,
cozumleri degistirip sonuclannda da tam bir sorumluluk ustlenmektedirler. Otonom
cahsma takimlan

genellikle

10-15 kisiden olusmaktadir.

Y apilan cahsmalar icin

ortak bir kontrol, i~ tammlan, calisma alanlan, ortak denetleme prosedurleri gibi
konularda karar alabilmektedirler.

Kendini yoneten takimlar uyelerini secebilmekte,

her uye digerinin basansirn degerlendirebilmektedir

(Ozkalp ve Kirel, 2001 :278).

3-Kar~ihkh Fonksiyonel Takimlar:

Karsihkli
alanlanndan

fonksiyonel

takimlar, bir isi basarabilmek

gelen fakat ayni hiyerarsik

duzeydeki

icin farkli cahsma

cahsanlardan

olusmaktadir,

Karsihkh fonksiyonel takimlar, farkli bolumlerden uyeleri bilgi ahsverisine
yoneltme, yeni fikirler uretme, kansik projeleri koordine etme acismdan etkindirler.
Gelisme surecleri zaman kullamrm acisindan etkin olmayabilmektedir. Cunku,
uyelerin cesitlilik ve kansikhlik iceren konular uzerinde tecrubeleri ve bakis acilan
farkh olan uyelerin arasmdaki olumlu iletisimi kurmakta zaman alabilmektedir
(Guven, 2000:63).

Takimlann birbiriyle uyumlu bir bicimde cahsmalan, genelde dort temel sarti
saglamalanna baghdir. Bunlar (Ozkalp ve Kirel, 2001 :281 ):

l-Yoneticiler etkin bir bicimde bu tur gruplara destek vermeli,
2-<;ah~anuyeler orgutun amacmi paylasmah,
3-Takimlarm lideri takimlanru etkin bir bicimde yonetmeli,
4-Grup uyelerinin birbirlerini tammalan, guvenmeleri icin orguttin kendisi
onlara zaman ayirmali, olanak yaratmahdir.

16

Bir orgutte takim calismasmm tasanmr yapihrken, takimlann nasil organize
edilecegine karar vermek gerekir (Erengul, 1997: 165). Okuldaki her bir sorun icin
ayn bir takim kurulabilecegi

gibi benzer sorunlar icin de ayrn takima gorev

verilebilir. Ornegin, okul ici sorunlar, kutuphane kurulmasi, cevre duzenlenmesi,
derslerin

islenisinde

olusturulabilir,

teknolojiden

yararlarulmasi

vb.

konularda

bir

Bir okulda ayni anda cahsan onlarca takim kurulanbilir

takim
(MEB,

1999:154). Fakat takim uyelerinin kurulacak olan takimm avantaj ve dezavantajlanm
bilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde takimlardan beklenen etkinlik ve verimlilik
elde edilemeyebilir.

1.8.4. Taknn Cahsmasmm Avantajlari

Bir kurumu takim cahsmasina yonelten bazi avantajlar soz konusudur. Cesitli
arastirmaci ve yazarlara gore takim cahsmasmm avantajlan soyle siralanabilir:

l-Takim ve bireyler icin gercekci, ulasilabilir hedefler koyulabilir. Bireyler bu
hedeflere ulasirken kendilerini gelistirebilirler.

2-<;ah~anlar ve isverenler, hedefe ulasmak icin birbirlerine destek olurlar.

3-Takim uyeleri birbirlerinin ozelliklerine saygi duyarlar ve 9ah~mal~nnda gucluk
ciktrginda elbirligi ile cozumlemeye cahsirlar.

4-Takimlarda

gerceklesen

iletisim aciktir. Yeni fikirlerin

gelismis cahsma yontemlerinin

uygulanmasi,

problemlerin,

ifade edilmesi,
kaygilann

daha

acikca ve

etrafhca tartisilmasi saglamr,

5-Taklm uyelerinin
etkinlik saglarur.

uzmanhklan

sayesinde problemlerin

cozurnunde

daha fazla
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6-Taklmlarda

performans

geri bildirimi daha anlamhdir.

Cunku takim uyeleri

kendilerinden beklenenin ne oldugunu bilirler ve performanslanm

bu beklentiler

dogrultusunda izleyebilirler.

7-Takimlarda catismalar ve anlasmazhklar, insani bir tepki ve yeni fikirler icin firsat
olarak gorulmektedir.

A91k tartismalar

sayesinde sorunlar fazla yikici olmadan

cozulmektedir ..

S-Takrmlarda uyelerin bireysel ihtiyaclanmn tatmini ile grup uretkenligi arasmdaki
denge kurulmaktadir.

9-Takimlarda uyelerin ve bir butun olarak takirrun performansi takdir edilmektedir.

1 O-Tak1mlarda bireylere
verilmektedir.

yeteneklerini

deneme

ve fikirlerini

uygulama

firsati

Bu digerlerini de harekete gecirrnekte ve daha yuksek performans

sergilemelerini saglamaktadir.

l l-Takim

uyeleri,

disiplinli

cahsmarun

onemini

kavrayabilirler

ve

takim

standartlanm yakalamak icin davraruslanru ayarlayabilirler.

12-Takimm etkili cahsmayi ogrenmesi, kurumlar arasi iliskiyi gelistirmekte, toplam
verimi ve kaliteyi artirmaktadir.

13-Takim halinde cahsmak, yaraticihk ve enerjiyi artmr.

14-Takim cahsmasi, insanlann isten daha fazla hoslanmalanm

saglar. Takim uyeleri

cahsmalann sonuclanm gordukleri icin basan duygusunu tadarlar. Bu duygu uyeler
icin manevi bir oduldur. Bu oduller uyelerin bir yere ait olma duygusunu, basan
duygusunu
arurmaktadir,

ve kendini

gerceklestirme

duygusunu

gelistirmekte

ve uretkenligi
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15-Takim cahsmasi, etkinlik artist saglayabilir, Insanlar surekli isbirligi ve iletisim
halinde isleri planlayip yuruttuklerinde, isin organize edilme bicimini, bilgi ve fikir,
sonuclann akismi, etkinliklerin birbirleri uzerindeki etkilerini gelistirmek icin farkh
yollar bulabilirler.

16-Bazen hedefe ulasilmasmm tek yolu takim calismasidir. Bu tam anlamiyla bir
avantaj degildir. Ancak, takim cahsmasmin
edilmesi

gerektigine

iliskin

tartismalarda,

hangi durumlarda,
bazen

secme

nerelerde tercih

sansmm

olmadigi

unutulmaktadir. Bir konser, bir oyun, takim cahsmasi olmadan gerceklesemez,

17-Bir orgutte takim olarak etkin cahsmayi ogrenmek, diger orgutlerde bir takim
olarak cahsmak icin iyi bir hazirhk olup, bu insanlarm kendilerini gelistirmeleri icin
iyi bir adimdir (Hardingham, 1997:16; Maddux, 1999:13; Dengiz,2000 :120).

1.8.5. Takim Cahsmasmm Dezavantajlari

Takim calismalanmn avantajlan oldugu kadar birtakim dezavantajlan oldugu
da bilinmektedir.

Takim

cahsmalanyla

ilgili en 90k bilinen

ve yaygm olan

dezavantajlar ise sunlardir:

l-Takimda

iletisim ve etkilesim becerilerini gelistirmek icin 90k fazla zaman ve

enerji harcamr. Sonucta i$ kotu etkilenebilir.

2-<:;:ah$anlar, takim cahsmasmm

zor ve kendi tarzlanna

aykm bulduklan

icin

cekinebilir ya da kiyida kalabilir.

3-Kurum icindeki takimlann
verebilir.

birbirleriyle

yansmalan,

kurumun

butunune zarar
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-l-Orgutteki yoneticiler takim cahsmasmi bir tehlike olarak gorebilirler. Cunku takim
cahsmasi basan saglarsa, yoneticinin gil<; ve statu kaybma ugrayabilecegini dusunur.

5-Takimm performansi degerlendirilirken uyeler arasmda dusuk performans gosteren
kisiler genel basan icinde saklanabilirler ve bu takim ttyelerinde, o uyeye karsi direnc
kaynagi meydana getirebilir. Aynca takim icinde yuksek performans gosteren kisiler
de sorun olusturabilir. Her iki durumda da takimin kendine ozgu tavirlar gelistirrnesi
zararh olur.

6-Tak1m cahsmasi

icin

uygun

odullendirme

yapilmazsa

takim

cahsmasmm

potansiyeli kisitlarur, Bunun anlami ise sudur: Eger orgutun resmi ve gayri resmi
takdirleri takim basanlanna

uygulanmazsa ve odul sistemleri takim performanslan

ile takim icerisindeki kisisel performansla cakismazsa, takim cahsmasimn potansiyeli
kisitlanacaktir (Hardingham, 1997:15; Weiss, 1993:27).

1.8.6. Takim Cahsmasmm Egitim Alanmdaki Onemi

Egitim, genel olarak; bireyin davramslannda
sureci olarak tammlamr,

degisme meydana getirme

Oguzkan (1993 :46) egitimi; "yeni kusaklann,

toplum

yasayismda yerlerini almak icin hazirlanirken, gereken bilgi, beceri ve anlayislar elde
etmelerine ve kisiliklerini gelistirmelerine yardim etmek etkinligi" olarak tammlar.

insanlarm buyuk cogunlugu resmi veya resmi olmayan gruplara uyedir. Bu
grup

cahsmalannda

bireylerin

davramslan

gruplan,

gruplarda

bireylerin

davramslanm etkilernektedirler, Bu da grup yasantismm ogrenmeyi destekleyici bir
arac oldugunu gostermektedir. "Orgutlerde gruplarm olusturulmasi ve gelistirilmesi,
hem grup ilyelerin bilgi, beceri ve sorun cozme yeteneklerinin gelismesine hem de
grubun butunluk icinde davraruslanrun degisimine yol acacaktir, Orgut gelistirme
etkinligi bunyesinde yer alan grup gelistirme etken bir verimlilik artirma yonternidir.
Grup icindeki uyelerin sergiledikleri davrams bicimleri de grubun basansmi etkiler"
~ (Tilrkrn:en, 1~94·:-87}. ·
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ilkokul yoneticisinin birlikte cahstigi kumeler, ogretmenler ve ogrenci velileri
olabilecegi gibi, ust makamlardaki kimseler de olabilir. Bu topluluklann

hepsinin

okul sorunlan hakkmda yeterli bilgileri olmadigi hallerde onlara bilgi verecek olan
okul mudurudur. iyi bir onder olan okul yoneticisi, butun bu tur topluluklann sevgi
ve saygismi kazamr (Binbasioglu, 1988: 72).

Egitim orgutlerinde verimliligi en ust seviyelere cikarabilmek

icin takim

cahsmalannm ihtiyac oldugu sezilmektedir. Konu ile ilgili literaturler incelendiginde
" Yonetimde Takirn Cahsmasma Onem Verilmesi" egitimde toplam kalite yonetimi
ilkeleri

arasmda

olusturabilmek
duzeylerinde

yer
icin

ve

kullamlabilmesi

almaktadir.
takim

karar
gerekir.

"Etkin

cahsmasmin

verme,

bir toplam

kalite

yaygmlastmlmasi

problem

cozme

Takim cahsmalannm

yonetirn
ve

kurumun

asamalannda

tum islevlere

kulturu

etkili

tum
olarak

yaygmlastmlmasi,

akademik ve destek personelin tumunu kapsamasi gerekir. Akademik ve destek
personelin hiyerarsik duzeylerdeki aynmi, takim calismasmm gerektirdigi sekilde
yayilmasiru engellediginden, ortadan kaldirmasi gerekmektedir" (Ensari, 1999: 101 ).

Ogrenmenin
surecine katihmuu
saglayabilmenin

kalici olabilmesi,
gerektirmektedir.

yolu;

dersleri,

bireyin kendi yasantisi

yoluyla ogrenme

Ogrencinin ogrenme surecine aktif katilirrnm
ogrencinin

katihmma

dayah

yontemlerle

islemektir.Grup cahsmasi yontemi ise; ogrencinin ogretmene etkinligine kanhmmi
saglayan yontemler arasmda onemli bir yer tutmaktadir,
ogrencilerin

kendi kendilerine

yaptiklan

Kaliteli grup cahsmasi

bir cahsma degil, ogretmen tarafmdan

desteklenen, tesvik edilen ve gelistirilen etkinlikleri iceren bir cahsmadir (Dervis,
Pektas, 1993:10).

Egitimde takim calismasirun kendiliginden olusabilecegi samhr, ancak takim
cahsmasi kendiliginden kolay kolay olusturulamaz. Organizasyonlarda
organize

edilmis

bircok takimm

olusturulmasi

gerekmektedir.

iyi isleyen ve

Egitirnde takim

cahsmasi, verimliligi maksimum seviyeye cikarmada bir aractir. Cagimizdaki egitim
orgutlerinde yapilan takim cahsmalanna,
bazi smav uygulamalanm

yilhkders programlarmm hazirlanmasim,

ve genel testleri ornek olarak verebiliriz. Okullarda takim
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cahsmalanna

ogretmenler kurulu toplantilannda,

smav komisyonlannda,

disiplin kurullannda, cesitli komisyonlarda, bazi ozel gun ve

kutlama programlannda,
\

planlama

yapihrken

etkinliklerinde

zumre snuf ogretmenleri kurulu,

simf ici ( egitim-ogretim) cahsmalannda

rastlamlmaktadir.

surekli

Oysa ki bu

olarak isletilmesi,

kurumun

ve sene basmda

cahsmalann
verimliligi

okulun

acismdan

tum
onem

tasimaktadir. Okullardaki takim cahsmalannda yonetici, ogrctmen, personel, veliler
ve ogrenciler

bulunmahdir.

Takimlar

amaca

gore

ogretmenlerden,

yardimci

personelden veya degisik gorev grubuna ait kisilerden olusabilir. Smif icerisinde
takimlar ogrencilerden de olusturulabilir; ancak takimlann rehberligini ogretmenler
yapmahdir. Takim cahsmalanm
kullanabilecekleri

ogretmenler odev hazirlamada,

grup cahsmalarda

icin, ogrenciler odev hazirlarken veya cesitli simf aktiviteleri icin

ogretmen destegi ile takim cahsmasina yonlendirilmelidir (Cafoglu, 1996:72-73).

Uyeler birbirlerine inanmah ve guvenmelidir. Boyle bir ortam saglanmadigi
surece okullarda cahsanlar bu cahsmalara yonlenemezler. "Takim cahsmasi, basan
icin bireysel yeteneklerini takimm emri altma veren bireyler tarafmdan yapilan istir,
Farkh farkh yetenekleri olan bireylerin biraraya gelmesinden dolayi, catisma ortaya
cikabilir. Okullarda kurulan

takimlarda dusunce uretrneye ve oneri gelistirmeye

yonelik bir catisma olmahdir, Arna catisma hedefe yonelik, cabalan engelleyecek
tureden olmamalidir.

Takim uyeleri grupta basansizhk oldugu zaman birbimi

suclamamah, acik ve durust haberlesmeden aynlmamahdir (Harwey, 1982: 248).

Okul takimlanndaki

cgretmen

ve yoneticiler

rollerini gerceklestirdikleri,

taknn icerisinde nasil davranacaklanm bildikleri surece basanh olurlar. "Okullardaki
tum cahsanlann karar alma ve sorun cozme surecine katilmalanyla ortak sorumluluk
olusur, yaratici

fikirler

ortaya cikar, iletisim, motivasyon,

ogrenme, disiplin konulannda
kaldmlabilir" (Unal, 1998:296).

var olan ya da olabilecek

surekli gelisme ve
tum engeller ortadan

(
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Takim, baskalannm ogrenmesi cercevesinde ve organizasyonun ihtiyaclannj,
gore,

ogrcnmenin

incelenebilecegi

a91klanabilecegi,

ortam

saglar.

denenebilecegi,

Organizasyonda

kalitenin

ayiklanabilecegi,

ve

geli~tirilebilmesi

icin

herkesin destegi ve katkisi gereklidir (Cafoglu, 1996:79).

