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ONSOZ
Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Egitim Yonetimi.Denetimi,
Ekonomi ve Planlamasi Ana Bilim Dalmda siirdurmekte oldugum ytiksek lisans
cahsma programmm geregi olarak hazirlanan bu arastirma, okul yoneticilcrinin okul
kulturuntm olusturulmasi, stirdtiriilmesi ve degistirilmesine, okul yoneticileri, veli ve
ogretmen olma durumuna gore farkhhk gosterip gostermedigini belirlemek uzere
gen;ekle~tirilmi~tir.
Arastirma dort bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde arastirmanm problemi,
amaclan, onemi, simrhhklan; ikinci bolumde arastirma modeli, evren ve omeklem,
verilerin toplanmasi, verilerin 9ozumii ve yorumlanmasi; ii9iincii bolumde arastirma
bulgulan, ve bulgularla ilgili yorumlar; dorduncu bolumde ise arastirmamn ozeti,
yargi ve oneriler yer almaktadir.
[lkokullann, egitim sisteminin temelini olusturmasi ve birey iliskilerini on planda
tutmasi bakimmdan kendi kultur ogelerini verlestirmesi gerekir ki problemlerini
kendi ic dinamiklerinden aldigi gucle 9ozebilsin ve list egitim orgiitleri daha islevsel
ve basanh olabilsin. Guclu ve i~ievsel kultiirlerin bulundugu okullarda, egitim
ogretim konusunda gilcltl amaclar bulundugu, yoneticinin lider olarak goruldiigu,
planlama ve problem cozmede etkili katihmm oldugu, ogretmenlerin rol modelleri
olusturdugu, yoneticinin sorumluluk duygusu icinde oldugu yapilan arastirmalar
sonucunda hulunmustur.
Okul kulturuntm olu~turulmas1, stirdtlrtilmesi ve degi~tirilmesi ile ilgi yapilan bu
arastirmada K.K.T.C. Egitim sisteminin bir parcasi olan egitim yonetimi ve denetimi
alamna katki saglayacagi umut edilmektedir.
Ara~tirmanm her a~amasmda 90k degerli gorii~ ve yardimlart ile arastirmarun
~ekillenmesine katki saglayan; zamamm, yaptci onerilerini, moral ve destegini
esirgemeyen tez dam~mamm D09. Dr. Cem BiROL' a, beni cahsma boyunca
destekleyen esim Sevim <;INAR' a, cahsma sirasmda ihmal ettigim cocuklanm Enes
Giray ve Nisa'ya tesekkur ederim.
Haziran, 2008
Lefkosa
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VE
VE

GQZLENEN DAVRANISLARIN KARSLASTIRILMASI
<;INAR, Erol
Yuksek Lisans Tezi,
Egitim Yonetimi.Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi
Tez Damsmam: Do9.Dr. Cem BiROL
Ocak 2008, 158 sayfa
Bu arastirma ilkokullarda gorev yapan okul yoneticilerinin okul kulturunun
olusturulmasi, stlrdtirulmesi ve degi~tirilmesindeki rolune yonelik veli, okul
yoneticileri ve ogretmenlerin beklentileri ve bu beklentilerin okul yrineticileri
tarafmdan gerceklestirmc duzeylerinin belirlenmesi, veli ogretmen ve okul
yonetioilerinin kisisel ozelliklerinc gore gerceklesme derecelerinin birbirinden
farkhlik gosterip gostermedigi amaclanrrustir.
Arastirma tarama modelindedir. Okul yoneticilerinin, okul kulturunun olusturulmasi,
surdurulmesi ve degistirilmcsindeki rolu konusunda veli okul yoneticisi ve
>

ogretmenlerin beklentileri ve uygulamalara yonelik gozlemlerin ol9iilmesinde,
uzman gortisleri dogrultusunda arastirmaci tarafmdan gelistirip 42 maddelik bir
olcek olarak kullamlrmstrr. Anketin 1-18 maddeleri arast okul kulturtmtm
olusturulrnasi, 19-31 maddeleri arasi okul kulturuntm surdurulmesi 32-42 maddeleri
arasi okul kulturuntm degistirilmesi durumunu olcmektedir. Olcegin yapilan
giivenirlilik analizi sonucu Cronbach' s Alpha guvenirlilik katsayisi .96 olarak
bulunmustur. Bu degerlere gore, olcegin bu arastirma icin guvenilir bir olcek oldugu
sonucuna vanlmistir.
Arastirmanm evreni, Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti smirlan icerisinde ilkokullarda
gorev yapan ogretmen, okul yoneticisi ile bu okullardaki ogrenci velilerinden
olusmaktadir.Arastirmanm omeklemi ise Guzelyurt, Lefke [lcelerindeki ilkokullarda
III

gorev yapan ogretrnen ve okul yoneticilerinin

tamarm ile ogrenci velilerinden

tesad-Ufen secilmis istekli velilerden olusmaktadir.
Arasnrmanm

istatistiksel analizinde frekans, yuzde, aritmetik ortalama, tek yonltl

varyans analizi, ve schffe testi kullamlrmsnr. Farkhhklann anlarnhhgmm smanmasmda
anlamhhk duzeyi p=.05 olarak kabul edilmistir.
istatistiksel

coztlmlemelerinde

.05 anlamhhk

duzeyinin

kullaruldigi

arastirmada,

9ozumlemeler "SPSS 15 FOR Windows" paket programi ile gerceklestirilmistir.
Okul kulttirunun olusturulmasi, stlrdurtilmesi ve degi~tirilmesinde okul yoneticilerinden
beklenen ve bu beklentilerin gerceklestirmede algilanma diizeyleri arasmda anlamh fark
bulunmustur. Okul kulturunun olusturulmasi, surdtiriilmesi ve degistirilmesinde okul
yoneticilerinden beklenen davrams yuksek duzeydedir. Gozlenen davramslar ise dustlk
olarak gerceklesmistir.
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ABSTRACT

THE COMPORiSON OF EXPECTATiON AND OBSERVATiON OF SCHOOL
ADMiNSTRANTS ABOUT THE EXiSTANCE, SURViVAL AND THE CHANCE
OF SCHOOL CULTURE OF THE PRIMARY SCHOOLS
C,::INAR, Erol
M.D. Thessis
Education Administration, Supervising, Planning and Economiccs
Adviser: Doc. Dr. Cem BiROL
2008- Page: 158 + XIII

The exitance, continuation and the change of school culture within the specifications
of the behaivours of administrators the aim of this

research is about the

administrartors who studies and chance the school culture within familys, school and
administrants according to personal identifications of familys, teacher

and the

administrant' s opinions and researches.
This research was based on the descriptive model. The role of school administrants
within the development survival and the change of school culture whichis based upen
the family and the administrants and also the techer' s observations, applications and
expectations which are found by experts opinions.
So these rules were improvedand used by the searchers. These rules were set obout 42
questionnaire and get in used. The 1-18 questinnaire were about the school culture
formation. The 19-31 questionnaire were to survive the school culture. The 32-42
questionnaire was about to change the school culture.according to the measurement
of the analysis of confidence. The Crombach's Alpha confidence of coefficientwas
found .96 degreeso according to those degreas, that measurement is true and trustable.

The population of this research are the teachers, administrants and the family s of
primary schools within the borders of T.R.N.C. The sample of the research is based
upon the teachers, and administrants and the family who were working at Guzelyurt
and Lefke primary schools. The families were chooseu by raundom.
V

In the Analysis of data SPSS 15 for Windows software program was utilized and
p=.05 was assumed as significance level in the statistical analysis.

Accordding to the existance, survival change of school culture the expections of
administrants and the realities of expections a significant differnce was found on the
prespection level.
The existance, continuation and the change of school culture within the administrants
of school it seems like that, the expected behaivour was at the high level. The
observative behaivour was at the low level.
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BOLUMl

GiRi~
Bu bolumde arastirmanm problemi, amaci, onemi, simrhhklan ve arastirmada
kullamlan bazi kavramlarm tanmu verilmektedir.

Problem
Miidiir miikemmel bir okulun yaratilmasmda en etkili kisidir. Miidiiriin
yoneticilik vasfi simf icindeki yoneticilik becerisi simf icindeki egitsel gelismeler icin
kritik onem tasimakta ve bir okulun biitiin basansmda onemli bir yer tutmaktadir.
Cunku okuldaki ogrenme iklimini, profesyonellik diizeyini ve ogretmenlerin moralini
etkileyen onun liderligidir" (Korkmaz, 2005; 402).

Orgut kulturu, anlasilmasi miimkiin olmayan ve sembollerden olusan, yazih

kurallar dizisi degildir, Orgut kiiltiirii, planlanabilir, esgudumlesebilir, denetlenebilir
ve degistirilebilir bir ozellik tasimaktadir. Baska bir ifadeyle, orgut kulturu
yonetilebilir. Gercekten orgut kiiltiirii, tamamen kendiliginden ve bilincsizce
sekillenmeyip, cogu zaman ekonomik ve sosyal amaclar dogrultusunda gelisir. Orgut
kiiltiiriiniin bilincli olarak olusturulmasi, korunmasi, tamtilmasi ve degistirilmesi,
orgut kiiltiiriiniin yonetimini okul yonetiminin bir alam haline getirmektedir
(<::elik,2002).
Okul kulturu, ogrencinin akademik basansmda etkili oldugu gibi, onun
sosyallesmesinde, demokratik tuturn ve davraruslar kazanmasmda ve okulun
verimliliginde de etkili olmaktadir, Okul kiiltiiriiniin olusmasma, ders ici etkinliklerin
yarunda, ders d1~1 etkinlikler de onemli katkida bulunmaktadir. Ornegin, toplantilar,
sportif olaylar, senlikler, mezuniyet torenleri, okul sarkilan, eglenceler gibi okulun
kendine ozgtl etkinlikleri,okul kiiltiiriiniinparcalandir (Tezcan, 1994, s.241 ).

Okul kulturu, okulun cahsmasmda onemli bir rol oynar ve okul ile okul iiyelerinin
davramslanna birtakim etkilerde bulunur. Bunlann bazilan istenmeyen etkilerden

olabileceginden,

okullar bu gibi durumlarda kulturlerini

degistirmeyle

ilgilenirler

(Greenberg ve Baron, 1997,s.479, Simsek 2003. s.33).

Okul ortammda egitimin amaci, bireyi davrams yonunden farkhlastirmadir. Bu
farkhlasma, bireyin belli kulturu kazanmasmi da icine almaktadir. Ogrenci nasil okul
ortammda farkhlasiyor ve kultur ediniyorsa, okulda bulunan tum ogretmen ve personel
icin de bu farkhlasma ve kultur edinme gecerlidir. Bu farkhlasma Oyle belirgindir ki,
butun okullar aym amaclara yonelik faaliyet gosterseler de birbirine benzemezler
(Akcay, 1997: 21).

Okullar; cevreleri, ogrencileri, ogretmenleri, diger cahsanlan, yoneticileri ve
bunlar arasmdaki

iliskiler bakimmdan

birbirinden

farkhhklar

gosterir.

Y apt ve

isleyisleri kagit tlzerinde aym olan okullardaki farkhhklara ornek vermek gerekirse;
velilerin ugramadigi okullar, ogretmenleri gruplara bolunmus okullar, derslerin bos
gectigi okullardan soz edilebilir (Acikalm, 2000: s.12).

Okul yoneticisini mesgul eden egitsel sureci ve sonucu etkileyen onemli bir
orgutsel faktor, orgutsel kulturdur,
becerilerin

Orgutsel acidan belli degerlerin

arastirmacilar ve akademisyenler

davrams ve

tarafmdan anlatilmasi gerekir (Sakin,

2000, s.81-82). Bir okulun kulturunun bilinmesi o okuldaki islerin yapihs bicimi ile
ogrenci motivasyonu ve okul basansmi etkileyen temel dinarniklerin anlasilmasma
yardim eder (Terzi, 1999, s.11).

Gelecegin diinyasmda
kendilerine
bulunduklan

cesitli roller ustlenecek

cok onernli gorevler

kusaklann

dusen egitim yoneticilerinin

yetistirilmesinde
ve ogretmenlerin

kurumlarda verimli okul killtlirii olusturmadaki yeterlikleri bu orgutlerin

verimliligi ile yakmdan iliskilidir (Pehlivanoglu, 1999. s.2-3 ).

Okul kulturu yonetici, Ogretmen ve ogrenci davramslan uzerinde etkisi olan
paylasilrrus inancla., degerler ve normlar oruntusudur (Terzi,-1999, s. 10).
Okulun kisiligi anlamma gelen kultur, deger kahplarrm, inanclan ve belirli tarih icinde
olusan gelenekleri yansrtrr (Ipek. 1999, s.6).

.J

Okul kulturunun temel ogeleri inanclar,normlar, torenler, hikayeler ve masallardir
(Taymaz, 2000, s.75).
Okul personelinin birikim ve etkilesimleri zamanla okulda bir kulturun
dogmasina neden olur. Ogretmenin derslerdeki eylemi, odul ve cezalanchrmasistemleri,
ogrencilerin ogrenme kosullan, ogrencilerin okuldaki sorumluklan ve derslere katilmu,
ogretimin kararhhgi ve okuldaki cahsma grubunun yapisi, okulun kulturel yapismi
belirleyen ogeleri olusturur (Celep, 2000, s.3-96).
Okulu bir takim manevi torenlerin yapildigi, bir takim degerler iizerine kurulu
bir yer olarak gorenler de vardir. Bunlar okulu bilgi kazanma yeri olmaktan ote,
kisiligin kazamldigi bir yer olarak gormektedirler (Sisman, 1994, s. 146). Bazi okullar
ciddi, bazilan eglenceli, bazilan verimliligin cokca arandigi orgutler, bazilan ise birey
iliskilerine dikkat edilen yerlerdir. Fakat okul bu ozelliklerin tamammdan olusur (Terzi,
1999. s.32).
Okul kulturu okulun felsefesini etkiler. Okulun orgut felsefesi de yonetici,
ogretmen ve ogrencilerin bakis actsmi yonlendirir ve huzurlu bir cahsma ortami
olusturur (Taymaz, 2000, s.75). Okulda kullamlan dil, semboller, maddi ve manevi
ogeler okul kttlturttnu sekillendirmede onemli rol oynarlar (Terzi, 1999, s.67).
Sonunda okulda nelere onem verildigi, nelerin degersiz bulundugu, nasil hareket
edilecegi konusunda isgorenler arasmda bir ortaklasrna dogar. Dolayisiyla okulun asil
isi olan egitim ve ogretimde ogrenciden ve ogretmenden neler beklenmesi ve nelerin
vurgulanmasi gerektigini tayin eden okul kulturu olusur (Yarah, 2002, s. 18). Okul
kulturu genelde davrams degisikligi, bilgi-beceri-tutum iizerinde yogunlasir, bu da
okullann orgutsel butunlesme, performans, etkililik ve verimliliklerini etkiler

Okul kulturu, akademik basan, kalite, orgutsel amac, vizyon ve misyon gibi 90k
degisik etmenleri etkileyen bir ozellik gosterir, Bu acidan okul kulturu ogretmenlerin
degisim ve yeniliklere karsi tutumlanru, ogrencilerin gudulenmelerini ve basan
diizeylerini etkilemektedir. Bir okulda basanya deger veren, yuksek performans
beklentilerini tasiyan, etkili ogrenimi tesvik eden, duzen ve disiplin ongoren ve isbirlikci
iliskileri on planda tutan bir kulturun olusturulmasigerekir (Ipek, 1999, s.8).

Okulun etkili sekilde amaclanna

ulasabilmesi, paylasilrms degerlerin

sahiplenilerek, bu degerlerin yenilikleri ve simrh kaynaklan etkili kullamrmm

-,-

saglayarak, olumlu bir kultur yaratabilmesine baghdir (Aytac, 1999, s.56). Okullarda,
yenilikci olma, mukemmellik, kararhhk, moral, kalite, ongoru, ekonomi ve karhhktan
herhangi biri veya tamami okulun temel degerlerini olusturur, Temel degerlerin
toplanu, okulun bir anlarnda da "vizyon"'unu olusturur (Simsek, 2003, s. 13). Okulun
vizyonunun cizilebilmesi icin egitimin amaci ve okulun varhk nedeni yanmda, egitim
sisteminin ve okullann yapisi konusundaki inanclann, degerlerin de ortaya konmasi
gerekrnektedir (Ozden, 1999, s.54). Okulu etkili orgutlere donusturen oz degerlerden
bazilan sunlardir: okullar ogrenciler icindir, ogrenrne ve ogretme bir isbirligi surecidir,
akademik basan icin cabalamak, gercekci fakat yuksek talepler, davramsta ve iletisimde
acikhk seklindedir (Terzi, 1999. s.69).

Okulun kisiligi anlamma gelen kulturtm etkileri duvarlardaki resirnlerde,
koridorlarda dolasan ogrencilerin davramslannda gorillur. Ogrencilerin ogretrnenlerleve
birbirleriyle olan diyaloglannda hissedilirler (Ipek, 1999. s.6). Kulturun ana ogelerinden
degerler ve normlar, okul personelinin ortak hareket etrnesini saglayabilir. Paylasilan
degerler ve normlar ne derece gucluyse, personelin ortak hareket etme ihtimali de o
derece artar (Celik, 2000, s.92). Ogretmenleri daha fazla cahsmaya motive eder ve
onlann okula baghhgmi artmr. Aym zarnanda, ogretrnenler uzerinde varolan is yukunu
azaltarak daha etkili olmalanm saglar (Aytac, 1999, s.64).

Okul mudurunun ogretim liderligi, ogrencilerin basanlanm artmci ogrenrne
ortarnlanmn ve ogretmenlerin i~ doyumunu yukseltici i~ ortarnlanmn gelistirilmesi
arnacma yonelik gerekli onlemlerin almmasi anlamma gelrnektedir. Yoneticiler,
ogretrnenlere onlann ilgi ve uzmanhk alanlannda yetkilerini aktarmakta, sorumluluk
almalanm saglamaktadir (Aytac, 1999, s.69-76 ). Okul yoneticisi okul kulturunu
bicimlendirmeye cahsirken insani degerlerle yonetme becerisini kazannus olmahdir.
Kulturel lider, akilci olarak hareket ederek, isgorenleri degerlerle daha cok
etkileyebilecegini bilir (Celik, 2000. s.53). Okul yoneticilerinin yeni rolu emir verici ve
kontrole yonelik olmaktan 90k ogretrnenleri yeni yaklasunlan denemeye tesvik etrneye,
yetkilendirmeye ve katilmu saglayici bir cevre yaratmaya yoneliktir (Aytac, 1999,
s.75).
Okul yoneticisinin sahip oldugu tutum ve degerler, okulun amaclanm daha etkili
bir bicimde gerceklestirebilecek vizyon ve politikalanna yansir. Okul yoneticisi bu
vizyon aracihgiyla, okul uyelerinin gorevleri ile okulun politikalanm tasarlar ve amaclan
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basarmak icin bunlan uygulamaya koyar (Simsek, 2003, s.9). Okul yoneticisi tarafmdan
acikca ifade edilen degerler ve yerinde kullarulan etkili sembolle: bireysel kahramanlan,
heyecanlandmci bashca olaylan, basanlan tarumlama ve cesitli anlamh etkinliklerde
cekicilik-egitimi

gelistirme

uzerine

odaklanmis

gucltl

okul

kulturlerini

cesaretlendirebilir (Sakin, 2000, s.85).

G-U9lu bir orgut kulturunun

olusabilmesi

ile ilgili olarak; yapiya iliskin

ilkeleri; hiyerarsiye fazla Onem vermeme, kurallann olusumuna herkesin katihmi, esnek
yapi, yoneticilerin isgorenlerle birlikte cahsmalan seklinde ifade edilmektedir (Terzi,
1999, s. 15). Bireylerin kendi ozgtin kisiligini fark edip, gelistirmesi yeteneklerinin
farkma

vanp,

onlan

yasamma

yon verecek

sekilde

degerlendirmesi,

dusunme

yeteneginin gelistirilmesi orgutun ancak esnek-gevsek bir model icinde yapilanmasi ile
mumkundur (Ta~, 1999, s. 103).

Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasi
Okul kulturu,
sosyallesmesinde,

ogrencinin

demokratik

akademik
tutum

basansmda

ve davrarnslar

etkili oldugu gibi, onun
kazanmasmda

ve okulun

verimliliginde de etkili olmaktadrr. Okul kultunmun olusmasma, ders ici etkinliklerin
yamnda, ders d1~1 etkinlikler de onemli katkida bulunmaktadir. Ornegin, toplantilar,
sportif olaylar, senlikler, mezuniyet torenleri, okul sarkilan, eglenceler gibi okulun
kendine ozgu etkinlikleri, okul kulturunun parcalandir (Tezcan, 1994, s.241). Bu sekilde
cocuk, okuldan sogumakta ve kendini okulun degerli bir uyesi olarak gormemektedir.
Bunun icin, ozellikle ilkogretimde, cocuklan merkeze alan ve daha 90k ogrencinin
kanldigi ders disi etkinliklerle, istenilen duzeyde okul kulturu olusturulabilir. <;unku
ilkogretimde, kendisini okulun degerli bir uyesi olarak goren cocuk, daha ust ogretim
kademelerine isteyerek gidecektir.

Okullar, 90k az kisinin bildigi amaclar yerine buyuk 019-Ude paylasilan inane,
deger ve sembollere

gereksinim

duyarlar.

Rutin anlamsizhklar

yerine anlamh

ogrenme ve yonetim torenleri, cansiz, cihz toplantilar yerine duzenli ve heyecan
verici torenler, soguk figur ve olaylar yerine buyuk 019-Ude akilda kalabilecek gu9l-U
semboller okullarm gereksinim duydugu temel kulturel ogelerden bazilandir (Sisman,
1994).

u

Yeni bir orgut kulturunun olusturulmasi ve orgut kulturu kavrammm ortaya
crkismdan

bu

yana

okul

yoneticilerinin en

onemli

gorevlerinden biri

degerlerin korunmasi, gelistirilmesi ve gelecek kusaklara aktanlmasi olmustur. "
Ancak bu durumda okullann topluma faydasi saglanabilir ve toplumlann saglikh bir
bicimde e g iti m dtizeyi arttmlarak gelecekte nitelikli eleman yetistirme oraru artar.
Bu nedenle, oku! kulturunun olusturulmasma i Iisk in uygulamalarda su noktalara
dikkat edilmelidir:
Ogrenci basansi ve okul performansi tum gostergelerin basmda geldigi 19m
ogrenci gelisimine odaklamlmahdir.
1. Okulu olusturan tum Ogeler arasmda lam katihrn saglanmahdir.
2. Uzun vadeli gelismeler hedeflendigi icin acele cozumler uygulanmamahdir.
3. Bilg.iler ve veriler, sezgiler ve tahminlerden daha iyidir. Bu nedenle okulun
mevcut durumunu saptar arastirmalar yapilmah ve sorunlarm asilmasi cozum
onerileri uygulamaya dokulmelidir.
4. Cozumler konusunda ortak noktalara vanlmahdir.
5. Okul kulturu gelistirilirken yeni bir orgut yapilmasi degil, varolan yapmm
iyilestirilmesi ve gelistirilmesi amaclanmahdir.
6. Okul kulturunde kalite anlayismm olusturulmasi, sermaye yogun degil, kisi
ycgun bir surectir. Ogretmenlerin verilecek hizmetici egitimlerle ogrenci odakli
ve okulun basansiru arttmci sekilde cahsmasi saglanmahdir.
7. Ogrctmen kurul toplantilannda verilen sozler havada kalmamah eyleme
dokulmelidir. Uygulamaya dokulerek sonuca vanlabilir

ve saglam bir okul

kulturunden bahsedilebilir.
Yukanda bahsedilen noktalar onemsendiginde ve uygulamaya dokuldugunde
sonuctan basan elde etmek daha kolay olacaktir. Bu baglamda okul kulturunun
gelisimi icin stratejik planlama ve okul gelisim hedeflerinin belirlenmesi amaca
ulasmaya hiz kazandirabilir. Okul mudurunun ogretim liderligi, ogrencilerin
basanlanru artmci ogrenme ortamlanmn ve ogretmenlerin is doyumunu ytikseltici i~
ortamlanmn gelistirilmesi amacma yonelik gerekli onlemlerin almmasi anlarnma
gelmektedir. Yoneticiler, ogretmenlerc onlann ilgi ve uzmanhk alanlannda yetkilerini
aktarmakta, sorumluluk almalanm saglamaktadir (Aytac, 1999, s.69-76 ).

Okul yoneticilerinin yeni rolu emir verici ve kontrole yonelik olmaktan 90k
ogretmenleri yeni yaklasunlan denemeye tesvik etmeye, yetkilendirmeye ve kanhmi
saglayici bir cevre yaratmaya yoneliktir (Aytac, 1999, s.75).
Okul yoneticisinin sahip oldugu tutum ve degerler, okulun amaclanm daha etkili
bir bicimde gerceklestirebilecek vizyon ve politikalanna yansir. Okul yoneticisi bu
vizyon aracihgiyla, okul uyelerinin gorevleri ile okulun politikalanru tasarlar ve amaclan
basarmak icin bunlan uygulamaya koyar (Simsek, 2003, s.9). Okul yoneticisi tarafmdan
acikca ifade edilen degerler ve yerinde kullamlan etkili sembolle: bireysel kahramanlan,
heyecanlandmci bashca olaylan, basanlan tarumlama ve cesitli anlamh etkinliklerde
cekicilik-egitimi

gelistirme

uzerine

odaklanmis

guclu

okul

kulturlerini

cesaretlendirebilir (Sakin, 2000, s.85).

Guclu bir orgtit kulturuntm olusabilmesi ile ilgili olarak; yap1ya iliskin ilkeleri;
hiyerarsiye fazla Onem vermeme, kurallann olusumuna herkesin katilum, esnek yapi.
yoneticilerin isgorenlerle birlikte cahsmalan seklinde ifade edilmektedir (Terzi, 1999,
s. 15). Bireylerin kendi ozgfm kisiligini fark edip, gelistirmesi yeteneklerinin farkma
vanp, onlan yasamma yon verecek sekilde degerlendirmesi,

dustinme yeteneginin

gelistirilmesi orgutiln ancak esnek-gevsek bir model icinde yapilanmasi ile mumkundur
(Ta~, 1999, s. 103).

Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesi
lsbirlikli okul kulturu ve karar verme: Isbirlikli karar verme basil anlamda
karara katilma degildir. Bu tur karar vermede ozellikle cahsanlann kabul alam dismda

.

yer alan kararlara katihrm soz konusudur. Ogretmenler kisisel yetenekleri dogrultusunda
karara katihrlar ve uygulama basanlan artar. Boylece ogretmenlerin kendilerini okula
adamalanna
muduru

ortam yarattlmis olur. Burada okul mudurunun rolu onemlidir. Okul

duruma

gore egiticilik,

btitimlestiricilik,

temsilcilik,

bireysel

ve grup

danismanhgi rollerini etkin bir sekilde yerine getirmelidir (Celep,2000 s86).