Cafoglu'nun

Miller ve Daver (1992:15)'den

aktardigina

gore egitimde

kaliteyi insa etmek icin takim cahsrnasinm basansmi su basliklar altmda toplamak
miimki.indilr:

a) Kaliteli ogrenme icin sorumlu olma,
b) Ogretmenlerin

ogretme

ve ogretme

d1~1 zamanlan,

malzemeler

ve

kullamlan alanlarla ilgili ortak sorumlu olmasi,
c) Izleme, degerlendirme ve gelistirme icin vasita olmak,
d) Sartlann iylestirilmesi icin gerekli degi~kenlerle ilgili bilgilerin yonetime
iletilmesinde aktif rol oynarnadrr. Takim degiskenlerin teklif edilmesi ve
yapilmasi icin gucla bir aractir. Takim sadece bilgi toplmak icin bir arac
olmamahdrr. Takim topladigi bilgileri ogrenenlerin fosatlanm iylestirmek
icin de kullamlmahd1r.

Takimlann olusturulmas. kolay degildir. Bunun icin belli bir zamana ihtiyac
vardir. Okullarda takimlar sadece ogretmenlerden

olusur diye bir kural yoktur.

Aksine takimm olusmasina veli ve cevrenin katilmu ne kadar 90k saglarursa basan o
kadar yukselir,
fonksiyonel

Burada

uyeler

dikkat edilecek husus, gorevleri

bulabilmektir.Bir

fonksiyona gore ogretmenlerden

egitim

kurumunda

en iyi basarabilecek
bir takim,

yuklendigi

olusurken, bir digeri yardimci personelden,

bir

digeri de degisik gorev grubuna sahip kisilerden olusabilir. Bir simf icerisinde
takimlar

ogrencilerden

olusurken,

butun

takimlann

yonlendiriciligini,

yol

gostericiliginl ve rehberligini ogretmenle- yapacaklardn (Cafoglu, 1996:80).

Bugun egitim

kurumlanm1zdaki

uygulamalara

baktigtrmz

zaman takim

~ - cahsmasin, -krnmi=0larak gomiek mtlmkun, fakar istenilen ve arzulanan boyuita takim
cahsmasmdan

soz etmek imkans1zd1r.Tak1mlar milkemmel bir sekilde kurulsa bile
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belli bir sure sonra ihtiyaca yeteri kadar cevap vermedikleri

gorulecektir, Bunun

icindir ki takimlann ve organizazyondaki butun fertlerin guclendirilmeleri

gerekir.

Bunlar degisen ve gelisen diinya sartlan icin her zaman gerekli olmaktadir. Bunun
icindir'

ki

takimlann;

Yonlendirmeye, Bilgiye, Kaynaga, Destege

ihtiyaclan

vardir (Cafoglu, 1996:81)

Karara Kanlmanm Onemi

1.8.7. Okul Yonetiminde

Olumlu
yaratildigi
gerekir.

davramslann

kazaruldigi,

okul orgutlerinin
Demokrasinin

katihmi

ogretildigi

toplumsal

degerlerin

aktanldigi

saglamada diger orgutlerden
bu

kurumlarda

icinde

ve

onde olmasi

banndirdigi

butun

isgorenlerin ve ogrencilerin demokrasiyi ogretirken ve ogrenirken yasamalan, tutarh
bir egitimin geregi olarak dusunulebilir. Bu cahsmanm amaci olan ogretmenlerin
karara

katilma

durumunun

belirlenmesi,

okullardaki

orgut

ici demokrasinin

incelenmesi ve bu dusuncenin, demokrasinin ogretildigi en onemli kurumlardan biri
olan okullann
sonucudur.
buyuyen

orgut ici demokrasinin

Kurt Lewin tarafmdan
bir cocugun,

etmedikleri

demokratik

gorulmustur.

ogrencilerine
yonetim,

gundernine

demokratik

demokratik

sonuclanndan

yapilan bir arastirmada
kurallarla

Demokratik
tavir
yonetim

sokulmaya

yonetilen

bir ortamdan

kazandirmalanm
biciminin

temel

cahsmasirun

otokratik bir ailede

oyun gruplanm

uzak
beklemek

bir

tercih

olan ogretmenlerin,
zordur.

Katilmah

gereklerindendir.

Karann

etkilenen, o konuda uzmanligi olan kararlan uygulamadan sorumlu

olan ve sonuclanndan etkilenen herkesin karara kanlmasmi ongormektedir (Mc Pike,
1987:14).

Dunyanm degisen sartlannda, organizasyonlarda cahsanlan yonetime katma,
is cevresinde kendisini "ev halkmdan" sayma, uretim isleminin butun safhalannda
kendi varhgirn da musahade etme sayesinde ancak uretimde veya ciktida kaliteden
soz etmek mumkun olur. Demek ki toplum duzeyinde bireyi calisma hayatmda
ya6ancila~fannalctankurtarmakve
icin, orgutlerde kararlann

calrsrna hayatuunbir parcasi olmasmi saglamak

almrnasmi ve uygulanmasim,

yapilan isin kontrolune
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katilmasim gerceklestirrnek

gerekmektedir. Kisaca, "orgutlerde yonetime katilma"

seklinde belirtecegimiz ve XIX. Yuzyihmn ilk yansmdan beri sosyal literatilrde yer
almaya baslayan bu mesele terim olarak kullamlmaya baslarmstir (Turan, 1972:3).

Orgutsel karar almada personelin katihmim saglamak su bakimdan onemlidir.

a) Kararlarm niteligi yukselir,
b) Cahsanlann

katihrm orgutsel liderin kararlanna

iliskin enformasyon

saglar,

c) Orgut cahsanlanmn

uzmanhgmm,

yoneticiliginin,

girisimciligin

ve

fikirlerin kullamrm artar,
d) Hizmet ve verimlilik artar,
e) Personel hareketliligi (giris - 91k1~) is stresi ve catisma azahr
(Aytac, 2000 :99).

Aytac'm "Okul Merkezli Yonetim" olarak adlandmldigi bu sistem, yalmzca
ogretmen degil, veli ve ogrencilerden karar surecinde etkili olmasidir.

Yine Aytac'm Oswald ve White'dan aktardigina gore ogretmenlerin karar
sureclerine katilmalanmn su yararlan vardir,

a) Yuksek moral,
b) Okula baghhgm artmasi, ise devamsizhk ve isten aynlmalarm azalmasi,
c) Kararlann niteliginin ve etkinliginin artrnasi,
d) Buyuk olcude degisimin kabullenilmesi,
e) Isbirliginin artmasi ve catismanm azalmasi,
f) Daha etkili bir sekilde disiplin saglanmasi,
g) Daha etkili bir sekilde ogretmenlerin bilgilendirilmesi,
h) Okul icinde ogrctmcnler arasmda iletisimin artrnasi,
i)

''JT

Ogrenci motivasyonunun yukselmesi,
Nitelikli otretmenferi okulda tutacak ve digerogretmenleri
ozendirici hizmetlerin artmasi,

okula cekecek

25

k) Okul ikliminin iylestirilmesi,
1)

Ortak karar almaya yonelik baghhgin yukselmesi,

m) Ogretmenler ve yoneticiler arasmda karsihkh iliskilerin artmasi.

Ogretmenler ozellikle butce odenekleri egitim programlan, ogrenci disiplini,
okul cevre iliskileri konulannda

karara sembolik katihmdan

katilmak istemektedirler.Ogretmen

ziyade aktif olarak

sadece kendi smifuun yonetiminden

olmamn yam srra okul cevresinin

sekillendirilmesine

sorumlu

kanhrru; okulun vizyon,

misyon ve temel degerlerinin belirlenilmesinde

etkili olmak istemektedir (Aytac,

2000: 105-107).Amerika

yeniden yapilanma

Birlesik Devletlerinde

calismalannm

temel kavramlarmdan biri olan Okula Dayah Yonetim "okulla ilgili her turlu karann
okulda almmasi" olarak tarumlanmaktadir (Ozdemir,1996:26).

Okulda karara katilmanm,

yeniden yapilanma cahsmalanrnn

temel ogesi

olarak kullamlmasi dikkat cekicidir. Grup kararlan, astlan karara katmanm ve yetki
dagitmumn en etkili yonetimidir. Okulda kararlann grupla olusturulmasina

diger

orgutlerden daha 90k gereklilik vardir, Cunku okul toplumsal boyutu guclu, yaprsi
gevsek bir orgutlenmedir (Acikahn, 1994:61-62). Demokratik bir orgutte alman bir
karardan etkilenen kimselerin bu kararda soz sahibi olmalan gerekir. Gercekte butun
orgut uyeleri farkmda olmasalar da verilen kararlan etkilemektedirler.

Yonetimde

her bir sey, orgut ortammda karmasik insan iliskilerinden etkilenir (Aydm,1994:127).

Bir egitim orgutunde genis bir katihrmn saglanmasi yerinde olur. Personelin
niteligi buna uygundur. imkanlar saglandigmda, ogretim elemenlannm
kararlar

verebileceklerine

inanilmahdir.

Karar

vermeye

katihm

da saghkh
yolu

ile

ogretmenlerin

ve okul yoneticilerinin mesleksel nitelikleri gelistirilebilir Aydm'm

Tannenbaum

ve Masserik'den

aktardigina

gore bir okul yoneticisinin

etkileme

gucunun gercek kaynagi, yetkilerin kullarus biciminin orgut uyelerince kabul edilmis
benimsenmis

olmasidir.Saghkh

bir katihm gerceklestirildikce

ihtiyac duyulur (Aydm,1994: 128).

denetime daha az
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Karar surecine katilma, egitim yonetiminde ozellikle gereklidir; cunku egitim
orgutleri daha sosyal ve toplu olup, kararlann
(Bursahoglu,1987:142).
gerektirmektedir.
katilmahdir.

Etkili okul, saydam ve katilmah bir yonetim olusmasim

Ogrctmenler

Ogretmenlcr

koyacaklardir

temel hirer karar orgam olarak karar surecine

almmasmda katkida bulunduklan

kararlan uygulamaya

(Bale 1, 1993: 54 ). Egitim orgutlerinde kararlan uygulamaya aktaran

okul yoneticisi ve ogretmenlerdir.

Bu sebeple egitim orgutlerindeki

basanli bir sekilde uygulamaya aktanlmasi,
yoneticisi

etki alam da bu derece genistir

ve ogretmenlerin

bu karann

uygulayici durumunda bulunan okul

karara katilmasim

zorunlu

hale getirmistir.

Okul

yonetiminde karara katihmm en onemli ozelligi, ogretim sureclerinin iyilestirilmesi
ve daha objektif kararlar almaya dayah olmasidir. Ogretmcnlerin karara katihmiyla;
yoneticiler aynntilar hakkmda karar verme yukunden kurtulur, egitim hizmetleri
cabuk yurutulur,

alanlannda

uzmanlasma

geliseceginden

yonetimsel

kararlarda

rasyonellige ulasir (<";elik,1986:23).

1.8.8.Takim Liderinin Gorev Ve Sorumluluklari

Takim oyununda basanh olabilmek icin lidere ihtiyac duyulur. Lider onde
gider, gidilecek yolu gosteren kisidir. Kutuplardaki kizaklan ceken kopeklerin en
onunde

giden

veya

gocmen

kuslann

k1~1

gecirmek

uzere

sicak

ulkelere

yolculuklannda onlara yolu gosteren onculer gibi yasarmn her alamnda lidere ihtiyac
duyulur (Yamak,

1998:294). Lider "kendisi"

olabilendir,

ozguldur, baskalanrun

deneyimlerinden yararlamr, etkilesir, ogrenir fakat kimseyi taklit etmez. Degirmenin
surekli tasima su ile dondurenler lider olmazlar (Erten, 1999: 16). Lider, adaylar
arasmdan, kurum hiyerarsisindeki

statusune ya da hizmet suresine bakilmaksizin,

takimm o andaki o calisma konusuna iliskin sorunlar, gorusler ve eylemlerde, takima
yol gosterebilme yeteneklerine bagh olarak belirlenir. Bazi takimlar icin, bu liderlik
rolu takimm yasarni suresince bir veya iki kisi tarafmdan

yurutulebilmektedir.

Burada kilit nokta, liderinin liderlik rolunun emir verici veya denetleyici olmaktan
90k, kolaylastmci, yetistirici ve gelistirici olrnasidir (Ensari, 2002: 108).
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Ogretmenler, yoneticiler, ogrenciler ve aileler arasmdaki iliski hiyerarsik bir
anlayis uzerine bina edildiginde,

kurulusun gelisimini

sahiplenme

yonunde bir

anlayis basanh olamaz. Ornegin bir mudur, kolejin danisma surecini gelistirmek
amaciyla bir ekip davet eder. Grup butun bir yaz boyunca karsiliksiz cahsir, grubun
uyeleri surec boyunca enerjilerini, coskulanru ve yaraticihklanm

istenilen sonuca

ulasmak

ekibin onerdigi

amaciyla

ortaya koyar. Ancak surec sona erdiginde

degisiklikleri duyuran mudur "biz" yerine "ben" zamirini kullamr. Tek bir hata ile
mudur kurulusu degil de kendini yuceltmek istedigini acik bir sekilde gostermistir,
Liderlik ve gelisim, gucten 90k bir vizyon anlayisi ve isbirligi ruhu uzerine
kurulmahdir (Langford vd, 1999: 177).

Goffe ve Jones liderlerin bilinmeyen 4 yeni ozelligi oldugunu vurguluyorlar:

l .Liderler, bilincli bir sekilde zayif yanlanm da gosterirler.
2.Liderler,

dogru

zamam

ve

hareketi

secmek

icin

agirhkli

olarak

sezgilerinden yararlamr.
3.Liderler cahsanlanm empatiyle yonetirler.
4.Liderler, farkhhklanm one cikanr (Arat, 2000:32).

Lider, insanlarla iliskilerinde dogal ve durust, gayret I sevk duygusunu ileten
ve orgutun vizyon ruhunu yaratan insandir. Fakat takim liderleri, aym zamanda etkin
yonetici olmahdir. Takimin dismdaki cnemli oyuncularla ve turn takim uyeleriyle
iletisim kurma yetenegine sahip olmahdirlar (Kececioglu, 2000:45).

Liderler, iyi organize olmus ve takimm belirlenen hedefler dogrultusunda
organize olmasim saglayacak kabiliyette olmahdir. Iyi bir lider, organizasyon icin
ilerde olusabilecek

avantajh

durumlan

avantajh

durumun

gerceklesmesine

cahsmak

icin motive

etmelidir

simdiden gorebilmeli

ve istenen

(Maddux,

sonuclara

1999:26). Takim

ve cahsanlan
ulasmasina

bu

yonelik

liderinin amaclan,

hedefleri ve yaklasimlan uygun ve anlamh olmalidir, Takimdaki her bireye baghlik
ve guveri a~ifamalid1r.Takirn uyclcrinin yetenek -seviyelerini gelistirmeye ve bunlann
takimdaki bireylerle kaynasrna derecesini artirmaya cahsmahdir (Ergin, 2000: 80).
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Takim Lideri Nasil Basanh Olur?

1-0rtaya anlamh, net hedefler koymah
2-Kar~ihkh guven olusturmah
3- Sabirh olmah
4-Dst yonetimin destegini garantilemeli
5-Takim merkezli grup ve bireysel egitimi garanti altma almah
6-Kontrolti takima birakmah
7-Ytiksek performans standartlanm belirlemeli
8-Farkhhgm pesinde olmah
9-A91k fikirli olmah
1 O-Tak1m merkezli bir dil terimolojisi gelistirilmeli (Straub, 2002:51-58).

Takim Liderinin Gorev ve Sorumluluklan:

Takim liderinin gorevi; takim nyelerinin duzenli bir tabanda karsilastiklan
uretim ve kalite problemleriyle

ugrasabilecek duzeyde yetenege ve bilgiye sahip

olmasi icin gerekli faaliyetlerde bulunarak, takimm kendi kendine yeterli olmasim
saglamaya

cahsmaktir. Takim liderinin resmi gorevleri; uretim hedeflerini ise

sahiplik problemlerini inceleyerek takim cahsmasimn gelismesini saglamak, teknik
problemlerin cozumune yardimci olmak, etkili olabilecek uzun donemli planlama
faliyetlerini gerceklestirmek

ve takim uyelerinin problemlerini

dinleyerek onlara

yardimci olmaktir (Ergin, 2000:77).