Orgut kulturu birey ile grup davramslanm

etkilemekte

ve orgutte

stres,

engellenme, madde bagimhhgi gibi bir takim etkiler yapmaktir, orgilt icinde yaratilan
olurnlu bir iklimle bu ttir bireysel sorunlar hafifletilmeye cahsir. Bu nedenle asm stres

u

ortanundan kurtulmak saghkh bir orgut kulturune olan gereksinimi artirmaktadrr
(Ozkalp, 1999 s.54).
Ogrctmenler, okulda belirli bir sistem icinde cahsirlar. Bu sistemde yoneticinin
liderlik rolu, tum cahsanlarrn katilmu ve destegi ile sistemi surekli iyilestirmektir.
Bu nedenle okul yoneticisi, kurumlarda surekli 9oztim arayislan icin cahsmalar
yapmahdir. Okul yoneticisinin coztun arayislanna giriyor olmasi ogretmenler
uzerinde olumlu etkiler yaparak motivasyonlanm arttmci bir etki yaratabilir.Guclu
kulture sahip okullar, tesvik edici, kolaylastmci degerlere sahiptirler (Akmci, 1998,
s.45).
Bu sebeple, okul muduru birey olarak guclu ve zayif yonlerinin farkmda olmah
ve kendisini dogru olarak tamma ve gelistirmeyecahsmahdir (Donmez, 2002, s.36).
Dolayisiyla, yaptigi isi severek ve isteyerek yapan okul uyeleri, bu islerin daha basanh
bir bicimde sonuclanmasuu saglar ve cahsma ortammdaki memnuniyet, okul kulturune
de yansir (Okay, 2000, s.233).
Okuldan istenen verimin saglanmasi, kaynak yaratilmasi, buna karsm stressiz
bir ortamm yaratilmasi gibi durumlar, gti9lti okul kulturu ile ilgili olup okul
mudurunun sorumlulugundadir(Bayrak, 2001, s. 189).

Okul kiiltiiriiniin Deg~tirilmesi
Egitim orgutlerinde degisimle, gerceklestirilecek hedefler ulasilabilir olmahdir.
Orgut icinde geryekle~tirilmek istenen degisimler, somut ve planh bir sekilde ortaya
konmahdir. Degisimden etkilenecek kisilerle, degisime baslamadan once bir araya
gelip, gerekirse degisimle ilgili cahsmalar birlikte yapilmahdir, Her orgut planh ve
amaclara yonelik olarak degismek zorunda oldugundan dolayi orgutun ihtiyaclanru
gidermek ve

ekonomik

sorunlara 9oztim bulmak

gerekmektedir. Degisim

ger9ekle~tirilirken teknoloji, orgut yapisi, gorev ve insanlann degistirilmesi birlikte
ele almmahdir (Ozdemir, 1997: 60).
Degisim, gelecekte var olmak, gelismeleri yakalamak ve dis dtmya ile uyum
icinde olmak gerektiginden dolayi onemlidir. Kurumlarda degisim ise yerlesmis
ahskanhklardan kurtulmak, farkh fikirlere acik olmak, firsatlan degerlendirmek, var
olan duzenin disma cikmak ve yeniden yapilanmayi gerceklestirerek devamhhgi
saglamak bakimmdan onemlidir. Bir kurumda degisimi ger9ekle~tirmek icin surekli

olarak gelismek,

yenilikci

olmak ve kurulusun

ayiklamak gerekmektedir.(Kozlu,

yapisma

ters dusen ozellikleri

1986 s.76)

Kurum kulturunun degistirilmesi

icin gtiven iliskilerinin de yuksek duzeyde

olmasi gerekmektedir. Cunku guven iliskilerinin yogun oldugu bir kurulusta kultur,

degisim surecinde parcalamp dagilmak yerine, degisim gercegi ile sinerjik bir
bicimde basa cikabilmek icin iyice pekisir (Covey, 1998. s.12, Ozden, 2002, s.32).
Okullar, girdisini toplumdan alan ve urununu de topluma sunan sosyal bir orguttur
(Yildmm.ZiXl!:24). Bir

okuldan

bahsedildiginde

genellikle

yapismdan

ve

programmdan soz edilir. Fakat bir okulun aymci karakteri, onun yazili olmayan norm
cevresi ve beklentilerinden olusan kulturudur (Terzi, 2000:97).
Okul kulturu; orgutsel iklim, orgutun sosyal ozellikleri ve orgutsel efsaneler
gibi unsurlan iceren genis bir kavramlar agiyla cogu zaman es anlamh olarak
kullamlmaktadrr. Okul kulturu, okul toplumunun uyelerince paylasilan ve onlarm
davrams ve dusuncelerini sekillendiren normlar, degerler, inanclar, seremoniler,
geleneksellesmis torenler, gelenekler ve destanlan iceren ortak anlamlarm tarihsel
mirasi olarak tammlanabilir (Yildmm, 2002:25).
Degisme dedigimiz olgu basta ekonomik buyume olmak uzere her turlu
toplumsal, siyasal, yonetimsel gelismeyi icermektedir. Her sey bir degisme icindir.
Son yi ll arda degisme yerine yenilik kelimesi kullarulmaktadir. Yenilik onceden
tasarlanrmsbir degismedir, Yani yenilik planh bir degismedir. (Kaya, 1996, s.11)
Okullarda degisme, sadece mevcut duruma uyum saglamak ya da mevcut
sorunu cozmek degil, aym zamanda uzun donemdeki gelismeleri de icerecek modellerin
uygulanmasnu ongorecek etkin bir eylemdir. Eylemin etkin kilmmasi, okullan
degismeye zorlayan dinamiklerin bilinmesine baghdir, Okul kulturunu degismeye
zorlayan dinamikler, ic ve drs dinamikler olarak simflandmlabilir(Bayrak, 1992, s.6).
Yapilan arastirmalar iki ttir kulturel degisim modelinin mevcut oldugunu
gostermektedir. Birinci modelde orgut, ideal bir orgutu kendine ornek almakta ve o
Ornegi takip ederek, kulturel degisime ugramaktadir. ikinci modelde ise, orgilt kendi
kulturunu disanda birakmadan belirli stratejilerle dissal sartlara uyum saglama seklinde

Egisimi kabullenmektedir. Orgutler bazen basanh bazen de basansiz bir bicimde bu

modelleri uygulamaktadir (Ozkalp, 1999, s.6).
ister kulturun degistirilmesinde isterse varolan kulturun stlrdurulmesinde ve
gelistirilmesinde olsun, okul mudurlerinin rolu 90k onemlidir. Ancak okul mudurlerinin
bu rolu yerine getirebilmesi, literature gore onlann kisisel ozellikleriyle ve oncelikle
iletisim becerileriyle mumkun olabilecegi gortilmektedir (Basaran, 1992, s.222;
Acikahn, 1995, s.39; Wiles ve Bondi, 2000, s.43, 420, Simsek, 2003 s.37).
Problem Ciimlesi
K.K.T.C. Ilkokulu mudurlerinin okul kulturunun olusturulmasi, surdurulmesi,
ve degistirilmesindeki rolu konusunda veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
beklentileri ile bu beklentilerin okul mudurleri tarafmdan gerceklestirrne duzeyi
arasmda onemli fark var rrudir?
Alt Problemler
1. Okul kiiltiiriiniin olnsturulmasmda okul miidiirlerinin rolii olarak,
1.1.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul ktilturtinun olusturulmasmda, okul
yoneticilerinden beklenen davraruslar arasmda bir fark var rmdir?
1.2. Veli, ogretrnen ve okul yoneticilerinin okul kulturunun olusturulmasmda, okul
yoneticilerinden gozledikleri davraruslar arasmda bir fark var midir?
1.3.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore, okul kulturunun
olusturulmasmda, okul yoneticilerinden beklentiler arasmda bir fark var rmdir?
1.4.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore, okul kulturunun
olusturulmasmda, okul yoneticilerinden gozledikleri arasmda bir fark var nudir?
1.5 .Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

olusturulmasmda,

okul

yoneticilerinden bekledikleri davramslar arasmda bir fark var midir?
1.6.Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

olu~turulmasmda,

okul

yoneticilerinden gozlenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?
1.7. Ogretmenlerin verdigi derslere gore, okul kulturunun olusturulmasmda, okul
yoneticilerinden beklenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?
1.8.0gretmenlerin verdigi derslere gore, okul kulturunun olu~turulmasmda, okul
yoneticilerinden beklenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?

2.0kul kiiltiiriiniin siirdiiriilmesinde okul miidiirlerinin rolii olarak,

2 .1. V eli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

okul kulturunun surdurulmesinde,

okul

yoneticilerinden beklenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?
2.2.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

okul killtiirilnlin surdurulmesinde,

okul

yoneticilerinden gozlenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?
2.3.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore, okul kulturunun
surdurulmesinde, okul yoneticilerinden beklentiler arasmda bir fark var rmdir?
2.4.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore, okul kulturuntm
surdurulmesinde, okul yoneticilerinden gozledikleri arasmda bir fark var rmdir?
2.5.Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

surdurulmesinde,

okul

yoneticilerinden beklenenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?
2.6.Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturtmun

surdtirulmesinde,

okul

yoneticilerinden gozlenen davramslar arasmda bir fark var midir?
2.7.0gretmenlerin

verdigi derslere gore, okul kulturtmun

surdurulmesinde,

okul

yoneticilerinden bekledikleri davranislar arasmda bir fark var midir?
2.8.0gretmenlerin

verdigi derslere gore, okul kulturunun

surdurulmesinde,

okul

yoneticilerinden gozledikleri davramslar arasmda bir fark var rrudir?

3.0kul kiiltiiriiniin degi~tirilmesinde okul miidiirlerinin rolii olarak,

3 .1. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

okul kulturunun degistirilmesinde,

okul

yoneticilerinden beklenen davramslar arasmda bir fark var midir?
3.2.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

okul kulturunun degistirilmesinde,

okul

yoneticilerinden gozledikleri davramslar arasmda bir fark var midir?
3.3.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore, okul kulturunun
degistirilmesinde, okul yoneticilerinden beklentiler arasmda bir fark var midir?
3.4.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore, okul kulturunun
degistirilmesinde, okul yoneticilerinden gozlcdikleri arasmda bir fark var rmdir?
3.5.Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

degi;;tirilmesinde,

okul

yoneticilerinden beklenen davramslar arasmda bir fark var midir?
3.6.Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

degi;;tirilmesinde,

yoneticilerinden gozlenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?

okul

3. 7. Ogretmenlerin

verdigi derslere gore, okul kulttirunun degistirilmesinde,

okul

yoneticilerinden beklenen davramslar arasmda bir fark var rmdir?
3.8.0gretmenlerin

verdigi derslere gore, okul kulturunun

degistirilmesinde,

okul

yoneticilerinden gozlenen davramslar arasmda bir fark var midir?

Amae
Okullarm

okul kulturu, orgute kimlik kazandiran,

cahsanlann

davramsim

etkileyen ve onlar tarafmdan algilanan, orgute egemen olan ozelliklerdir. Her okulun
kendine ozgii bir kisiligi vardir ve okul icin orgutsel kultur iste bu kisiliktir. Kisilik
birey icin ne ise kulturde orgut icin odur. Okul kulturu okul icin, okulun bireysel
kisiligidir.
Bu nedenle arastirmanm

amaci K.K.T.C. ilkokullarmm

sahip oldugu okul

kulturtinun olusturulmasi, surdurulmesi ve degistirilmesinde okul yoneticilerinin rolu
konusunda veli ogretmen ve okul yoneticilerinin beklentileri ve bu beklentilerin okul
mudurleri tarafmdan ger9ekle~tirme duzeyi belirlenmesidir.
Tum orgutlerde oldugu gibi egitim orgiitlerinin de basansi gii9lii bir kulturun
varligi

ile

miirnkundur.

Okul

kultnrunun

olusturulmasi,

surdurulmesi

ve

degistirilmcsinde okul yoneticileri onemli olcude rol oynadigi ileri surulmektedir. Bu
arastirmada

bu

savm

smanmasi

hedeflenerek

okul

kulturunun

olusturulmasi,

surdtirtilmesi ve degi~tirilmesinde okul yoneticilerinin ne derecede etkili olduklannm
belirlenmesi amaclanmaktadir.
Bu baglamda arasttrmamn amaclanm asagidaki noktalarda ozetleyebiliriz.
•

Okul kulturtmun
yoneticisi,

olusturulmasi,

veli, ogretmenlerin

surdurulmesi

ve degi~tirilmesinde

okul yoneticilerinden

okul

beklenen ve gorulen

davramslar,
•

Okul kulturttnun olusturulmasmda,

ogretmen ve okul yoneticilerinin verdigi

derslere gore bekledikleri davramslar.
•

Okul kulturunun olu~turulmasmda, ogretmen ve okul yoneticilerinin

verdigi

derslere gore, gozledikleri davramslar.
•

Okul kulturunun

olusturulmasmda,

veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

mesleki kidemlerine gore bekledikleri davran1~lar.
•

Okul kulturtmun olusturulmasmda,

veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

mesleki kidemlerine gore gozledikleri davramslar.

•

Okul kulturunun surdurulmesinde,

ogretmen ve okul yoneticilerinin

verdigi

derslere gore bekledikleri davramslar.
•

Okul kulturunun surdurulmesinde,

ogretmen ve okul yoneticilerinin

verdigi

derslere gore gozledikleri davramslar.
•

Okul kulturunun

surdurulmesinde,

veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin

mesleki kidemlerine gore bekledikleri davramslar.

•

C

Okul kulturunun stirdtirtllmesinde, veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
mesleki kidemlerine gore gozledikleri davramslar.

•

Okul kulturunun degistirilmesinde, veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
mesleki kidemlerine gore bekledikleri davramslar.

•

Okul kulturunun degistirilmesinde, veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
mesleki kidemlerine gore gozledikleri davramslar.
Onem
Yonetim ve orgiit kuramlarmda meydana gelen degismeler, egitim

kurumlarmdaki pek 90k geleneksel uygulamanm sonunu getirmistir. Okul yoneticisi,
geleneksel yonetim anlayisi ile degisime ayak uydurmasi mumktm degildir. Okul
yoneticisi, yeni bilimsel gelenekler dogrultusunda egitim ogretimi, yeni yaklasnnlar
dogrultusunda

yonetimi,

yeni

degerler

dogrultusunda

da

okul

kulturunu

degistirebilmelidir. Bir okulda degisimin gerceklesmesi oncelikle egitim anlayismda
ve okulun isleyisinde yeni degerlerin okul kulturunun bir parcasi olmasma baghdir
(Aydm, 2003).
Okul kulturu, okullar icin son derece onemli bir konu olmasma ragmen,
K.K.T.C. de bu konu uzerinde yapilrms bir cahsma yoktur. Okul kulturunun
olusturulmasi, · surdurulmesi ve degistirilmesi boyutlarmda okul yoneticilerinin
rollerinin incelenmesine yonelik her hangi bir arastirma yapilmarmstir. Bu acidan
arastirma ilk olmasi bakmundan onemli gorulmektedir.
Arastirmada elde edilen bulgular

okul kulturunun etkili bir

sekilde

olusturulmasi, surdurulmesi ve degistirilmesinde okul yoneticilerinin rollerini ve bu
konuda veli ogretmen ve okul yoneticilerinin beklentilerini ve gozlediklerini bilimsel
olarak ortaya koymasi bakimmdan onem tasimaktadir.

Smirhhklar
Arastirmanm tum K.K.T.C. deki tum ilkokul ogretmenleri, mudur, ve ogrenci
velilerini kapsayacak bicimde planlanmasi,

hem zaman hem de fiziki olanaklann

yetersizligi nedeniyle asagidaki bicimde simrlandmlrmstir.
Bu arastirma.
K.K.T.C. Guzelyurt

ilcesinde bulunan ilkokullanndaki

okul yoneticileri,

ogretmenler ve rast gele secilen ogrenci velileri ile smirhdir.
Arastirmada elde edilen veriler, arastirmada kullarnlan veri toplama araci ile
simrhdrr.
Arastirma

kapsamma

okul yoneticileri

ogretmenler

ve veliler

almrmstir.

Ogrenciler ve personel arastirmanm dismda tutulmustur. Arastirma, deneklerin ankete
verdigi

yamtlann

dogruluguyla

simrhdir.

Arastirma

olcutleri

samimi

olarak

yamtlayabilecek gonullu yonetici ogretmen ve veliler tarafmdan doldurulmustur.
Arastirma 2006-2007 egitim ogretim yihyla sunrhdir.

Sayilnlar
Arastirmada;

Yonetici, ogretmen ve velilerin anketleri yamtlarken

gercek

dii~iincelerini yansitacaklan sayiltismdan hareket edilmistir.

Tammlar ve Klsaltmalar

Tammlar:
Dil: insanlarm birbirlerine anlam tasimak icin kullandiklan

yazilar, isaretler ve

seslerden olusan ozel bir kavrayistir (Baler, 2000)

Degerler: Orgut icinde kisilere yol gosteren, onlar icin neyin onemli oldugunu bildiren
standartlardir" (Uzuncarsrh, Topnak ve Ersun, 2000: 32, Aydm, 2002).

Kiiltiir: Bir toplumun butun alanlarmda ortak olan dinsel, ahlaki, estetik, teknik ve
bilimsel nitelikteki toplumsal olaylann butunudur (Atilgan ve Akat. 1992 s.22)

Myt: Mitler, ideallestirilmis ve abartilrms olmalanna ragmen ktiltiirtimtiztin en derin inane
ve algilamalanm temsil ederler. Mitleri olusturan efsane ve oykuler, bir kultiirtm gercekligi

nasil gordliglinli ya da gerceklige

uyum saglamalan

icin inanclanm

nasil uyarladigun

anlamada bir anahtar olabilir (James, 1997: 81- 82, Aydm, 2002 s.20).

Normlar:

Sosyal olarak yaratilrms

standartlar

olup, olaylan

yorumlamaya

ve

degerlendirmeye yardim eder (Terzi, 1999 s.33).

Okul Kiiltiirii:Turner ve Crang (1996: 1) okul kulturunu, veli, ogrenci, ogretmen ve diger
kisiler tarafmdan

paylasilan

degerler,

semboller,

inanclar

ve anlamlar

olarak

tammlamaktadir. (Aydm, 2002 s.20).

Ritueller:

Torenlere

gore daha 90k tiyatrolastmlmis

kulturel

anlatimlardir

ve

genellikle seyircilerin faydalanmasma yoneliktir (Arslan, 2001: 180).

Semboller:

Kulturun yerlesmesine ve koklesmesine yardimci olan, is gorenler icin

anlam tasiyan nesne, resim, faaliyet ve olaylardir. (Eren. 1998 s.87)

Kisaltmalar:
i.K.Y.: lnsan kaynaklannm yonetimi
K.K.T.C.: Kuzey K1bns Ti.irk Cumhuriyeti
T.C.MEB: Turkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanligi
K.K.T.C. MEKB: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi
SPSS 15: Statical Package For The Social Science (Sosyal Bilimler Icin lstatistik
Paket Prograrm 15. Versiyonu)

BOLUM2

YONTEM

Bu bolumde arastirmamn modeli, arastirma icin belirlenen evren ve orneklem,
verilerin toplanmasi, ve cozumlenmesinde kullamlan istatistiksel yontem ve teknikler
ile bunlann yorumlanmasi ile ilgili bilgilere yer vermistir.
Arastirmamn Modeli
Arastirmamn

gerceklestirilmesinde

tarama

modelinden

yararlarulnnstir.

Tarama modeli davrams bilim ve disiplinine daha uygun dusmekte ve yontemin
ozellikleri geregi, kurumlann "ne" oldugunu anlamak ve betimlemek, kurumun
mevcut duzenini bozmadan ve orgtit personeline yonetsel gucluk cikarmadan
yapilabilmektedir (Kaptan, 1993: 60). Arastirmaya konu olan olay, birey yada
nesneleri herhangi bir sekilde degistirme, etkileme cabasi gosterilmez (Karasar, 1999:
77).
Egitim sorunlarmm bir cogunun tammlanahilir nitelikte olmasi nedeni ile
tarama modelindeki arastirmalar bilginin anlasilmasi ve arttmlmasmda kuramcilara
ve uygulamacilara onemli katkilar saglamaktadir (Balci, 1997s. 21 ).
Egitim ogretim surecini olusturan ogeler, okul admi verdigimiz bir cevre icinde
olup, insan unsuruna agrrhk veren ogelerdir. Bir baska deyisle, ogretim hizmetini
veren kisiler ve bu hizmeti alan kisiler, okul arastirmasi yonteminin veri kaynaklanm
olusturmaktadirlar (Arseven, 1993 s:14-15).
Bu arastirmada da okul yoneticilerinin okul kulturunun olusturulmasi,
siirdiiriilmesi ve degistirilmesindeki rollerine yonelik veli ogretmen ve okul
yoneticilerinin beklentileri ile bu beklentilerin okul yoneticileri tarafmdan
ger9ekle~tirilme duzeyinin ne oldugu sorusuna cevap aranacagi ve bu cevabi bulmak
amaci ile belli bir zaman kesiti icinde belli sayida elamanlardan veriler elde edilecegi
icin betimsel tarama modelinin kullarulmasi uygun gorulmustur.
Evren ve Orneklem
Evren
Bu arastirmanm cahsma evrenini 2006-2007 ogretim yilmda KKTC smirlan
icinde M.E.K.B. 'na (Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi) bagh devlet ilkokullannda

gorev yapan yoneticiler (mudur + mudur muavini) ogretmenler ve ogrenci velileri
olusturmaktadir,

Orneklcm
Arastirmamn cahsma evreninin tamamma ulasmarun ekonomik olanaklar ve
zaman acismdan mumkun olmadigmdan,

evren icerisinden

evreni temsil edecek

orneklem yoluna gidilmistir.
Bu arastirmanm

omeklemi

ise, K.K.T.C.

simrlan icerisinde bulunan (Guzelyurt

Bolgesi) Guzelyurt Ilcesi ve Lefke Beldesi'ne bagh 12, merkez ve koy ilkokullarmda
ki 20 okul yoneticisi,
yoneticilerinden

l6's1

142 ogretmen ile 165 ogrenci velisi olusturmaktadir.
ogretmenlerden

104'il,

velilerden

111 'i

anketi

Okul
dogru

cevaplandirarak, degerlendirmeyc almrmstir.

Guzelyurt

Bolgesi simrlan

icerisinde

bulunan

ilkokullarda

ogrenci velileri icin

orneklem alma yoluna gidilmemis, ulasilabilen ve istekli olan ogrenci velilerine sans
(random) yontemi teknigi ile anket uygulanrmstir ve gecerli anket sayisi Tablo 1 'de
gosterilmistir.

Tablo 1
Ornekleme Giren Yiinetici Ogretmen ve Velilerin Dagrhm:
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1

Aydmkoy ilkokulu

1

1

8

7

10

7

19

15

%78,9

2

B.Fikri Karayel

2

1

13

9

15

12

30

22

%73,3

ilkokulu

3

Bans ilkokulu

2

2

11

9

10

7

23

18

%78,2

4

Doganci Ilkokulu

1

1

8

5

10

6

19

12

%63,1

5

Gemikonagi llkokulu

1

1

10

5

10

7

21

13

%61,9

6

Kurtulus ilkokulu

3

2

24

17

30

19

57

38

%66,6

7

Lefke istiklal llkokulu 2

1

18

11

20

12

40

25

%62,5

8

Ozgurluk Ilkokulu

3

3

17

15

20

16

40

34

%85,0

9

Serhatkoy ilkokulu

1

1

7

6

10

6

18

13

%72,2

10

Yedidalga ilkokulu

1

1

8

5

10

5

19

11

%57,8

11

Yesilyurt llkokulu

2

1

9

7

10

7

21

15

%71,4

12

Zumrutkoy Ilkokulu

1

1

9

8

10

6

20

15

%75,0

Toplam

16/20

327

231

%70,6

104/

111/

142

165

Tablo 1 de goruldugu gibi anketler 12 ilkokulda 20 okul yoneticisi,
ogretmen,165 veliye (toplam 327) kisiye dagmlrmstir. Okul yoneticilerinden
ogretmenlerden

104'ii,

degerlendirmcye

almrmstir.

velilerden

111 'i

Anketin

okullara

anketi

dogru

142
lti'si

cevaplandirarak,

gore dogru cevaplanma

dagihrm

aynntih olarak tablo l 'de verilmistir.

Bu durumu Grafik 1 'de orantih olarak gorebilmekteyiz,

rnucrur

O~retmen

Grafik 1
Ornekleme Giren Ytmetici Ogretmen ve Velilerin Dagthm Oram

Grafik 1 'de goriildiigii gibi arastirmaya katilanlann kabul edilen 231 anketin
(111 'i) %48,0S'i veli, (104'ii) %45,02'si ogretmen, (l6's1) %6,93'ii okul yoneticisi
olu~turmaktadir.

Veri Toplama Aracmm Geli~tirilmesi
Arastirmada okul yoneticilerinin okul kulturunun olusturulmasi, siirdiiriilmesi ve
degi~tirilmesindeki rolunu belirlemeye yonelik hazirlamp gelistirilen olcegin
geli~tirilmesindeki ilk asamasmda orgut kultnrn alanmdaki yerli ve yabanci litaratiir
taramasi yapilrms ve okul kiiltiiriiniin olu~turulmasmda okul yoneticilerinin
ger9ekle~tirebilecegi davran1~lar ile

ilgili

45

maddelik

bir

anket

taslagi

olusturulmustur. Anketin icerik gecerliligi icin uzman gorii~lerine basvurulmus ve

ahnan gorusler dogrultusunda taslaktan bazi maddeler cikanlarak 42 maddelik bir
taslak form hazirlanrmstrr. Veri toplama araci iki bolumden olusmaktadir.
Birinci bolumde arastirmarun bagimsiz degiskenlerine iliskin bireysel bilgileri
elde etmeye yonelik sorular olusturmaktadir.

Kisisel bilgiler olarak adlandmlan bu

bolumde, ogretmen ve okul yoneticilerinin branslan, mesleki kidemleri yer ahrken;
velilerinde mesleki durumlan ve mesleki kidemleri sorgulanrmstir.
Anketin ikinci bolumde ise olctilmek istenilen davramslann yer aldigi olcek ele
almrmstir. Bu olcekte yer alan maddeler okul kulturtmun olusturulmasi, surdurulmesi
ve degistirilmesi olmak uzere ii<; ayn grupta ele ahnnustir. Bu maddelerden 1-18 arasi
okul kiiltiiriiniin olusturulmasi, 19-31 arasi okul kiiltiiriiniin surdurulmesi, 32-42 arasi
okul kiiltiiriiniin degistirilmesi ile ilgili okul yoneticilerinden beklenen ve gozlenen
davraruslar olarak ifade edilmektedir.
Okul kiiltiiril ile ilgili 42 maddeden olusan bu olcekte, maddelere verilmesi
gereken cevaplar iki kolon halinde duzenlenmistir. Birinci kolonda; okul kulturunun
olusturulmasi,

siirdiiriilmesi ve degistirilmcsinde

okul yoneticilerinden

ikinci kolonda ise aym davrams ve uygulamalarm

beklentiler,

ne derecede gerceklestirdigini

tablo 6' da verilen likert tipi bes basamakh derecelendirme olceginde isaretlemeleri
istenmistir,
Uzman gorusleri almarak hazirlanan 42 maddelik olcek bir grup okul muduru
ve ogretmene
diizeltmeler
Cronbach

darusilarak

yapilarak

anlamlarmda

anlasihr

sorun olan maddeler

hale getirilmistir.

alfa degerine bakilmis,

uzerinde

Olcegin giivenirlilik

alfa giivenirlilik

gerekli

diizeyinin

kat sayisi .96, olarak tespit

edilmistir. Y apilan giivenirlilik testi sonunda biitiin sorular giivenilir bulunan anketin
uygulanmasma baslanmistir.
Verilerin Uygulanmas1

Anketin okullarda uygulanabilmesi
Bakanhg1'nm

(Ek:1) onayi ahnnustir.

icin K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur

Anket 2006-2007 ogretim yih Mart, Nisan

aylan icerisinde okullara elden dagitihp toplarulrmstrr. Anketlerin uygulanmasi icin
okul yoneticilerine Milli Egitim ve Kultur Bakanhg1'ndan alman izin onay belgesi
sunulmustur.