Takim liderinin genel olarak resmi gorev ve sorumluluklan ti9 degisik bashk
altmda toplanabilir. Bunlar:

l-Uretim sureclerinin planlanmasi,
2-Personel ve yonetim,
3-Egifim ve geli~m-e (Ergin,-'.:W00:78):
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BOLUMII

n.cn.t ARASTIRMALAR
2.1. Yurt Ieinde Yaprlan Arasnrmalar
K.K.T.C.'de yapmis oldugum arastmna ve birebir gorusmelerde, bu konuda
bir cahsmaya rastlanmamistir. Bu nedenle hazirlanan bu cahsma K.K.T.C'de takim
cahsmasi ile ilgili hazirlanan ilk arastirmadir.

2.2. Yurt Dismda Yaprlan Arastirmalar

K.K.T.C. disinda takim cahsrnasi ile ilgili yapilan arastirmalar ise tarih
sirasma gore asagida belirtildigi gibidir.

Dervis ve Pektas (1993) "Grup Cahsmasimn Ogrenci Basansma Etkisine
Iliskin Ogretmen - Ogrenci Gorusleri'' adh cahsma ile grup cahsmasi yonetiminin
ogrencilerin basansi uzerineki etkisine iliskin ogretmen ve ogrenci goruslerini tesbit
ederek, karsilastmlmasi amaclanrmstir. Arastirma bulgulanna gore; ogretmen ve
ogrenciler grup cahsrnalarmdaki ogretmen-ogrenci ve ogrenci- ogrenci iletisiminin
ogrenmeyi kolaylasnrdigi basanyi olumlu yonde etkiledigi, ogretrnenlerin grupla
cahsma yontemi olarak grup tartismasim kullandiklan, ogrencilerin konusma ve
dinleme becerisi ile kendine guven ve sorumluluk duygusunu gelistirdigi, planh
cahsma ahskanhgi kazandirdigi, ortaya cikrmstir. Arastirmada aynca ogrctmen
gorusleri ile ogrencilerin gorusleri onemli bir farklilik gostermektedir, Ancak 90k az
olsa ogretmenlerin grup cahsmalannm basanyi olumlu yonde etkiledigi gorusum;
daha 90k benimsedikleri gorulmustur.
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Karaca

(1994) "Orgutsel

Takimlar - Takim Cahsmasi

ve Is Tatmini

Arasmdaki Iliskiyi Belirlemeye Yonelik Bir Arastirma" adh arastirmasinda kisilerin
uyesi bulunduklan calisrna takimlannm ozellikleri .ile ( orgutsel anlamda gercek bir
takim olup olmadigi ile) iliskilerden duyduklan tatmin duzeyi arasmda bir iliski olup
olmadignu arastmmsnr. Arastirma bulgulanndan elde edilen sonuclara gore kirk alti
cahsrna

takirm,

calistiklan

takimlann

ozellikleri

ile

is tatmini

acisindan

kiyasladigmda, aralannda istatistiki acidan anlamh bir iliskinin oldugu saptanmistir.
Cahsma takimlanmn uye sayisinm, is tatmini ile takim etkinligi arasmdaki iliskinin
duzeyini etkiledigi saptanrmstir. Takim uyelerinin birlikte cahsrna sureleri acisindan
i~ tatminini ve takim etkinligi arasmda anlarmh bir iliskinin olmadigi belirlenmistir,
Arastirma sonuclan genellendiginde, takimlann etkinlik duzeyi ile is tatmini arasmda
bir iliski oldugu gorulmektedir.

Pashiardis

(1994)

"Karar

Almada

Ogretmen

Katilimi''

adh cahsmada,

ogrerrnenlerin karar alma surecinde aktif rol aldiklannda, okulun toplam basansmm
artngim belirtmektedir. Aynca karar alma surecinde ogretrnenlerin aktif katihmiyla
turn sistemden yararlarulacagi

belirtilerek, ogretmenlerin

karara katihrmyla ilgili

goruslerini incelemistir.

Ozturk

(1996)

"Takim

cahsmada,

Cahsmasim

etkililik

Faktorler:

ve verimliligin

Sektorel

Arastirma"

adh

cahsanlann

orgutsel sureclere katihmda bulunmasim gerceklestirmede

rolu olan is takimlanmn

orgutsel

Etkileyen

artmlmasi

yapilmayan
ozelliklerinin

Arastirmada

orgutlerin;

icm

onemli bir

olusturulmasi ve etkili bir sekilde islev gormesini hangi

faktorlerin engelledigi ve bu engellerin nasil bertaraf edilebileceginin
amaclanrmstir.

Bir

otomotiv

sektorunde

orgutsel yapi , yonetim

belirlenerek,

takim cahsmasim

takim
tarzlan

etkileyen

cahsmasi

arastmlmasi
yapilan

ve cahsanlann
faktorlerin

ve

kisilik

neler oldugu

ortaya konulmaya cahsilrmstir, Arasnrmada karsilastmlan guruplar arasmda en fazla
gorti~ aynligirun

oldugu faktorotokratik

yontemdir.

Arastirma

sonucunda takim

calsmasi yapilan ve yapilmayan orgutlerde yoneticilerin otokratik yonetim tarzim
aalia yOKDenimsediKleri gortilmil~ttir: Arasurmada

yapilan orgutleide verinrli bir

takim cahsmasi icin olumlu orgutsel faktorlerden katrhmci yonetim anlayisi orta
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duzeydedir. Adil odeme politikasi faktoru arastirma yapilan orgutlerde ortalamanm
altindadir, Bu orgutlerdeki odeme poletikasmm cahsanlar tarafmdan tatminkar bir
nitelik arzetmedigi soylenebilir. Arastirma yapilan orgutlerde bicimsel yapmm ikinci
sirada engel niteligi tasidig: gorulmektedir. Arastirma bulgularma gore orgutlerde
verimli bir takim cahsmasmm gerceklestirilebilmesinde

en buyuk etkiye sahip faktor

gurubun bireysel faktorler oldugunu gostermektedir. Arastirma sonucunda; takimlar
uyelerine kendi katkilanna ihtiyac duyuldugu
duygusunu

yarattrgi

ve uyenin

kendini

ve sorumluluk

takim

basansma

alanlan

gerektigi

adayacagi

sekilde

yapilandmlmasi ortaya cikrmsur.

Y avas' m ( 1996) "Y onetimde Insan Y aklasmu ve Takim Cahsmasi" konul u
arasnrmasmda

ise

takim

cahsmasinm,

orgutun

canh

bir

sistem

meydana

getirilmesinden yola cikarak ele almabilecegi sonucuna varrmstir. Takim uyelerinin;
kendilerini,
atmosferinin

takirm ve takinun cevresini bir sistem biciminde
olusumunda

rol oynamaktadir.

takirrun islevini gerceklestirmeyeceginin,

gormeleri, takim

Birey takimdan uzak bulundugunda

bir arada bulunmanm

ortaya cikardigi

gucun farkmda oldugu anlasilrmstir.

Staniforth (1996) "Takim Calismasi ya da Bir Takimda Bireysel Cahsma"
adh arasurmasmda son zamanlardaki tartismalann ve orgutsel problemlerin cozumu
icin takim cahsmasim her derde deva olarak gorduklerini belirterek, takim cahsmasi
icin her seyden once uygun orgutsel sistemin olusturulmasi

gerektigi sonucuna

varrmstir.

Ingram (1996) "Performansla

Takim Cahsmasi Iliskisi" adh calismasmda,

takim cahsmasmm dogasmi ve anlamiru, performansla arasmdaki dogrusal iliskiyi
incelemistir.

Takim cahsmasirnn

gerektigini

savunan

Ingram,

kullamlabilecegini belirtmistir.

her seyden once dogru bir sekilde anlasilmasi
daha

sonra

yonetimde

performans

saglamada
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Celik (1991)
arastirmasmda
yonetim

"llkogretimde Karara Katilmada Ogretmenler Kurulu" konulu

demokratik bir yonetim tarzi ile yonetilen ogretmenler,

tarzi ile yonetilen

olduklan,

ogretmenlere

karara katilmanm

katilmanm

iylestirilecegi

gore kararlara

tum boyutlan

bir

orgutte,

arasmda

butun

otokratik

daha 90k katilmakta

bir iliski oldugu, karara ·

boyutlann

dikkate

almmasi

ve

gelistirilmesi gerektigi sonucuna varrmstir.

Kurtlar

(1997)

"lsletmelerin

Y eniden

Y apilanma

Sureclerinde

Ekip

Kurmamn Onemi ve Uygulamadan Ornekler" adli arastirmasmda, takimlann talep ve
mucadele isteyen uygulama baslattigr, rekabetci yapi getirmesi nedeniyle bunyesinde
dinamizm tasidigi.takimlann

cahsanlann i~ yasantisma anlamh ve saygm bir bicimde

katilim sagladrgi sonucuna ulasilrmsnr.
sahiplik

duygusuyla

saptanrmsnr.
aldiklan

baglandigi,

bunun onlan

ve cozdukleri

takimlann,

degisik

genellikle

cozulmez

motive

islerine ve urunlere

ettigi ve mutlu kildigi

icinde catismalann azaldigi gozlemlenmistir,

lsletme

kararlar

Aynca cahsanlann

cahsanlann
gibi

problemlerle
tecrubelerini

gorunen

ilgili
ve

problemlere

olarak

gurur

bilgilerini
yaratict

Cahsanlann
duyduklan,

birlestirdiklerinde

cozumler

urettikleri

belirtilmistir. Takimlann, aynca cahsanlar arasmdaki performansi olumsuz yonde
etkileyecek catismalara karsi, etkili mekanizmalar olusturduklan belirtilmistir.

Guney

(1997)

"Yonetimde

Grupla

Cahsma

Tekniklerinden

Takim

Cahsmalan ve Bir Uygulama Ornegi" adh yuksek lisans tez cahsmasinda, takim
cahsmasmm

yararlan ve karsilasilan sorunlann saptanmasi amaclanmistir. TUSA~

ve Arcelik A.~.'deki yoneticilerin arastirma kapsamma almdigr bu arastirmada elde
edilen sonuclar, takim cahsmalanmn

arastirmanm yapildigi her iki isletmede de

basanli sonuclar verdigini ortaya koymustur. Buna karsm yoneticilerin onemli bir
bolumu takim cahsmasimn

Turk insamnm yapisma uygun olmadigi ancak bunun

egitim ile asilabilecegini belirtmistir,

ilkogietTm \5kuflarinda takim ~r1~masmm uygulanma - duzeyini, OzeTliKlerini,~eksik

yonlerini, etkinligini ve diger hususlan degerlendirerek, okul yonetiminde yuksek
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takim cahsmalan hakkmda

performansh

bilgi vermeyi

Y aptig:

amaclarmstir.

arastirmada, egitim kurumlannda yuksek performansh bir takim olusturulabilmesi,

yonetici ve ogretmenlerin takim icinde olaylara dogru teshis koyabilmesi, uyum
yetenegi ve yetkinlik ile dogrudan iliskili oldugunu ortaya koymustur. Arastirmada
aynca ozel okullarda devlet okullanna gore, beklenen duzeyde olmamakla birlikte,
yuksek performansh takimlann kurdugu belirlenmistir,

Rees (1999) "Takim Cahsmasi ve Hizmet Kalitesi: Cahsma Katihrmmn

Simrlan" adh calismasmda, orgut cahsanlanrnn takim cahsmasi ve bireysel cahsma
bicimine karsi olan tutumlanm

incelemistir, Bunun yanmda kalite yonetiminde,

cahsanlann katihmmm artmlmasi ve yoneticilerin takim cahsmasina ozendirilmesi
metotlan uzerinde durmustur. Sonucta, orgut cahsanlanrun takim cahsmasma olan
inanclan yeterli bulunmarmstir.

Binici
Uygulamasi"
baslayarak

(2000)
isimli

"Egitimde

Toplam

cahsmasinda

takim

Kalite

Yonetimi

cahsmasi

ve Kalite

ortamlannm,

tum egitim ve ogretim kurumlannda uygulanmasmm,

Cemberi

ilkogretimden
kaliteli birey

olusum surecine katkida bulunacagim belirtrnis ve bu nedenle okullann isletrnelerle
iliski kurarak bu yonde bilgi akisimn saglanmasi gerektigini soylemistir. Aynca, ulke
sanayisinde soz sahibi bir 90k firmanm takim cahsmasmdan
nedeni

ile

uretim

yetistirilmesinde,

kurumlannm

istedigi

ozelliklere

yararlamyor olmasi

sahip

teknik

eleman

okullann takim cahsmasmi uygulamasmm, mezun ogrencilerin is

hayatma uyumu kolaylastiracagim belirtmistir.

Cetin (2001) "Ilkogretim Okullannda Takirn Cahsmasi Konusunda Ogretmen
Gorusleri"

adh yuksek

lisans tezi cahsmasmda,

takim calismasmm

kurumsal

verimlilige etkisi, okullarda takim cahsmalanmn uygulanmasi ve yoneticilerin takim
lideri olarak degerlendirilmesini
gorev

yapan

402 ogrctman

amaclarmstir. Canakkale il merkez ve ilcelerinde
ve 43 yoneticinin

arasnrma kapsamma

cahsmasmda, 1akfm 9alf$fuasmm yaranna yoneticit=eii"n ogretmenlerden
inandigi;

ogretmen

ve

yoneticilerin

ilkogretim

okullannda

almdigi

daha fazla

yapilan

takim
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calrsmalanmn _ okullarda
yoneticilerinin

takim

degerlendirilmesinde

yeterince
lideri

uygulanmadigi

olarak

yoneticilerin

belirlenmistir.

ogretmenler

puanlarmm

ve

Aynca,

yoneticiler

daha yuksek

okul

tarafmdan

oldugu, yoneticiler

kendilerinin daha iyi birer takim lideri olduguna inandiklan yonunde bulgular elde
edilmistir.

Gokbas (2001) "Egitimde Takim Cahsmasi
lisans tez cahsmasmda,
onemine

inanmalan,

vermeleri,

okul yoneticilerinin
yoneticilerin

yoneticilerin

ve ogretmenlerin

calisanlan

ogretrnenleri

ve Karara Katilma'' adli yuksek

karar

takim

karara katilmanm

surecine

cahsmasina

katmaya

imkan

yonlendirmeleri,

yoneticilerin ve ogretmenlerin takim cahsmasma istekli olup olmamalan ve takim
cahsmasmm
mesleki

onemine

deneyim,

sorunlarma

inanmaln

konu bashklannda

yas degiskenleri

arasmda

cevap almayi amaclarmstir.

okul turtt, mesleki kidem,

anlamh

farkhhk

Elazig il merkezindeki

olup

olmadigi

19 ortaogretim

kurumunda gorev yapan 67 yonetici ve 388 ogretmenin arastirma kapsamma almdigi
cahsmasmda, yoneticilerin takim cahsmasi ve karara katilmalan arasmda bir iliski
bulundugu, ogretmenlerinde

ise buna yakm ama biraz dusuk bir iliski belirlendigi,

mesleki kidem acismdan gene ogretmenler karara katilmarun onemine daha fazla
inamrken,

daha fazla inamrken,

daha ileri kidemdeki

ogretmenler

bu konuya

inanmadiklan, yoneticiler ise oldukca yuksek bir oranda karara katilmarun onemine
inandiklanru ifade etmislerdir,
oldugu gorusune

yoneticiler

Takim liderinin bilgileri paylasmada durust ve acik
katihrken

okullarda calisanlann performanslannm
ogretmenlerin

ogretmenlerin

bu goruse kanlmadiklan,

aym derecede takdir edildigi gorusune hem

hem de yoneticilerin katilmadiklan,

yoenticilerin

cahsanlan

takim

cahsmasma yonlendirmesi gorusune yoneticiler ve genel lisede cahsan ogretmenler
dusuk duzeyde de olsa katildiklan, meslek lisesi ogretmenlerinin kararsiz kaldiklan
belirlenmistir.

Gerek ogretmenlerin gerekse yoneticilerin mesleki kidem acismdan

takim cahsmasina istekli olduklan saptanmisnr.
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Kocabas ve Gokbas (2002) "Egitim Kurumlarmda Takim Cahsmasi'' adli
cahsmalnnda, okul

yonetici ve ogretmenlerinin takim cahsmasinm onemi

konusundaki dusunce ve goruslerini belirlemeyi amaclarmstir, Arastrrmanm
sonucunda yas, okul turu, kidem gibi alt degiskenlerine gore ogretmen ve
yoneticilerin gorusleri arasmda anlamh farkhhklar bulunmustur, Aynca egitim
orgutlerindeki demokratik ortam konusunda onemli problemler belirlenmistir.