Anketin amaci, yamtlanmasmda

toplama tarihi hakkmda bilgi verilmistir.

dikkat edilecek durumlar ile geri

Tablo 2
Arasnrmamn Cahsma Evreni

Dag1tilan Yamtlanan Yamtlanmayan
Anket Saytsi

J

Anket Sayisi

Degerlendirme D1~1 Birakilan

Sayi

Yuzde

Sayi

(n)

(n)

(%)

(n)

327

238

72,7

89

Anket Saytsi

Anket

Anket Sayisi

Sayi

Degerlendirmeye Alman

Yuzde

Sayi

Yuzde

Sayi

Yuzde

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

7

0,21

27,2

231

70,6

Tablo 2'de goruldugu gibi 327 anket dagitilnns olup, bunlann 238'i cevaplamp geri
donmustur. Anketlerin geri donus oram %72,7 olarak gerceklesmistir. Anketlerin
89'u %27,2'si yamtlanmermsnr. Degerlendirme d1~1 birakilan anket sayisi %0,21 'i 7
%70,6's1
adettir. Geri donen anketlerin yapilan kontrolleri sonucu 231 'i
degerlendirmcye almarak istatistiksel analiz asamasma getirilmistir.

Verilerin <;oziimii ve Y orumlanmast
Anketten elde edilen veriler sosyal bilimlerde bilimsel arastirmalarda
kullamlan SBSS 15 paket programi kullamlarak c;ozumlenmi~tir.
Ara~tlrmamn alt problemlerinin c;ozfunlenmesinde 0,05 onemlilik duzeyi
secilmis, problem ve alt problemlerin ozelllkleri dikkate almdigmda, yiizde, aritmetik
ortalama, frekans gibi istatistiksel teknikler kullamlrmstir. Alt problemlerde okul
yoneticisi, ogretmen ve velilerin verdigi cevaplar arasmda anlamh bir fark olup
olmadigmi belirlemek icin tek yonlu varyans analizi uygulanrmstrr. Varyans analizi
sonucu cikan anlamh farkhliklann hangi gruplardan kaynaklandigmi bulmak icin
schffe testi uygulanm1~t1r.
Tablo 3 'de arastrrmaya katilan ogretmen ve okul yoneticilerinin kisisel ozelliklerine
iliskin bilgilere yer verilmistir.

Tablo 3

Arastirmaya Kanlan Ogretmen ve Yoneticilerin Verdigl Derslere Gore Kisisel
Ozellikleri (N=120)

Brans

Yuzde(o/o)

Ogretmen+ Yonetici Sayisi

Ozellik

9 =

+

71

59,17

Simf Ogretmeni

62

Yabanci Diller

11

9,17

Resim

7

5,83

Muzik

9

7,50

Beden Egitimi

5

4,17

Diger

10

+

7 =

17

Toplam

104

+

16 =

120

14,17

Tablo 1 'de gortildtigli gibi arastirmaya katilan ogretmen ve yoneticilerin
verdigi derslere gore, dagilmu 62 ogretmen 9 yonetici toplam 71 'i ile en 90k suuf

ogretmeni olu~turmaktad1r. Bununla birlikte ogretmenlerden 11 'i yabanci dil
ogretmeni, 7'siresim ogretmeni, 9'u muzik ogretmeni, 5'i beden egitimi ogretmeni,
lO'u diger, yoneticilerden de 7'si diger branslardan olmak uzere toplamda ise 104
ogretmene karsihk 16 okul yoneticisi bulunmaktadu. Buda bize ogretmen ve okul
yoneticilerinin
gostermcktedir.

buyuk

bir

bolumunun

simf

ogretmenlerinden

olustugunu

s1mf
Ogretmeni

yabanc1
diller

resim

mOzik

bed en
egitimi

diger

Grafik 2
Arasnrma Kapsammda Ogretmen ve Okul Ybnetieilerinin Verdigi Derslere
Gore Dagihnn
Grafik 2'de gorulecegi gibi ogretmen ve yoneticilerin %59,l 7'si ile en 90k
simf ogretmeni, %9,17'si yabanci diller, %5,83resim ogretmeni, %7,SO'si muzik
ogretmeni iken %4,17'si ile en az beden egitimi ogretmeni olusturmaktadir. Diger
branslar ise % 14, 17 sini olusturmaktadir.

Tablo 4'de arastirmaya katilan velilerin kisisel ozelliklerinc iliskin bilgilere yer
verilmistir.

Tablo 4

Arasnrmaya Kanlanlarm Mesleklerine Gore Kisisel Ozellikleri (N=lll)

Yiizde(%)

Veli Sayisi

Ozellik

Meslek

Memur

52

46,8

i~<;i

14

12,6

Ciftci

14

12,6

Esnaf

8

7,2

Diger

23

20,7

Toplam

111

Tablo 4'de goruldugu gibi arastirmaya katilan 111 velilerin 52'si memur iken
14'ii isci, 14'ii ciftci, 82i esnaf mesleginden olusmaktadir. 23'ii de diger mesleklerden
olusmaktadir.

50
40

12,61%
30

20
10

memur

esnaf

diger

Grafik3
Arasnrma Kapsammda Velilerin Mesleklerine Gore Dagthmi
Grafik 3 'de gorulecegi gibi velilerin %46,85 ile en 90k memur olduklan
goriilmektedir. i~<;i ve ciftci % 12,61 iken %7 ,21 ile en az esnaf olusturmaktadir.
%20,72'sini diger meslek gruplan olusturmaktadir.

Tablo 5'de arastirmaya katilan veli, ogretmen ve yoneticilerin kisisel ozelliklcrine
iliskin bilgilere yer verilmistir.
Tablo 5

Arasnrmaya Kanlanlarm Mesleki Kidemlerine Gore Kisisel Ozellikleri (N=231)

Veli +

Ozellik

Ogretmen +

Yonetici Sayisi= Toplam

Yuzde(o/o)

8

14

6,06

10

15

25

10,08

6-10 Y1l

26

27

2

55

23,81

11-15 Y1l

4

30

1

75

32,03
27,27

Mesleki

0-1

Y1l

6

K1dem

1-5

Y1l

16-20 ...

25

24

13

62

Toplam

111

104

16

231

Tablo 5'de goruldugu gibi arastirmaya kanlan veli, ogretmen ve yoneticilerin
75'i en 90k 11-15 yil arahgmda bulunrnaktadir. Bununla birlikte 14'u kidemi 0-1 yil
arasmda, 25'i kidemi 1-5 yil arasmda, 53'u kidemi 6-10 yil arasmda, 62'si kidemi 1620 yil ve ustudur.

40

30

20

10

6-10

y1I

Grafik 4

Arastirma Kapsammda Veli, Ogretmen ve Ydneticilerin Mesleki Kidemllertne
---- Gore Dag1bm1

Grafik 4' de goruldugu gibi arastirmaya katilan veli, ogretmen ve yoneticilerin
en 90k %32,03 ile 11-15 kidem yih olanlar olusturmaktadir. Bunu %27,27 ile 16-20
kidem yih ve ustu, %23,81 ile 6-10 kidem yih, %6,06 ile 0-1 kidem yih izlemektedir.

BOLUM3
Bulgular ve Y orumlar

Bu bolumde

arastirma

almaktadir. Okul yoneticilerinin

bulgulan

ve bu bulgulara

iliskin yorumlar

yer

gecerlilik ve guvenirlilik yapilarak belirlenen okul

kulturunun olusturulmasi, gelistirilmesi ve surdiirulmesine yonelik tutumlan ile ilgili
olcekte yer alan davramslan
kulturunun olusturulmasi,

hangi yogunlukta sergiledikleri okul yoneticilerinin okul
surdurtilmesi ve degistirilmesine,

veli ve ogretmen olma

durumuna gore farklihk gosterip gostermedigi ile ilgili bulgular ve yorumlar

bu

bolumde yer almaktadir.

1

Okul

yoneticilerinin

siirdiiriilmesine

okul

kiiltiiriiniin

olusturulmast,

geli~tirilmesi

ve

ydnelik algrlari ne diizeydedir.

Besli likert tipi olcek kullamlan bu arastirmada olcek maddeleri icin kabul
edilen puanlama ve smrrlandirmalar Tablo 6' de gosterilmi~tir.

Tablo 6
Ol~ek Maddelerine

Yonelik Puanlama ve S1mrland1rmalar
Puan

Ortalama arahgi

Yiizde arahgr

Hicbir zaman

1

1,00-1,79

% .... -%36

Ortadan az

2

1,80-2,59

%36,01-%52

Orta sikhkla

3

2,60-3,39

%52,01-%68

Ortadan 90k

4

3,40-4,19

%68,01-%84

Her zaman

5

4,20-5,00

%84,01-%100

01~ek

(Balci,2004)
Okul yoneticilerinin okul kulturuntm olusturulmasi, gelistirilmesi ve
surdttrtilmesine yonelik tutumlan yonetici algilannca madde bazmda ortalama
puanlan, yuzdeleri ve yorumlan.

Tablo 7
Ortalama

Mad de

OKUL KULTURUNUN OLU~TURULMASI

Beklen

6

Davramslannda tutarhhk gostermelidir

4,87

7

Kararlannda tutarhhk gostermelidir

4,83

13

Okulda

ogrencilerin

basansim

destekleyici

ogrenme

ortamlannm

4,81

yaratilmasmda rehberlik etmelidir.
10

Cahsanlannda 'ben' kavranu yerine 'biz' bilincini yerlestirmelidir

4,77

12

Okulda ogretmenlerin

4,77

basansim

destekleyici

ogrenme ortamlannm

yaratilmasmda rehberlik etmelidir.
9

Okulda kurulan iletisimin yoneticiden ogretmen ve ogrencilere, ogretrnen
ve

ogrencilerden

yoneticiye

dogru

cift yonlu

olarak

4,75

isleyisini

saglamahdir.
1

Okul kulturunun gelecekteki durumuna iliskin bakis acisma sahip

4,72

olmahdir
5

Okulda karar verme surecinde katihmi tesvik etmelidir.

4,72

4

Okulun amaclanm ger9ekle~tirirken ogretmenin ihtiyaclanm da dikkate

4,70

almahdir
16

Okulda kullanilan dilin nasil olmasi gerektigi konusunda model olmahdir.

4,67

3

Okulun degerleri ile cevrenin kulturel degerlerini kayna~tirabilmelidir.

4,65

2

Okul kulturunu olustururken toplumun beklentilerini dikkate almahdir

4,63

11

Okulda

4,62

cahsanlann

basannm

saglanmast

acismdan

perform.ans

standartlanm ortaya koymalidtr.
15
18

6grencilerin basanlanm destekleyici odul torenleri duzenlemelidir.

4,48

Okuldaki sembolleri (davrams kahplan, giyim tarzi.dil sloganlar,logalar,

4,37

vb) duzenlemelidir.
17

Okulda efsanele~mi~ olan kisileri ve onlarm deneyimlerini,okul kulturtmu

4,23

olusturmada onemli kisi ve deneyimler olarak gormeli; okulun tarihcesi
olusturmahdir.
8

Okuldaki bazi belirsiz durumlarda personelin risk alarak kendi

3,97

kendilerine karar almalarma tesvik etmelidir.
14

Ogretmenlerin basanlanm destekleyici odul torenleri duzenlemelidir.

3,84

Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Beklenen Davramslar

Tablo 7'de goruldugt; gibi, okul kulturunun olusturulmasmda 14. madde
"Ogretmenlerin basanlanm destekleyici odul torenleri duzenlemelidir" (X=3,84)
ortadan 90k derecesi ile en du~uk beklenen davrams iken 6. madde "Davranislartnda
tutarhhk gostermelidir" (X=4,87) her zaman derecesinde en yuksek beklenen
davrarus olarak gorulmektedir.

Tablo 8
Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Gozlenen Davramslar
Ortalama

Madde

OKUL KULTURUNUN OLU~TURULMASI

Gorulen

7

Kararlannda tutarhlik gostermelidir

4,01

6

Davramslarmdatutarhhk gostermelidir

4,00

1

Okul kulturtmun gelecekteki durumuna iliskin bakis acisina sahip olmahdir

3,94

3

Okulun degerleri ile cevrenin kulturel degerlerini kaynastrrabilmelidir.

3,94

10

Cahsanlannda

3,93

9

Okulda kurulan iletisimin yoneticiden ogretmen ve ogrencilere, ogretmen ve

'hen' kavrarm yerine 'biz' bilincini yerlestirmelidir

3,91

ogrencilerden yoneticiye dogru cift yonlu olarak isleyisini saglamahdir.
13

Okulda

ogrencilerin

basansuu

destekleyici

ogrenme

ortamlannm

3,91

yaranlmasmda rehberlik etmelidir.
Okulun amaclanm gerceklestirirken ogretmenin ihtiyaclanm da dikkate

4

3,89

almahdir

5

Okulda karar verme surecinde katihrm tesvik etmelidir.

3,87

2

Okul kulturunu olustururken toplumun beklentilerini dikkate almahdir

3,81

11

Okulda 9ah~anlann basannm saglanmasi acismdan performans standartlanm

3,81

ortaya koymahdir.
12

Okulda ogretmenlerin

basansim

destekleyici

ogrenme

ortarnlanmn

3,80

yaratilmasmda rehberlik etmelidir.
16

Okulda kullamlan dilin nasil olmasi gerektigi konusunda model olmahdir.

3,80

15

Ogrencilerin basanlanm destekleyici odtil torenleri diizenlemelidir.

3, 71

18

Okuldaki sembolleri (davrams kahplan, giyim tarzi.dil sloganlar,logalar, vb)

3,65

duzenlemelidir.
17

Okulda efsanelesmis olan kisileri ve onlann deneyimlerini,okul
olusturmada

kiiltiiriinii

3,51

onemli kisi ve deneyimler olarak gormeli; okulun tarihcesi

olusturmahdir.
8

Okuldaki bazi belirsiz durumlarda personelin risk alarak kendi kendilerine

3,33

karar almalarma tesvik etmelidir.
14

Ogretmenlerin basanlanm destekleyici odul torenleri diizenlemelidir.

2,84

Tablo 8'de goruldugu gibi, okul kulturunun

olusturulmasmda

14. madde

"Ogretmenlerin basanlanm destekleyici odul torenleri duzenlemelidir" (X=2,84) orta
sikhkta derecesi ile en dusuk
tutarhhk

gostermelidir"

gozlenen davrams iken 7. madde "Kararlannda

(X=4,01)

davrams olarak gorulmektedir.

her zaman

derecesinde

en yuksek

gozlenen

Madde Bazmda, Okul Kulturunun Olusturulmasinda
Beklenen ve Gozlenen Davramslann

Okul Yoneticilerinden

Ortadan Cok Arahgmda Algilanan Maddelere

Iliskin Yuzdeler

Grafik

5 'te

olusturulmasmda

goruldugt;

gibi

okul yoneticilerinden

gen;:ekle~tirme duzeylerindeki
tutarhhk gcstermelidir"

ankete

katilanlann,

bekledikleri

algilarna

arasmda

davrams
fark

okul

kulturnnun

ile bu davramslan

vardir.

"Davramslarmda

6. madde de (X=4,87) her zaman derecesinde en yuksek

beklenti icersinde iken gozledikleri (X=4,00) duzeyinde algilama gerceklesmistir. Bu
da gostermektedir

ki ankete katilanlann

olusturulmasmda

okul

beklemektedir.

yoneticilerinin

"Ogretmenlerin

okul yonetioilerinden
kararlannda

basarilartm

okul kulturunun

tutarhhk

destekleyici

gostermesini

odul

torenleri

dtizenlemclidir." 14. madde de (X=2,84) orta sikhkta derecesinde en dusuk
gozledikleri davrams olarak gorulmektedir. Bu da gostermektedir ki okul yoneticileri
okullarda ogretmcnlerin basanlanm destekleyici odul torenlerini duzenlernede
gozledikleri davramslarda dusuk bulunmustur.
Grafik6
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gozlenen 1
beklenen 1
•
-hi<;
bir
zaman

her
zaman

hie;: b i r

zaman

II

ortadan
az

her
zaman

"Okul kiiltiiriiniin gelecekteki durumuna iliskin bakis aeisma sahip
olmahdrr." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticisinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4'li hie bir zaman,%0,9'u ortadan az, %4,8'i orta
sikhkta,%15,6 ortadan 90k % 78,8'i her zaman derecesinde yogunla~m1~tlr. Bu
onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda,%7 ,4 'ti ortadan az, %2,2' si hicbir

zaman, %20'si orta sikhkta, %35,5'i ortadan 90k %35,1 'i her zaman derecelerinde
yogunlasrmstir.

Beklenen

davrarusm

aritmetik

ortalamasi

X=4,72,

gozlenen

davramsm aritmetik ortalamasi X=3,94 olarak gerceklesmistir.

Okul yoneticisi, diger yonetsel etkinliklerle birlikte okul ki.iltfuiinil bilincli ya
da bilincsiz olarak yonetmektedir.

Okul kulturunun

gucunu ve yonetim stirecleri

acismdan onemini iyi bilen okul yoneticisi, daha basanh bir kultur yonetimi davramsi
sergileyebilir. Yoneticinin okul kulturtmun yonetimindeki ilk gorevi, gucltl bir okul
kulturu olusturmaktir. Guclu bir okul kultnru, yonetici ve ogretmenlerin ortak deger,
norm ve inanclar etrafmda birlesmeleri sonucunda ortaya cikar, Guclu okul kulturu,

bozucu nitelikteki alt ktiltilrlerin olusmasma olanak saglamaz.(<;elik,2002 s. 67).
Okul yoneticisinden beklenen davrams, yasadigi toplumsal knlturun
dokusunda yer alan kollektif ruhu okul kiiltfuiine tasimaktir. Toplam kalite yonetimi,
kalite Cemberleri ve orgutsel ogrenme gibi yaklasimlar, bireyci kiiltfuden 90k
kolektif kulture uygun yaklasimlardir. Toplumsal kultnru benimseyen ogretmenlerin,
ogrenen bir okul kulturu olusturulmasmda okul yoneticisine yardimci olabilecekleri
dii~Uniilebilir.Toplumsal kulture okul ktllturtmtl bagda~tiran bir okul yoneticisi, etkili
bir lider olabilir (Celik, 2003 s.59).
Yonetim orgutun icinde, fakat ona yon veren bir surectir. Yonetimin gorevi,
bilimsel ve toresel degerler yonunde, orgiltiln geli~mesini saglamaktir. Bu gorev,
aslmda orgiltil yasatmaktir. Fakat onceden de belirtildigi gibi, amaclanna uygun
olarak ya~atmaktir (Bursahoglu, 2005 s.30-31).
Her kurumda oldugu gibi, egitim kurumlannda da yonetimin dirik olmasi
gerekir. Gelismekte olan toplumlarda bu zorunluluk kendisini daha acik olarak
gosterir ve yonetimi gii9le~tirir. Gelisen ekonomi ve teknoloji, yonetimde de ani
kararlann ahnmasmi gerektirir. Bugunun karalan yarmm beklenen sonucu olacagma
gore, yonetici bu gtmun olgulanm nesnel olarak degerlendirerek gelecek icin uygun
kararlar vermelidir (Drucker, 1984,s.3, Taymaz, 2003, s.56).
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"Okul kiiltiiriinii olustururken toplumun beklentilerini dikkate almahdir."
ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticisinden beklentileri ile ilgili verdikleri
cevaplar %0,4'-U hicbir zaman, %0,9'uortadan az, %4,82'i orta sikhkta, %24,2'si
ortadan 90k, %70'i her zaman derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili
gozledikleri davramslar arasmda %1,7'si hicbir zaman, %12,1 'iortadan az,%24,7'si
orta sikhkta, %26's1 ortadan 90k, %35,S'i her zaman, derecelerinde yogunlasrmsnr.
Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,63, gozlenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=3 ,81 olarak ger9ekle~mi~tir.
Okul bireyin topluma uymasim saglamak icin kurulmus bir orgut oldugundan,
toplum kosullanm bireye aciklamak zorundadir. Okul yoneticisinin sorumlulugu ise,
catisan bu degerlerin uzlastmlmasi eyleminde, kamu yaran kavramma sadik kalmasi
ve onu savunmasidir. Okulun dismda, icinde ve hatta yonetimin kafasmda carpisan bu
degerlerde; bu efsanenin 1~1g1m izleyen yonetici, tarafsiz bir yonetici rolune girmis
olacaktir (Schubert, 1960, s.186, Bursahoglu, 2005 s.34).
Egitim sosyal bir girisimdir, ctmku toplumun yetismemis tiyelerini egitmek
her seyden once, yetismis uyelerine dusen bir gorevdir. Aynca egitimin girisinin
toplumdan geldigi, cikismm da topluma gittigi unutulmamahdir (Bursahoglu, 2005
s.20).

Yonetici basmda bulundugu kurumu temsil eden kisidir. Cogu kez toplum
tarafmdan kendisinden ve kisiliginden 90k kurum temsilcisi olarak gorulur ve ona
gore davramhr.

Bu nedenle yonetici davramslan

kurum adma yapihyor

kamsi

yaygmdir (Taymaz, 2003, s.57).

Sosyal bir sistem olan egitim, diger sosyal sistemlerle ve onlann tumunu ifade
eden toplum ile etkilesim halindedir. Egitim sistemi sosyal sitemleri ve dolayisiyla
toplumu etkiler. Okul, egitim sisteminin en stratejik alt sistemidir. Egitim sistemine
yonelik toplumsal beklentilerin orgutsel duzeyde okula ve bireysel duzeyde ise okul
yoneticileri

ve ogretmenlere

yoneldigi

gorulur.

Toplumun

okul mudurlerinden

beklentileri ile ilgili olarak Ankara ilinde yapilan bir arastirmada asagidaki konularda
beklenti duzeylerinin 90k yuksek oldugu gorulmustur (Ercetin, 1995, Taymaz, 2003,
s.81).

Toplumlarda

kulturel

degisme

ve

gelismeler,

ekonomik

ve

politik

gelismelerden daha karmasik bir ozellik tasimaktadir. Bazen bu gelismeler, birbirine
karsi egilimler ve karsrt kulturler biciminde ortaya cikmaktadir. Geleneksel anlamda
okuldan, toplumsal
gelistirmesi,

cevrenin baskm knlturunun

boylece

beklenmektedir.

ulusal

Cok kulturlu

kultur

cevresinde

toplumlarda

ozelliklerini
bir

bicimlendirmesi

buttmlesme

ise okulun, birlikte

ve

olusturmasi,

ve bans

icinde

yasamaya katki saglanmasi beklenmektedir (Bollen, 1996, 9, Si~man,2002, s.18).
Toplumda,

okulun amac, yapi ve isleyisiyle ilgili olarak tartismalar

sure

gelmektedir. Toplumdaki bireylerin, gruplarm veya ailelerin amaclan, sosyal simflara
ve statuye gore degisir. Bu durum her kesimin okuldan beklentisine de yansimaktadir.
Diger bir degisle, toplumun farkh kesimlerinin
(Ozdemir,2000, s.19).

okuldan beklentileri

de farkhdir

Grafik 8

Madde:3
gozlenen 3

bekl.enen 3

II

llhic;
bir
zaman

ortadan

az

II

LIi ~~~~ikta

ortadan
az

D ~~~~1kta
II ortadan
cok
her
zaman

"Okulun

degerleri

ile

eevreuin

kiiltiirel

degerlerini

kayna~t1rabilmelidir."ifadesiyle ilgili ankete katilanlarm okul yoneticisinden
beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'ti ortadan az, %8,2'si orta sikhkta,
%15,6's1 orta sikhkta, %73,6's1 her zaman derecesinde yogunlasrmsnr. Bu onermeylc
ilgili gozledikleri davramslar arasmda %0,9'u hicbir zaman, %7,4'ti ortadan az,
%24,7'si orta sikhkta, %32,9'u ortadan 90k, %34,6's1 her zaman derecelerinde
yogunlasmistir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,65, gozlenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=3,94 olarak gerceklesmistir.

Bir okulun cevresmi, okulu etkileyen varhklann,

olay ve olgularm,

dusuncelerin tumu olusturur. Cevresine en yakm olmasi gereken sistemlerde biri
okuldur. Bu nedenle okul yoncticileri, cevre ile olan iliskilere gereken ozen ve
duyarhhgi gostererek planh cahsmalar yapmak zorundadir (Ozden, 2005, s.110).
Okul kulturuyle tammr. Eskiden kirsal kesim okullan icin, "bir mudur bir
muhur" soylemi vardir, Artik bu soylem, "bir okul bir kultur" soylemine donmelidir.
Bir okulun cevreye sunabilecegi bazi kulturel ogeler olacaktir. Okulun kultnrunu
kendisine saklamasi, kapah bir sistem oldugunu gosterir. Okulun ciktilan arasmda,
urettigi kiilturde yer almahdir. Okulu kulturuyle cevreye pazarlayan yonetici, daha
saghkh okul- cevre iliskisi geli~tirebilir. Ogrenci velileri, okulun kulturunu tamdiklan
019-Ude, okula sahip cikarlar. Okul kulturunun iyi tamtilmasi, bazi cevresel

olanaklarm, okulun orgutsel arnaclanm gerceklestirme dogrultusunda kullamlmasmi

kolaylastrrabilir. Okul yoneticisi, ozgun bir okul kultfuii ve bu kultfuii cevreye
tamtmak zorundadir. (<;elik,2002 s.69)

Kulturel lider, kendisini sadece okulun kulturuyle smirlandrrmaz. Okul kendi
kulturunu cevreye ve toplumsal kulturu de okula tasimaya cahsirken, denge kurma,
kulturel tasiyicihk ve kulturel secicilik rollerini yerine getirmeye cahsir (Celik, 2003
s.59-60).
Okul ile cevre iliskilerinin amaclan belirlenir, ulasim yollan ve alternatifleri
saptanarak planlamr. Cevre ile iliskiler cevreye uyum saglamak icin halkm seviyesine
inmek

degildir.

etkilenmesi,

Cevre

halkma

kulturun

ragmen

gelistirilmesi

halkm

icin

dusun

iletisim

ve yasam

saglanmasi

bicimlerinin
ve

iliskilerin

kurulmasidir.
a. Okulun icinde bulundugu toplumca ilgili kurum ve kuruluslann

temsilcileri

okul ile isbirligi yapmaya ve yardimci olmaya cagnhr ve isteklendirilir.
b. Okulda yapilan

egitimi

etkileyen

cevredeki

grup ve liderlerin

gorii~ ve

eylemleri okul amaclan yonunden kanalize edilir.
c. Cevrede toplum yasamma ve is hayatma yenilikler getirerek cagdas duzeye
ulasmasma katkida bulunur, yol gosterir,
d. Cevre sorunlannda

okul ile isbirligi icinde cozulebilecek

olanlan saptamr,

uygulama projeleri geli~tirilir. ilgili kuruluslarla yapilacak cahsmalara egitim
yolu ile katkida bulunulur (Taymaz, 2003, s.210).

Stirekli degisen cevre, orgutlerin soz konusu cevreye uyum saglamas1m gerekli
kildigi gibi okullarm degisen cevresi de okullar uzerinde 90k yonlu olarak bir takim
etkiler meydana getirmektedir (Si~man,2002, s.66).

Okulunu

sistem butunlugu

icinde algilayip

cozumleyebilen

okul muduru,

cevreyi, etkileme konumunu kabullenmekte zorluk cekmez (Acikalm, 2000, s.32).

Okulun

cevresiyle

iyi iliskiler

gelistirmesi,

cevrenin

okula olabildigince

katkismm saglanmasi onemlidir. Bu durumda buyuk olcude okul mudurunun liderlik
ozelligine baghdir (Ozden, 2005, s.110).

Okulun degisik bir sosyal orgut olusu, diger sosyal orgutlere gore, kendine yon
verisi, birbiriyle cansan degerlerin ortasmda bulunusu, cevre ve halka donuk olusu,
temel sosyal disiplinleri uygulamaya koymasi bakimmdan da bir egitim yoneticisinin;
kendine ait degerler sistemi olmahdir. Bir toplumun deger sistemlerini kurmak ve
korumak

egitimin

ve

dolayh

olarak,

egitim

yoneticisinin

sorumlulugundadir

(Bursahoglu, 1967, s. 121).

Okulun yasayabilmesi icin gerek duyulan bu cevre desteginin, cevrede yasayan
insanlarla kurulacak etkin iletisimle saglanacagi aciktir. Okullarda bu iletisim, okul
yoneticilerinin

gorev boyutunda

yer alan " okul cevre iliskileri"

cercevesinde

yapacagi halkla iliskiler etkinlikleriyle saglanmaktadir (Tan, 2002 s.116).