Sumter (2003) "Orgutlerde Takim Calismasi Ve Performans Etkileri" isimli
arastirmasmm

sonucunda, takim

uyelerinin yuksek ve

dusuk performans

gostermesinin takrm iklimi boyutlan ile iliskisinin olup olmadigrru belirtmek isternis
ve bu amacla yuksek performans gosteren takim uyelerinin takim iklimi algilannda
yuksek degerler alma ihtimalleri var rmdir? Sorusuna yamt ararmstir. Sonucta, takirn
lideri tarafmdan yuksek performansh olarak degerlendirilen takim uyelerinin, takim
iklimi algilamalannda ozellikle ise yonelme boyutunda yuksek degerler verdigi tesbit
edilmistir. Sumter'in cahsrnasmda, takim iklimi alt boyutlan ve demografik
degiskenler arasmdaki iliski incelenmis ve cinsiyet degiskeni ile takim iklimi alt
boyutlan arasmdaki iliski incelenmis ve cinsiyet degiskeni ile takim iklimi alt
boyutlan arasmda anlamli farklar oldugu ortaya cikanlrmstrr. Yapilan analiz
sonucunda, takim uyeleri arasmda erkekler kadmlara gore ise yonelme boyutunda
daha yuksek degcrler alrmslardir.
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BOLUM III

YONTEM

Arastirmanm bu bolumu, arastirma modeli, evren, omeklem, veri toplama
yontemi, veri toplama aracmm gelistirilmesi, veri toplama aracmm uygulanmasi,
verilerin cozurm; ve yorumlanmasi alt bolumlerindcn olusmaktadir,

3.1. Arasnrma Modeli:
Arastirma, konuya ve amaclara uygunlugu nedeni ile tarama modeli ile
yapilrmstir. Arastirma, bulgulanna ait mevcut durumun ortaya konmasmda ve
verilerin cozumunde yararlamlan turn metodlar acismdan betimsel nitelik
tasimaktadrr. M.E.K.B. 'nm llkogretim dairesine bagh, ilkogretim okullann' da gorev
yapan yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasma yonelik gorusleri belirlenmeye
cahsilnustir. Bu sebeple anketimizi desteklemesi amaciyla gorusme sorulan
hazirlamp orneklem grubundaki yonetici ve ogretmenlerle gorli~Ullip onlann
gorusleri kayit edilerek degerlendirildi ve boylece arastirmaya bir nitel boyut
katilarak yapilan bu gorusme kayitlan ile arastirmamiz desteklendi.
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3.2. Evren:
Arastirmarun evreni Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'run

Lefkosa ilcesine

bagh 16 Ilkogretim okulunda gorev yapan 38 yonetici ve 264 ogretmen olmak uzere,
toplam 302 kisi olusturrnaktadir,

Evrendeki cahsma grubunda yer alan IIkogretim Okullan ile yonetici ve ogretmen
listesi Tablo" l "de verilmektedir.

Miidiir

16

Md.
Muavini
Savisi
1

2 Ataturk ilkokulu

28

3

1

10,60

3 Caglayan Cumhuriyet llkokulu

11

1

1

4,30

4 Gelibolu ilkokulu

12

1

'1

4,64

5 Necati Taskm Ilkokulu

18

2

1

6,95

6 9 Eylul ilkokulu

32

3

1

11,92

7 Sht. Dogan Ahmet llkokulu

19

2

1

7,28

8 Sht, Ertugrul Ilkokulu

37

4

1

13,91

38

4

1

14,24

10 $ht. Yal9m ilkokulu

8

----

1

2,98

11 Fazil Plumer Anaokulu

6

----

1

2,32

12 Gillen Yuzler Anaokulu

12

1

1

4,64

13 Lefkosa Vakif Anaokulu

8

----

1

2,98

14 Y eniyuzyil Anaokulu

7

----

1

2,65

15 Yenicami Okul Oncesi Egitim
Merkezi
16 Hisarustu Anaokulu ve Ozel
Egitim Merkezi

6

----

1

S1ra
No:

Ogretmen
Okulun Adi

1 Arabahmet Ilkokulu

9 Sht. Tuncer Ilkokulu

Sayrsi

Sayisr

1

I

O/o

5,96

2,32
6

----

1
2,32

264

22

16

100,00

Tablo. l : Evrende yer alan llkogretim Okullan ile yonetici ve ogretmen listesi
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3.3.0rneklem

Arastirmamn

orneklemi M.E.K.B. Ilkogretim Dairesi Mudurlugu'nun

16

ilkogretim okulunda bulunan 38 yonetici ile 264 ogrctmcn olusturmaktadir.Takim
calismasi ile ilgili 38 yoneticiye dagitilan anketin 22 adeti, 264 ogrctmene dagitilan
anketin ise 181 adeti olmak uzere, toplam 203 tanesi toplanabilmis ve orneklcm
grubuna girmistir. Nitel arastirmada amacli ornekleme yolu izlenmistir, Amach
omekleme
cahsilmasma

yeterli

bilgiye

sahip

oldugu

dusunulen

durumlann

derinlemesine

imkan saglamaktir (Yildmm ve Simsek, 2005). Bu sebeple amaca

uygun katihmcilarla, takim cahsmasina iliskin algilanm ogrenmek icin gorusmeler
yapilrmsnr. Gorusmeler 16 yonetici ve 16 ogretmenle gerceklesmistir.

Orneklem
Grubu

O/o

Arabahmet Ilkokulu

16

7,88

88,89

Ataturk Ilkokulu

20

9,85

62,50

Caglayan Cumhuriyet Ilkokulu

13

6,40

100,00

Gelibolu Ilkokulu

4

1,97

28,57

Necati Taskin Ilkokulu

21

10,34

100,00

9 Eylul Ilkokulu

20

9,85

55,56

Sht. Dogan Ahmet Ilkokulu

12

5,91

54,55

Sht. Ertugrul Ilkokulu

22

10,84

52,38

Sht. Tuncer Ilkokulu

21

10,34

48,84

Sht. Y alcm Ilkokulu

8

3,94

88,89

Fazil Plumer Anaokulu

5

2,46

71,43

Gillen Yuzler Anaokulu

13

6,40

92,86

Lefkosa Vakif Anaokulu

9

4,43

100,00

Y eniyuzyil Anaokulu

8

3,94

100,00

Y enicami Okul Oncesi Egitirn Merkezi
Hisarustu Anaokul ve Ozel Egitim
Merkezi

6

2,96

85,71

5

2,46

71,43

203

100,00

67,22

Okul isimleri

Tablo.2: Ankete katilan orneklem grubu dagihrm

Orneklem
Evren %

I
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3.4.Veri Toplama Teknikleri:

Arastirma.

icin

gerekli

bilgiler,

literatur

taramasi

yapilarak,

verilerin

toplanmasi ise anket ve gorusme formu ile elde edilmistir.

a) Anket yoluyla: Veri toplama araci olarak, Bekir TUNA'nm

"Takim

Cahsmasina Iliskin Yonetici ve Ogretmenlerin Gorusleri" isimli yuksek lisans tez
calislmasinda uyguladigi ve guvenirligi test edilmis "Takim Calismasi Anketi"
kullamlrrustir (EK.2).

b) Gorusme formu ile: Nitel cahsmada veri toplama yonterni olarak yan
yapilandmlrms gorusme formu kullamlrmstir. Hazirlanan gousme formu, formda yer
alan sorularm arastirma icin uygun olup olmadigim belirlernesi icin daha once nitel
arastirma yaprms kisiden uzman goril$il ahnrmstir (EK.3).

3.5. Veri Toplama Araclarr:

Arastirmada bilgi toplama araci olarak kullamlan anket ve gorusme formu
arastirmacilar ve uzmanlar !araf}~gan geli~tirilerek, ge.9erlilik ve guvenirliligi test

edilmistir,

3.5.1 Anket:

Anket
Universitesinde

arastirmaci,
yuksek

Bekir TUNA

(2003) tarafmdan

lisans tezi uygulamasmda

Eskisehir

gelistirilmis

uzmanlar tarafmdan test edilmistir. Yonetici ve cgretmenlerin

Anadolu

ve guvenirligi

takim cahsmasma

iliskin goruslerini belirlemede yeterli olup olmadigi ve genel olarak olcme aracmm
arastirmamn

amacma

uygun

olup olmadigma

odaklastmlan

uzman

gorusleri

__ sonucu~da bir takur; JQrular c;:11<:~nlarak _v~ ~a~lan _da _d~gi~J:irikrek, bir kontrol
sorusu ile birlikte 30 maddeden olusan veri toplama aracma son sekli verilmistir,
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Anketimizin

gecerlilik

katsayisi N=203.0,

ve

guvenirlilik

test

sonuclanna

gore

guvenirlik

Madde Sayisi = 30, Alfa= 0.9168 , Alfa degeri = 0.9168

> 0.80

oldugundan dolayi l 'den 30'e kadar olan maddcler oldukca guvenilirdir. Cunku
beklenen alfa degeri yaklasik olarak 0,80 ve uzerinde olmasi test icin olumlu bir
rakamdir.

Anket iki bolumden olusmaktadir,

Anketin birinci bolumunde

dort soru

maddesi yer almistir. Kisisel bilgiler olarak adlandmlan bu bolumde, , adaylann
cinsiyetlerini, unvanlanm, ogretmenlikteki kidemlerini ve en son mezun ,~lduklan
okullan belirlemeye yonelik soru maddelerine yer verilmistir.

Anketin ikinci bolumu, ilkogretim okullarmda

gorev yapan yonetici ve

ogretmenlerin takim cahsmasma iliskin goruslerini belirleme amacma yoneliktir. Bu
bolumde yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasma iliskin goruslerini belirleme
amacma yonelik 30 maddeye yer verilmistir. "Yonetici ve ogretmenlerin

takim

cahsmasina iliskin gorusleri" 5'li likert olcegi aracihgiyla toplanrmstir. Her madde
icin bes secenege gore yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasina iliskin gorusleri
belirlenmistir. Secenekler, "hie katilrmyorum" (1 ), "katilmryorum'{Z), "kararsizim

(3) "katihyorum" ( 4), "tamamen katihyorum" (5) seklinde degerlendirilmistir.

Likert olceginin agirhk ve simrlan asagida belirtildigi sekilde sayisallastmlrmstir.

Secenek

Aihrhk

Smirlar

Hi9

1

1.00 - 1.80

Katilrmyorum

2

1.81 - 2.60

Kararsiz

3

2.61 - 3.40

Katihyorum

4

3.41 - 4.20

Tamamen

5

4.21 - 5.00

Tablo.3.Likert Olcegi
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3.5.2. Goru~me Formu:

Arastirmaci tarafmdan hazirlanan gorusme formunda 6 soru yer almaktadir.
Bu sorular yonetici ve cgretmenlerin takim cahsmasi ile ilgili dusunceleri, takim
cahsmasuun faydalanmn ve sakmcalannm neler oldugu, okullannda takim halinde
cahsiyorlarsa ne tur cahsmalar yaptiklan, takim cahsmasinm karar alma surecine ne
gibi katkilanmn oldugu ve takim halinde calisirken yoneticilerin rolleri ne olmalidir
gibi sorulardan olusmaktadir (EK 3).

3.6. Veri Toplama Araclarmm Uygulanmasu

Veri toplama araci olan anket ve gorusme formu sorulan uygulamaya hazir hale
getirilmesinden
uygulanabilmesi

sonra

cahsma

yer · alan

yonetici

icin Milli Egitim ve Kultur Bakanhg'nm

Mudurlugu'ne basvurularak,
araclanrnn

evreninde

cahsma

evrenine

gerekli izin onayi ahnrmstir
uygulanmasi,

arastirmacmm

ve ogretmenlere
Ilkogretim

Dairesi

(EK. I). Veri toplama
kendisi

tarafmdan

yapilmrstir. Anketler okullara arastirmaci tarafmdan elden dagitihp toplanrmstir.
Anketin dagrtihp toplanmasi sirasmda tum okullara arastirmaci tarafmdan gidilerek,
okul mudurlerine

Ilkogretim

Dairesi Mudurlugu'nden

sunulmus, anketin amaci, yamtlanmasmda
tarihi ile ilgili bilgiler verilmistir.

dikkat edilecek konular ve geri toplama

Gorusmeler

katilimcrlarla birebir gerceklestirilmistir,

alman izin onay belgesi

ise kapah ve sessiz ortamlarda
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3. 7. Verilerin <;oziimlenmesi:

llkogretim

okullannda

gorev yapan

yonetici

ve ogretmenlerin

takim

cahsmasma iliskin goruslerini belirlemek icin duzenlenen veri toplama araclanna
verilen yamtlar, arastirmanm amaci dogrultusunda istatistiksel yontemler ve gorusme
sorulan

kullamlarak

cozurnlenmistir.

Verilerin

istatistiksel

cozumlenmelerinde

"SPSS 11.0 for Windows", yuzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama, t testi ve tek
yonlu varyans analizi kullamlmistir.

Arastirmanm birinci alt amacma yonelik verileri elde etmek icin Ilkogretim
okullannda

gorevli yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasina

iliskin gorusleri

frekans (f) ve yuzde (%) olarak ortaya konmus ve yorumlamalar bunlara dayanarak
gerceklestirilmistir.
ogretmenlerin

Arastirmanm

kisisel

ozelliklerine

ikinci

alt

gore, takim

amacma

yonelik

cahsmasma

yonetici

ve

iliskin goruslerini

belirlemek icin, kisisel ozellikler ile veri toplama aracmdaki maddelerin capraz
tablolan yapilrrustir. Capraz tablolardan yararlamlarak
kisisel ozelliklerine gore takim cahsmalanna
(%) olarak hesaplanrms

ve yorumlamalar

yonetici ve ogrctmcnlcrin

iliskin gorusleri frekans (f) ve yuzde
bunlara dayanarak

gerceklestirilmistir,

Gorusmeler ise ses kayit cihazi ile kaydedilmis ve icerik analizine tabi tutularak
cozttmlenmistir.

+r
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BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde, arastirmanm probleminin cozumlenmesi amaci ile yonetici ve
ogretrnenlerden takim cahsmasina iliskin toplanan verilerin, istatistiksel cozumleri
yapilarak elde edilen bulgulara ve bunlarm yorumlarma yer verilmistir. Bulgular ve
yorumlamalarda
Arastirmanm
algilannm

arastirmanm

amaci

ile

ilgili

sorunlarm

sirasi

izlenmistir.

birinci amaci "Yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasina

belirlenmesi"

iliskin

ile ilgilidir. Arastirmarun ikinci amaci ise "Yonetici ve

ogretmenlerin takim cahsmasma iliskin goruslerinin kisisel ozelliklerine gore neler

oldugunu " belirlemeye

yoneliktir, Her iki amaca iliskin istatistiksel

tablolar

verildikten sonra aym bashk altmda maddelerin yorumlan yapilrmstir.

4.1. Anketten Eide Edilen Sonuclar

l."Okullar

Kaliteyi

artirmak

icin takimlarla

katilanlann %55,67'si "katihyorum",
"kararsizim",

%1,48'i

calrsmalidir"

sorusuna,

ankete

%39,90'm "tamamen katihyorum",

%2,46's1

"hie katilrruyorum"

yarntnu

"katilrmyorum",

%0,49'u

vermislerdir, Elde edilen bu bulguya dayah olarak, yonetici ve cgretmenlerin buyuk
bir bolumu (%95,6 ), okullarda kaliteyi artirmak icin takimlarla

cahsilmahdir

gorusune sahip olduklan soylenebilir. Dolayisiyla yonetici ve ogretmenler etkinlilik
ve verimliligin

artmasma da neden olan, okullarda kaliteyi artirmak icin takim

cahsmasi gerektigini dtlsunmektedirler.

2."Tak1m cahsmasirun okullarm yapisma uygunlugu" sorusuna ankete katilanlann
%45,81 'i "katihyorum",
%9,85'i

"katilnuyorum",

%25,62'si "tamamen katilryorum", %16,75'i "kararsizrm",
%1,97'si

"hie kanlnuyorum=yamtim

edilen bulguya dayah olarak, yonetici ve ogretmenlerin
(%71,4), takim cahsmasimn
Yoneficive

yapisina uygun olduguna

ogretmenlerin. %16,75'inin-

kararsrz

vermislerdir.

Elde

yaklasik ucte ikisinin
katildiklan

olmalarmm,

soylenebilir.

takrm cahsmas.
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_;

hakkmda yeterli bilgiye sahip olmamalanndan kaynaklanabilecegi ileri surulebilir,
Bu sonuc takim cahsmasmm, okullann yapisina uygun oldugunu ortaya koymustur.

3."Tak1m cahsmasm kisiler arasmdaki guveni gelistirir" sorusuna ankete katilanlann
%54,19'u "katihyorum", % 39,41'i "tamamen katihyorum", "%3,94'-U "kararsizim",
%2,46's1 "katilmiyorum", % 0,0'1 "hie katilrmyorum" yamtmi vermislerdir.Elde
edilen bulgulara gore, yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%93,6), takim
cahsmasimn kisiler arasmdaki guveni gelistirdiklerine inandiklan soylenebilir.
Takim olusturma amaclanndan

birisi kisiler arasmdaki guveni gelistirmektir.

Bulgular, ogretmen ve yoneticilerin de takim cahsmasmm kisiler arasmdaki guveni
gelistirdigi gorusune sahip olduklanm ortaya koymustur,
4."Tak1m cahsmasinda cahsanlann yeteneklerinden daha fazla yararlandigina"
yonetici

ve

kanhyorum",

ogretmenlerin
%3,45'i

%48,28'i

"kararsizim",

"katihyorum",
%3,45'i

%44,83 'ti

"katilnuyorum",

"tamamen

%0,0'1 "hie

kanlrmyorum" yonunde goril$ belirtmislerdir. Elde edilen bulguya dayah olarak,
yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%93,1), takim cahsmasmda
cahsanlann yeteneklerinden daha fazla yararlaruldigma inandiklan soylenebilir.
Yonetici ve ogretmenlerin bu konudaki gorusleri, kurumsal kisimda verilen takim
cahsmalanmn.cahsanlann yeteneklerinin daha iyi degerlendirilmesinde uygun bir
yontem oldugu gorusuyle uyum saglamaktadir.

5."Tak1m cahsmasmda cahsanlar hedefe ulasmak icin birbirlerine destek olurlar"
sorusuna yonetici ve ogretmenlerin %52,71'i "katihyorum", %41,87'si "tamamen
katihyorum", %3,94'-U "kararsizim", %0,99'u "katilrruyorum", %0,49'u "hie
kanlmiyorum" yonunde goril~ belirtmislerdir, Elde edilen bulguya dayah olarak,
yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%94,6), takim cahsmasinda
cahsanlar hedefe ulasmak icin birbirine destek olduklan gorulmektedir.

6."Tak1mda uyeler calismalanmn sonuclanm gordukleri icin basan duygusunu
-tatfklarina"=ili~kiny6rieticTve ogretmen goru~leri %53~20-;si "katihyorum", %3-9,90'1
"tamamen katihyorum", %4,93'-U "kararsizim", %1,48'i "katilrmyorum", %0,49'u
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"hie kanlrrnyorum" yonunde gorti~ belirtmislerdir, Elde edilen bulguya gore, yonetici
ve ogretmenlerin
sonuclanm

tamamma

yakmmm

(%93, 1 ), takimda

gordukleri icin basan duygusunu tattiklanna

Yonetici ve ogretmenlerin

uyeler

cahsmalanmn

inandiklan

soylenebilir.

bu konudaki gorusleri, takim uyeleri cahsmalannm

sonuclanm gordukleri icin basan duygusunu tadarlar gortisuyle uyum saglamaktadir.

7."Tak1m cahsmasmda uyelerin performansmm takdir edildigine" sorusuna ankete
katilanlann %53,20'si "katihyorum",

%29,06's1 "tamamen kanhyorum",

%13,79'u

"kararsizim", %2,96's1 "katilrmyorum", %0,99'u "hie katilrmyorum" yonunde gorti~
belirtmislerdir. Elde edilen bulguya dayah olarak, yonetici ve ogretmenlerin buy-Uk
bir cogunligunun

(%82,3),

takim cahsmasmda

uyelerin

performansmm

takdir

ediledigi gorusune inandiklan soylenebilir.

8."Tak1mlarala
ogretmenlerin
"kararsizrm"

cahsmak

bosa

zaman

%5,91 'i "katihyorum",
%40,39'u

harcamaktir"

sorusuna

%5,91 'i "tamamen

"katilrruyorum",

yonetici

ve

katihyorum'',

%4,93'-U

%42,86's1 "hie katirmyorum"

yonunde

gorus belirtmislerdir, Elde edilen bulguya gore, yonetici ve ogretmenlerin tamamma
yakm (%83,3), takimlarla cahsmanin bosa zaman harcamak olduguna katilmadiklan
soylenebilir. Buna gore yonetici ve ogretmenler, okullarda takim cahsmasi yapmamn
bosa zaman
gunumuz

harcamak

sartlan

oldugu fikrine katilrnamaktadirlar.

icerisinde

ne kadar

onemli

olduguna

Takim

cahsmasinm

inanan

yonetici

ve

ogretmenler, bu is icin harcanan zamanm bosa gecmeyecegine inanmaktadirlar.

9."Tak1m cahsmasinm

grup ici motivasyonu

ogretmenlerin %57,14'-U "katihyorum",

artirdigina"

iliskin

ve

%34,48'i "tamamen katihyorum", % 5,42'si

"kararsizim", %1,97'si "katilrruyorum", %0,99'u "hie kanlnuyorum''
belirtmislerdir.

yonetici

yonunde goril~

Elde edilen bulguya gore, yonetici ve ogretmenlerin

tamamma

yakmmm (%91,6), takim cahsmasmm grup ici motivasyonu artirdigma inandikian
soylenebilir. Cunku, takimlar uyelerinin kararlara katilmalanm kolaylastirmakta; bu
da onlarm motivasyonunu artirmaktadir.
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l0."Tak1m cahsmasmda

uyeler yeteneklerini

ankete katilan

ve ogretmenlerin

yonetici

. "tamamen katihyorum",

deneme firsati bulurlar"

% 59,61 'i "katihyorum'',

sorusuna
%28,57'si

%8,87'si "kararsizim", %2,96's1 " kanlrmyorum", %0,0'1

"hie; katilrmyorum" yonunde gorli~ belirtmislerdir. Elde edilen bulguya dayah olarak,
yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%88,2), takim cahsamsinda uyelerin
yeteneklerini deneme firsati bulduguna katildiklan soylenebilir. Takim calismasmda
uyeler yeteneklerini deneme bakimmdan tesvik edilir. Bu, diger takim uyelerini de
harekete gecirir ve bireylerin daha yuksek performans sergilemelerini saglar,

11."Takim cahsmasmda uyelere fikirlerini uygulama firsati verilir" sorusuna ankete
katilan yonetici ve ogretmenler'in

%57,64'il

katihyorum",

%9,85'i

"kararsizim",

katilmiyorum''

yonunde goril~ belirtmislerdir.

"katihyorum",

%0,99'u

%30,05'i

"katilrruyorum",

"tamamen

%1,48'i

"hie;

Elde edilen bulguya dayah olarak,

yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%87,6), takim calismasmda uyelere
fikirlerini

uygulama

firsati

verdigine

katildiklan

soylenebilir.Bu

sonuc takim

cahsmasmda uyelere fikirlerini uygulama firsati verdigini ortaya koymaktadir.

12."Tak1m cahsmasi
yonetici

ve

sayesinde okullardaki kalite artar" sorusuna ankete katilan

ogretmenlerin

%52,71 'i

"kararsizim",

"katiliyorum'',

%2,96's1

%3 7 ,93 'ti

"katilrmyorum",

"tamamen

katihyorum",

%6,40'1

%0,0'1

"hie;

kanlnuyorum"

yonunde goril~ belitmislerdir. Elde edilen bulgulara gore, yonetici ve

ogretmenlerin tamamma yakmmm (%90,6), takrm cahsmasi sayesinde okullardaki
kalitenin arttigma inandiklan soylenebilir. Yonetici ve ogretmenlerin bu konudaki
gorusleri, kurumsal kisimda verilen okullarda takim cahsmasi ile kalitenin artacagi
gortistintl desteklemekte

ve birinci soruda elde edilen bulguyla

da paralellik

gostererek, orgutlerde kalitenin ancak takimlar araciligiyla saglanabilecegini

ortaya

koyrnaktadir.

13."Tak1m halinde calismak yaranciligi artmr" sorusuna ankete katilan yonetici ve
ogretmenlerin %55,67'si "katihyorum", %37,44'il "tamamen katihyorum", %5,42'si
"kararsizirn",
belirtmislerdir,

%1,48'i "katilrruyorum",
Elde edilen

bulguya

%0,0'-i "hie; kanlmiyoruiii"
dayah

olarak,

yonetici

yonimde gorti~

ve ogretmenlerin
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tamamma

yakmmm

(%93,1),

takim halinde

cahsmanm

yaraticiligi

artirdigma

inandiklan soylenebilir. Nitekim, etkin bir takimda iletisim karsihkhdir ve uyeler bu
yolla birbirlerinin

uzerine bir seyler eklerler,

yeni bakis acilan

getirirler

ve

baskalannm kendi soyledikleri uzerine yaptiklan yorumlar uzerine ilgi gostererek,
yeni fikir {e uygulamalarm ortaya cikmasma yardimci olurlar.

14."Takim halinde cahsmak enerjiyi artmr" sorusuna ankete katilan yonetici ve
ogretmenlerin %52,22'si "katiliyorum", %34,48'i "tamamen katihyorum", %10,34'-U
"kararsizim", %2,96's1 "katilrmyorum", %0,0'1 "hie katilrmyorum" yonunde gorti~
belirtmislerdir.
yakimrun

Elde edilen bulgulara gore, yonetici ve ogretmenlerin

(%86,7),

takim

halinde

cahsmamn

enerjiyi

artirdigma

tamamma
inandiklan

soylenebilir. Bu sonuc kurumsal kisimda verilen takim halinde cahsmamn enerjiyi
artirdigi gorusunu de desteklemektedir.

15."Takim calisrnasi ile karsihkh saygi gelisir" sorusuna ankete katilan yonetici ve
ogretmenlerin %54,68'i "katihyorum",

%36,45'i "tamamen katihyorum",

%6,40'1

"kararsizim", %1,97'si "katilmiyorum", %0,49'u "hie katilrmyorum" yonunde gorus
belirtmislerdir.
tamamma
inandiklan

Eide edilen bulguya

yakmmm

dayah

olarak,

yonetici

(%91,2), takim calismasi ile karsihkli

soylenebilir.

Bu sonuc

kurumsal

kisimda

ve ogretmenlerin
saygmm gelistigine

verilen

takirn

halinde

cahsmarun karsilikh saygiyi gelistirdigi gorusu ile tutarhlik gostermektedir.

16."Takimda iletisim becerilerini gelistirmek icin 90k zaman harcamr" sorusuna
ankete

katilan

"tamamen

yonetici

katihyorum",

ve ogretmenlerin
%25,12'si

% 11,82' si "hie katilmryorum''

%24,14'-U "katihyorum",

"kararsizim",

%28,08'i

%10,84'-U

"katilrmyorum",

yonunde gorus belirtmislerdir. Elde edilen bulguya

dayah olarak, yonetici ve ogretmenlerin takimda iletisim becerilerini gelistirmek icin
90k

zaman harcandigim

soyleyemeyiz ama bu sonuca gore cahsanlann bir kisrru

(3 'te 1 'i) takim cahsmasimn, zaman kaybma sebebiyet verecegi gorusunu, sakmca
olarak dusunebilir.
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17."Tak1m cahsmasi
ankete

katilan

sayesinde takrm uyeleleri arasmda iletisim artar" sorusuna

yonetici

ve ogretmenlerin

"tamamen katihyorum",

%54,19'u

"kanhyorum",

%39,90'1

%4,43 'u "kararsizim", %0,99'u "katilrruyorum", %0,49'u

"hie katilrmyorum" yonunde gorli~ belirtmislerdir. Elde edilen bulguya dayah olarak,
yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%94, 1 ), takim cahsmasi sayesinde
takim

uyeleri

cahsrnasmda

arasmda

iletisimin

yeni fikirlerin

etrafhca tartisilmasi,

artngma

inandiklan

soylenebilir.

ifade edilmesi, problemlerin,

takimdaki

uyelerin birbirlerini

kaygilann

iyi tamdiklan

Takim

acikca ve

icin oldukca

kolaydir.

l8."Tak1m cahsmasi ile sorunlara daha etkili cozum getirilir" sorusuna ankete katilan
yonetici

ve

katihyorum",

ogretmenlerin
%4,93'li

%58,13'li

"kararsizim",

"katiliyorum",
%1,48'i

katilrmyorum" yonunde gorli~ belirtmislerdir,

%35,47"si

"kanlrmyorum",

"tamamen
%0,0'1

"hie

Elde edilen bulgulara dayah olarak,

yonetici ve ogretmenlerin tamamma yakmmm (%93,6), takim cahsmasi ile sorunlara
daha etkili cozum getirildigi gorusune sahip olduklan soylenebilir. Nitekim, takim
cahsmasmm

temel yararlanndan

birisi de sorunlann

cozumune

getirdigi farkh

yaklasimlardir. Takimlar butun bilgileri ve verileri toplayarak biraraya getirirler ve
bunlardan etkili cozumler crkarabilirler. Goruldugt; gibi, yonetici ve ogretmenler de
aym gorli~li paylasmaktadirlar,

19. "Takim cahsmasmm

uyeler arasmda rekabetten 90k birlikte cahsmayi saglar"

sorusuna ankete katilan yonetici ve ogretmenlerin %55, 17'i "katihyorum", %31,03 'u
"tarnamen katilyorum", %10,84'li "kararsizim", % 1,97'si "katilrmyorum", %0,99'u
"hie katilrmyorum"

yonunde

yonetici ve ogretmenlerin
arasmda oncelikle
cahsmasnun

gorli~ belirtmislerdir.

Elde edilen bulgulara gore,

tamamma yakmmm (%86,2), takim cahsmasmm uyeler

birikte cahsmayi

sagladigma

inandiklan

soylenebilir.

Takim

en genel amaci, birbiriyle dayarusma icinde olan, destekleyen ve

birbirine guvenen bir grup olusturup, verilen bir isi tamamlamak, aym zamanda da
bu isi yaparken uyelerin deger farkhlklanna,
saygih olmaktrr. Takrm

davrarus bicimlerine ve becerilerine

cahsmalarrcalrsanlar arasmdaki "biz-onlar-engeliniv.ortadarr-
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buyuk cogunlugu aym

kaldirmayi saglamaktadrr ki, yonetici ve ogretmenlerinde
gorli$e sahiptir.

20."Takim cahsmasi sayesinde okuldaki catismalar en alt duzeye iner" sorusuna
ankete

katilan

yonetici

ve ogretmenlerin

%46,31 'i

"katihyorum",

%21,18'i

"tamamen katihyorum", %18,72'si "kararsizim", %10,34'li "katilrmyorum", %3,45'i
"hie kaulnuyorum"

yonunde gorus belirtmislerdir.

Elde edilen bulgulara

gore,

yonetici ve ogretmenlerin cogunlugunun (67,5), takim calismasi sayesinde okuldaki
catismalann en alt duzeye indigine katildiklan soylenebilir. Daha once de belirtildigi
gibi okullarda catismalar kacmilmazdrr. Catismalan
mumkun

degildir.

hedeflerinden
basansmi

Amac

bunlan

tamamen ortadan kaldirmak

en aza indirgemektir.

birisi de, bu catismalan

en aza indirerek,

Takim

grup verimliligini

artrrmaktir, Elde edilen bulgu da, takim cahsmalannm

azaltmada

basanh

oldugunu

ancak

tamamen

cahsmasmm

ortadan

ve

bu catismalan
kaldirmadrgrm

dusundurmektedir. Bu nedenle takim cahsmalan sorunlan tek basma cozmede yeterli
degil, ancak diger katihmci teknikler ve orgut ikliminin gelistirilmesi ile catismalan
cozumlemede etkin bir yol oldugu ileri slirlilebilir.