Ogretim yonetimi ve destek boyutunda ogretmenlerin karara katilmasma yonelik
vurgu

yapilmasma

karsm

ogretmenlerin

denetlenmesi

ve

gelisimi,

ogretmen

degerlendirmeye iliskin boyutlara bu sorunun yamtlan arasmda yer verilmemesi bir
celiski olarak gorillmemektedir(M.E.B. 2006 ).
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almahdir." ifadesiyle ilgili ankete kanlanlann okul yoneticisinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4'uortadan az, %5,6's10rta sikhkta, %23,8'i ortadan 90k,
%68,8'i her zaman derecesinde yogunla~m1~t1r. Bu onermeyle ilgili gozledikleri
davraruslar arasmda %1,7'si hie bir zaman, %8,7'si ortadan az, %25,l'i orta sikhkta,

%28,1 'i ortadan 90k, %36,4'i.i her zaman derecelerinde yogunlasrmsnr. Beklenen

davramsm aritmetik ortalamasi X=4,70, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=3,89 olarak gerceklesmistir.

Degerlere yonelik insan kaynaklan yonetimi, personel secimi ve gelistirme
islevleri acismdan onem tasir. Okuldaki ogretmenlere cesitli egitim programlan
di.izenleyerek, okulun orgutsel deger, norm ve felsefesi hakkmda bilgi verilmesi,
guclu bir okul kulturunun olusturulmasim ve korunmasmi kolaylastmr. insan
kaynaklan yonetiminin degerlere yonelik olarak ger9ekle~tirilmesi, ogretmenlerin
gudulenmesi acismdan da btiyuk onem tasir. Okul kiilturunun deger, norm ve
felsefesine bagh olan ogretmenler, okulun amaclan dogrultusunda daha kolay
orgutlenirler. (<;elik,2002 s.68). Yonetimin gorevi orgi.iti.i amaclanna uygun olarak
yasatmaknr (Bursahoglu, 2005 s.20).
Ogretmenlerle okul yoneticileri arasmdaki iliskiler okulun havasim ve personelin
moralini birinci derecede etkiler. Ogretmenler yoneticileri kendilerini meslekte mutlu
veya mutsuz kilan etkenler olarak gorur ve iliskilerini ona gore ayarlarlar. Bu iliskiler
yap1c1 ve yaratici yonde oldugu zaman, okulun havasi ahenklesir, personelin morali
yukselir (Bursahoglu, 2005 s.47).
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"Okulda karar verme siirecinde kanlnm tesvik etmelidir." ifadesiyle ilgili ankete
katilanlann okul yoneticisinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'u hicbir
zaman, %0,4'u ortadan az, %3,9'u orta siklikta, %17,3'u ortadan cok, % 77,9'u her
zaman derecesinde yogunlasmisur. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davranislar
arasmda %0,9'u hicbir zaman, %10,0'u ortadan az, %24,7'si orta sikhkta, %30,3'-U
ortadan cok, %34,2'si her zaman derecelerinde yogunla~m1~tlr.Beklenen davramsin
aritmetik ortalamasi X=4,72, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,87 olarak
gerc;ekle~mi~tir.
Hiyerarsinin fist basamaklannda bulunanlar, alt basamaklara emir zinciri yolu
ile ulasirlar. Boyle bir zincir, emir birligi kavramma gore kurulur ve isler.
Klasik ve merkezci egitim orgtltlerinde, genellikle kati bir hiyerarsi vardir.
Halbuki, egitim girisiminin ozelligi geregince, boyle orgutlerin informal yam buyuk
bir onem tasir. Aynca gitgide agirlasan hiyerarsi icinde kendisine has akilcihgi da
azalir ve egitim orgutleri, zamanla canhhgiru kaybetmek durumuna dusebilirler.
Hiyerarsiye bicim veren oge, kontrol alam yahut grubu (span of control)
kavrarmdir. Bu kavrama gore, bireyin dikkat alanmm psikolojik bir smm vardir.
Boylece, bir ustun kontrol edecegi bir alt basamaktaki astlann sayisi da sirurli
olmahdir (Bursahoglu, 2005 s.22).

Karar surecinin verimli olabilmesi icin, astlann yeterli olmasi gerekir. Bu
gereklilik ozellikle, burokratik mekanizma icin gecerlidir. Karar sureci bakimmdan
astlarm goreli problemleri aciklama, yorumlana ve cozume hazirlamaktir. Bu yuzden,
boyle alanlarm uzmaru olmahdirlar. Astlann sorumlulugu yoneticinin zararma degil
yararma cahsmak.onun

yetisemedigi is ve yerlere yetismek, onun adma yorum ve

emir verebilmek, fakat onun yetkilerine sahip cikmamakur l(Bursahoglu, 2005 s.95).

Yonetimde

sorunlan

cozmek icin ilgili ve katkida bulunacak

insanlann

bulundugu grupla cahsmahdir. Grupla karar vermek uzere gruplara yetki verilebilir,
fakat sorumluluk aktanlmaz.
Grupla

karar

yararlamlmasi,

vermede

Cunku bu sorumlulukta uyelerin paylan saptanmaz.
sorunun

acikca

ortaya

konulmasi,

deneyimlerden

isbirliginin arttmlmasi, katilanlann manevi doyum saglamalan

gibi

yararlan yam sira fazla zaman ve emek harcanmasi, bazi grup kararlanmn yoneticinin
yetkisini simrlandirmasi veya sorumlulugunu etkilemesi soz konusudur (Bursahoglu,
1998, s.93, Taymaz, 2003, s.33).

Orgutte insanlara karar vermede ve uygulamada

ozerklik verilir, basanh

olmalan icin destek ve yardim saglamr (Taymaz, 2003, s.78).

Okul yoneticisi, belirledigi degerler setinin okulun misyonuyla tutarh olmasmi
saglayabilir. Degerleri belirleme siirecinde ogretmenlerin

ve ogrencilerin gorusleri

almmahdrr. Okulun uygulamaya aktardigi, degerler, egitim ve ogretim stirecine yonelik
olabilmelidir (<;elik, 2002, s.99-s. 104).

Okul yonetiminde
ogrennenlenn

moral ve is doyumunu

gereksinimlerinin
etkiniiginin

ogrctmenler

bilinmesi

arttmlmasma

de, onemli bir etkendir. Bu nedenle yonetimin,
gozetmesi

ve kar~1lanabilmesi

baghdir,

gerekir.
ise,

Ogretmenlerin

oretmenler

Boylece okul yonetiminde

bicimde katilma olanagi bulan ogretmenlerin,

beklenti

kurulunun

ve

yonetsel

karar surecine etkin bir

mesleki tutumlan

gelisirken, basan icin

gtidtilenmeleri kolaylasir, aynca bu yolla kurumda olumlu bir kultur de, geli~tirilebilir
(Aydm, 2003 s.21-22).
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"Davram~larmda tutarhhk gostermelidir" ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul
yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar 0,9'uorta sikhkta, 11,7' si
ortadan 90k, % 87,4'u her zaman derecesinde yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili
gozledikleri davramslar arasmda %2,6's1 hicbir zaman, %10,0'u ortadan az, l%8,6's1
orta sikhkta, %22,5'i ortadan 90k, %46,3'u her zaman derecelerinde yogunlasrmstir.
Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,87, gozlenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=4,00 olarak ger9ekle~mi~tir.

Liderin karakteri yanmda degerleri de orgutteki davramslan yansrtir, Etiksel
davramslar, etiksel kurumsallasrna tizerinde etkide bulunur. (Celik, 2003 s.93).
Okul yoneticisi okul ortammda oldugu kadar, okul dismda da tutarh bir etiksel
liderlik davramsi sergilemek zorundadir. (Celik, 2003 s.106).
Egitim duzenimizde deneme ve yamlma yoluyla ogrenme geleneksel olmustur. lyi
kararlar gelecekteki olaylara iliskin olarak verilenlerdir. Halbuki yasanti gecmise
iliskindir. Gecmis gelecegi kestirmek icin kullanilabilir (Bursahoglu, 2005 s.32).
Egitim yoneticilerinin uygulamalanmn gu<;lu bir etik kurallar ve ilkeler
butunune bagh olmasi; meslek icin etik yasalann olusturulmasi gerekir (Ozden,
2005, s.5).
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"Kararlarmda tutarhhk gostermelidir"ifadesiyle

ortadan
cok

her

zaman

ilgili ankete katilanlann okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar % 1,3 'ti ortadan az,
%0,9'uorta sikhkta, %11,7'si ortadan 90k, % 86,1 'i her zaman derecesinde
yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda % 1,3 'ti hicbir
zaman, %6,9'u ortadan az,%19,S'i ortadan 90k, %26,8'i orta sikhkta, %45,S'i her
zaman derecelerinde yogunlasmistir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=4,83, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,0l olarak gerceklesmistir.

Orgutsel guven, okulun etik kulturuyle de yakmdan ilgilidir. Orgutsel guven,
okulun etik degerlerine duyulan baghhgi

gosterir. Okul yoneticisinin etik

davramslan, orgutsel guveni etkiler. Guven ortammm olusturulmasi icin, oncelikle
okul yoneticisinin girvenilir olmasi gerekir. Okul yoneticisi islerinde ne kadar uzman
olurlarsa olsunlar, aym zamanda saglam degerlere ve gtlclu bir durustluk duygusuna
sahip olmak zorundadirlar. Okul yoneticisi yillann birikimiyle olusturmus oldugu
okul imajim, etik d1~1 bir davrams gostererek yikabilir. (<;elik,2002 s.106).
Liderin davramslarmda durustluk ve btitunltigti saglamasi, izleyenlere daha
gtivenli iliski kurabilmesini saglar (Carlson & Perrewe, s.830). (Celik, 2003 s.40).
Ortamsal rasyonellik, karar ahcmm rasyonel karar vermesini engelleyen
orgutsel ve orgut d1~1 etkiler altmda oldugunu ongorur. Ornegin, okul muduru optimal
karar almak isteyebilir. Ancak okul mudurunun kararlan okul ici ve cevresinden
gelen etkiler aciktir ve okul muduru bu etkileri dikkate almak zorundadir Egitim

yoneticilerinin

uygulamalannm

guclu bir etik kurallar ve ilkeler butununc bagli

olmasi; meslek icin etik yasalann olusturulmasi

gerekir

(Ozden, 2005, s.5).0kul

yoneticisi, okulun orgutsel degerlerini surekli olarak davramslanyla gtlclendirmelidir
(Taymaz, 2003, s.53).

Grafik 13
Madde:8
gozlenen 8

beklenen 8

•

h i c bir

zaman
ortadan
az

142, 86% 1

her

her

zaman

zaman

12a,14%

I

"Okuldaki bazi belirsiz durumlarda personelin risk alarak kendi kendilerine
karar almalarma tesvik etmelidir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul
yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %3,5'i ortadan az, %6,9'u
hicbir zaman, %17,7'si orta sikhkta, %29,0 u ortadan 90k, % 42,9'u her zaman
derecesinde yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%8,7'si hicbir zaman, %16,S'i ortadan az, %20,3'ii her zaman, %26,4'ii ortadan 90k,
%28,1 'i orta sikhkta derecelerinde yogunla~m1~trr.Beklenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=3,97, gozlenen davrantstn aritmetik ortalamasi X=3,33 olarak
ger9ekle~mi~tir.
Kulturel liderin orgutteki herkesi inisiyatif almaya ozendirmesi ve liderligin
onemine inandirmasidir. Isgorenler firsat ve sorunlar ortaya 91kt1g1 zaman, her seyi
ust yonetimden beklemez, kendileri inisiyatif almaya baslarlar, Bu dururnda is
gorenler, frrsat ve sorunlara uyurn hiznu arttmnaya cahsirlar (Kmm, 1988, Celik,
2003 s.61).
Okul yoneticisinin karar sureci bakimmdan yapacagi ilk gmsim okul
yonetimini etkileyen ogelerin her birini birer karar orgam olarak gorebilmek ve kabul

edebilmektir. lkinci olarak karar surecine katilma ilkesinin onemini kavramah ve bu
ilkeyi uygulamahdir. Bir karann etkileyecegi birey veya gruplar, o kararm almmasma
ne kadar 90k katihrsa, uygulamaya da o kadar 90k katihr. Bu olanak kendilerinden ne
kadar esirgenirse, uygulamaya da o kadar karsi cikarlar. Son olarak okul yoneticisi
karan

izlemesi

gereken

diger yonetim

sureclerini

bilmek

ve gerceklestirmek

zorundadir (Bursahoglu, 2005 s.82).

Ogretmenler arsmda bilginin yayilmasma ve paylasilmasma onculuk etmekte,

onlan yenilik ve risk alma konusunda tesvik etmektedir (~i~man,2002, s.150).
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"Okulda kurulan iletisimin yoneticiden ogretmen ve ogrencilere, ogretmen ve
ogrencilerden

ydneticiye

dogru

~ift

yonlii

olarak

isleyisini

saglamahd1r."ifadesiyle ilgili ankete kanlanlann okul yoneticilerinden beklentileri
ile ilgili verdikleri cevaplar %2,2'si hicbir zaman, %2,2'si orta sikhkta, % 80,1'i her
zaman derecesinde yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar
arasmda %2,2'si hicbir zaman, %8,7'si ortadan az,% 23,8'i orta sikhkta, %26,4'il
ortadan 90k, %39,0'u her zaman derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsin
aritmetik ortalamasi X=4,75, gozlenen davranism aritmetik ortalamasi X=3,91 olarak
ger9ekle~mi~tir.
lletisim

insan davramsrm degistirmek amaciyla, her turlu kavram ve

semboltm iletilme surecidir. lletisim yoluyla, kisiler arasi iliskiler duzelir yahut

bozulur.

Boylece

orgut

gelisir veya kotulesir.

Orgut

bir iletisim ag; olarak

dusunulebilir (Bursahoglu, 2005 s.113).
Ogrctimsel lider cift yonlu iletisim kurar ve ogretmenleri gercekci olarak
degerlendirir. Ogretimsel lider, ogrenci veli ve ogretmen arasmda guclu bir etkilesim

saglayarak grup surecini yonetir. (Celik, 2003 s.50).
Kisiler arasi iliskiler ve grup dinamigi egitim orgutleri icin daha 90k onem
tasir, cunku bu orgutler digerlerine gore daha informal bir yapi ve hava icinde cahsir
(Bursahoglu, 2005 s.25).
Yonetimde liderligin gorevlerinden biri de cift yollu iletisim ve etkidir
(Bursahoglu, 2005 s.25).
Egitim yoneticisi yonettigi kurumun amac ve ozelliklerinden dolayi iletisim
surecinde de formal olmaktan 90k informal durumlardan yararlamr (Taymaz, 2003,
s.44).
IIetisim stireci, msan davramslanru degistirmek, kisiler ve gruplar arasi
iliskileri gelistirmek, gorevleri ger9ekle~tirmek, orgutte bir haherlesme ag1 kurmak ve
etkili bir koordinasyon saglamak amaciyla kullamhr (Taymaz, 2003, s.42).
Kisa ve oz olarak yonetici acisindan iletisim , nitelikleri ne olursa olsun, iki
sistem arasmdaki bilgi ahsverisi (Dokmen, 1993, s.1) olarak tammlanabilir. Burada
vurgulanmasi gereken husus, iletisirnde tekyonlu olmayan bir bilgi akisma gore
duzenlenmis ortamlan, iletisime uygun ortamlar olarak nitelendirmek dogru
olmayabilir. Okulda iletisim, birey yada gruplarm okulun amaclan dogrultusunda
yaptiklan bilgi, duygu, kavram ahsverisidir (Acikalm, 2000, s.89).
Okul yoneticisinin ogretmenlere iliskin yaklasirm, ogretmenler arasmdaki
toplumsal iliskiyi etkiledigi gibi, her iki iliskinin yapist ogretmenlerin ogrenci
hakkmdaki inancmi; ogrenci kontrol yonelimini ve yeterlik beklentisini de etkileyebilir
(Celep, 2000. s.83).

Bunlar

okullara

yaklasildikca

hissedilmeye

baslarur.

Okul

yoneticisinin

ogretmenlerle, Ogretmenlerin ogrencilerle ve birbirleriyle olan iletisimlerinde hissedilir.
Uzun yillardir "hava, atmosfer, iklim ya da ethos" olarak isimlendirilen bu kisilik ve
duygulara okul kulturu denir (Ipek, 1999, s. 418).

Etkili iletisim oncelikle acik, cift yonlu bir iletisimdir. Guclu kulturlere sahip

okullarm tum diizeylerinde -mudnr-ogretmen, ogretmen-ogretmen, mudtir-ogrenci,
ogretmen-ogrenci, vb.- acik ve cift yonlu iletisim surecleri soz konusudur (Clifford,
1997, s.395, Simsek, 2003, s.24.)
Orgutlerde iletisim engelleri nedeniyle, .yatay ve dikey iletisim 90k az
ger9ekle~ebilmektedir. Iletisim

engellerinin ortadan kaldmhp iletisimin akisiru

hizlandirmak yoneticinin tutumuna baghdir (Bilen, 1994: s.37).
Okul mudurleri, okulda saghkh iletisim sistemi gelistirirken cift yonlu
iletisime onem vermelidir. Iletisim insan davramslanru etkileyen sureclerin en
onemlisidir (Kaya, 1985, s.31)
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"<;ah~anlarmda 'hen' kavrann yerine 'biz' bilincini yerle~tirmelidir."ifadesiyle
ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri
cevaplar0,4'u hicbir zaman, 0,4'u ortadan az, l,7'si orta sikhkta, %81,0'i her zaman
derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%1,7'si hicbir zaman, %10,4'u ortadan az, %22,S'i orta sikhkta, %24,2'si ortadan
90k, %41,1 'i her zaman derecelerinde yogunla~m1~t1r. Beklenen davramsin aritmetik

ortalamasi

X=4,77,

gozlenen

davramsm

aritmetik

ortalamasi

X=3,93

olarak

gercekl esmistir,

Okul toplurnunu

olusturan

butun

iiyeler

(cgretmen,

ogrenci,

yonetici)

arsmdaki isbirligi, yapilan arastirmalarda etkili okulla ilgili onemli ozelliklerden biri
olarak bulunmustur (Urena,1988; Hannaway ve Talbert, 1993). Etkili okullarda, okul
toplurnunu

olusturan iiyeler, isbirligi icinde cahsmakta,

ogretmen ve ogrenciler

arasmda entelektiiel yardimlasma ve paylasim tesvik edilmekte, buna iliskin engeller
ortadan kaldmlmakta, bir topluluk olma duygusu gelistirilmektedir (Purkey ve Smith,
1983, Si~man,2002, s.156).

Okul kadrosunu olusturan iiyeler, farkh toplurnsal kesim ve alt kiiltiirlerden
gelen, farkh deneyim, gecmis ve goruslere sahip kimseler olsalar da birlikte cahsirken
ortak bazi fikirleri paylasabilmeli,

sorunlan

birlikte cozebilmeli,

birbirinden

ve

\

ogrencilerden beklenecek tavir ve davrams konusunda uzlasabilmelidir. Kiiltiir, aym
zamanda orgutsel yasamda karsilastlan sorunlarm 9oziim bicimini ve yolunu gosterir
(Si~man,2002, s.183). _
Okullar bir yasama alam olarak tammlandigmda; bu yasama alanlarmdaki
kisiler arasi iliskilerin niteliginin okulun genel atmosferini olusturmada temel etmen
oldugu soylenebilir. Bu yiizden okul miidiiriiniin temel sorurnluluklanndan birisi de
olumlu bir okul iklimi ve atmosferi olusturmamak olarak ifade edilebilir
(Si~man,2002, s.152).
Arastmnalar, basanla bir okul miidiiriiniin ogretmenlerle isbirligi icerisinde
etkili bir iletisim kurmasi gerektigi ortaya koymustur. Okulda ben kavrammm yerine
biz

kavrammm

yerlestirmesi

gereken

bir

okul

yoneticisinin

bu

eylemi

ger9ekle~tirmek icin duygusal yeterliliklerini kullanmasi gerekebilir. <;ah~anlar1mn
duygulanm anlayip, onlann yerine kendilerini koyaraktan hareket edebilen bir okul
yoneticisi cagdas yonetim anlayisim kavrarmstrr (Surnmak ve Ozgan 2006;2,
Bolatkuan,2006.s.34)
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"Okulda eahsanlarm basarmm saglanmasi aersmdan performans standartlarnn
ortaya koymahdir."

ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden

beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'u hicbir zaman, %0,4'u ortadan az,
%5,2'si orta sikhkta,

%24,2'si ortadan 90k, %69,3'u her zaman derecesinde

yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davraruslar arasmda % 1, 7' si hicbir
zaman, %10,0'u ortada az, %26,4'u orta sikhkta, %29,0'u ortadan 90k, %32,9'u her
zaman derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davrarusm aritmetik ortalamasi
X=4,62, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,8 l olarak ger9ekle~mi~tir.

Yoneticiler orgut kulturu olusturmak icin orgutteki davrams ve karar alma
mekanizmasim etkileyen temel deger ve ilkeleri tammlama, orgutun deger ve ilkelerini
temsil eden davramslan belirleme, performanslan konusunda cahsanlara donut
saglayacak bir mekanizma kurma, tesvik ve odilllendirme sistemi kurma, arzu edilen
basanya ulasma sorumlulugunuustlenmclidirler(Ozden, 1999, s. 140-141).
Okuldaki 9ah~malar1mplanlamah, personelin gorev, yetki ve sorumluluklar1m
belirlemeli, katkida bulunacak guclerin isbirligi yapmasmi ve koordinasyonu
saglamahdir (Taymaz, 2003, s.83).
Okul muduru, okul icin gerekli insani, finansal maddi kaynaklann
saglanmasindan ve bunlar aracihgiyla ongorulen urtmlerin uretilmesinden, okul
9ah~anlannm ve ogrencilerinin performansmdan sorumlu olan kisidir. Ancak okulun

toplam performansi, her seyden once okul icinde cahsan insanlann performansma
baghdir. Boylece okul muduru, oncelikle okulun amaclannm gerceklesebilmesi

icin

diger insanlarm sahip olduklan bedensel ve zihinsel gucler yanmda onlarm gonul
guclerini de harekete gecirmesi gereken kisi olmaktadir
Performans,

salt uretim duzeyine

hapsedilmis

(Si~man,2002, s.136).
iKY (insan kaynaklarmm

yonetimi) anlayismda 90k onemli bir surec olarak gorulur. lsletrneler adeta bu terime
kilitlenmislerdir (Ozden, 2005, s.51).

Okulda isgorenlerin
calisma

miktarlan

birbiriyle iliskileri, cahsmalanmn

paylasilan

normlann

etkisi

altmdadir.

niteligi, ve gunluk
Okul icinde

ogretim

konusunda hangi yontemlerin kullarulacagi, smif yonetiminin nasil olacagi, Ogretmenogrenci-yonetici arasmdaki iliskinin sekli normlara gore sekil ahr. Okulda paylasilan
normlar isgorenlerin performans olcutlerini, nitelik ve verimlilik kavramlanmn icerigini
denetim yontemlerini belirlerler. Okulda yoneticinin cahsma seklini, hem isgorenlerin
hem de okul cevresinin ve toplumun normlan belirler. Yonetici, okulda insan iliskilerine
onem veren problem cozme yontemlerini gosteren, grup calismasmi ozendiren ve
benimseten isgorenlerin

isbirligini ve iletisimini

gelistiren, mesleksel paylasimda

yogunlasan normlan okulda yerlestirilmeye cahsilmahdir. Altunay'a (1999, s.50) gore
'

normlann isgorenlere ogretilmesi ve aciklanmasmda hikayeler, kahramanlar, torenler
gibi orgut kulturu bilesenleri onemli yer tutabilirler.(Toprak, 2003. s.17).
Gii9lii okul kulturu, okulun uyesi olan insanlarm motivasyonunu, moralini, is
doyumunu ve dolayisiyla performans ile verimliligini yukseltir. Bunlar birbirlerinden
aynlmaz ogelerdir. Bu sebeple, gticltlkulturlerde okul mudnrlerinin olumlu, destekleyici,
girvene dayah iliskiler olusturmada motivasyon ve verimliligi saglamak icin onculuk
yapmalan gerekir (Binbasioglu, 1988, s. 60; Short ve Greer, 1997, s.62, 63, 72;
Sisman, 1999, s. 154, Simsek, 2003 s.27).
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"Okulda ogretmenlerin basarisnn

destekleyici

ogrenme ortamlarmm

yaratdmasmda rehberlik etmelidir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul
yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'u hicbir zaman, %0,9'u
ortadan az, %1,7'si orta sikhkta,

%14,7'si ortadan 90k,

%82,3'u her zaman

derecesinde yogunlasrmsnr. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%3,0'u hicbir zaman, %10,4'u ortadan az, %23,8'i ortadan 90k, %26,4'u orta sikhkta,
%36,4'u her zaman, derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=4,77, gozlenen

davramsm aritmetik ortalamasi X=3,80 olarak

gerceklesmistir.

Yonetici ve ogretmenler eylem plam hazirlamada ve karar verme surecinde
birlikte hareket ettikleri zaman, ortak sonucu da birlikte kabullenmek zorunda
kahrlar. Ogretmenler arasmda olusan dusunce ahsverisi, okul yasammdaki duzeni
etkiler. Hem yonetici hem de ogretmenin ortak amaci, ogretmenin performanslannm
gelistirilmesine

rehberlik ederek okulun basansim arttirmaktir. Etkili okulda rol

beklentisi aciktir ve ogretmenler ogrencilerin performansim arttirmaya cahsirlar.
(Celik, 2003 s.41).
Etkili okul yoneticisi, ogretmenlerin ogretimsel standart sistemini acikca
belirtir ( Celik, 2003 s.41).

Bir egitim orgutumui havasmda rol oynayan en onemli iki etken ogretmen ve
yoneticidir (Bursahoglu, 2005 s.25).

Basanh
gelistirilmesi
basan

okullann

dogrultusunda

duzeyini

yoneticileri,

ogretmenlerin

ogretimsel

becerilerinin

etkili bir rehberlik yapar. Okul yoneticisi, ogrencinin

artima, ogretmenlerin

ogretim yontemlerini

gelistirme

ve etkili

ogretim konusunda ogretmenlere denetim surecinde yol gosterir. (Celik, 2003 s.41).

Okul yoneticisi, ogretmen ve ogrencilerin onemli gtinlerini kutlama ve
ogretmenlerin mesleki gelisimi icin uygun bir ortam hazirlama sorumlulugunu da
uslenmistir (<;elik, 2003 s.167).
Orgutte insanlara rehberlik yapihr, mesleki yardimda bulunulur ve isbasmda
yetistirilerek basan ve yaraticihklan arttmhr (Taymaz, 2003, s.78).
Okul muduru, ogretimin gelistirilmesi amaci ile ogretmenlerin ders d1~1
etkinliklerini kontrol eder ve her ogretmenin dersine her kanaat doneminde bir defa
girer. Bu ders denetiminde ogretmenin ders ici etkinligini izler. Dersten sonra
ogretmenle goruserek rehberlik yapar (Taymaz, 2003, s.125).
Etkili

okulun yoneticisi, ogretmenlerin ihtiyac duydugu kaynaklann

saglanmasma onculuk etmekte, ogretmenlerle surekli iletisim halinde olmakta, onlar
icin iyi bir rol ve davrams modeli olusturmaktadir (Si~man,2002, s.150).
Okul yoneticisi, ogretmenlerin degerlere uymasma onculuk edebilir. Bu
bakimdan okul ortammda etkili, bir kulturel liderlik degerlerin gucunden yararlanmayi
gerektirir (Sakin, 2000, s.85).
Okulda ogretmenler icin orgutsel olaylar yorumlamr ve orgutsel degerleri
desteklemek icin mesajlar gonderilir, orgutsel

geleneklerden ve goreneklerden

faydalamhr. Degerlerin ogretmenlere aktanlmasmm onemi, ogretmenlerin yapacaklan
butun eylemleri nitelendirmeye ve yargilarnaya yarayan olcutlerin kaynagi
olmasmdandir (Zoba, 1999, s.44).
Lider sadece karar vermez; okul ortammda olusan 90k cesitli sorunlara da koklu
cozumler uretmek icin ogretmenleri arastirma yapmaya ozendirir. Ogretim ve okulun

,;-r

temel degerleri konusunda ogretmenleri yonlendirir. Kulturel liderlik, okulun
misyonunu yerine getirebilmesi icin gereklidir (Srarat, 1998, s.197, Cetin, 2004 s.31).

Yardimci degerler ise, orguttm iiyelerinde gozlemeyi istedigi, arzu edilen
davrarus kahplandrr. Okul mudurleri egitim isgorenlerinin, 90k cahsma, yaratici olma,
yiiksek standartlara sahip olma, diiriist olma vb. yardimci degerlere sahip olmalan icin
onlan destekleyerek, cesaretlendirmelidir (Evans, 1993, s.96; Kececioglu, 1998, s.110;
George ve Jones, 1999, s.553, Simsek, 2003. s.14).
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"Okulda

ogrencilerin

basarisnn

yaranlmasmda rehberlik etmelidir."

destekleyici

ogrenme

ortamlarmm

ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'ii ortadan az, %0,9'u
orta sikhkta, %15,6's1 ortadan 90k, %83,1 'i her zaman derecesinde yogunlasmrstir,
Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %2,6's1 hicbir zaman, %9,1 'i
ortadan az, %23,4'ii orta sikhkta, %24,2'si ortadan 90k, %40,7'si her zaman
derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,81,
gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,91 olarak gerceklesmistir.

Etkili okul yoneticisi, ogretrnenlcrin ogretimsel standart sistemini acikca
belirtir. Okul yoneticisi aym zamanda ogretimi degerlendirme ve program gelistirme
konusunda da koordinasyon gorevini iistlenir. Ogrctimsel programlan zaman
acismdan uygun olmah, ogrencinin aktif katihrruru saglamah; dogrulan, ozendiricileri

ve geri bildirimi acikca gostermelidir. Ogretmen ders planmda her ogrencinin yuksek
basan

beklentisini

karsilayacak

bir

iklimi,

ogrencilerle

birlikte

olusturmaya

cahsmahdir. (<;elik, 2003 s.41 ).
Etkili okul yoneticileri sadece ogretmenlerin performanslarma
degil, aym zamanda onlarm performanslanm
yoneticisi ogretmenlerin

iliskin detaylara

nasil algiladiklanyla

da ilgilenir. Okul

bireysel islerini daha iyi kavramalanna

yardimci olarak,

ogrencinin daha iyi yetismesi icin ortam hazirlar. (Celik, 2003 s.48).

Okul isgorenlerine gore yoneticinin temel sorumlulugu, yuksek kalitede bir
ogrenme ve ogretme ortamim hazirlamaknr.
destekcisidir.

Kisacasi okul muduru, ogrencilerin

(<;elik, 2003 s.167).

Kansik durumlarda bile okul yoneticisi, her cocuk icin en iyi ogrenme ortamim
hazirlamayi, her zaman okulun temel amaci olarak benimsemek zorundadir. (Celik,
2003 s.104).

Etkili okullarda okul yoneticileri, okul ve simf ortamlannda

sik gorunmekte

ogretimi yakmdan gozlemekte ve izlemekte, ogrencilerle surekli yakm temas ve iliski
icinde

olmaktadir.

degerlendirmektedir.

Simflan

ziyaret

ederek

ogretim

surecini

gozlemekte

ve

Ogrenci gelisimi konusunda ogretmenlerle toplantilar yapmakta,

ogrencilerin cesitli durumlanyla

ilgili istatistikler tutulmasnu

saglamakta, okul ve

programm basansi konusunda ilgililere geri bildirimler vermektedir

(Si~man,2002,

s.148).
Bir okulun temel deger ifadesi sunlardir: Nitelikli ogretim ve diger buna bagh
hizmetler, okulun asil ilgisi olan ogrenci basansimn yiikseltilmesine yonelik olmahdrr.
Karar verme yetkisi ve etkili degisim fikri kaynak, bilgi ve destek hizmeti girisi
yoluyla orgutun her tarafma yayilmahdir. Risk alma ve yenilik, orgutsel gelisimi
gerceklestirmenin

bir yolu olarak

desteklenmelidir.

Farkhhklara

okulda

saygi

gosterilmeli ve ortaya cikanlmahdir (Aytac, 1999, s.57).

Yoneticinin dogru yer ve zamanda gorulebilir olmasi olumlu ogrenme ortamma
zemin hazirlamaktadir. Yoneticinin beklentilerini ogrenci ve ogretmenlere ulastirmasi,
bunlan pekistirmesi gerekir (Balc1, 1994, s.45).

Ogrencilerin gelisimi, onceden gelistirilen standart olcme araclanyla ve diger
yontemlerle surekli izlenebilmeli. Ogretmenler ogrencilerin sadece akademik yonden
degil,

sanatsal,

kulturel,

folklorik,

sportif

vb.

tum

yonlerden

gelisimleri

ile

ilgilenmelidirler (Y arah, 2002, s. 18).

Ogrencinin okulda sosyal, kulturel ve egitsel etkinliklere katilmalan hem okul

yasammm cekiciligini arttirmakta, hem de davrams bozukluklanmn duzeltilmesini
.kolaylasurmaktadrr. Dolayisiyla ogrencilerin, okul kurallarma edilgen uyumu yerine,
yonetimde,

sorumluluk

almalan

ozendirilmelidir.

Bu

durum

ogrencilerin

bireysellesme silrecini olumlu yonde etkiler. Aynca egitsel kol cahsmalanmn
etkinlestirilmesi, okul gazetesi veya biiltenin cikanlmasi, cevre gezilerinin yapilmasi
gibi etkinliklerde okul yasanunm iyilestirilmesi amacma hizmet eder (Aydm, 2003
s.21-22).
Gii<;lii okul kulturlerinde miidilr, oncelikle "ogretim lideri"dir. S1k sik simflan
ziyaret eder ve sorumluluklannm tum alanlarmda performans gosterdigi gibi, dersleri
de destekler. Ogretim kalitesini gelistirmek icin incelemeler yapar. Gozlemlerini
ogretmenlere, ogrencileri ile velilerine aktararak, onlan cesaretlendirir. Aynca,
ogretmen ve mudurler, ogrencilerin ev odevlerini denetlemede aile ile etkilesimin
gelismesine yardimci olurlar. Aile de cocuklannm ogrenmesinde okullar kadar pay
sahibidirler (Creemers, 1996, s.41, 42; Clifford, 1997, s.395; Griffith, 1999, s.267,
Simsek, 2003. s.14 ).
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destekleyici odiil tdrenleri

diizenlemelidir."

ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili
verdikleri cevaplar %7,8'i hicbir zaman, %6,S'i ortadan az, %13,4'ii ortadan 90k,
%26,0'si orta sikhkta, %46,3'ii her zaman derecesinde yogunla~m1~t1r.Bu onermeylc
ilgili gozledikleri davramslar arasmda %13,4'iiortadan 90k, %15,6's1 her zaman,
%19,S'i hicbir zaman, %21,6's1 ortadan az, %29,9'u orta sikhkta derecelerinde
yogunlasrmsttr. Beklenen davrarusm aritmetik ortalamasi X=3,84, gozlenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=2,84, olarak gerceklesmistir.
Etkili okul yoneticileri, ogrenci basansi ve ogretmen etkililigini en list duzeye
cikarmak icin, gerekli kaynaklan

saglayabilecek bir yetenege sahiptir. Bu

yoneticilerin secici ve sistematik olarak uyguladiklan diger destekleme yollan ise
ogretmenleri dikkatli bicimde degerlendirme, basanh olan ogretmenleri odiillendirme
ve planlama yapmak olarak gorulebilir. (Celik, 2003 s.48).
Gorunur okul yoneticisi, ogretmenleri simf ortammda formal ve informal
olarak gozlemler ve etkisini onlar tizerinde hissettirir. Goruntlr kisi olarak okul
yoneticisi, ogretmen ve ogrencilerin ba~anlanm dikkatlice degerlendirir ve odul
dagrtici kisi olarak.ogretmen ve ogrenciler uzerinde gii9lii bir etki olusturur. (Celik,

2003 s.51).
Orgutsel ogrenmenin bir ozendirme sistemine dayandmlmasr gerekir.
Ogrenmeye yonelik gosterdikleri cabamn karsiligmda odtlllendirilen ogretmenler,

ogrenen ogretmenle ogrenmeyen ogretmeni birbirinden ayirt edecek bir odul sistemi
kurmahdir. (Celik, 2003 s.127).

Her yoneticinin birinci derecede amaci ve rolu, kurumda var olanlardan daha
iyi ve fazlasim saglamaktir. Okul yoneticisi bu rolu oynarken, beraberinde cahsan
insan ve sagladigi kaynaklardan en uygun bicimde yararlanarak, ogrenciler icin en
gecerli

amaclan,

araclan

ve ogrenim

stireclerini

saptayarak

hedefe

ulasabilir

(Koontz,1968, s.7, Taymaz, 2003, s.56).

Orgutsel kultur isgorenlere, sosyallesme sureci icinde hikaye, torensel eylernler,
maddi sembol ve orgut dili gibi ogeler aracihgi ile aktanhr. Torensel eylernler, orgutun
onemli degerlerini

yansitan

ve guclendiren

devamh

tekrarlanan

faaliyetlerdir.

Torensel eylernler orgutun en onemli amaclannm neler oldugunu ve orgutte en onemli
sahislann kimler oldugunu gosterirler (lpek, 1999, s.86).
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"Ogrencilerin hasarrlartm destekleyici odiil tdrenleri diizenlemelidir." ifadesiyle
ilgili ankete kanlanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar
%0,9'u hicbir zaman, %1,7'si ortadan az, %10,8'i orta sikhkta, %21,6's1 ortadan
cok, % 64,9'u her zaman derecesinde yogunlasmistrr. Bu onermeyle ilgili gozledikleri
davramslar arasmda %2,6's1 ortadan az, %13,9'u orta sikhkta, %23,4'ii ortadan cok,
%26,8'i orta sikhkta, %33,3'ii her zaman derecelerinde yogunlasrrusnr. Beklenen

davramsm aritmetik ortalamasi X=4,48, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi

X=3,71 olarak gerceklesmistir,
Etkili okul yoneticileri, kaynaklan etkili bir sekilde kullanarak, ogretimsel
etkililigi arttirmayi ve ogrenci basansmi en ust duzeye cikarmayi amaclar. (Celik,
2003 s.47).
Cesitli arastirmalarda orgutsel baghhk ile ogrenci basansi arasmda da guclu
bir iliski olduguna dikkat cekmektedir (Hughes, 1999, s.224, Simsek, 2003. s.14 ).
Ogrenci basansmm degerlendirilmesi ve soz konusu basanya iliskin olarak ve

bu degerlendirmeden alman geri bildirimler, ogretimle ilgili yeni kararlann verilmesi
ve ogrencilerin motivasyonu yonunden cesitli yaralar saglar. Etkili okul yoneticileri,
ogrencilerin gelisimi ve basansiru surekli olarak izlemekte, ulasilan basanyi diger
okullarla

karsilastmnakta,

ongorulen

hedeflerin

ne

olcude

ger9ekle~tigini

belirlemektedir (Urena, 1988; Sweeney, 1982, Si~man,2002, s.147).
Egitimin yaratici bireyler yetistirme amacma yardimci olan torensel eylemler,
ogrencilerin bedensel, sosyal, kulturel, psikolojik gelisimlerine de firsat saglarlar,
cocuklann deneyimlerini zenginlestirirler (Ku9uk, 2000, s.29).
Ogretmenler snufta ogrenci denetimini disiplin kurallan ile degil, somut
odullendirme ve kendisinin belirledigi kati olmayan denetim kurallanyla saglamaya
cahsabilmelidirler (Celep, 2000, s.74).
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"Okulda kullamlan dilin nasil olmasi gerektigi konusunda model olmahdir."
ifadesiyle

ilgili ankete

katilanlann

okul yoneticilerinden

beklentileri

ile ilgili

verdikleri cevaplar %1,3'u hicbir zaman, %0,9'u ortadan az, %5,2'si orta siklikta,
%15,2'si ortadan 90k, % 77,S'i her zaman derecesinde yogunlasrmsttr. Bu onermeyie
ilgili gozledikleri davramslar arasmda %2,2'si hicbir zaman, %10,0'u ortadan az,
%26,4'u

ortadan 90k, %27,7'si

orta sikhkta,

%33,S'i

her zaman derecelerinde

yo gunla;;m1;;tir.

Okul yoneticisi, kisisel olarak bir takim etik ilkeler ve kurallar gelistirmek ve
bu kurallara uymak zorundadir. Bu liderlik biciminde ilkeli hareket etmek, buytik
onem tasir. Okul yoneticisinin
onemli sorunlardan

etik liderlik davramsim gosterirken yasayabilecegi

biri, kisisel olarak etik kurallara

uymama

sorunudur.

Etik

kurallan sadece ifade etmek ya da yorumlamak yeterli degildir, aym zamanda bu
kurallann

yasanmasi gerekir. Bir okul yoneticisi butun ogretmenlerin

gelmesini ve derslere girmesini isteyebilir.

zamanmda

Ancak kendisi bir saat sonra okula

geliyorsa, 90k onemli bir etik kurah cigniyor demektir. (Celik, 2003 s.104).

Dil, kulturu hem kurar hem gelistirir, toplumsalla;;mayi ve toplumsalla;;mayla
birlikte tarihsel surekliligi de saglar, Dil de cesitli degisimlere, elestirilere ugrar; Dile
iliskin bu durumlar, kultur varhgim yeniden yogurup sekillendirir. (Uygur, 1996, s. 1920).

Orgutler veya orgutun alt birimleri islerini ve terminolojilerini tarumlamak icin
gelistirdikleri kendilerine ozgtln orgutsel dili. kulturun desteklenmesine yardim eder ve
o kulture ait bireyleri bir arada tutmaya yarayan ortak bir faktor olarak hizmet eder
(Terzi, 1999, s.39).

Gelecegin dunyasmda
kendilerine
bulunduklan

cesitli roller ustlenecek

90k onemli gorevler

kusaklann

dusen egitim yoneticilerinin

yetistirilmesinde
ve ogretmenlerin

kurumlarda verimli okul kulturu olusturmadaki yeterlikleri bu orgutlerin

verimliligi ile yakmdan iliskilidir (Pehlivanoglu, 1999. s.2-3).
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"Okulda efsanelesmis olan kisileri ve onlarm deneyimlerini, okul kiiltiiriinii
olusturmada onemli kisi ve deneyimler olarak gormeli; okulun tariheesi
olusturmahdir."

Ifadesiyle ilgili ankete katilanlann

okul yoneticilerinden

beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %1,3'-U hicbir zaman, %3,0'il ortadan az,
%16,2'si orta sikhkta, %30,3'-U ortadan 90k,

%49,4'ti her zaman, derecesinde

yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %4,3'-U hicbir
zaman, %13,4'u ortadan az, %23,4'-U ortadan 90k, %24,Tsi her zaman, %34,2'si
orta sikhkta, derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=4,23, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,51 olarak gerceklesmistir.

Okul yoneticisi tarafmdan acikca ifade edilen degerler ve yerinde kullamlan etkili
semboller bireysel kahramanlan, heyecanlandmci bashca olaylan, basanlan tammlama

ve cesitli anlamh etkinliklerde cekicilik-egitimi gelistirme iizerine odaklanmis guclt;
okul kiiltiirlerini cesaretlendirebilir (Sakin, 2000, s.85).
Okul yonetimi, okulu amaclanna ulastirmak uzere insan ve madde
kaynaklanrn saglar ve yoneltir, Ayru zamanda okul yonetimi okul kiiltiiriinii
yasatmak ve gelistirmek icin erkek ve kadm unlu olan kisilerin konumsal guclerinde
yaralamr (Taymaz, 2003, s.80).
Degerler nasil kiiltiiriin Ozum; olusturuyorsa, kahramanlar da bu degerler icin somut
ornek olusturmaktadir. Kahramanlar, cahsanlar icin rol modelleri olusturmasmm
yanmda, orgut icin zor olan kosullarda da guclu bir motivator olmaktadir. Onlar,
herkesin yapmak isteyip de cesaret edemedigi seyleri yapmaktadir (Deal ve Kennedy,
1982: 37, Aydm, 2002, s.25)
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"Okuldaki sembolleri (davrams kahplan, giyim tarzr, dil sloganlar, logolar, vb)
diizenlemelidir." ifadesiyle

ilgili

ankete kanlanlann

okul

yoneticilerinden

beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %3,5'i hicbir zaman, %0,9'u ortadan az,
%12,1 'i orta sikhkta, %22,5'i ortadan 90k,

%61,0'i her zaman, derecesinde

yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %2,6's1 hicbir
zaman, %13,9'u ortadan az, %26,4'ii ortadan 90k, %28,6's1 her zaman, %28,6's1 orta
sikhkta,

derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi

X=4,37, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,65 olarak ger9ekle~mi~tir.

Liderler, iletisime anlam kazandirmak

icin oldugu kadar, sembolik gorevi yerme

getirebilmek icin daha cok sezgisel anlamlar tasiyan torenler duzenlemeye ihtiyac
duyarlar. Efsaneler (myte ), anlasilmayan

inanclan ve gorunmeyen

gercekleri gun

ytizune cikanrlar. Ayinler ve torenler orgutsel etkinlikleri susleyen onemli ogelerdir.
Liderler, sadece semboller, torenler ve efsanelerden yararlanmazlar,

aym zamanda

orgutsel dilin gucunden de yararlamrlar.

Efsaneler,

ayinler ve torenler,

orgutun kurumsallasmasmda

ogelerdir; bunlar sosyal sistemi butunlestirmcye

rol oynayan

yardim ederler.(Hoy

temel

ve Miskel,

1991,s.298, <;elik,2002 s.49).

Sesli dilin inceliklerine karsi duyarh olmayan okul yoneticisi nasil basan
kazanamazsa, sessiz dili anlamayan da basan gosteremez (Bursahoglu, 2005 s.112).

Okulda
hizmetlilerin

yonetici,

ogretmen,

egitime

kihk ve kiyafetlerinde

temizlik,

yardimci

gorevliler,

sadelik ve uygunluk

memur

ve

esasnr. Okul

yoneticisi ozellikle ogrencilere omek olmasi bakimmdan tum personelin davramslan
ile birlikte kihk ve kiyafetlerini de izler (M.E.B.1982,).

Normlar orgutsel yasamm kulturel gorunumun anlasilmasmda

daha somut

araclardir. Normlar, isgorenlerin giyim, konusma ve davrams sekillerini belirleyerek
isgorene orgut icerisinde neyi, ne nicelikte ve ne nitelikte yapmasi gerektigini
gosterirler (Terzi, 1999, s.33).

Tablo 9
Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde Beklenen Davramslar

Ortalama

Madde
29

OKUL KULTURUNUN SURDURULMESi

Beklen

Okulda isbirligini desteklemeli, bireyleri ekip olarak ise yaptiklan katkilar 4,74
acismdan takdir etmelidir.

20

Okulda cahsan personelin tilm cabalan icin somut destek (arac gerec zaman) 4,73

saglamalidir.
28

Bireysel

farkhhklarm

degerini

bilmeli,

bu

farkhhklardan

hedefler 4,68

dogrultusunda faydalanmahdrr.

30

Sosyal iliskilerde personeli hosgorulu olmaya tesvik etmelidir.

4,67

27

Cahsanlanyla birebir iliskiler kurup, onlarm sorununun coznmune yardimci

4,66

olmahdrr.

21

Okulun kulturel yapismm ogretmenler tarafmdan anlasilmasma yardimci 4,63
olmahdrr.

25

Okulda basanyi gecerli kilmak icin olusturdugu odul sisteminin anlamh ve 4,60
surekli olmasma dikkat etmelidir.

19

Okuldakisembolik faaliyetleri (siir yansmalan tiyatro gosterileri, senlikler, vb) 4,59
dilzenlemelidir.

24

Okul kulttirunu cevredeki kuruluslara yeterince tamtmahdir.

22

Okulun kulturel yapismm ogrenciler tarafmdan

4,59

anlasilmasma yardimci 4,58

olmahdrr.

23

Goreve baslayan yeni adaylara islerin nasil yapilmasi gerektigi konusunda 4,57
gorev talimati vermelidir.

26

Uyguladigi odul sisteminin kulturel degerlerle de baglantih olmasma onem 4,54
vermelidir.

31

Okul personelini bir araya getirerek geleneksel torenler

(

tamsma cayi, 4,45

mezuniyet, yansma etkinlikleri, vb) duzenlenmelidir

Tablo 9' da goruldugt; gibi, okul kulturunun silrdurulmesinde 31. madde (X=4,45) her
zaman derecesi ile en dusuk beklenen davrams iken 29. madde (X=4,74) her zaman
derecesinde en yuksek beklenen davrams olarak gorulmektedir.

. Tablo 10
Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde Gozlenen Davramslar
Ortalama

Madde

19

OKUL KULTURUNUN SURDURULMESi
Okuldaki sembolik faaliyetleri

(siir yansmalan

Gorulen

tiyatro gosterileri,

3,97

senlikler, vb) duzenlemelidir.

30

Sosyal iliskilerde personeli hosgorulu olmaya tesvik etmelidir.

3,91

21

Okulun

anlasilmasma

3,88

bireyleri ekip olarak ise yaptiklan

3,87

kulturel

yapismm

ogretmenler

tarafmdan

yardimci olmahdir.

29

Okulda isbirligini desteklemeli,
katkilar acismdan takdir etmelidir.

20

Okulda cahsan personelin tum cabalan icin somut destek (arac gerec

3,86

zaman) saglamahdir.

22

Okulun kulturel yapismm ogrenciler tarafmdan anlasilmasma yardimci

3,81

olmalidir.
27

Cahsanlanyla

birebir iliskiler kurup, onlann

coztunune

3,81

nasil yapilmasi

gerektigi

3,80

bu farkhhklardan

hedefler

3,80

tamsma

3,74

sorununun

yardimci olmahdir.

23

Goreve

baslayan

yeni

adaylara

islerin

\

konusunda gorev talimati vermelidir.

28

Bireysel

farkhhklann

degerini bilmeli,

dogrultusunda faydalanmahdir.

31

Okul personelini bir araya getirerek geleneksel torenler

(

cayi, mezuniyet, yansma etkinlikleri, vb) diizenlenmelidir

24
25

Okul kulturunu cevredeki kuruluslara yeterince tamtmahdrr.

3,71

Okulda basanyi

odul sisteminin

3,71

Uyguladigi odul sisteminin kulturel degerlerle de baglantih olmasma

3,69

gecerli kilmak

icin olusturdugu

anlamh ve surekli olmasma dikkat etmelidir.

26

onem vermelidir.

Tablo lO'da goruldugu gibi, okul kulturunun siirdiirillmesinde 26. madde (X=3,69)
ortadan 90k

derecesi ile en dusuk

gozlenen davrams iken 19, madde (X=3,97)

ortadan 90k derecesinde en yiiksek gozlenen davrams olarak gorulmektedir.

Madde Bazmda, Okul Kulturunun

Surdurulmcsinde

Okul Yoneticilerinden

Beklenen ve Gozlenen Davraruslann Ortadan Cok Arahgmda Algilanan Maddelere
Iliskin Yuzdeler

Grafik

24 'te

surdurulmesinde
gerceklestirme

goriildiigii

gibi

ankete

okul yoneticilerinden
diizeylerindeki

algilama

katilanlann,

okul

bekledikleri

davrams

arasmda

fark vardir.

kulturuntm

ile bu davramslan
"Okulda isbirligini

desteklemeli, bireyleri ekip olarak ise yaptiklan katkilar acismdan takdir etmelidir."
maddesinde

(X=4,74) her zaman derecesinde

en yuksek beklenti icersinde iken

gozledikleri (X=3,91) duzeyinde algilama gerceklesmistir. Bu da gostermektedir ki
ankete katilanlann
yoneticilerinin
takdir

okul yoneticilerinden

okul kulturunun

okulda isbirligini desteklemeli,

beklemektedir.

"Okuldaki

sembolik

surdurulmesinde

okul

bireyleri ekip olarak ise yaptiklan
faaliyetleri

(siir yansmalan

tiyatro

gosterileri, senlikler, vb) duzenlemelidir." Maddesinde (X=3,97) ortadan cok sikhkta
derecesinde

en

dusuk

gozledikleri

davrarus

gostermektedir ki okul yoneticileri siir yansmalan,

olarak

gorulmektedir.

Bu

da

tiyatro gosterileri, senlikler, vb

diizenlemekte gortilen davramslarda dusuk bulunmustur.
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"Okuldaki sembolik faaliyetleri (siir yan~malan tiyatro gosterileri, senlikler, vb)
diizenlemelidir." ifadesiyle

ilgili

ankete katilanlann

okul

yoneticilerinden

beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,9'u hicbir zaman, %0,4'ii ortadan az,

%8,2'si

orta sikhkta,

%19,9'u

ortadan

90k, %70,6's1 her zaman

derecesinde

yogunlasmistrr. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %1,3'-U hicbir
zaman, %9,1 'i ortadan az, %22,1 'i orta sikhkta
zaman,

derecelerinde

yogunlasrmstir.

%26,4'-U ortadan 90k, %41,1 'i her

Beklenen

davramsm

aritmetik

ortalamasi

X=4,59, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,97 olarak gerceklesmistir.

Semboller
yasallastiran,

guclu

kulturel

ogelerdir.

burokratik,

mesleki,

politik,

mekanizmalardir.

Semboller,
sosyal

ve

orgutlerdeki
dinsel

temele

yetkiyi
dayanan

Bass, basanh yoneticilerin sembollerini, sifrelerini ve torenlerini

arastirrms,

bunlann

hedeflere

cahsnustir.

Bu arastirmada sembollerin bir kulturdeki ortak degerleri, normlan ve

amaclan bicimlendirmede

yonelik

iletisimi

nasil

etkiledigini

belirlemeye

ve gelistirmede son derece onemli oldugu gorulmustur.

Peters, sembollerin, yonetimin temel bir ogesi oldugunu vurgularmstir. Peters'e gore
basanh

yoneticiler

icin, davramslar,

kelimeler,

eylemler,

oncelikler

ve oduller

arasmda sembolik iletisim kurmak onem tasir. Riely, orgutsel hikayeler, maslar,
torenler,

oyunlar, olaylar, kurallar ve odullerin her birinin orgtitun amaclanm,

degerlerini ve ideallerini benimsemeyi peki~tirdigini savunmaktadir. Semboller, temel
idealleri, degerleri ve gelenekleri temsil eder ve aciklar. Semboller orgut uyelerinin
amaclarla

butunlesmesine

davranislarim

yardimci

olur. Solomon'a

gore liderlerin

buyuk olcude cekici semboller etkilemektedir.

tutum

ve

Semboller, orgutsel

cevrenin, gii9lii deger ve amaclann is gorenler tarafmdan anlasilmasma

yardimci

olmaktir (Kelly, Brederson, 1991, s.6, <;elik,2002s.56).

Hikayeler, her zaman iletisim ve insan iliskileri sfuecinde bir kopru gorevi
goriir.Hikayeler

gecmisin onemli moral derslerini,

kisisel degerlerle

aciklayarak

ya~antilann kahcihgim saglar. Hikayeler, yasamm zengin yapismi degerlendirme ve
paylasmada bir arac olarak kullamlabilir.

Hikayelerin

9ozumlenmesi,

arzu edilen

orgutsel degerlerin anlasilmasma yardimci olur.(Deal, 1996, s.121, <;elik,2002s.92).