21."Takim cahsmasi bireysel basanyi engeller" sorusuna ankete katilan yonetici ve
ogretmenlerin % 13,79'u "katilryorum", %10,34 "tamamen katihyorum", %20,69'u
"kararsizim",

%4 l ,87'si "katrlrmyorum'',

gorus belirtmislerdir.Elde
fazlasi

(%55.2)

%13,30'u

"hie katilrmyorum''

yonunde

edilen bulgulara gore.yonetici ve ogretmenlerin yansmdan

takim

cahsmasimn

bireysel

basanyi

engelledigi

gorusune

katilrnamaktadrrlar.

22."Takim cahsmasi okuldaki demokratiklesme slirecini hrzlandmr" sorusuna ankete
katilan yonetici
katihyorum",

ve ogretmenlerin

%1 l,82'si

%54, 19'u "katihyorum",

"kararsizim",

%30,05

%2,96's1 "kaulrmyorum'',

"tamamen

%0,99'u "hie

katilnuyorum" yonunde gorli$ belirtmislerdir. Elde edilen bulgulara gore, yonetici ve
ogretmenlerin

buyuk

bir

cogunlugu

(%84,2),

takim

cahsmasmm

okuldaki

-demokratilcle$me- surecini ,-h1zlandud1gma inandiklan -s6ylenebilir. Bilindigi
ogretmenlerin

yonetime

katilmasi,

okuldaki

demokratiklesme

gibi

slirecini
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hizlandrrmaktadir, Takim cahsmasi da personelin yonetime katilmasma olanak veren
en etkili yollardan

birisi oldugundan,

burada elde edilen sonucta, yonetici ve

ogretmenlerin aym gorusu paylastigrm ortaya koyrnaktadir.

23."Takim cahsmasi cahsanlann
ankete

katilan

yonetici

isten daha fazla hoslanmalanm

ve ogretmenlerin

%57,14'ti

saglar" sorusuna

"katihyorum",

%26,60'1

"tamamen katiliyorum", %12,81 'i "kararsizim", %1,97'si "kanlrmyorum",

%1,48'i

"hie katilrmyorum" yonunde gorti~ belirtmislerdir. Elde edilen bulguya dayah olarak:,
yonetici ve ogretmenlerin buyuk bir kismi (%83,7), takim cahsmasirun isten daha
fazla hoslanmalanm

sagladigina katildiklan soylenebilir, Daha oncede belirtildigi

gibi, takim tiyeleri cahsmalanmn

sonuclanru gordukleri icin

basan duygusunu

tadarlar. Bu duygu tiyeler icin manevi bir oduldur. Bu oduller takirn tiyelerinin bir
yere

ait olma

ve kendini

gerceklestirme

duygusunu

gelistirirek

uretkenligi

artirmaktadir.

24."Takimda bireyler hedeflere ulasirken kendilerini gelistirirler"
katilan yonetici ve ogretmenlerin
katihyorum",

%6,90'1

%63,0S'i "katihyorum",

"kararsizim",

%2,46's1

sorusuna ankete

%27,59'u

"katilrmyorum",

"tamamen

%0,0'1

"hie

katilmiyorum" yonunde gorti~ belirtmislerdir Elde edilen bulgulara gore, yonetici ve
ogretmenlerin
kendilerini

tamamma
de

yakmmm

gelistirdiklerine

(90,7), takimda
inandiklan

bireylerin

soylenebilir.

hedefe ulasirken
Cunku

takimlarda

gerceklestirilen eylemler genelde uygulamaya donuktur ve bu insanlann gelisimi icin
en iyi yollardan biridir.

25."Takim

tiyeleri kendilerinden

beklentiler

dogrultusunda

bekleneni

izleyebilirler"

bildikleri

sorusuna

icin performanslanm
yonetici

ve

bu

ogrctmenlerin

%65,02'si "katihyorum", %21,18'si "tamamen katihyorurn", %11,33'ti "kararsizim",
%2,46's1

"katilrruyorum",

belirtmislerdir.Elde

%0,0'1

"hie

katilrmyorum"

yonunde

gorus

edilen bu bulgulara gore yonetici ve ogretmenlerin buyuk bir

k1sm1(%86.2) bu goruse kanlmaktadirlar.Takim

cahsmasmda

. sorumlulugiinun bilincindedir veona gore perfofmans serg11er ...

her uye gorev ve
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26."Takim cahsmasi
ankete

katilan

sayesinde, yeni fikirlerin ifade edilmesi saglamr" sorusuna

yonetici

"tamamen katihyorum",

ve ogretmenlerin

%59,61 'i

%3,94'li "kararsizim'',

"katihyorum",

%32,51 'i

%3,94'li "kanlmiyorum",

%0,0'1

"hie katilnuyorum" yonunde gorli~ belirtmislerdir. Elde edilen bulguya dayali olarak,
yonetici ve ogretmenlerin

tamamma yakmmm (92, 1 ), takim cahsmasi sayesinde,

yeni fikirlerin ifade edilmesinin

saglandigina

katildiklan

soylenebilir.

Ozellikle

okullarda takim cahsmasmda iiyeler arasmdaki iletisimin acik olmasmdan dolayi,
takim uyeleri fikirlerini acikca ortaya koyarlar. Nitekim bu bulgu 16. soruya yonelik
elde edilen bulguyla da paralellik gostermektedir. Bu da yonetici ve ogretmenlerin
acik iletisim

sonucu

yeni fikirlerin

ifade edilmesini

sagladigina

inandiklanm

gostermektedir.

27."Takimlar,

tek basma ya da gruplarla hareket eden bireylerden

daha ustun

performans sergilerler" sorusuna ankete katilan yonetici ve ogretmenlerin % 46,80'i
"katihyorum",

%33,99'u "tamamen katihyorum",

"katilrmyorum",

%1,48'i "hie kaulmiyorum"

%1 l,33'li "kararsizim",

%6,40'1

yonunde gorli~ belirtmislerdir.

Elde

edilen bulgulara gore, yonetici ve ogretmenlerin buyuk bir kisrm (%80,8), takimlann
tek basma

ya da gruplarla

sergilediklerine

inandiklan

hareket

eden bireylerden

soylenebilir,

Yonetici

cahsmalarmi, tek basma ya da gruplarla hareket

daha ustun performans
ve

ogretmenler,

takim

bireylere kiyasla daha esnek ve

degisen olaylara karsi daha etkili bulmaktadirlar. Takimlar, diger gruplara kiyasla
daha cabuk bir araya gel en; konular uzerinde daha cabuk odaklasan ve kisa surede de
sonuca ulasan bir ozellik gosterirler.

28."Takim cahsmasi ile saghkli bilgi akisi saglamr" sorusuna ankete katilan yonetici
ve ogretmenlerin

%53,20'si

%8,87'si

"kararsizim",

yonunde

gorli~ belirtmislerdir.

ogreunenlerin

"katrhyorum'',

%3,45'i

%33,99'u

"kanlmryorum'',

"tamamen

%0,49'u

"hie

katihyorum",
kanlrmyorum''

Elde edilen bulguya dayah olarak, yonetici ve

90k buyuk bir kisrni (%87,2) takim cahsmasi ile saghkli bilgi akisirun

saglandigma katildiklan

soylenebilir. Etkili takimlarda acik iletisim vardrr ve bu

- sayeae saglIT<ltbifgi aH~1 sagfamr.- Nitekim 26:- sorudan elde edilen bulgular bu
sonucu desteklemektedir.
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29."Takim cahsmasi ile cahsanlar arasmda isbirligi gelisir" sorusuna ankete katilan
yonetici

ve

katihyorum",

ogretmenlerin
%5,42'si

%49,75'i

"kauhyorum",

"kararsizim",

%1,48'i

katilmiyorum" yonunde goril~ belirtmislerdir.

%42,36's1

"katilrmyorum",

"tamamen

%0,99'u

"hie

Elde edilen bulgulara gore, yonetici

ve ogretmenlerin tamamma yakmirun (%92,2), takim cahsmasi ile cahsanlar arasmda
isbirliginin
birbirleri

gelistigine

inandiklan

soylenebilr. Takim cahsmasi

ile daha iyi kaynastiklarmdan

oldugundan

sonuca

ulasmak

bulunmak durumundadular.

ve sorumluluk

icin birbirlerine

sirasmda uyeler

sadece onlar uzerinde

gereksinin

duyarak

isbirliginde

Dolayisyla yonetici ve ogretmenler de bu yonde bir

goril~ bildirerek takim cahsmasmda isbirliginin onemine dikkat cekmislerdir,

30."Takim
sorusuna

cahsmasmda
ankete

katilan

cahsanlann
yonetici

yeteneklerinden
ve ogretmenlerin

daha

fazla

%54,19'u

yararlamhr"
"katihyorum",

%38,42'si "tamamen katihyorum", %3,94'il "kararsizim", %2,96's1 "katilrmyorum'',
%0,49'u "hi<; katilrmyorum" yonunde gorus belirtmislerdir. Toplam (92.6) bu soru
arastirmanm

guvenirliligini

olcmek icin sorulan kontrol sorusudur, 4. sorunun

aymsidir cikan degerlerde birbirlerine 90k yakmdir.

53

cil ~- ~

ci, ~ ci ci ~ ci ci ~- ~- ~ :;- ~- ~ :;- ci ~- ~- ~ ci :;- ci ;

~1m,'©l..0l~INl©INIOOlmlool~l~i'mlNl~IMINll
i II~
6 ~ ~100l0ININlml~l=lvlMIOl
ci : :6 00
1

1 MJ ..-1 ©J m ~1©1~1..-i° v- v- 6
-i°
:;-vlvl©lmlool~
:;- J J :;-I J mvi NJ

MMl 00Ml M..-1 Mvi Mvi M..-I©0
~6v_v_v_v-~

~1;1~ '.;'

00

M

N

..-

© 0
N-

~

N-

l1--i

l

! I r-1
r
1,
~~~~I~~ ~J~1q
~
~
~1q
~1~
~1~
~1~
~1q
~i~lq'1~1~/~I~
~'1~ ~,~,,~
~1
'°
'°
I

1

0

z. ~~ e

N

1

.- I Mt'-

~ <n o-, "St"
MN
M "St"

I

1

71M

~ ;.-

I

< '-

~ IJ)~<

oo
~

·.::::

~

J

I

I

I

M

7

1·

00 <n "St"

c--1 t'- "St"
M MfMIM
I

I I

I

I

~ ~

~
N

00 t'- <n
o-.
- "St" 00 0
N <r)IM N1M

'I

""0

~ d

I'

0'',0

'

- NO
~1·<r) - ~ NIO
00 00 <n 00 ~ 00 00 <n - t'- <n ~

I

I

I

<n "St"
c--_ ~

N "',O
~MM

I

!

J

I

I I

I

I

lll

I

I

M
I '°

1
~·~',ON

00-<

r-. -, N
N NM

I!

I

I

'

'°

t'0 "St" Nl-1N
t'- t-- t'- t'- N,00,t''

L_J

1
00 "St"l<nlo
~

01 ~ <n - '""'IO O
- MIM1M
N,MJN
I
I
11. '

I

'°"St"

t'- 1 M

0

!'

I

M M
MM

'.

I

I

00

N 00 7 MM

' ' I' n•.. . . •

I

I

'

I

M1'-l-i"St"1~1M
7 N1',0 <n <n,7

.•..

I

<n "St"IM ~MN
c-- <n ON
"St"l0
NM
M "St" N ~
"St" ~ o. c--_ c-, 7 00 00 "St" "St" ~ "St" -- "St" o-. =, c--_
""" M ~ "M_ ~ """"
~
oo ~ ~ ""O
~ _ ~ "<n
N
~ ""0000-N
~
~
~
N

'°-

N - 0
oo_ oo_ ~
_

Mlt--'N
M_ ool "St"

M 7
M. ~

~ --_

~

M "-< ~loo"" <n

I
'

~~<nl~f oof c--f oof

IJ)

'

'

'

f-11

~1~1~1=1~1~1~1=1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 1~1~1=1 ~!
00

00

Q)

:El

roC
<ll
Q)

-0

-0
<ll

E
C

:i::
(/),

CIO

t--lMl',OIICIO
C')

<ll
C

iii

<ll

E
(/),

ro

<>
E

~

<ll

I-

C

·.::::

~
C

Q)

a,E•...

>OJ

:Q
Q)

>
·c::;

M
0

N

M I M

010
N N

I

i

~
C

:Q

>V
0

::0<ll
I-

I

.

MIM
M'IM!M
01100010
N N N N N

0

°' i •..•

MiM'M'M1MiM'MfMlMiM1M1M f<"'>IM[Ml<"'>IM
0·1010110'1,010!0
0'10101010
0,10
N
N N N N NIN
N,N
N NjN
N,N 01010
N N N
1

~,~1~1,n '° r-

"""N
,...; .-(,-;....:,-.ii,-:....:

w w w wlw w w w w w w w WWW
0 0

010
< < <<<<<<<<<<
0
0

~~

0
0

0000000000
0 0

0

~ ~ ~'~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~

0

0

0

0

0

000

<<<

I

wwwww
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

<
<<<<
~~~~~

<"'> <"'>11°
1

010
N NW ~

54

4.2. Yonetici ve Ogretmenlerin Kisisel Ozelliklerine Iliskin Gorii~ ve Dagrhmlarr

Asagida arastirma kapsammda bulunan yonetici ve ogretmenlerin kisisel
ozelliklerine iliskin frekans ve yuzde dagihmlanm gosteren tablolar ve yorumlar
verilmistir.

ORNEKLEM GRUBU CiNSiYET DAGILIMI

o Bayan
• Bay

Cinsiyet

O/o

N

Bayan

66

134

Bay

34

69

Toplam

100

203

Tablo.5 : Omeklem grubunun cinsiyetlerine gore dagihmlan

Arastirmaya katilan toplam 203 ogretmenden 134'ti bayan, 69'u ise baydir.
Bu rakamlara gore ogretmenlerin % 66's1 kadm, % 34'ti ise erkektir. Bu sonuclara
gore ise K.K.T.C. 'de Lefkosadaki ilkogretim okullarm da gorev yapan yonetici ve
ogretmenlerin cogunlugunu bayanlarm olusturdugu soylenebilir.
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Arasnrmaya

kanlan

ogretmenlerin takim

eahsmasma

iliskin

gorii~leri

cinsiyetlerine gore nasil degi~ir ?

Cinsiyet

~

N

ss

sd

t

p

Ac;1klama

201

-1.33

0.184

p>0,05

TOPLAM Kadm

134

119.46

13.28

Erkek

69

122.00

12.00

Fark Anlarnsiz

Tablo 9 : Omeklem

grubunun cinsiyetlerine

gore takim cahsmasma

olan bakis

acilanna iliskin ' t ' testi sonuclan
Ogretmenlerin

cinsiyetleriyle takim cahsmasma karsi gosterdikleri tutum

arasmda anlamh bir fark tespit edilmemistir.
ve ortalamalar arasmda fark yoktur.
anket

sorulanrn

ayni

p > 0,05 oldugundan dolayi varyanslar

Bu sonuca gore cinsiyet farki gozetmeksizin

sekilde yasamakta

ve bunlardan

algilan ayni duzeyde

etkilenmektedir diyebiliriz.

Baska bir deyisle cinsiyetleri ne olursa olsun buttm yonetici ve ogretmenler,
takim cahsmasma benzer tepkiler gostermislerdir.
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C>RNEKLEM GRUBU ONVAN DAGILIMLARI

MOdOr veya
vekili

Ogretmen

MOdOr yrd.

Unvan

O/o

N

Mi.idi.ir veya vekili

4.4

9

Mi.idi.iryrd.

6.4

13

Ogretmen

89.2

181

Toplam

100

203

.

Tablo.6: Orneklem grubunun unvanlanna gore dagihmlan

Arastirmaya

katilan

toplam

203

ogretmenden

9 kisisit % 4.4 'ti) okul

muduru veya vekili, 13 kisisi ( % 6.4 'ti ) mudur yardimcisi, 181 kisisif % 89 .2' si)
ise ogretmendir.

Bu sonuclara

gore ise KK TC 'de Lefkosa' daki ilkogretim

okullarmda gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin cogunlugu ogretmen unvanmi
tasimaktadir.
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Arasttrmaya

kanlan

ogretmenlerin takrm

cahsmasma

iliskin

gorii~leri

iinvanlarma gore nasil degi~ir ?