Tiyatro, dogru ve yanhs arasmdaki perdeyi acmaktadir. izleyiciler ve aktorler
arasmda

iletisim

cikanlmasi,

kurmaya

cahsir.

insan

deneyiminin

altmda yatan gerceklerin

orgut kulturu nun yonetimi acisindan buyuk onem tasimaktadir.

sembol olarak tiyatronun

kalitesi, bilinen bir seyi, anlasilrnarms

Bir

bicimde ifade

etmeyle dogru orantihdir. Tiyatro, insan ikilemini cozmemize ve degerlendirmemize
yardimci olmaktadir (Deal ve Peterson, 1994, s.125,<;elik,2002s.92-93).

Siirden etkin bir sekilde yararlanan okul yoneticisi, ogretmenle daha icten
iliskiler kurabilir.
konusrnasim

Ornegin ogretmenler kuruluna baskanhk eden okul yoneticisi, a91~

bir siirle yapabilir.

Siir sempatik

bir iletisim

saglayabilir.

Okul

yoneticisinin ogretmenlere yonelik olarak saatlerce aciklamasi gereken bir konu, bir
siirle birkac dakika icinde dile getirilebilir (<;elik,2002s.92).

Torenler; gelenekselle~mi~ etkinlikler olarak orgut kulturu insanlara aktanhr
ve gelistirilir.

Yonetimce

duzenlenen

toplantilar,

yemekler,

caylar, partiler

ve

yansmalar kulturu yasatmaya ve gelistirmeye yarar.
Hikayeler ve masallar; okulun gecmisine yonelik olay veya olgularm aktanlmasidir.
Bazen dramatize edilerek sunulur. Orgutsel degerlerin yayilmasma ve yerlesmesine
katkida bulunur (Taymaz, 2003, s.79).

Okul yoneticisi gecmisin koklerini gosterebilmek icin okulun amaclanm
normlanm

ve degerlerini hirlestirebilmeli

ve degerlendirebilmelidir

ve

(Pehlivanoglu,

1999, s.8).
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"Okulda cahsan personelin tiim eabalarr iein somut destek (arac geree zaman)
saglamahd1r." ifadesiyle ilgili ankete katilanlarm okul yoneticilerinden beklentileri
ile ilgili verdikleri cevaplar %0,9u ortadan az, %3,9'u orta sikhkta, %16,S'i ortadan

90k, %78,8'i her zaman derecesinde yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri
davramslar arasmda %3,5'i hicbir zaman, %8,2'si ortadan az, %21,6's1 orta sikhkta,
%32,S'i ortadan 90k, %34,2'si her zaman, derecelerinde yogunlasrmstrr. Beklenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=4,73, gozlenen davramsin aritmetik ortalamasi
X=3,86 olarak gerceklesmistir.

Kaynak

saglayici

olarak

okul yoneticisi,

okulun vizyon

ve amaclanna

ulasmasim saglamak icin gerekli toplumsal kaynaklan saglayan, bu kaynaklan ozenle
bir araya getiren ve gerekli yapiyi kuran kisidir. Kaynak saglayici, okul personelini
dikkatli bir sekilde degerlendirir
personelinin yeteneklerini

ve onlarm kisisel yeterliliklerini

gelistirir. Okul

gelistirmenin yamnda, onlann ogretimsel sorunlanru da

cozmeye cahsir (<;elik, 2003 s.46-47).

iyi ogretim olanaklan hazirlayan yonetici, ogretimi gelistirmek icin strateji ve
materyaller

gelistirir.

Okul

yoneticisi

insan

kaynaklanm

gelistirme

progranu

9er9evesinde duzenli olarak cikan egitimsel arastirma dergilerini saglar, program
geli~tirme ve cocuk ogrenmesini anlamaya yonelik yeni gelismeleri ogretmenlere
aciklar. (<;elik, 2003 s.48).

Egitim sisteminde okullann temel islevi, ogrencilerine istenilen davranislan
kazand1rma ve belli ogrenme ya~antilannm ogrencilerle ya~anmasm1 saglamak icin
cevreyi gerekli bicimde diizenlemektir. Toplumdaki sosyal ve ekonomik degismeler,
okulda cahsan ozelliklc egitici personelinde d-U~un.U~ ve davram~lannda degi~meleri
zorunlu

kilar. Okul yoneticisi

ve egitici personel

bu gelismelerin

oncusu ve

gerektirdigi yeniliklerin uygulayicisi olma durumundadir (Taymaz, 2003, s.4).

Ogretim yilmda gerekli olacak donatimm secilmesi ve satm almmasi icin okul
muduru veya yardimcismm baskanhgmda komisyon kurulur. Ogretim icin ogretmen,
laboratuar veya atolye ~eflerinin veya ztimre baskanlanrun ihtiyac gosterdigi araclar
ile yonetimin belirledigi mefrusat gibi donatim okul btitcesinin ve diger kaynaklann
el verdigi 619-Ude secilir, satm ahmr ve ilgililere teslim edilir

Etkili bir ogretim

icin, ogretim

sureci icerisinde

(Taymaz, 2003, s.218).

kullamlacak

her turlu

ekipmanm simflarda bulunmasi veya bu ekipmanlann sirufa kolayhkla tasmabilecek

bir duzenleme icerisinde olmasi gereklidir. Ekipmanlarm, derslerde etkili bir bicimde
kullarulabilmesi icin, bu ekipmanlar ile birlikte kullamlacak ses ve goruntu kasetleri,
bilgi sayar programlan, resimler, fotograflar, kitaplar, asetatlar gibi her turlu ogretim
materyallerinin

temin

edilmesi,

gelisen

teknolojinin

yakmdan

izlenerek

okula

yansrtilmasi gerekmektedir (Cetinkaya ve Gulmez, 2002 s.41 ).
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"Okulun kiiltiirel yapismm ogretmenler tarafmdan anlasrlmasma yardimcr
olmahdir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4 'ii hicbir zaman, %0,9u ortadan az, %6,9'u orta sikhkta,
%16,S'i ortadan 90k, % 73,2'si her zaman derecesinde yogunla~m1~trr.Bu onermeyle
ilgili gozledikleri davramslar arasmda %0,9'u hicbir zaman, %6,S'i ortadan az,
%26,0'si ortadan 90k, %31,6's1 orta sikhkta, %35,l'i her zaman, derecelerinde
yogunla~m1~t1r. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,63, gozlenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=3,88 olarak ger9ekle~mi~tir.

Egitimsel liderlige kulturel yaklasim, bilimsel yonetim yakla~1mmdan 90k
farkhdrr. Kiiltiirel lider, kulturel degerlerin bekciligini yapar, onemli kulturel
anlamlan aciklar, adetler geli~tirir ve kilit degerleri ve ilkeleri okul ortammda canh
tutar. Lider sadece karar vermez; okul ortammda olusan 90k cesitli sorunlara da koklu
coztunler uretmek icin ogretmenleri ara~t1rmayapmaya ozendirir, ogretim ve okulun
temel degerleri konusunda ogretmenleri yonlendirir. Kulturel liderlik okulun

misyonunu yerine getirebilmesi icin gereklidir

(Sergiovanni;strarrat,

1988, s.197,

<;:elik,2002s.50).

Kulturel lider, okulun orgutsel deger ve normlanm icsellestirir. Kulturel lider
olarak okul yoneticisi, davranislanyla

okul kulturune olan baghhgiru

gostermeye

cahsir. Bu baghhk buyuk olcude okulun deger ve normlarmm icsellestirilmesiyle
gerceklestirilir.

Degerleri icsellestiren okul yoneticisi, ogretmenlerin

bu degerlere

uymasma onculuk edebilir. Bu bakimdan okul ortammda etkili bir kulturel liderlik,
degerlerin guctmden yararlanmayi gerektirir. (Celik, 2003 s.56).

Kulturu olusturan ve gelistiren bireyler; ihtiyaclanru karsilayabilmek, gelismek,
ilerlemek, btmyesinde olusan sorunlanm

cozmek ve refaluru arttrrabilmek icin bir

takim orgutlere ihtiyac duyarlar (Terzi. 1999, s.1 ).
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"Okulun kiiltiirel yapismm ogrenciler tarafmdan anla~Ilmasma yardnnci
olmahdir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4'u hicbir zaman, %9,5'i orta sikhkta, %21,2'si ortadan
90k, %68,8'i her zaman, derecesinde yogunlasnustir. Bu onermeylc ilgili gozledikleri
davramslar arasmda %2,2'si hicbir zaman, %4,8'i ortadan az, %29,9'u her zaman,
%29,9'u ortadan 90k %33,3 'u orta sikhkta, derecelerinde yogunla~m1~tir.Beklenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=4,58, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=3,81 olarak ger9ekle~mi~tir.

1960'larda Getzels ve arkadaslan egitimsel liderligin kavramsal cercevesini
belirlemistir. Bu modelde sosyal bir sistem olarak okulun ii<; boyutu ele almrmstir:

bunlar bireysel, kurumsal ve kulturel boyutlardir. Kultur boyutunda okul kulturunun
ozellikleri ve degerler yer almaktadir. Kulturel bir lider olarak okul yoneticisi,
orgutsel kulture yon vererek, istenilen niteliklere sahip ogrenciler yetistirmesine
katkida bulunmaktadir. (Celik, 2003 s.55-56).
Okul yoneticisinin etik liderligi sadece ogretmenleri degil, aym zamanda
ogrencileri

de

etkilemektedir.

Ogrencilerin

istendik

davrams

degisikligini

gostermeleri, btiyuk olcude okulun orgutsel etigine baghdrr. Okul yoneticisi, orgutsel
etigi ogrencilerin anlayabilecegi bicimde sunmahdir. Kendisinden ne beklenildigini
bilen, okul ortammda hangi davramsm yanhs oldugunu anlayan bir ogrenci, okulun
etik kurallanna uyma konusunda sikmti cekmez (Celik, 2003 s.107).
Okul kulturu, ogrencinin akademik basansmda etkili oldugu gibi, onun
sosyalle~mesinde, demokratik tutum ve davramslar kazanmasmda ve okulun
verimliliginde de etkili olmaktadir. Okul kiiltiiriiniin olusmasma, ders ici etkinliklerin
yamnda, ders d1~1 etkinlikler de onemli katkida bulunmaktadir. Ornegin, toplantilar,
sportif olaylar, senlikler, mezuniyet torenleri, okul sarkilan, eglenceler gibi okulun
kendine ozgii etkinlikleri,okul kulturuntmparcalandir (Tezcan, 1994, s.241 ).
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"Goreve baslayan yeni adaylara islerin nasil yaprlmasr gerektigi konusunda
gorev taliman vermelidir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden
beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4 'ii hicbir zaman, %0,9'u ortadan az,
%10,4'ii orta sikhkta, %17,7'si ortadan 90k, % 70,6's1 her zaman derecesinde
yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davranislar arasmda %3,9'u hicbir
zaman, %6,1 'i ortadan az, %27,7'si ortadan 90k, %29,4'ii orta sikhkta, %32,9'u her
zaman, derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=4,57, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,80 olarak gerceklesmistir.

Yonetim, yeni uyeler icin yogun yonlendirme programlan ve davramsi
aciklayici modeller geli~tirebilmelidir. Orgute yeni katilan tiyeler icin orgutsel
baghhgi arttirma, iryelerin gruba giivenmelerini saglama ve genis kapsamh odul
sistemini kurarak tamnma ve onay gorme ihtiyacim karsilama

da orgutsel

sosyallesmeyi saglamarun diger teknikleri olarak goriilebilir. (<;elik,2002s.74).
Niyetler, varsayimlar ve degerlerin fikir birligi icinde paylasilmasi, yeni
tiyelere dogru yolu gostermede onaylama seti sunmaktadir (Celik, 2003 s.54-55).
Goreve yeni baslayan ogretmen, mesleki kariyeri geleceginin etik degerleri
benimsemeye bagh oldugunu bilirse, daha bilincli bir davrams sergiler. Okul
yoneticisi ogretmenin orgutsel performansmi degerlendirirken, onun etik degerlere
baghhg1m da dikkate almahdir (Celik, 2003 s.111).

Kulturel liderlik okula yeni gelen ogretmen acismdan kritik bir liderlik rolu
olarak

gorulrnektedir.

butunlestirilmeleri,

Okula

yeni

baslayan

okul yoneticisinin

ogretmenlerin

etik kulturel liderligiyle

okul

kulturuyle

yakmdan

ilgilidir

(Celik, 2003 s.224).

Orgutte insanlar uyumlu cahsirlar,

yeni katilanlann

uyumlu olmalan

ve

kaynasmalan saglamr (Taymaz, 2003, s.78).

Aday memurun atandigi okul veya kurum yoneticisi tarafmdan aday memurun
yetistirilmesinde
gorevlendirilir.

yardimda

bulunacak,

rehberlik

Rehber egitici ilgili yonetmelikte

yapacak

bir

rehber

egitici

belirtilen ilkeler dogrultusunda

adayi yonlendirir ve yetistirilmesini saglar (Tebligler Dergisi, 30.01.1995, sayi:2423).
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"Okul kiiltiiriinii .;evredeki kuruluslara yeterince tamtmahd1r." ifadesiyle ilgili
ankete kanlanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar
%0,4'ii hicbir zaman, %0,4'ii ortadan az, %13,0'ii orta sikhkta, %22,1 'i ortadan 90k,
%64,1 'i her zaman, derecesinde yogunla~m1~t1r. Bu oncrmeyle ilgili gozledikleri
davramslar arasmda %1,3'ii hicbir zaman, %12,l'i ortadan az, %27,7'si her zaman,
%29,9'u ortadan 90k, %29,0'u orta sikhkta, derecelerinde yogunla~m1~t1r. Beklenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=4,49, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=3,71 olarak ger9ekle~mi~tir.

Okul cevredeki butun formal ve informal orgutlerin ya yon verdigi, etkiledigi
bir orguttur. Cevrenin tum egitim problem ve gorevlerine katilmayan okulun, basanh
oldugu soylenemez. Okulun amaclan, bu orgtltlerin cogundan uzun surelidir. Fakat
okul bunlar icin insan kaynaklan

hazirlayan bir orguttur. Bu bakimdan, yukarda

aciklanan yon verme veya etkileme kuskusuz

karsihkhdir.

Boyle olunca, okul

yoneticisi diger orgutler icin hazirladigi bu kaynaklarm, bir sure sonra, kendi orgtitti
uzerinde soz ve etki sahibi olacaklanm

unutmamahdrr.

Bu, ozcllikle, mesleki ve

teknik okullar icin boyledir (Bursahoglu, 2005 s.35).

Okul cevre ile surekli etkilesimde bulunur, cevrenin gelismesi icin kendi
alamnda hizmet sunarken okuluna destek saglar. Okul muduru cevre ile iliskilerini
geli~tirebilmesi icin okulda ve okul dismda yapilan toplantilarda okulunu tarutir. Bir
brosur haline getirebilecegi a~ag1daki konularda aciklama yapar.
1. Okulun adi, adresi, telefon ve faks numaralan, tarihcesi, isminin verilis sekli,
amaclan, kapasitesi, smiflarda ve toplamda kiz, erkek ogrenci sayilan.
2.

Yonetici,

ogretmen,

uzman ve diger personel

sayilan,

branslara

gore

ogretmen dagihmi
3.

Okulun bahcesi, bina ve tesisleri,

fiziksel kosullan,

sosyal ve sportif

etkinliklere aynlrms olan yerler, yaralanma olanaklan
4.

Okulda yapilan ogretim-egitim etkinlikleri, ogrenci kayit kabul kosullan,

okulda ogrencilenn basan dururnlan
5.

Okulun, cevrede diger okullar, sivil toplum kuruluslan ile iliskileri, isbirligi

ile yaptigi etkinlikler ve saglanan yaralar
6.

Okulun, personel, ogrenciler, bina ve tesisler ile kaynak saglama ve

kullan1mmda kersnesilen sorunlar, bu sorunlarm <;ozilmil icin yapilan cahsmalar ve
elde edilen sonuclar (Taymaz, 2003, s.82).
Cevre ile ilgilerin okul hakkmda bilgi edinmelerini saglamak uzere tarutici
etkinliklerde bulunur. Okulda, sergi, yansma, anma gunleri ve cay gibi etkinlikler
duzenlenerek veli ve cevre bireyleri <;agnhr.okulun cevreye tamtilmasi icin okulu
tamtici el kitabi haz1rlanabilir. Boyle bir tarntici basmda, okulun amaclan, tarihcesi,

yapisi, kadrosu,

kaynaklan,

kayrt kabul kosullan,

egitim programlan,

ogrenci

etkinlikleri gibi hususlara yer verilir.(Taymaz, 2003, s.209).
Okul cevre iliskilerinin bir boyutunu okulun cevreye tamtilmasi etkinlikleri
olusturur. Okul cevre kiiltUrlerinden etkilendigi gibi cevredeki kulturleri de etkiler
okul

kulturunun

iyi tamtilmast,

bazi

cevresel

olanaklann

okulun

amaclanm

ger9ekle~tirme dogrultusunda kullamlmasim kolaylastmr (Celik, 1997, s.61, Taymaz,
2003, s.80).

Gercekte okulun icinde yer aldigi cevre ile huttmlesmesi, etkin ve verimli bir
yonetim anlayismm dayandrgi en onemli ilkelerden biridir. u amacla okul yonetimi,
olanaklar

ol9i.isunde cevreye

yonelik

di.izenlemelidir. Bu tiir etkinliklerde,

egitsel,

kulturel

ve

sosyal

etkinlikler

okulun amaclan ve sorunlan vurgulanarak,

cevrenin katkilan saglanabilir. Aynca bu etkinlikler, cevrenin okuldan beklentilerinin
gercekci

bir bicimde

saptanmasmm

yam

sira, bu amacla

uygun

politikalar

gelistirilmesine de, katki saglar. Bu baglamda kurum ama9lanmn, cevre tarafmdan
paylastlmasi,

hem kolektif yonetim

anlayisintn

yerlesmesine,

hem de otakratik

yonetim patalojilerinin sag1lt1lmasma doniik bir katalizor gibi kullanilabilir (Aydm,
2003 s.21-22).
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"Okulda ba~any1 ge~erli kilmak iein olu~turdugu odiil sisteminin anlamh ve
siirekli olmasma dikkat etmelidir."ifadesiyle

ilgili ankete katilanlann okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,9'u ortadan az, %8,2'si
orta sikhkta, %20,8'i ortadan 90k, %70,1 'i her zaman, derecesinde yogunla~m1~tu.

Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %1,7'si hicbir zaman, %13,0'u
ortadan az, %27,7'si
derecelerinde

orta sikhkta,

yogunlasnnstir.

%28,1 'i ortadan 90k,

Beklenen

davramsm

aritmetik

%29,4'u

her zaman

ortalamasi

X=4,60,

gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,71 olarak gerceklesmistir.

Kulturel bir lider olarak okul yoneticisi, kulturu anlamak ve resmi torenlerde
onur uyeleri karsismda iyi bir performans ortaya koymak zorundadir. Resmilestirme
surecini onurlandirma ve personeli odullendirme basit bir is degildir. Kulturel lider,
yeni kahramanlarm kulturel degerlerini de onaylamak zorundadir (Kottkamp, 1984

s.159, <;elik,2000s.74).
Ozendirme orgut havasim guzellestiren degiskenler arsmdadir. Bu etkenler
icinde de onemli en olanlan, orgutil cekici kilan ozellikler, kosullann benimsenmis
yontem ve davramslara uydurulmasi, karar stirecine kanlma firsati ve birlik
duygusunun paylasilmastdir.

Ozendirme sistemi - mantiksal bir dereceye kadar -

orgut kosullanm oyle duzenlemektir ki, her uye kendi gerekseme ve beklentilerini
karsilarken orgutiln amaclan da ger9ekle~mi~olsun (Bursahoglu, 2005 s.27).
Orgutte olaganustu caba gosterenler, fazladan caba ve emek harcayanlar
hanrlanmah ve odtillendirilmelidir. Bireyler hasanlaruun takdir edilecegini ve
odullendirilecegini bildikleri surece orgutun amaclanna yonelik cabalan bencil ve
cikarci olmayacaklardir bu kurama gore okullar; odeme, odul ve terfi sisteminde
mevcut burokratik sistemi terk etmek zorundadir (Ozden, 2005, s.26).
Okul kulturuntm bilinmesi o okuldaki islerin yapihs bicimi ile ogrenci motivasyonu ve
okul basansmi etkileyen temel dinamiklerin anlasilmasmi yonetim acismdan
kolayla~t1rabilir.Orgutsel motivasyon, basan ve butunluk saglar (Terzi, 1999, s.11)
Cahsan kisinin, isinde olagantistil bir gayret sarf etmesi halinde bunun
karsihgiru maddi ya da manevi unsurlarla almak istemesi dogaldir. Bu sebeple
"Beklenenin ustunde verimli olanlan odullendirmek 90k onemlidir. Bundan daha
onernlisi, beklenenin altmda gorev yapanlarm asla odullendirilmemesidir" (Gumus;
2002: 232).

I ':I

Gorevlerin niteligini goz onune alarak akilct bir ucretlendirme ve odullendirme
sistemi gelistirmistir (Eren, 2001).
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"Uygulad1g1 odiil sisteminin kiiltiirel degerlerle de baglantih olmasma onem
vermelidir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,9'u hicbir zaman, %0,9'u ortadan az, %8,7'si orta
sikhkta, %22,9'u ortadan 90k, %66,7'si her zaman, derecesinde yogunlasmistir. Bu
onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %3,0'ii hicbir zaman, %9,5'i
ortadan az, %27,7'si her zaman %29,4'ii ortadan 90k, %30,3'ii orta sikhkta,
derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,54,
gozlenen davrarusm aritmetik ortalamasi X=3,69 olarak ger9ekle~mi~tir.

Normlar, odul ve ceza yontemiyle korunurlar. Odullendirme, normlara uygun
hareket edilmesinin bir sonucu olarak ortaya cikarken, cezalandirma cogu kez norm
d1~1 bir davramstn sonucu olarak ortaya cikar. Normlar, ogrenilebilir nitelik tasirlar ve
zamanla ahskanhk haline gelirler (Ozkalp, 1992, s.76, <;elik,2002s.41).
Orguttm verimi de ozendirme ogelerinden biri olmakla beraber, egitim
giri~iminde bu, degerlendirilmesi ve kullamlmas1 uzun sure isteyen bir ogedir. Diger
yandan ozendirme ogeleri maddesel ve tinsel olarak da gruplandmlabilir. Birinci
grupta daha 90k maas, ucret ve buna benzer yaralar bulunmasma karsih, ikincisi statii

ve rol gibi tinsel doyum araclanm icerir. Bu iki yoldan biri ile kendilerine etki
yapilmayan uyeler, orgutte uzun sure kalmazlar (Bursahoglu, 2005 s.27).

Isgorene saglanacak her turlil yardim, destek ve odullerde isgorenin performansi

ve isindeki becerisi temel olcutler olarak kabul edilir (Sisman, 1994, s.145).
Korkutma yoluyla insanlarm yapabileceklerinin en iyisini yapmalanm
saglamak mumkun degildir. Dolayisryla cezalandtrma, en 90k bilinen ve uygulanmast
en kolay olumsuz tesvik unsurudur; fakat cahsam haskalartmn onunde ve asagilayici
bir bicimde cezalandtrmanm istenmeyen sonuclar vermesi kacmrlmazdir. Ceza
tehdidinin,

bazi

insanlan

korkutabildigi

ama

kimseyi

motive

etmedigi

unutulmamahdir (Gumus; 2002).
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"<;ah~anlanyla birebir ili~kiler kurup, onlarm sorununun c;oziimilneyardtmci
olmahdir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4'ii ortadan az, %6,S'i orta sikhkta, %19,9'u ortadan
90k, % 73,2'si her zaman, derecesinde yogunlasrmstir. Bu oncrmeyle ilgili
gozledikleri davramslar arasmda %2,2'si hicbir zaman, %8,7'si ortadan az, %22,S'i
ortadan 90k, 3 l,2'siorta sikhkta, %35,S'i her zaman, derecelerinde yogunlasrmstir.
Beklenen davranism aritmetik ortalamasi X=4,66, gozlenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=3,81 olarak ger9ekle~mi~tir.

Egitim orgutlerinin hem yapi hem de havasmda, kisiler arasi iliskilerin rolu buyuk

oldugundan, kabul alam da o derece onem tasir. Okul daha cok informal bir hava
icinde isleyen bir orguttur. Bu islemede, grubun birey uzerindeki etkisi, yani bireyin
kabul alam uzerindeki etkisi, formal bir havadakinden daha gucludur, Bunun sonucu
olarak, kisiler arasi iliskilerden meydana gelen informal orgut bozuk oldugu zaman,
bireyin emirleri kabul alam darahr. Boylece birey, eskiden kosulsuz kabul ettigi
emirleri, kusku ile karsilamak veya hie; kabul etmemek egilimini gosterir
(Bursahoglu, 2005 s.29).
Personelin ozel sorunlan ile de ilgilenmesi, okula ve yonetime karsi guven ve
bagimsizligi arttmr. Bu nedenle personelin acih ve sevincli anlan izlenir, gerekli
maddi manevi katkida bulunulur (Taymaz, 2003, s.125).
Yonetimin cahsma alam, esgudtimtm nasil gerceklestirilecegi, isin bolumlenrnesi,
yontemleri, hiyerarsik yapmm ve iletisim aguun kurulmasi, orgut tlyelerinin orgut
kurallanna uygun ve etkili davramp davranmadiklanmn denetimi ile ilgilidir (ic;elli,
2000, s.44-45).
Yoneticilerin iletisirn becerilerini sergileyebildikleri olcude basanh olduklan kabul
edilmektedir. Problem cozme, planlama, es gudumleme, etkileme birlikte calisma
becerilerini birlikte bulunduran iletisim becerisi, yonetsel rolun gerc;eklerindendir.
Yonetimde kalite girisimi iletisimle baslar. Yetistirilmis ve egitilmis orgut
cahsanlanna yonelik secilmis mesajlar, onlann aldiklan egitim ve algilan dikkate
almarak uygun kanallarla aktanhr (Muhlis, 2000, s.534).
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"Bireysel

bir

zaman

bilmeli,

bu

fark11hklardan hedefler

dogrultusunda faydalanmahdtr." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann

okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'u hicbir zaman, %0,4'u
ortadan az, %3,S'i orta sikhkta, %22,S'i ortadan 90k %73,2'si her zaman, derecesinde
yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %2,2'si hicbir
zaman, %10,4'u ortadan az, %24,7'si orta sikhkta, %3 l,2'si ortadan 90k, %3 l,6's1
her zaman, derecelerinde yogunlasrmsnr. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=4,68, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,80 olarak ger9ekle~mi~tir.

Okul yoneticisi, kurumda birey ve gruplar arasmda iliskiler kurma, personel arasmda
uzlastmci ve birlestirici rol oynama, birey ve gruplar arasi catismalan okulda verimi
arttiracak sekilde yonlendirmekle de gorevlidir. Aslmda bir kurumda insanlar arsmda
anla~mazhklann tumti ortadan kaldmlmaz. Dirik olan sistemlerde birey ve gruplar
arasi anla~mazhklar dogaldir, ancak bunlar egitim ve ogretimi etkilemeden
halledilmelidir (Taymaz, 2003, s.124).
Yonetimin cahsma alam, e~gudumun nasil geryekle~tirilecegi, isin bolfunlenmesi,
yontemleri, hiyerarsik yapmm ve iletisim agmm kurulmasi, orgut tiyelerinin orgut
kurallarma uygun ve etkili davramp davranmad1klanmn denetimi ile ilgilidir (i9elli,
2000, s.44-45).

Yonetim bireyleri ortak bir tesebbuste bttttinlestirrnekle ugrasngi icin kulturle derinden
ilgilidir (Ozden, 1999, s. 105).

Okul yoneticisinin

gorevi, okulun amaclanru acikca ortaya koymak, bu amaclan

geri;ekle~tirmeye uygun bir orgutsel iliskiler dokusu olusturmak. Birey ogesine orgutsel
amaclann ongordugu nitelikleri kazandmnak vs bu amaclan gerceklestirmeye uygun
cagdas bir egitim teknolojisi geli~tirmektir (Toprak, 2003. s.17).

Bireylerin kendi ozgun kisiligini fark edip, gelistirmesi yeteneklerinin farkma vanp,
onlan

yasamma

yon

verecek

sekilde

degerlendirmesi,

dustmme

yeteneginin

gelistirilmesi orgutun ancak esnek-gevsek bir model icinde yapilanmasi ile mumkundur
(Ta~, 1999, s. 103).
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"Okulda i~birligini desteklemeli, bireyleri ekip olarak i~e yaptiklan katkilar
acismdan

takdir

etmelidir."

ifadesiyle

ilgili

ankete

katilanlann

okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'ii hicbir zaman, %4,8'i
orta siklikta, %15,2'si ortadan 90k %79,7'si her zaman derecesinde yogunla~m1~tir.
Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %3,0'ii hicbir zaman, %9,1 'i
ortadan az, %22,S'i orta sikhkta, %22,9'u ortadan 90k %39,4'ii her zaman
derecelerinde yogunla~m1~tir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,74,
gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,87 olarak gerceklesmistir.

Orgutte insanlar arasmda etkili iletisim ve koordinasyon saglarur, karsihkli isbirligi
ve yardimlasma ahskanhklan kazandmhr (Taymaz, 2003, s.78).

Cesitli arastirmalar

bu gorii~ icin dogrudan bir delil saglamaktadir.

Elde edilen

bulgulara gore, gii<;lii okul kulttlrlerinde duzenli bir temele dayah olarak birbirleri ile
etkilesen insanlarm, orgutsel olaylan farkh etkilesim gruplarma ait insanlardan daha
genis benzer bir tavir icinde algiladigi gorulmustur. Oysa, duzenli olarak etkilesimde
bulunmayan kisiler ise aym olaylan genellikle farkh bicimde algilamaktadirlar.
bulgular,

orgutsel

aciklamalarm,
gostermektedir.

belli

kulturtin
olcude

Birlikte

anahtar
birlikte

cahsan

unsurlan
cahsma

orgut uyeleri,

olan

paylasilan

deneyimlerinden

anlam

ortaya

diger orgtltlerden

Bu
veya

ciktiguu

farkh

olarak

orgutlerinde ne olduguna ve bunlarm ne anlama geldigine yonelik benzer gorusler
gelistirirler (Hughes, 1999, s.65; Greenberg ve Baron, 1997, s. 476 Simsek, 2003.
s.14, ).
Cesitli arastirma bulgulan

da bu olguyu destekler niteliktedir.

Komiteler

veya

takimlar araciligryla okuldaki turn ogretmenlerin karar vermeye katihmlan, guclt; okul
killtiirlerinin ol~turulmasmda

dikkat ceken bir boyuttur (Davis, 1982, s. 183; Cole-

Henderson, 2000, s.77, Simsek, 2003. s.14).
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"Sosyal iliskilerde personeli ho~goriilii olmaya tesvik etmelidir." ifadesiyle ilgili
ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar
%2,2'si ortadan az, %3,S'i orta sikhkta, %19,S'i ortadan 90k % 74,9'u her zaman 90k
derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%1,7'si hicbir zaman, %9,5'i ortadan az, %24,7'si orta sikhkta, %24,2'si ortadan 90k
%39,8'i her zaman derecelerinde yogunlasmisur. Beklenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=4,67, gozlenen davranism aritmetik ortalamasi X=3,91 olarak
gerceklesmistir.
Orgutte catismalar, kisilere ve kuruma yararh olacak sekilde yonlendirilir, karsihkh
hosgoru ve ilgiyle karsilastlan sorunlara 9ozumler aramr (Taymaz, 2003, s.78).
Orgutte cahsan insanlarm gorevlerini yerine getirirken, haskalartndan yardim alarak
ve ba~kalanna yardim ederek, isbirligi icinde, olumlu iliskiler kurarak uyumlu
cahsmalan beklenir (Taymaz, 2003, s.46).
Liderlik: Okul muduru, okulun etkililigine temel faktor olup okul kadrosuna yardimct
olur. Okulda herkesin zevkle 9al1~abilecegi hos goruye dayah bir ortam
saglar(~i~man,2002,s.125).
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"Okul personelini bir araya getirerek geleneksel tdrenler (tamsma eayr,
mezuniyet, yarrsma etkinlikleri, vb) diizenlenmelidir." ifadesiyle ilgili ankete
kanlanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,9'u
ortadan az, %15,2'si orta sikhkta, %22,1 'i ortadan eek %61,9'u her zaman,
derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%3,9'u hicbir zaman, %9,5'i ortadan az, %17,3'-U ortadan cok, %32,0'si orta sikhkta,
%37,2'si her zaman derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=4,45, gozlenen davramsin aritmetik ortalamasi X=3,74 olarak
ger<;ekle~mi~tir.

Orgutsel kultur kuramma gore insanlarm karalanni bicimleyen oge, sayilardan cok
degerlerdir. Bir okulun her yil duzenledigi mezuniyet toreni, pilav gunu ve yansma

programlan orgutsel kultur kuramma gore basit bir etkinlik degildir. Bu tur
etkinlikler, okul personelini birbiriyle kayna~tmr ve daha g-U<;lu okul kultnrunun
olusmasim saglar (<;elik,2002s.36).
Gelenekler ve torenler, ogretmenleri okul kulturuyle butunle~tirir. Okulun temel
kulturel ogelerinin anlasilmasi, ortak bir eylem birligi olusturur. Okulun kulturel
geleneklerini yasama, ogretmeni okulun seckin bir uyesi haline getirir. Belli kulturel
degerlerle desteklenen gelenekler, kulturel kontrolu i<;selle~tirir. Okulun gelenek ve

torenlerine uygun hareket eden ogretmenler okul yoneticisi tarafmdan odullendirilir
(<:;:elik,2002s.41 ).
Egitimin yaratict bireyler yetistirme
ogrencilerin

amacma

yardimci

olan torensel

eylemler,

bedensel, sosyal, kulturel, psikolojik gelisimlerine de firsat saglarlar,

cocuklann deneyimlerini zenginlestirirler (Kucuk, 2001, s.29).

Okulun orgutsel amaclanm geryekle~tirebilmek icin, kolektif hareket etmek gerekir.
Okulun

formal

yapisi

cogu

zaman

burokratik yapisim yumusatmak,

ogretmenlere

cazip

gelmeyebilir.

orgutsel kulturu gelistirmekle

Okulun

mumkun olabilir.

Kulturel lider, okul yasarmm canh tutan ve kulturel yonden surekli olarak destekleyen
liderdir. Duzenlenen

degisik torenler,

sportif ve kulttirel etkinlikler

ve ogrenci

velilerini okula cekmek amaciyla yapilan toplantilar, okulun gundelik yasamiru daha
canh hale getirebilir (Celik, 2003 s.56).

Torenler

belli

zamanlarda

belirli

nedenlere

bagh

olarak

gerceklestirilen

gelenekselle~mi~ hareketler seklinde aciklanabilir. Torenlerin temel amaci, orglitlin
stirekliligini

saglamanm

yamnda

isgorenleri

ortak ilgiler ve amaclar

etrafmda

toplamaktir (Zoba, 2000, s.22).

Orgutsel kultur, gelenekselle~mi~ etkinlikler olarak tammlanan torenler yoluyla orgut
tiyelerine aktanlmaya cahsihr (Pehlivanoglu, 1999, s.6).
Yonetimce diizenlenen cesitli toplantilar, yemekler, caylar, partiler, yansmalar kiilturu
yasatmaya ve geli~tirmeye yararlar (Taymaz. 2000. s.76).

Tablo 11
Okul Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde Beklenen Davramslar
Ortalama

Mad de

34

OKUL KULTURUNUN DEGi~TiLMESi
Okulda varolan kulturle

arzu edilen kultur arasmdaki farkhhklan

Beklen
ortaya

4,60

okulun hedefleri

4,59

Yeni kulturun nasil olmasi gerektigine iliskin personelin fikir ve onerilerini

4,58

koymahdir.
38

Okulda varolan

informal

gruplan

yakmdan

tamyip,

dogrultusunda onlann destegini almahdir.
36

almahdir.
35

Okulda yapilmasi gereken degisiklikleri, bu degisimi uygulayacak kisilere

4,55

acik bir sekilde dile getirmelidir.
42

Okulda yeni modelleri onermelidir.

4,45

37

Okulda yapilacak degisikliklere yonelik cahsma gruplan olusturmahdir.

4,43

32

Yeni adaylara okulun kultnrunu olusturan kahramanlan, okulun tarihini, adet ve

4,42

torenlerini ogrenmelerine yardimci olmahdtr.
33

Okulda varolan kulturun ayrmtih analizini yapmahdrr.

4,41

39

Yeni kulturun net bir sekilde anlastlmasi icin personele yardimci olmahdir.

4,35

41

Okulda yeni davrams kahplan onermelidir.

4,29

40

Y eni kulturtin harekete ge9ebilmesi icin yeni degerleri destekleyen hikaye,

4, 15

toren ve yeni semboller olusturmahdir.
Tablo ll'de goruldugu gibi, okul kiiltiiruniln degi~tirilmesinde 40. madde (X=4,15)
ortadan 90k derecesi ile en dtisuk beklenen davrams iken 34, madde (X=4,60) her
zaman derecesinde en ytiksek beklenen davrams olarak gorulmektedir.

Tablo 12
Okul kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde Gozlenen Davramslar

Ortalama

Madde
34

OKUL KULTURUNUN DEGiSTiLMESi
Okulda varolan kulturle

Gorulen

arzu edilen kultur arasmdaki 3,85

farkhhklan ortaya koymahdir.
35

Okulda

yapilmasi

gereken

degi~iklikleri, bu

degisimi

3,77

uygulayacak kisilere acik bir sekilde dile getirmelidir.
38

Okulda varolan informal gruplan yakmdan tamyip, okulun 3,77
hedefleri dogrultusunda onlann destegini almahdir.

36

Yeni kulturtm nasil olmasi gerektigine iliskin personelin fikir 3,74
ve onerilerini almahdrr.

37

Okulda yapilacak

degi~ikliklere yonelik

cahsma

gruplan

3,70

olusturmahdir.
33

Okulda varolan kulturun aynntih analizini yapmahdir.

3,60

42

Okulda yeni modelleri onermelidir.

3,60

32

Yeni adaylara okulun kulturiinu olusturan kahramanlan,

3,58

okulun tarihini, adet ve torenlcrini ogrenmelerine yardimci
olmahdir.

39

Yeni kulturun net bir sekilde anlasilmasi icm personele 3,54
yardimci olmahdir.

41

Okulda yeni davrams kahplan onermelidir.

3,49

40

Yeni kulturun harekete ge9ebilmesi icin yeni degerleri

3 ,41

destekleyen hikaye, toren ve yeni semboller olu~turmahdu.
Tablo 12'de goruldugu gibi, okul knltnrunun degi~tirilmesinde 40. madde (X=3,41)
ortadan 90k derecesi ile en du~uk gozlenen davrams iken 34, madde (X=3,85)
ortadan 90k derecesinde en yuksek gozlenen davrams olarak gortllmektedir.

Madde

Bazmda,

Okul

Kulturunun

Beklenen ve Gozlenen Davramslann

Degistirilmesinde

Okul

Yoneticilerinden

Ortadan Cok Arahgmda Algilanan Maddelere

Iliskin Yuzdeler
Grafik

38'de

degistirilmesinde

goruldugu

gibi

okul yoneticilerinden

ankete

katilanlann,

bekledikleri

davrams

okul

kulturuntm

ile bu davramslan

gerceklestirme duzeylerindeki algilama arasmda fark vardir. "Okulda varolan kulturle
arzu edilen kultur arasmdaki farklihklan
her zaman derecesinde

ortaya koymahdir." maddesinde (X=4,60)

en yiiksek beklenti icersinde iken gozledikleri

ortadan eek duzeyinde algilama ger<;ekle~mi~tir.
katilanlann
yoneticilerinin

okul

yoneticilerinden

okul

(X=3,58)

Bu da gostermektedir

kulturunun

ki ankete

degistirilmesinde

okul

okulda varolan kulturle arzu edilen kultur arasmdaki farkhhklan

ortaya koymahda beklenti i<;erisindedirler. "Yeni adaylara okulun kulturunu olusturan
kahramanlan, okulun tarihini, adet ve torenlerini ogrenmelerine yardimci olmahdir."
Maddesinde (X=3,58) ortadan cok sikhkta derecesinde en dusuk gozledikleri davrams
olarak gorulmektedir. Bu da gostermektedir ki okul yoneticileri Y eni adaylara okulun
kulturunu olusturan kahramanlan,

okulun tarihini, adet ve torenlerini ogrenmelerine

yardirnci olmahda gorulen davramslarda dusuk bulunmustur.
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"Okulda varolan kiiltiiriin ayrmtih analizini yapmahdir." ifadesiyle ilgili ankete
katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,9'u
ortadan az, %13,4'ii orta sikhkta, %28,6's1 ortadan cok, %57,1 'i her zaman,
derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davranislar arasmda

%3,0'u hicbir zaman, %12,1 'i ortadan az, %23,8'i her zaman %29,0'u ortadan eek,
%32,0'si orta sikhkta, derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik
ortalamasi

X=4,42,

gozlenen

davrarusm

aritmetik

ortalamasi

X=3,58

olarak

gerceklesmistir,

Orgutsel davramsm aciklanmasmda, beklide en zor olam, orgutun sembolik
dunyasirun

aydmlatilmasidir.

Sembolik

dtmyanm

analizi,

yonetim

yapismi

gelistirmenin bir yolu olarak gorulmektedir.
Okulun orgutsel kulturuntm tamnmasi, okul yoneticisi ve ogretmenlerin kendilerini
nasil bir dunyanm kusattrgim

gormelerine

orgutsel

icin,

davrarusi

yonetmek

yardim eder. Bundan dolayi okulda

oncelikle

okul kulturunu

tammak

gerekir.

(Celik,2002s.6).

Okul kulturu bir okulun basan ya da b~ans1zhgmm
kulturu akademik basanya
ogrencilerin

kararlastmcisidir.

deger veren, herkesten yuksek performans

Okul

bekleyen,

etkin Ogrenmesine yol acan duzen ve disiplini isteyen ve akademik,

isbirlikci iliskileri ozendiren bir inane; sistemidir (Baler, 1993, s. 14).

Okulu bir takim manevi torenlerin yapildigt, bir takim degerler uzerine kurulu

bir yer olarak gorenler de, vardir. Bunlar okulu bilgi kazanma yeri olmaktan ote,
kisiligin kazaruldigi bir yer olarak gormektedirler (Sisman, 1994, s. 146).
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"Okulda varolan kiiltiirel arzu edilen kiiltiir arasmdaki farkhhklari ortaya
koymahdrr." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4'i.i hicbir zaman, %0,9'u ortadan az, %12,6's1 orta
sikhkta, %29,4'i.i ortadan 90k, %56,7'si her zaman, derecesinde yogunlasrmstir. Bu
onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %3,0'i.i hicbir zaman, %10,8'i
ortadan az, %25,1 'i her zaman, %26,8'i ortadan 90k,

%34,2'si orta sikhkta,

derecelerinde yogunlasmistir. Beklenen davramsin aritmetik ortalamasi X=4,41,
gozlenen davramsin aritmetik ortalamasi X=3,60 olarak gerceklesmistir.

Her okulun kendine ozgt; bir dunyasi vardir. Bu dunyanm distan algilanmasi mumkun
degildir. (<;elik,2002s.6).
Okul, kendi kabugunu kmp egitim acismdan tasidigi ozel rmsyonu
sorgulamak zorundadir. ilkokuldan i.iniversiteye kadar degisik egitim di.izeylerindeki
okullanm1zda egemen olan kultur, ogretmen ve ogrencilerimizde yeterince cosku
olu~turamamaktadir. Baska

bir

ifadeyle,

ogrenci tercihini

derse

girmeme

dogrultusunda kullamyorsa, ogrenen okul kulturunu olu~turamam1~1z demektir.
Okul yoneticisi, gelistirecegi torenler, degerler ve felsefeyle, okulu cekici bir
kultur haline getirmelidir. Zayif okul ktilttirleri, ne ogretmenleri nede ogrencileri
okula baglayabilir. Kulturel bir lider olarak okul yoneticisi, orgutsel kulturun
guci.indenyararlanabilmelidir. <;evrecilerin daha guzel bir dunya birakmak icin ortaya

ciktiklan

gunumuzde,

bizlerde egitimciler olarak daha yasanacak

okul kulturleri

birakmak zorundayiz. (<;elik,2002s. l 44).

Tum farkhhklara

ragmen orgut kulturu ve orgut iklimi birbirleriyle yakm

iliskili kavramlardir ve orgutsel basandaki etkileri ve rolleri goz ardi edilemeyecek
derecede onemlidir. Yonetim islevini yerine getiren yoneticilerin hem olusturulan
hem de kendiliginden olusan ve degisen kulturu tammalan hem de bu kulturun nasil
algilandigmi bilmeleri gerekmektedir. Mevcut kultur ile algilanan kultur arasmdaki
fark orgut ikliminde olumsuzluk demektir (Aydm, 2002, s.25)
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"Okulda yaprlmasi gereken degi~iklikleri, bu degisimi uygulayacak kisilere aeik
bir

dile

sekilde

getirmelidir." ifadesiyle

ilgili

ankete

katilanlarm

okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %1,7'si ortadan az, %5,6's1
orta sikhkta, %23,8'iortadan
onermeyle
ortadan

90k, %68,8'i her zaman, derecesinde yogunlasmistir. Bu

ilgili gozledikleri

az, %25,S'i

derecelerinde

ortadan

yogunlasrmstir.

davramslar

arasmda % 1, 7' si hicbir zaman, %9 ,5 'i

90k, %26,8'i
Beklenen

orta sikhkta,

davranisin

aritmetik

%36,4'ii

her zaman,

ortalamasi

X=4,60,

gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,85 olarak gerceklesmistir.

Kultur

ve davranis

birbirini

karsilikh

olarak

etkilemektedir.

Davrarusi

degi~tirmenin ya da gii9lendirmenin degisik yollan vardir. Ornegin orgutsel odul

7J

sistemi, etkililik programlan ve performans degerlendirme sistemleri davramslan
degistirmede kullamlan yollardan birkacidir. Davramsi degistirmek miimkUnolmakla
birlikte, ozellikle yerlesik kulturlerde degerleri yerinden oynatmak oldukca zordur.
Orgutsel kiiltiiriin degismesi sadece degerlerin degismesi anlamma gelmemektedir.

Orgutsel kulturun degismesi, orgutsel ortamda bircok seyin degismesine
neden olmaktadir. (<;elik,2002s.36).
Kulturel lider, okul kulturunun temel ogeleri iizerinde oyun oynayan liderdir.
Bu oyun 90k duyarh bir davramsi gerektirmektedir. Oyunun kurallan yazih degildir.
Bu oyuna cevreden miidahale edenlerde 90k olabilir. Okul yoneticisi okul kulturunu
bicimlendirmeye cahsirken, insanlan degerlerle yonetme becerisini kazanrms
olmahdir. Kulturel lider, akilci olarak hareket etmekle birlikte, isgorenleri degerlerle
daha 90k etkileyebilecegini bilmelidir (Celik, 2003 s.55).
Degisimi gerceklestirme siirecinde direnci en aza indirme, okul yoneticilerinin
liderlik davramsma baghdir. Okul yoneticisi kiiltiirii bicimlendirir ve degisimin
onculugunu yapar. Bunun yanmda direnci en aza indirecek kulturel degisim
stratejilerini uygulamaya cahsir. Okul kiiltiiriinii en iyi yorumlayan ve sunan okul
yoneticisidir, Dolayisiyla degisimin sonuclanm da en iyi kestirebilecek kisi, okul
yoneticisi olacaktir. Degisimin ne getirecegi konusunda ikna olan ve degisimin
kacmilmaz olduguna inanan ogretmenler, degisimin gerceklestirilmesine aktif olarak
katilabilir(<;elik, 1997, s.71, Celik, 2003 s.61-62).
Bir orgutte cahsan insanlarm verilen karalan uygulamalan, gorevlerini yerine
getirmeleri icin kendilerine ne yapmalan gerektigi, nasil ve ne zaman yapacaklan
bildirilir. Yoneticinin gorevi, cahsan insanlann eylemlerine yon vermektir. Bu
nedenle yonetici, insanlan orgiit amaclan ve verilen kararlar dogrultusunda etkiler,
onlara emir ve talimatlar verir. Yonetimin gorevi orgutte cahsanlara belli direktifler
vermekle suurh degil onlarm yaraticihk yeteneklerini en ust diizeye cikarmalanna da
yardim etmektir (Aydm, 1986, s.87, Taymaz, 2003, s.45).
Okul

degisme

uzerinde

odaklasmasma

ragmen,

bunu

tek

basma

gerceklestiremez. Okul, egitim sisteminin bir parcasidir. Eger egitimde kalitenin iist
diizeyde olmasi bekleniyorsa, biitiin paydaslann (ogretmen, yonetici, aile, destek

personeli, damsmanlar, uzmanlar, yerel otoriteler ) isbirligi icinde cahsmasi gerekir.
Degisme siirecinde bunlann her birinin rolleri tammlanmah

ve okulu gelistirmede

isbirligi icinde cahsmalan saglanmahdir (Si~man,2002, s.53).

Personeli aydmlatma.

Yonetici-lider;

orgutsel amaclar, gorevler, yetki ve

sorumluluklar konusunda personelin bilgili olmasma yardimci olmahdir. Kendinden
ne bekledigini, isleri nasil yurutmesi gerektigini, yetki ve sorumluluklanm
bilmek personele guvence saglar.
Educational Administration

acikca

(William B. Castettler, the Personel Function in

(New York: The Macmillan,

1971, s.34, Kaya, 1986.

s.108)
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"Yeni kiiltiiriin nasil olmasi gerektigine iliskin personelin fikir ve onerilertni
almahdir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile
ilgili verdikleri cevaplar %0,4'ii hicbir zaman, %0,4'ii ortadan az, %9,1 'i orta
siklikta, %23,8'i ortadan cok, %66,2'si her zaman, derecesinde yogunlasrmsur. Bu
onermeyle ilgili gozledikleri davranislar arasmda %1,3'ii hicbir zaman, %9,5'i
ortadan az, %27,7'si ortadan cok, %30,7'si her zaman, %30,7'si orta sikhkta
derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik ortalamasi X=4,55,
gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,77 olarak gerceklesmistir,

Okul yoneticisi resmi kulturel liderlik rolunu oynamadan once zorunlu olarak
iki rolu yerine getirmelidir. Birincisi, orgutsel kulturu gelistirmede canh ve kararh

olmahdir. ikincisi, var olan ve duslenen okul kulturu arasmdaki farklihgi ortaya
cikarmahdir.

Okul yoneticisi okul gelistirme istegine sahip olmalidir. Yoneticinin

yalmz kalmasi ya da meslektaslanyla

diyalog kurmasi okuldan okula farkhhk

gosterecektir. (<;elik,2002s.53).

Okul yoneticisinin karar surecinde uymasi gereken ilk kural, okul yonetimini
etkileyen ogelerin her birini kara orgam olarak gormesi ve kabul etmesidir. Bu ogeler
ic ve dis olmak uzere ikiye aynhr. i9 ogeler, yoneticinin yardimcilan,
egitici olmayan personel, ogrenciler ve okulun maddi kaynaklandir.

ogretmenler,
D1~ ogeler ust

yonetim, yerel yonetimler, veliler, cevredeki gruplar, cevrenin sosyal ve cografi
yapisidir. ikincisi karar surecine katilma ilkesinin onemini kavramasi ve bu ilkeyi
uygulamasidir. Bir kararm etkileye bilecegi birey veya gruplar kararlann almmasma
ne kadar cok katihrsa, uygulamaya da aym oranda katihr, karar surecine katilmalan
esirgenirse uygulamaya

katilmazlar hatta karsi cikarlar (Bursahoglu,

1998, s.82).

Yonetici, orgute katihmcilara veya grupla birlikte kara verir (Taymaz, 2003, s.32).

1980'lerde

yeni bir okul gelistirme yaklasirm gtmdeme gelmistir, Y eni

anlayis, degisime tabandan baslamanm geregini vurgulamaktadir. Boylelikle okulun,
degisrnenin

merkezi

beklenmektedir.

olmasi

ve

okul

Ancak bu yaklasimda

c;ah~anlarmm

degisime

sahip

cikmasi

okul dismdan uzman yardimi ve destegi

almabilecegi de kabul edilmektedir (Reynolds, 1988). Bu cahsmalara bagh olarak
daha sonra okul merkezli

yonetim, kendi kendini yenileyen ve gelistiren okul

bashklan altmda tartismalar ve arastirmalar gundeme gelmistir (~i~man,2002, s.55).

Planh orgutsel degisme; isleri yoluna koymak icin personelin, yoneticilerin,
bolumlerin

ya da bazi onemli noktalardaki

orgut mensuplarmm

amach

problemler ve orguttm gelecegi uzerinde du~unmesini hedeflemektedir.

olarak

Bu yiizden

planh degisme; fazla uretim, yeni teknolojiyi personelin kabul etmesi, personelin
daha fazla gudillenmesi,

daha fazla yenilesen personel davramsi, piyasa paymm

arttmlmasi vb. gibi ozel amaclan olan etkinlikleri icerir (Ozden, 2005, s.227).
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"Okulda

zaman

yapilacak

degi~ikliklere ydnelik cahsma

gruplari

olusturmahdir."

ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili
verdikleri cevaplar %0,4'-U ortadan az, %7,4'-U orta siklikta, %26,4'-U ortadan 90k,
%65,8'i her zaman, derecesinde yogunla~m1~tir.Bu onermeyle ilgili gozledikleri
davraruslar arasmda %3,0'u hicbir zaman, %8,7'si ortadan az, %27,7'si ortadan 90k,
%30,3'-U her zaman, %30,3'-U orta sikhkta, derecelerinde yogunlasmistir. Beklenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=4,58, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=3,74 olarak gerceklesmistir.

"

Kulturel bir lider olarak okul yoneticisi, kulturu bicimlendirmeye cahsir.
Degisimin onculugunu yapar ve direnci en aza indirecek stratejileri uygular. Kulturu
en iyi yorumlayan ve sunan liderler olduguna gore, okul yoneticisi de kulturu 90k iyi
yorumlayip okul personeline aciklamak ve degisimin olasi sonuclanm gostermek
zorundadtr. Degisimin ne getirecegi konusunda ikna olan ve degisimin kacmilmaz
olduguna

inanan

ogretmenler,

degisimin

gerceklestirilmesine

aktif

olarak

katilabilirler. (<;elik,2002s.80).
Ekip cahsmasi, "Gorev basanmma sorumluluk ve sevkle katkida bulunan ve
surekli iliski halindeki bireylerden olusan kucuk isbirligi grubunun surekli eylemi"
olarak tarnmlanmaktadir (Klh9 T. 1994, Cetinkaya ve Gulmez, 2002 s.41).

Etkili okulda ogretmenler ve yoneticiler, okul gelistirme ve basanyi arttirma gibi ozel
konular iizerinde odaklanmislardir.

Olusturulan cahsma gruplan, saghkh bir okul

iklimi olusturma ve kolektif bilinci gelistirmeyi

amaclamistrr.

Boylece egitimsel

etkinliklerde ortak amac olusturmaya cahsilrmstir (Celik, 2003 s.40).