TOP LAM

~

ss

sd

f

p

Ac;1klama

131.78

10.56

200

4.511

0.609

~>0,05

13

123.69

13.46

181

119.51

12.70

203

120.33

12.88

On van

N

1

9

2
3

Fark Anlarnsiz

Tablo.10. Orneklem grubunun tmvanlanna gore takim cahsmasma olan bakis
acilanna iliskin 'f' testi sonuclan
Takim cahsrnasma iliskin yapilan anket sonucannda ogretmenlerin unvanlanna

gore dusuncelerinde ve tutumlannda bir fark gozlenmemistir. Cunku yapilan analiz
sonucunda p > 0,05 oldugundan dolayi anlamh bir fark yoktur. Yani ister ogretmen,
ister mudur muavini ister okul mudurleri olsun, takim cahsmasma olan tutumlarm da
fark gozetilmiyor.
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ORNEKLEM GRUBU KIDEM DAGILIM I

40
35
30
25
20
15
10
5
0
6-10y1I
aras i

5 y1I veya
daha azt

11-15y1I
arasi

16-20y1I
aras i

21y1lve
uzeri

Kidem

O/o

N

5 yil veya daha azr

6.9

14

6-10 yil arasi

12.8

26

11-15 yil arasi

37.9

77

16-20 yil arast

22.2

45

21 yil ve tizeri

20.2

41

Top lam

100

203

Tablo. 7. Orneklem grubunun kidemlerine gore dagihmlan

Arastirmaya katilan toplam 203 ogretmenden

14 kisisi ( %6,9'u )5 yil veya

daha az, 26 kisisi ( % 12.8'i) 6 - 10 yil arasi , 77 kisisi ( % 37,9'u) 11 -15 yil arasi
45 kisisi ( % 22,2' si ) 16 - 20 yil arasi , 41 kisisi ( %20,2 "si ) ise 21 yil veya uzeri
kidem sahibi olan kisilerden
Lefkosa daki ilkogretim

olusmaktadir.

okullann

Bu sonuclara

da gorev yapan

gore ise KKTC 'de

yonetici

ve ogretmenlerin

cogunlugunu 11 -15 yil arasi hizmeti bulunanlann olusturdugu soylenebilir.
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Arastirmaya

kanlan

ogretmenlerin

takim

eahsmasma

iliskin

gorii~leriyle

f

p

A,;,1klama

0.92

0.453

p>0,05

kidemleri arasmdaki iliski nasil degisir ?

TOP LAM

Krdern

N

[]

ss

sd

1

14

121.07

10.64

198

2

26

123.12

10.79

3

77

119.08

11.69

4

45

118.76

15.46

5

41

122.37

13.80

203

120.33

12.88
Fark Anlarnsiz

Tablo.11.

Omcklem

grubunun kidernlerine

gore takim cahsmasma

olan bakis

acilanna iliskin "f" testi sonuclan,

Takim

cahsmasma

iliskin

kidemlerine gore dusuncelerinde
yapilan analiz sonucunda
ogretmenlerin
cahsmasi

yapilan

anket

ve tutumlannda

sonuclannda

ogretmenlerin

bir fark gozlenmemistir.

Cunku

p > 0,05 oldugundan dolayi anlamh bir fark yoktur. Yani

takim cahsmasi uzerine dil$ilncelerini yillar etkilememekte ve takim

ruhunu

da kaybettirmemektedir.

Bu sebeple kidemlerine

cahsmasma olan tutumlannda fark gozetilmemektedir.

gore takirn

lllllllllli
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C>RNEKLEM

GRUBU

OKUL

DAGILIMLARI

80
70

/

60
50

/

40
30
20-/

-~

0
A<;1k
bgretim
Fakultesi

Ataturk
bgretmen
Akademisi

Dogu
Akdeniz
Oni.

2::),
v akm
Dogu Uni.

I
Diger

Okul

O/o

N

A<;:1k Ogretim Fakultesi

3.4

7

Ataturk Ogretmen Akademisi

76.4

155

Dogu Akdeniz Uni.

2.5

5

Yakm Dogu Uni.

3.4

7

Diger

14.3

29

Toplam

100

203

Tablo.8. : Orneklem grubunun mezun olduklan okullara gore dagihmlan

Arastirmaya katilan top lam 203 ogretmenden 7 kisisif %3 ,4 'ii )Ac;:1k Ogretim
Fakultesi , 155 kisisi ( % 76,4\i )Atatiirk Ogretmen Akademisi , 5 kisisit % 2,5'i)
Dogu Akdeniz Universitesi , 7 kisisi ( % 3,4 'u ) Yakm Dogu Universitesi, 29 kisisi
(% 14,3'-U) diger okullardan mezun olmuslardir. Bu sonuclara gore ise K.K.T.C. 'de
Lefkosa' daki ilkogretim
cogunlugu'nun

okullarm

da gorev yapan yonetici

ve ogretmenlerin

Ataturk Ogretmen Akademisi mezunu olduklan soylenebilir.
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Arasnrmaya

kanlan

ogretmenlerin taknn eahsmasma

iliskin gorii~leriyle

mezun olduklari okulla arasmdaki iliski nasrl degi~ir ?

TOP LAM

ss

sd

f

p

A<;1klama

117.86

8.97

198

1.01

0.401

p>Q,05

155

120.56

13.33

3

5

127.60

11.41

4

7

124.43

9.59

5

29

117.45

11.84

203

120.33

12.88

Okul

N

1

7

2

~

Fark Anlamsiz

Tablol2.

Orneklem grubunun mezun olduklan okula gore takim cahsmasma olan

bakis acilanna iliskin 'f' testi sonuclan

Takim calismasina

iliskin yapilan anket sonuclannda

ogretmenlerin

mezun

olduklan okula gore dusuncelerinde ve tutumlarmda bir fark gozlenmemistir. Cunku
yapilan analiz sonucunda p > 0,05 oldugundan dolayi anlamh bir fark yoktur.
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4.3. Yonetlci ve Ogretmenlerle Yapilan Gorii~me Formu Sonu~lan
Yonetici ve ogretmenlerin takun cahsmasma iliskin alg1lanmn belirlenmesi ve
anketimizi desteklemesi amaci ile hazirlanan gorU~me sorulan ve sonuclan ~unlard1r.

SORU.1-Talom ~ah~mas1 Ile ilgili dii~iinceleriniznedir?
Okul yoneticilerinin

biiyuk bir yogunlugu

takim yah~masmm,

basanya

ulasmada ve kalitenin artmasmda kacmilmaz bir yontem oldugunu, verimli bir
calisma duzeni olu~turdugunu birlik, beraberlik ve payla~1m1 saglad1g1m boylece
olaylara daha genis acidan bakip degisik goril~leri tartisip en dogru kararm verilecegi
goril~ilndedirler. Bu dil~ilncelerini ise birkac deyimle ay1khyorlar.

a- Bir elin nesi var iki elin sesi var.
b- Birlikten gily dogar.
c- Akil akildan ustundur. vb.

Yaprms oldugum goril~mede okul yoneticilerinden biri soyle diyor:
"Tak1m calismasi son zamanlarda eek kullamlan bir sozciik, benim
dil~ilncem verimliligi ve kaliteyi artirmak icin gerekli bir sey ancak
takim yah~masmda takim yoneticisi olacak olan kisinin yoneticilik
egitimi alrms olmasi ve kendi takmnm kendisinin olusturabilmcsi
gerekir. Bizim okullanm1zda boyle bir sansmuz yok yonetici gittigi
okulda elinde bulunan ogretmenlerle bir takim cahsmasi yapabilirse
yapar yapamaz ise eski durum devam eder."

Ogretmenlerin

tumu

takim

yah~masm1

egitimin

olmazsa

olmazlan

vazgeyilmezleri arasmda oldugunu, dtizen, disiplin, dayamsma yardimlasma, dostluk,
payla~1m duygularmm geli~tigini, verimliligi ve kaliteyi artird1g1m, farkh fikirler ve
gorti~leri ortaya
goril~tindedirler.

koyarak

daha

objektif

ve daha

dogru

kararlarm

alrnacagi

(
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Yine ogretmenlerden biri soyle diyor:
"Takim cahsmasi okullar basta olmak uzere turn
kurumlarda uygulanmasi gereken bir metoddur. ls ne
olursa olsun basanya ulasmak ve verimliligi artirmak
icin mutlaka birlikte calismarun faydalan vardir."

SORU.2-Talom eahsmasmm sizce ne tiir faydalan vardir ?
Okul yoneticilerinin

cogu, takim cahsmasmda,

farkh fikirlerin ortaya cikarak

hatalann, eksikliklerin, en aza indirildigini ve boylece en dogru, en guzel, en faydah
kararlarm ahndigim, egitim yukunun payla~ild1gm1, isbirligi ruhunu kazandirdtgim
ve cahsmalarda

birlikte

olmamn,

o isyerinde

huzuru,

verimliligi

ve kaliteyi

artirdigrm belirtmislerdir.

Bircok Ogretmen takim cahsmasmda, fikir ahsverisi yaptldigi ve boylece daha
dogru kararlar ahndigi, takim calismasirnn yaraticihgi
artmp

bireyler

arasi iletisimi

guclendirdigi

artirdigirn, urun kalitesini

ve daha tecrubeli

olanlann

takim

arkadaslanna saghkh bilgiler aktardigi goril~ilndedirler.

SORU.3-0kulunuzda

takim

halinde ~ah~1yormusunuz? Evet ise ne tiir

eahsmalar yapiyorsunuz ?
Okul muduru ve mild-Ur muavinlerinin tumu, okullarda takim cahsmasiru her
alanda uyguladiklanm,

ogretmenlerin goril~ ve dil~ilncelerini aldigi ve gorev dagihrru

yaparak takim icerisinde katrhmcihgi bu sekilde sagladigi goril~ilndedirler.

64

(

Yoneticilerden biri soyle diyor:

"Okulurnuzda kesinlikle takim calismasi uygulayiyoruz.
Gerek idari gerekse simflann cahsmalan konusunda
birlikte cahsiyoruz, ornegin butun 5.smiflar aym konulan
isliyor, zumre toplantilan yapihyor bu toplantilarda herkes
aym konulan isliyor, problernleri birbirine aktanyor ve
go rev dagihrm ile sorunlar asihyor."
Ogretmenlerin
hazirlanmasmda,

turnu,

okullarda

takim

cahsmasmi,

sosyal etkinlikler duzenlenmesinde,

egitim

prograrnlanmn

rnilli gunlerin kutlanrnasmda

kermes vb. konularda uyguladiklanru belirtmislerdir.

Ogretmenlerden biri soyle diyor:

"Biz okulumuzda hemern hernen tum konularda takim cahsmasim
uygulayiyoruz.Takim cahsmasmda takim uyelerine gorev dagihrru
yapihr, herkes yardimlasarak ve sorumlulugunu bilerek gorevini
yerine getirir boy le olunca' da okuldaki kalite ve verirnlilik artarak
basan elde edilir. Takim uyeleri'de cahsmalanrun sonuclanru
gordukleri icin basan duygusunu tadarlar ve takim ruhunu kazannus
olurlar."

S0RU.4-Tak1m

halinde cahsmak sakmcahmrdir ? Evet ise ne tiir sakmcalari

vardrr ?
Yoneticilerin buyuk bir kisrm takim cahsmasirun hicbir sakmcasi olmadigi, cok
az bir kisrm ise tek sakmcasmm takimda farkli fikirlere sahip kisiler oldugunda gorli~
farkhhgi ve zarnan kaybi oldugu gorusundedirler.

Ogretmenlerin

tamarnma yakim, takim calismasmm faydasmm, sakmcasmdan

daha fazla oldugu, tek sakmcasmm
kaynaklanabilecegi gorusundedirler.

takimda fikir aynhgi

oldugu durumlarda
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SORU.5-Tak.Im cahsmasmm karar alma siirecine ne gibi katkilarr olmaktadir ?

Okul yoneticilerinin

hepsi, takim cahsmasmda, takim cahsanlanmn tumunun

gorusleri ahmr. Birlikte ve ortak kararlar almdigmdan, daha dogru kararlar uretilir,
verimlilik artar ve demokratik bir sistem olustugu gorusundedirler.

Bir yonetici soyle diyor;

"Takrm cahsmasinda, karara alma surecine katilma insan
psikolojisiyle
ilgilidir. <;ah$tlg1mz kisilerin dusuncelerini
anlamak ve dtlstlncelerine deger vermek ve uygulamada' da
dusuncelerine deger verildigini hissettirmek o insanlarm o olayi
sahiplenmelerini saglar, sahiplenmede kanhmcihgi ve verimliligi
artmr."
Ogretmenlerin

90k buyuk bir kismi, takim cahsmasmda,

tum cahsanlann

fikirlerinden yararlamldigi icin, daha dogru, daha objektif kararlar almdigim ve boy le
olunca kalite ve verimliligin aratacagmm gorti$tindedirler.

SORU.6-Tak.Im halinde eahsirken yoneticilerin rolleri ne olmahdir?(Otoriter mi

Isbirlikci mi?)
Ogretmenlerin
yonlendirici,

tumu

bilgilendirici,

takim

cahstrken,

halinde

demokratik

davranilmasi gerektigi gorti$tindedirler.

,

yerine

ve

yoneticilerin
zamamna

gore

isbirlikci,
otoriter
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BOLUMV

SONU<; VE ONERiLER

Arastirmanm

bu bolumunde

K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'nm

Lefkosa Ilcesine bagh 16 ilkogretim okulunda 2005-2006 yillan arasmda gorevli
olan yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasi ile ilgili algilanm, anket ve gorusme
formu ile elde edilen bulgular neticesinde ulasilan sonuclar ve bu sonuclara dayah
olarak gelistirilen onerileri yer almaktadir,

5.1. SONU<;

lYonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasina iliskin algilannda 't' testi sonucuna
gore cinsiyetleri bakimmdan
takim cahsmasma

anlamh bir farkhhk yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin

iliskin algilan cinsiyetine gore benzer duzeydedir. Tablo.5'de

bulunan verilere gore Lefkosa'daki

Ilkogretim okullarmda gorev yapan yonetici ve

ogretmenlerin cogunlugunu bayanlar olusturmaktadir diyebiliriz.

2.Yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasina iliskin algilannda 'f' testi sonucuna
gore tmvanlan bakmundan anlamli bir farkhlik yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin
takim cahsmasma

iliskin algilan tmvanlanna gore benzer duzeydedir. Tablo.6'da

bulunan verilere gore Lefkosa' daki ilkogretim okullarmda gorev yapan yonetici ve
ogretmenlerin cogunlugu ogretmen unvam tasimaktadir diyebiliriz.

3.Yonetici ve ogretmenlerin takim cahsmasina iliskin algilannda 'f' testi sonucuna
gore kidemleri bakimmdan anlamh bir farkhhk yoktur. Yonetici ve ogretmenlerin
takim cahsmasina iliskin

algilan kidemlerine gore benzer duzeydedir. Tablo.7'de

bulunan verilere gore Lefkosa'daki
ogretmenlerin
o~urdugu

cogunlugunu

soylenebilir.

ilkogretim okullannda gorev yapan yonetici ve

11-15

yil arasi
~---·

hizmeti

bulunan

ogretmenlerin
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4.Yonetici ve ogretmenlerin takim 9ah~malanna iliskin algilannda 'f ' testi sonucuna
gore mezun olduklan okul bakimindan anlamh bir farkhhk yoktur. Yonetici ve
ogretmenlerin takim 9ah~masma iliskin algilan mezun olduklan okullara gore benzer
dUzeydedir. Tablo.8'de bulunan verilere gore Lefkosa'daki

ilkogretim okullarmda

gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin 9ogunlugunun Atattirk Ogretmen Akademisi
mezunu oldugu soylenebilir.

5.Yonetici ve ogretmenlerin

takim cahsmasma

iliskin alg1lannm cinsiyetlerine,

tmvanlanna, kidemlerine ve mezun olduklan okul degi~kenine gore benzer olusunun
ve anlamh bir fark olmayisimn sebebi; tum omeklem grubunun, takim 9ah~masm1
benimsemeleri,

takim cahsmasmm

sUrecinde katihmciligi

toplam kalite yonetimininde

ve verimliligi artuacagma

inanmalan,

ve karar alma

takim 9ah~masmm

personelin yonetime katilmasma olanak veren en etkili yollardan birisi olmasi ve
gUnUmUzde uygulanmasr dustmulen ogrenci merkezli egitimin, takim cahsmasi ile
basanyi yakalayabileceklerini

6.Yonetici

ve

dusunmelerindeu

ogretmenlerin

cahsmasmda

cahsanlann

cahsmasmda

9ah~anlann

en

90k

kaynaklanabilir.

kanldiklan

yeteneklerinden

daha

noktalar
fazla

hedefe ulasmak icin birbirlerine

sunlardir;

yararlanildigi,

takim
takrm

destek oldugu, takim

cahsmasi ile cahsanlar arasi isbirliginin geli~tigini, okullarm kaliteyi arurmasi icin
takimlarla cahsmasi gerektigini,
iletisimin artignu,
cahsanlannm

takim cahsmasi sayesinde takim uyeleri arasmda

takim 9ah~masmm kisiler arasmdaki gUveni gelisnrdigini,

basan

duygusunu

tattigrm,

yeteneklerinden

daha fazla yararlamldigi,

artud1g1m ve

takim

cahsmasi

takim

cahsmasmda

9ah~anlann

takim halinde cahsmanm

sayesinde

okuldaki

takim

kalitenin

yaratic1hg1
artacagim

soyleyebiliriz. Yonetici ve ogretmenlerin en 90k bu maddelere kat1lmalannm sebebi;
takim cahsmasmi savunmalan, birebir dogruluguna inanmalan, takim cahsmasmm
ozUnU en iyi ifade eden maddeler olmalan ve takim 9ah~masmdaki

bilgi alts verisi

ile kalitenin artacagim ve boyle olunca okullardaki verimin en yuksek seviyeye
ula~acag1m dU~Unmelerinden kaynaklanabilir. Nitel 9ah~mam1z, takim 9ah~masmm
---·-egitimin

olmazsa ··01ma:zi-ar1-arasmda -oldugu, dostluk ve paylasim . duygulanm

geli~tirdigi verimlilik ve kaliteyi artirdigi sonucu ile anketimizi desteklemektedir.
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7.Yonetici ve ogretmenlerin orta duzeyde katildiklan maddeler sunlardir; takim
cahsmasi ile sorunlara daha etkili cozum getirilebilecegi,

takim cahsmasi ile

karsihkli saygmm gelistigi, takim cahsmasmm grup ici motivasyonu artirdigi, takim
cahsmasi sayesinde yeni fikirlerin ifade edilmesinin saglandigt, takim cahsmasi ile
saglikh bilgi akismm saglandigi,

takim halinde cahsmanm enerjiyi arurdigi,

takimda bireylerin kendilerini gelistirdigini, takim cahsmasmda uyelerin fikirlerini
uygulama firsati buldugunu,

takim cahsmasmm uyeler arasmda rekabetten 90k

birlikte cahsmayi sagladigmi, takim cahsmasmda uyelerin yeteneklerini deneme
firsan buldugunu, takimlann tek basma veya gruplarla hareket eden bireylerden
daha

ustun

performans

sergiledigini,

okuldaki

demokratiklesme

surecini

hizlandrrdigiru, uyelerin performansmm takdir edildigini, cahsanlann isten faha
fazla hoslanmalanm sagladigim, takim tlyelerinin kendilerinden bekleneni bildikleri
icin

performanslanm

bu

beklentiler

dogrultusunda

izleyebilecegini, takim

cahsmasmin okullann yapisma uygun oldugunun ve takim cahsmasi sayesinde
okuldaki

catismalann en alt duzeye dusecegini soyleyebiliriz. Yonetici ve

ogretmenlerin bu maddelere orta duzeyde katilmalanmn sebebi; takim cahsmasi
konusunda supheli ve kararsiz olduklan, takim cahsmasinm sorunlan cozmede tek
basma yeterli olanuyabilecegini ve takim cahsmasmda kisilerin her zaman dogru
kararlar veremeyebilecegini dusunmelerinden kaynaklanabilir (EK.4).

S.Yonetici ve ogretmenlerin en az katildiklan noktalar sunlardir; takim cahsmasinda
iletisim becerilerini gelistirmek icin 90k zaman harcandigi, takim cahsmasinm
bireysel basanyi engelledigi ve takim cahsmasmm bosa zaman harcama oldugunu
soyleyebiliriz. Yonetici ve ogretmenlerin bu maddelere en az katilmalannm nedeni;
Bu maddeleri savunmamalanndan bu maddelere katilmamalanndan, dogru bir
yaklasim olarak benimsemediklerinden ve takim cahsmasi konusunda yeterli bilgiye
sahip olmalarmdan kaynaklanabilir. Nitel arastirmarmz sonucunda yoneticiler ve
ogretmenler takim cahsmasinm faydasmm sakmcasmdan daha fazla oldugunun tek
sakmcasmm takimda farkh fikirlere sahip kisiler oldugu durumlarada goril$
aynhgmm ve zaman kaybmm olacagmi belirtmislerdir. Boylelikle gorusme sonuc;:lar!
~--<la anketim.1z1desteklemeRteciir(EK.4 ).
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9.<;etin (2001) Ilkogretim

Okullarmda

Takim Cahsmasi

Konusunda

Ogretmen

Gorusleri adh yuksek lisans tezi ile yaprms oldugumuz arastirmamn her ikisinde de
yonetici ve ogretmenler ilkogretim okullannda yapilan takim cahsmalannm kurumun
verimliligini ve basansim aratacagina benzer duzeyde katilmaktadirlar. Ancak saym
Cetin'in

arastirma sonuclanna

gore de takim cahsmalannm

okullarda yeterince

uygulanmadigi gorti~ti ile arastirmarmz farkhhk gostermektedir. Tuna (2003) Takim
Cahsmasina

Iliskin Yonetici ve Ogretmen Gortisleri adh yuksek lisans tezinde

yonetici ve ogretmenlerin buyuk bir cogunlugu takim cahsmasmin okullarm yaptsma
uygun oldugunun okullarda kaliteyi artirmak icin takimlarla calisilmasi gerektigini
ve takim cahsmasimn

onemine inandiklanni

benzerlik gostermistir.

Fakat ayni yonetici ve ogretmenlerin

takim

bireysel

cahsmalanmn

arstirmarmzla

basanyi

belirterek arastirmarmzla bu yonden

engelledigi

yonunde

buyuk bir kismida
gortis

belirterek

bu yonden farkhhk gostermektedir. Gokbas (2001) Egitimde Takim

Cahsmasi Ve Karara Katilma adh yuksek lisans tez cahsmasmda takim cahsmasmm
egitimde kaliteyi ve grup ici motivasyonu artirdigina, takim cahsmasmm bosa zaman
harcamak

olmadigina,

takimlann

islerin yapilmasim

kolaylastirdigina,

basanh

yoneticilerin basanh takimlarla cahsan kisiler olduguna ve takim cahsmasi yapmanm
ogretmenleri yonetime katmak anlamma geldigi gorusuyle
benzerlik gostermektedir.

arastirmarmzm sonuclan
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5.2. ONERiLER
Bu arastirmanm sonuclan dogrultusunda a~ag1dakioneriler geli~tirilmi~tir.

l-Egitim yoneticiliginin meslek haline getirilerek egitim yoneticiligi yapacak olan
kisilerin o konuda egitim almasi gerekmektedir.
2-Yoneticilerin

okullannda

kendi

takimlanm

kendilerinin

olusturmasi

gerekmektedir. Boyle olmasi durumunda takim icinde huzursuzluklar en aza inecek,
takim daha kolay motive olabilecek ve uyum icerisinde demokratik bir sekilde daha
dogru kararlar alabileceklerdir.
3-ilkogretim okullarmda cagdas yonetim anlayismm temel boyutlanndan biri olan
takim 9ah~malanmn gerektigince uygulanabilmesi icin yonetici ve ogretmenlere,
takim 9ah~malarmm gerekliligi seminer ve konferans yoluyla anlanlmahdir.
4-Takim calismasinm sakmcalan ve takim cahsmasmi engelleyen faktorler uzerine
arastirmalar yapilarak, bunlar belirlenmeli ve boylece idealist takim cahsmasma
yonelik veriler elde edilerek uygulanmaya aktanlmahdu.
5-Takim halinde cahsirken yoneticilerin rolleri durust, isbirlikci, demokratik ve
zaman zaman otoriter olmahdir.
6-Farkh ilcelerde gorev yapan yonetici ve ogretmcnlerin takim cahsmasina iliskin
gorusleri belirlenmelidir.
7-Bu arastirma ilkogretim okullarma yonelik yapilrmstir. Ayru konu ortaogretim
kurumlarma yonelik de uygulanmaltdir.
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KiSiSEL BiLGi FORMU

A~agida belirtilen seeeneklerden

durumunuza uygunolan secenegi, parantezin

icerisine (x) isareti koyarak yamtlayuuz,

1- Cinsiyetiniz;

( ) Kadm

( ) Erkek

2- Okulunuzdaki iinvammz; ( ) Okul miidiirii veya miidiir vekili
( ) Okul miidiirii yarduncrsi
( ) Ogretmen

3-0gretmenlikteki

lodeminiz; ( ) 5 yd veya daha az.
( ) 6-10 ytl
( ) 11-15 ytl
( ) 16-20 yd
( ) 21 yd ve iizeri

4- En son mezun oldugunuz okul; ( ) A~1k Ogretim Fakiiltesi
( ) Atatiirk Ogretmen Akademisi
( ) Dogu Akdeniz U niversitesi
( ) Y akin Dogu

U niversitesi

( ) Diger (Yazuuz)

.
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TAKIM <;ALI~MASI ANKETi
Bu bdliimde, takim cahsmasma

iliskin gorii~leri amaelayan

maddeler yer

almaktadrr. ~ag1da belirtilen gorii~lerene derece kanldignnzr kararlasnrarak, uygun
olan secenegin iizerine (X) isareti koyarak belirtiniz. Liitfen birden fazla seeenek
E
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isaretlemeyiniz.
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1-0kullar kaliteyi artirmak icin takimlarla cahsmahdir.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2-Taklm cahsmasi okullarm yapisma uygundur.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3-Takim cahsrnasi kisiler arasmdaki guveni gelistirir.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

4-Takim cahsmasmda cahsanlann yeteneklerinden daha

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

8-Takimlarla calismak bosa zaman harcamaktir.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

9-Takim calrsmasi gurup ici motivasyonu artmr.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Iu-Takun cahsmasmda uyeler yeteneklerini deneme

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

12-Takim cahsmasi sayesinde okuldaki kalite artar.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

13-Takim halinde cahsmak yaraticrhgr artmr.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

14-Takim halinde calismak enerjiyi artmr.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

l S-Takrm cahsmasi ile karsilikh saygi gelisir,

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

l c-Takimda iletisirn beceri lerini gelistirmek icin cok

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

fazla yararlaruhr.
S-Tak1m cahsmasmda cahsanlar hedefe ulasmak icin
birbirlerine destek olurlar.
6-Tak1mda iiyeler cahsmalanmn sonuclanrn gordukleri
icin basan duygusunu tadarlar.
7-Takim calismasmda iiyelerin performansi takdir edilir.

'

firsati bulurlar.
l l-Takim calrsmasmda iiyelere fikirlerini uygulama frrsan
verilir.

zaman harcarur.
17-Takim cahsmasi sayesinde takim i.iyeleri arasmda
iletisim artar.
l 8-Tak1m calismasi ile sorunlara daha etkili coziim getirilir. (

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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29-Takim cahsmasi ile calisanlar arasmda isbirligi gelisir (

)

(

)

(

)

(

)

(

)

30-Taktm calisrnasmda cahsanlann yeteneklerinden

)

(

)

(

)

(

)

(

)

19-Takim calrsrnasi, iiyeler arasmda rekabetten cok
birlikte cahsmayi saglar.
20-Takim cahsmasr sayesinde okuldaki catismalar en

)

alt duzeye iner.
Zl-Takrm caltsmasi bireysel basanyi engeller.
22-Takim cahsrnasi okuldaki dernokratiklesme

si.irecini

hizlandmr.
23-Takim

cahsmasi

calisanlann

isten

daha

fazla

hoslanrnalartrn saglar.
24-Takimda bireyeler hedeflere ulasirken kendilerini
gelistirirler.
25-Taktm iiyeleri kendilerinden bekleneni bildikleri icin

performanslanru bu beklentiler dogrultusunda izleyebilirler.
26-Taktm cahsmasi sayesinde, yeni

fikirlerin

ifade

edilmesi saglarur.
27-Takimlar, tek basina ya da guruplarla hareket eden
bireylerden daha iistiin performans sergilerler.
28-Takim cahsmasr ile saghkli bilgi akisi saglamr.

fazla yararlarulir.

daha (
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EK.3:Gorii~me Formu Ornegi

T AKIM (:ALIS MASI GORUSME

FORMU

l-Takim cahsmasi ile ilgili dusunceleriniz nelerdir?

2-Talam cahsmasinm sizce ne tur faydalan vardir?

3-0kulunuzda takim halinde cahsryormusunuz? Evet ise ne tur cahsmalar yapiyorsunuz?

4-Talam halinde cahsmak sakincalumdir? Evet ise ne tnr sakmcalan vardir?

5-Talam cahsmasmm karar alma surecine ne gibi katkilan olmaktadir?

o-Takim halinde calisirken yoneticilerin rolleri ne olmahdir? ( otoriter'mi?

lsbirlikci 'mi?)
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EK.4: Friedman Test Sonuelari
Ortalama
ANALiz MADDELERi
M4

Sira
18,36

Takim calismasmda calisanlann yeteneklerinden daha fazla yararlarnhr.
18,22

MS

Takm cahsmasmda cahsanlar hedefe ulasmak icin birbirlerine destek olurlar.

M29

Takirn cahsmasi ile cahsanlar arasmda isbirligi gelisir.

18,17

Ml

Okullar kaliteyi arttirmak icin takimlarla cahsmahdir

18,09

Ml7

Takim cahsmasi sayesinde takirn uyeleri arasinda iletisim artar.

17,97

M3

Takrm cahsmasi kisiler arasmdaki guveni gelistirir.

----·-

17,84
17,83

M6

Takirnda uyeler cahsrnalannm sonuclanrn gordukleri icin basan duygusunu tadallar.

M30

Takim cahsmasmda cahsanlann yeteneklerinden daha fazla yararlanihr.

M13

Taknn halinde calismak yarancrhgi arttmr.

17,54

Ml2

Takim cahsmasi sayesinde okuldaki kalite artar.

17,40

M18

Takim cahsmasi ile aorunlara daha etkili cozum getirilir.

17,39

Ml5

Takirn calismasi ile karsrhkli saygi gelisir.

17,12

M9

Takim cahsmasi grup ici motivasyonu arttmr.

16,97

M26

Takrm cahsmasi sayesinde, yeni fikirlerin ifade edilmesi saglarnr.

M28

Takim cahsmasi ile saglrkh bilgi akisi saglanir.

16,51

Ml4

Takim halinde cahsrnak enerjiyi arttmr.

16,46

M24

Takimda bireyler hedeflere ulasirken kendilerini gelistirirler.

16,15

Mll

Takirn cahsmasmda uyelere fikirlerini uygulama firsati verilir.

16,00

Ml9

Takun cahsmasi, uyeler arasmda rekabetten cok birlikte cahsmayi sazlar.

15,95

MIO

Takim cahsmasinda uyeler yeteneklerini deneme fusati bulurlar.

M27

Takimlar, tek basma ya da gruplarla hareket eden bireylerden daha ustun performans sergilerler.

M22

Takrm cahsmasi okuldaki demokratiklesme surecini hizlandmr.

15,56

M7

Takim cahsmasmda uyelerin performansi takdir edilir.

15,27

M23
M25
M2
M20
Ml6
M21
MS

Takim cahsmasi calisanlann isten daha fazla hoslanmalanru saglar.
Takim uyeleri kendilerinden bekleneni bildikleri icin performanslanru bu beklentiler dozrultusunda izlevebilirler.

·----

17,62

16,80

15,92
15,59

14,98
14,85

Takim cahsmasi okullann yapisina uygundur

13,69

Takim cahsmasi sayesinde okuldaki cansmalar en alt duzeye iner.

12,46

Takirnda iletisirn becerilerini gelistirmek icin 90k zaman harcamr.

8,08

Takim cahsmasi birysel basanyi engeller.

6,33

Takimlarla calismak bosa zaman harcamaktir.

3,88

Ek 4 · Ankete tercih edilen sorularla ilgili Friedman testi sonuclan