Okulda egitici ve diger personelin gorevlerini basan ile yapabilmeleri

icin

yetisme eksikliklerinin giderilmesi gerekir. Ayru zamanda okul yoneticisi yenilikleri,
gelismeleri izlemeli, kendisini de yenilemeli, zamaruru degerlendirmeli, diger okul ve
ilgili kuruluslan ziyaret etmeli, ziyaretci cekmeli, toplanti ve etkinlikler diizenlemeli
ve katilmahdir (Taymaz, 2003, s.32).
Okulda

bir topluluk

olma

duygusunun

egemen

olmasi,

etkili

okulu

aciklamada sikca soz edilen aciklamalardan biridir. Okulda iyi bir ogrenme ortanu,
aitlik ve topluluk duygusu olusturabilmek icin her seyden once uzun sureli birliktelige
dayah istikrarh bir grup gereklidir (~i~man,2002, s.182).

Yonetim "orgutsel amaclan
cahsmak"

gerceklestirmek

seklinde tammlanmaktadir

icin bireysel ve grup olarak

(Owens, 1991). Bu anlayisa gore, yonetime

dusen gorev, insanlann birey ve grup olarak en etkili cahsma yollanru bulmaktir.
Bunu saglamanm yolu da orgtit icindeki bireyin ve bireylerin olusturduklan gruplarm
anlasilmasmdan gecmektedir (Ozdemir,2000, s.4).
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"Okulda varolan informal gruplari yakmdan tamyrp,
dogruhusunda

ortadan
cok
her
zaman

okulun hedefleri

onlarm destegini almahdir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann

iVV

okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'-U hicbir zaman,
%0,9'u ortadan az, %12,6's1 orta sikhkta, %27,3'-Uortadan 90k, %58,9'u her zaman
derecesinde yogunlasrmsnr. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%2,6's1 hicbir zaman, %8,2'si ortadan az, %26,0'si her zaman, %31,2'si ortadan 90k,
%32,0'i orta sikhkta, derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsin aritmetik
ortalamasi X=4,43, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,70 olarak
gerceklesmistir,

Kisiler arasi iliskilerden meydana gelen informal orgut, informal iletisimin
urunudur. Modem kuramm da kabul ettigi gibi, informal orgut sisteminin
parcalanndan biridir. Kisiler arasi iliskiler, gruplar arasi iliskileri dogurur. Bazi
yoneticiler, orgutteki gruplasma veya hiziplesmeden korkarlar. Halbuki bunlar, insan
davramsmm normal ve onune gecilmez egilimlerdir. Yoneticinin gorevi, bu grup ve
hizipleri dengede tutmaktir (Bursahoglu, 2005 s.24).
Okul dedigimiz orgtittin en onemli ve acik ozelligi, uzerinde cahstigi hammaddenin
toplumdan gelen ve topluma giden insan olusudur, Boylece , okulun birey boyutu
kurum boyutundan daha duyarh, informal yam formal yanmdan daha agrr, etki alam
yetki alanmdan daha genistir. Gercekten sosyal bir sistem olarak kurulmasi ve
cahsmasi gereken okul ortammda, davrams bilimleri ve insan iliskilerinin yeri bu
bakimdan buyuk onem tasir. Boylece okul yoneticisi, daha 90k informal bir ortam
icinde cahsmak, yetkiden fazla etki yollarma basvurmak ve davrarus bilimlerinde
yetismis olmak zorundadir (Bursahoglu, 2005 s.33).
Egitim orgutlerinde insan iliskileri onem tasir, Bundan dolayi okuldaki
orgutsel davramsm iyi anlasilmasi ici, okulun sembolik dunyasmm tarunmasi gerekir.
Okulda nasil bir iletisim sisteminin egemen oldugu sadece formal iletisim sistemi
incelenerek belirlenemez. Bu nedenle informal iletisime renk katan orgutsel iletisimin
incelenmesi gerekir. (<;elik,2002s.5).
Okulun informal boyutu agir bastigmdan, okul ortammdaki alt gruplann
varhgi, onemli gortllmektedir. Okul yoneticisinin bu alt gruplan yok etmesi mumktm
degildir. Ancak guclu bir okul kulturu, butun alt gruplarm okul kulturu etrafmda
kenetlenmesini saglayabilir, Aynca guclu okul kulturu, okulun formal ve informal
boyutunu birbiriyle butunlestirir. (<;elik,2002s.67).

LVL

Okulda kurallar formal olmaktan 90k informaldir. Cahsan personel izlenir ve hatalar
yerinde ve zamarunda duzeltilir (Taymaz, 2003, s.78).
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"Yeni kiiltiiriin net bir sekilde anlasilmasr icin personele yardnncr olmahdir."
ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili
verdikleri cevaplar %7,8'i orta sikhkta, %25,S'i ortadan 90k, %66,7'si her zaman
derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%1,3'ii hicbir zaman, %10,0'u ortadan az, %29,4'ii ortadan 90k, %29,4'ii orta
sikhkta, %29,9'u her zaman derecelerinde yogunlasmistir. Beklenen davramsm
aritmetik ortalamasi X=4,59, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,77 olarak
gerceklesmistir.
Okul yoneticisinin yorumlayici rolleri sunlardir: okulun kulturel misyonunu,
degerlerini, normlanm ve inanclanru yorumlama ve okulun kulturel yapisiru
anlamaya yardimci olma. (<;elik,2002s.53-54).
Okul

yoneticisinin

etik

acismdan

orgutsel

sorumlulugu

iki

grupta

incelenebilir. Bunlardan birincisi, egitimle ilgili mevzuatm ogretmenlere ve
ogrencilere aciklanmasidir. Egitimle ilgili okul toplumunu ilgilendiren yasa ve
yonetmelikler, okul yoneticisi tarafmdan net bir sekilde ortaya konmahdir. ikincisi
ise, okulun urettigi kulture iliskin olarak gelistirilen kurallardir. Okulun yoneticisi

okul

kulturunu

ogrctmcn

ve

yoneticilere

aciklayarak

orgutsel

etigin

kurumsallasmasiru saglayabilir (Celik, 2003 s.105).

Ogretmenleri daha fazla cahsmaya motive eder ve onlarm okula baghhgnu
artmr. Aym zamanda, ogretmenler uzerinde var olan i~ yiikunii azaltarak daha etkili
olmalanm saglar (Aytac, 1999, s.64).
Okul yoneticisi okul kulturunu bicimlendirmeye

cahsirken insani degerlerle

yonetme becerisini kazanrms olmahdir. Kulturel lider, akilci olarak hareket ederek,
isgorenleri degerlerle daha 90k etkileyebilecegini bilir (Celik, 2000. s.53).

Okul muduru, okulda ve cevrede liderlik rolu oynayabilmek icin cevre ile
okulun deger ve normlanm bilmek, dengelemek ve bunlan orgut iiyelerine aktararak
hem onlann
saglamakla

orgutsel

sosyallesmelerine

hem de orgut kulturunun

yiikiimlii olan kisidir Kececioglu,

guclenmesini

1998, s.103; Celik, 2000a, s.80;

Donmez, 2002, s.41, Simsek, 2003. s.14 ).

Grafik46
Madde:39
gozlenen 39

beklenen 39

•

.ortadan
az
orta
siklikta
ortadan

0

h i c bir

zaman

II

ortadan
az

co k

,m~:~an

her
zaman

"Yeni kiiltiiriin harekete geeebilmesl icin yeni degerleri destekleyen hikaye,
toren ve yeni semboller olusturmahdir."

ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul

yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %0,4'ii ortadan az, %18,2'si
orta sikhkta, %26,8'i ortadan 90k, %54,S'i her zaman derecesinde yogunlasrrustir. Bu
onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda %3,0'ii hicbir zaman, %14,7'si
ortadan az, %23,8'i her zaman, %27,3'ii ortadan 90k,

%31,2'si orta sikhkta

derecelerinde

yogunlasrrustir.

Beklenen

davramsm

aritmetik

ortalamasi

X=4,35,

gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,54 olarak gerceklesrnistir.

Bir kurumun

olusumu

bazi degerler baglanarak

gerceklestirilir,

Orguttm

kisiligini belirleyen secimler, genellikle sozlerle ortaya konmaz. Lider, degerlerin
tarumi ve korunmasi konusunda bir uzmandir. Degerler genellikle bir resmi yaziyla
iletilmez. Cogu zaman hikayeler, torenler ve mitler gibi yumusak araclarla yayihr.
Basanh

liderler

sadece orgutsel

kulttiru korumaya

cahsmakla

kalmazlar,

aym

zamanda bu kulturu gelistirmeye de cahsirlar. Liderin gorevi, insanlan olduklan
yerden ahp, daha once bulunmadiklan

bir yere tasimaktir. Belki lideri izleyenlerde

gitmekte olduklan dunyayi tumuyle kavrayamazlar.

(Peters ve Waterman,

1987).

Bilinmeyen dunyayi kavratmak ve tamtmak, liderin gorevidir, (Celik, 2002 s.36).

Etkili ktiltilrel lider, tutucu bir kultur yerine daha esnek bir okul kulturu
olustururlar.

Okulun

cevreye

uyum

saglayabilmesi,

orgut kulturunun

esneklik

derecesine baghdir. Ogretmcnler arasmda guven ve isbirligine dayah bir okul kulturu
olusturan yoneticiler, degisime uyum saglamak icin yeni degerleri de okul kulturune
yerlestirirler.

Kulturel lider, okuldaki deger, norm, gelenek, hikaye ve sembollerin hem
temsilciligini

hem de yorumunu yapar. Okul personelinin

ve ogrencilerinin

okul

r

kulturuyle kaynastmlmasi,

okul yoneticisinin etkili bir lider olmasma baghdir (Celik,

2003 s.223).

Okul mudurlerinin orgut kulturunu manipulasyonu, onun gortmen boyutlan olan
dil, adetler, hikayeler, torenler vb. aracihgiyla bicimlendirerek degistirmeleridir. Okul
mudurleri, orgute ders veren yaygm hikayeleri degistirebilir ve hatta bireylerin gercegi
gormeleri icin onlan destekleyebilir. Y eni adet ve torenler yaratabilirler. Bu oldukca
zaman alabilir ve buyuk bir enerji gerektirebilir. Fakat bunlarm uzun donemli faydalan
oldukca onemli olabilir (Schermerhorn ve digerleri, 1997, ss.274, 275, Simsek, 2003.
s.14 ).

Liderler iletisime anlam kazandirmak

icin oldugu kadar, sembolik gorevi

yerine getirebilmek icin daha 90k sezgisel anlamlar tasiyan torenler duzenlemeye
ihtiyac duyarlar.

Efsaneler (myte), anlasilmayan inanclan gorunmeyen gercekleri

gun yuzune cikanrlar. Ayinler ve torenler orgutsel etkinlikleri susleyen onemli
ogelerdir. Liderler, sadece semboller, torenler ve efsanelerden yararlanmazlar.
Efsaneler, ayinler ve torenler, orgutun kurumsallasmasmda rol oynayan temel
ogelerdinbunlar sosyal sistemi butunlestirmeye yardim ederler (Hoy ve Miskal, 1991,
s.298). (Cetin, 2004 s.32).
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"Okulda yeni davrams kahplari onermelidir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann
okul ydneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %1,3'u hicbir zaman,
%3,5'i ortadan az, %21,6's1orta sikhkta, %26,4'u ortadan 90k, %47,2'si her zaman
derecesinde yogunlasrmsnr. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davramslar arasmda
%6,1 'i hicbir zaman, %14,7'si ortadan az, %20,3'u her zaman, %26,8'i ortadan 90k,
%32,0'si orta sikhkta derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen davramsm aritmetik
ortalamasi X=4,15, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi X=3,41 olarak
gerceklesmistir.
Bilgi toplumunda okul yoneticisinin ve ogretmenin rollerinde onemli
degisiklikler meydana gelecektir. Okul yoneticisinin geleneksel yonetim anlayisi
degisecek, bilgi uretme ve bilgiyi etkili bir sekilde kullanma, yonetim yaklasimmm
temelini olusturacaktir. ( <;elik,2002s.135).

~V../

Grubun olgunluk duzeyine gore, lider, davrams bicimini belirlemeye
cahsmaktadir. Grubun olgunluk duzeyi dusukse, lider otokratik yonelimli bir davrams
sergiler. Grubun olgunluk duzeyi yukseldikce, liderin gosterdigi davrams otokratik
yonelimli olmaktan demokratik yonelimli olmaya dogru bir degisme egilimi gosterir.
Grubun olgunluk duzeyi sabit degildir. Liderin temel gorevi, grubun olgunluk
duzeyini gelistirmektir (Ozden, 2005, s193).
Okul yoneticilerinin yeni rolu emir verici ve kontrole yonelik olmaktan cok
ogretmenleri yeni yaklasimlan denemeye tesvik etmeye, yetkilendirmeye ve katihmi
saglayici bir cevre yaratmaya yoneliktir (Aytac, 1999, s.75).
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"Okulda yeni modelleri onermelidir." ifadesiyle ilgili ankete katilanlann okul
yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar %1,3'il hicbir zaman,
%1,7'si ortadan az, %16,9'u orta sikhkta, %26,8'i ortadan cok, %53,2'si her zaman
<,

derecesinde yogunlasmistir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri davraruslar arasmda
%3,9'u hicbir zaman, %15,2'si ortadan az, %20,8'i her zaman, %29,9'u orta sikhkta,
%30,3'il ortadan cok, derecelerinde yogunlasmrstir. Beklenen davrarusm aritmetik
ortalamasi X=4,29, gozlenen davrarusm aritmetik ortalamasi X=3,49 olarak
gerceklesmistir.

Okuldaki her turlu uygulamaya orgtlt kulturu yon verir. Ornegin bir okulda
yeni bir programm uygulanmasi, yeni bir ogretim yonteminin denenmesi ya da yeni
bir verimlilik arttirma yonteminin kullamlmasi okulun felsefesiyle yakmdan ilgilidir.
Okulun orgut felsefesi yapilacak bir yenilik girisimini destekler nitelikte oldugu
zaman, bu yenilik girisimi basanli olabilir. Her seyden once yapilacak yenilige inanan
ve dusunsel baglamda yeniligi destekleyen ogretmen ve yonetici, yeniligi basanya
ulastirabilir.

((;elik,2002s.63).
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"Yaratmak istedigi kiiltiirii sdzden eok eylemleriyle dile getirmelidir." ifadesiyle
ilgili ankete katilanlann okul yoneticilerinden beklentileri ile ilgili verdikleri cevaplar
%3,0'-U hicbir zaman, %0,4'-U ortadan az, %10,0'u orta sikhkta, %21,2'si ortadan 90k,
%65,4'-U her zaman derecesinde yogunlasrmstir. Bu onermeyle ilgili gozledikleri
davramslar arasmda %6,9:u hicbir zaman, %1 l,7'si ortadan az, %25,1 'i orta sikhkta
%26,8'i ortadan 90k, %29,4'-U her zaman, derecelerinde yogunlasrmstir. Beklenen
davramsm aritmetik ortalamasi X=4,45, gozlenen davramsm aritmetik ortalamasi
X=3,60 olarak gerceklesmistir.

Basanh orgutlerin deger sistemleri aracihgiyla yonlendirildigi ve degerler
sistemi yerlestirmis liderlerin kisiliklerinin izlerini tasidiklan

gorulmektedir.

Degerleri bicimleyen lider bir yandan yuce goruntuler olusturarak binlerce insana esin
kaynagi olusturmak durumundadir. Liderin rolu burada onem kazanmaktadir. Diger
yandan esin saglayabilmenin tek yolu da gunluk olaylann icinde olmaktir. Degerleri

bicimleyen yoneticinin aym zarnanda basanli bir uygulamaci olmasi gerekrnektedir.
Bu rolde bulunan

lider, degerleri

soyledikleriyle

degil yaptiklanyla

yerlestirir,

Degerleri yerlestirme basansmm kokeninde ise, liderlerin degerlere olan acik, icten
ve kesin baghhgi

yatiyor.

Suphesiz

bu degerlerin

yerlestirilmesinde

liderlerin

olaganustu bir caba gosterdikleri gorulmektedir. (Peters ve Waterman, 1987 s.393,
<:;elik,2002s.).

Okul yoneticisi degismeyi engelleyen degerlerin yerine degismeyi saglayan
degerleri yerlestirirse degisme gerceklesebilir. Okul yoneticisi degerleri sozle degil,
uygulayarak yerlestirmelidir.
olusturulmasi

Degerlerin yerlestirilmesinde

da buyuk onem tasimaktadir.

vizyona dayandirmahdir.

paylasilan bir vizyonun

Okul yoneticisi degismeyi ortak bir

Gercegin resrni, paylasilan vizyonla saglanabilir, Yonetici

ve ogretrnenler degismenin kendilerini nereye goturecegini bu paylasilan vizyonla
gortllebilir.

Okul yoneticisi,

paylasilan

vizyonu

okul kulturune

yerlestirebildigi

olcnde basanh olabilir. (<:;elik,2002s.81).

Okul yoneticisi degerleri sozle degil, uygulayarak
yanmda

okul yoneticisinin

degisme

surecinde

yerlestirmelidir.

bir takim

sernbolik

Bunun

etkinlikler

duzenlenmesi, koordinasyon ve dayamsmayi arttmr (Celik, 2003 s.63).

Toplurnun beklentileri ve sosyal yap1s1 ile okullara devarn eden ogrencilerin
istek ve ihtiyaclan degistikce, ogretim prograrnlannda
yontemin de degistirilmesi

ve gelistirilmesi

belirlenen amac, kapsam ve

gerekir. Okul yoneticisi, bireyin ve

toplumun ihtiyac duydugu ogrenciyi yetistirmek uzere sisterni gelistirmeye calisir
(Taymaz, 2003, s.161).

ALT PROBLEMLER

1. Okul kiiltiiriiniin olusturulmasmda okul ydneticilerinin rolii olarak,

Birinci Alt Problemle Ilgili Bulgular ve Yorum
1.1. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul kulturunun olusturulmasmda,
okul yoneticilerinden, beklentiler arasmda onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini
smamak uzere yapilan F testi sonuclan ise Tablo 13 'de sunulmaktadir.

Tablol3
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda
Beklenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi

Gruplar arasi

kareler toplami

14.720

sd kareler ortalamasi

2

Gruplar ici

9848.640

228

Toplam

9863.359

230

7.360

F p Anlamh fark
0.170

0.843

43.196

p>0.05
Tablo 13 'de goruldugu gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul
ktilturtinun olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, beklentilere gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

Ikinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

1.2. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul kiiltfuiinUnolusturulmasmda,
okul

yoneticilerinden,

gozlenenler,

arasmda

onemli

bir

farkhlik

gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

gosterip

ise Tablo

14'de

sunulmaktadir,

Tablo 14
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin, Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda
Gozlenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelarr)

Varyansm kaynagi

Gruplar arasi

kareler toplarm sd kareler ortalamasi

717.361

2

358.680
206.469

Gruplar ici

47074.933

228

Toplam

47792.294

230

F

p Anlamh fark
1.737

0.178

p>0.05

Tablo 14'de goruldugu gibi, veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul
kulturunun olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, gozlenenlere gore onemli
farkhlik gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde
onemli sonuc vermemektedir.

U~iincii Alt Problemle Ilgili Bulgular ve Yorum

1.3.

Velilerin

mesleklerine

gore, okul kulturunun

olusturulmasmda,

yoneticilerinden, beklentiler arasmda onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini
smamak uzere yapilan F testi sonuclan ise Tablo 15'te sunulmaktadrr.

Tablo 15
Velilerin Mesleklerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Beklenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam

kareler toplami

187.165
5330.691
5517.856

sd kareler ortalamasi

4

46.791

106

50.290

F

p Anlamh fark

0.930

0.449

110

p>0.05
Tablo 15 'te goruldugu gibi, Velilerin mesleklerine gore, okul kiiltiiriiniin
olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, beklentilere gore onemli farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli sonuc
vermemektedir.

Ddrduncu Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

1.4. Velilerin

mesleklerine

gore, okul kulturunun

olusturulmasmda,

yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak iizere yapilan F testi sonuclan ise Tablo 16'te sunulmaktadrr.
Tablo 16
Velilerin Mesleklerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Gozlenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

V aryansm kaynagi

kareler toplami

sd kareler ortalamasi

Gruplar arasi

288.050

4

72.013

Gruplar ici

23612.724

106

222.762

Toplam

23900.775

110

F p Anlamh fark
0.323

0.862

p>0.05
Tablo 16'te goruldugt; gibi, Velilerin mesleklerine gore, okul kulturuntm
olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, gozlencn davramslara gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

Besinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum
1.5. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin; mesleki kidemlerine gore,
kulturunun

olusturulmasinda,

okul yoneticilerinden

beklen davramslar

okul

arasmda,

onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan
Tablo l 7'te sunulmaktadir.

Tablo 17
Mesleki Kideme Gore Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Beklen Davramslar
(Varyans Analizi Sonuelari)

V aryansm kaynagi

kareler toplarm

sd

kareler ortalamasi

Gruplar arasr

664.759

4

Gruplar ici

9198.600

226

Toplam

9863.359

166.190

F

p Anlamh fark

4.083

0.003*

40.702

230

*p>0.05

Tablo

l 7'te goruldugu

gibi, veli,

ogretmen

ve okul yoneticilerinin,

mesleki

kidemlerine gore, okul kulturunun olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, beklenen
davramslara

gore onemli farkhhk gosterip gostermedigini

ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli sonuc vermektedir.

smamak uzere yapilan

Tablo 18
Mesleki Kideme Gore Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Beklen

Davramslar
(Scbeffe Testi Sonuelari)

Ogretmenlik kidemi

'° ; .- . '° ; .- .
- - --*

-

~

n

X

0-1 yil

14 I 4,32

1-5 yil

25 I 4,45

6-10 yil

55 I 4,52

16-20 yil

63 I 4,62

11-15 yil

74 I 4,66

~

V)

I

0

' ....

0
N-

' ....

p

I

0

*

*
0,003

*

*
*

*
*

Analiz sonuclan, okul yoneticilerinin okul kulturunun olusturulmasmda, veli,
ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki kidemlerine gore, beklenen davranislar
arasmda

anlamh bir fark oldugunu gostermektedir. Farkm hangi gruplar arasmda

oldugunu bulmak amaciyla yapilan Scheffe testinin sonuclanna gore kidemi 0-1
y1l(X=4.32) olanlar ile 11-15 y1l(X=4.66) ve 16-20 yil (X=4.62) olanlar arasmda
anlamh bir fark vardir.

Altmci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

1.6.Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki kidemlerine gore, okul
kulturunun olusturulmasinda, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda
onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan
ise Tablo 19' da sunulmaktadir.

Tablo 19
Mesleki Kidemlerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda Gozlenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi kareler toplami

sd kareler ortalamasi

4

Gruplar arast

165.839

Gruplar ici

47626.459

226

Toplam

47792.294

230

41.459

F

p Anlamh fark

0.197

0.940

210.737

p>0.05
Tablo 19' da goruldugt; gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki
kidemlerine gore, okul kulturunun olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, gozlenen
davramslara gore onemli farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan
ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli sonuc vermemektedir.

' Y edinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum

1. 7. Ogretmenlerin branslanna gore, okul kulturuntm olusturulmasmda, okul
beklenen davramslar

yoneticilerinden,

arasmda onemli bir farkhhk

gostermedigini smamak iizere yapilan F testi sonuclan

gosterip

ise Tablo 20'de

sunulmaktadir.

Tablo 20
Ogretmenlerin Branslarma Gore, Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda
Beklenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

V aryansm kaynagi

kareler toplarm

sd kareler ortalamasi F
28.066

5

Gruplar arasi

140.332

Gruplar ici

4204.993

114

Toplam

4345.325

119

0.761

p Anlamh fark
0.580

36.886

p>0.05
Tablo 20'de goruldugu gibi, Ogretmenlerin branslanna gore okul kulturunun
olu~turulmasmda, okul yoneticilerinden, beklentilere gore onemli farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli sonuc
vermemektedir.

Sekizinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum

1.8. Ogretrnenlerin branslanna gore, okul kulturunnn olusturulmasmda, okul
yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 21 'de

sunulmaktadir.

Tablo 21
Ogretmenlerin Branslarma Gore, Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda
Beklenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelart)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm

sd kareler ortalamasi
136.347

5

Gruplar arasi

681.733

Gruplar ici

23105.467

114

Toplam

23787.200

119

F

p Anlamh fark

0.673

0.645

202.680

p>0.05
Tablo 21 'de goruldugu gibi, Ogretmenlerin branslanna gore okul kulturunun
olusturulmasmda, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslanna gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak tizere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

2. Okul kiiltiiriiniin siirdiiriilmesinde okul miidiirlerinin rolii olarak,
Dokuzuncu Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum

2.1. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul kulturunun surdurulmesinde,
okul yoneticilerinden, beklenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 22'de

sunulmaktadir.

Tablo 22
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin, Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde
Okul Yoneticilerinden Beklenen Davramslar (Varyans analizi sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm

sd kareler ortalamasi

2

Gruplar arasi

16.087

Gruplar ici

7392.510

228

Toplam

7408.597

230

8.044

F p Anlamh fark
0.248

0.781

32.423

p>0.05
Tablo 22' da goruldugt; gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul
kulturunun stlrdurtllmesinde, okul yoneticilerinden, beklenen davramslara

gore

onemli farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05
duzeyinde onemli sonuc vermemektedir.

Onuncu Alt Problemle Ilgili Bulgular ve Yorum

2.2. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul kulturunun surdtlrulmesinde,
okul yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 23 'de

sunulmaktadir.

Tablo 23
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde
Okul Yoneticilerinden Gozlenen Davramslar (Varyans analizi sonuelari)

Varyansm kaynagi kareler toplarm

sd kareler ortalamasi

2

230.108

27209.291

228

119.339

27669.506

230

Gruplar arasi

460.216

Gruplar ici
Toplam

F p Anlamh fark
1.928

0.148

p>0.05
Tablo 23 'da goruldugu gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul
kulturuntm surdurulmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslara

gore

onemli farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05
duzeyinde onemli sonuc vermemektedir.

On Birinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum

2. 3.

Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kiiltiiriiniin surdurulmesinde,

yoneticilerinden, beklentiler arasmda onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini
smamak uzere yapilan F testi sonuclan ise Tablo 24'de sunulmaktadir.

Tablo 24
Velilerin Mesleklerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde Beklenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuclari)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm

Gruplar arasi

204.768

Gruplar ici

3360.151

Toplam

3564.919

sd kareler ortalamasi
51.192

4
106

F p Anlamh fark
1.615

0.176

31.700

110

p>0.05
Tablo 24'de goruldugt; gibi, Velilerin mesleklerine gore, okul kulturunun
surdurulrnesinde, okul yoneticilerinden, beklenen davranislara gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak iizere yapilan ANOVA testi 0.05 dtizeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

On Ikinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum

2.4.

Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

stlrdtlrtllmesinde,

yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda onemli bir farklihk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 25'de

sunulmaktadir.

Tablo 25
Velilerin Mesleklerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde Gozlenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplami

sd kareler ortalamasi

Gruplar arasi

149.681

4

37.420

Gruplar ici

14368.211

106

135.549

Toplam

145.17

110

F p Anlamh fark
0.276

0.893

p>0.05
Tablo 25'de goriildilgii gibi, Velilerin mesleklerine gore, okul kulturunun
surdfuiilmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslara gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

On U~iincii Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

2.5. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin,
kulturunun surdurulmesi, okul yoneticilerinden,

mesleki kidemlerine gore,

okul

beklen davramslar arasmda onemli

bir farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan ise Tablo
26'te sunulmaktadir.

Tablo26
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin, Mesleki Kideme Gore Okul Kiiltiiriiniin
Siirdiiriilmesinde Okul Ydneticilerinden Beklen Davramslar (Varyans Analizi
Sonuelari)

V aryansm kaynagi

kareler toplami

sd

kareler ortalamasi

Gruplar arasi

265.457

4

66.364

Gruplar ici

7143.140

226

31.607

Toplam

7408.597

230

F

2.100

p Anlamh fark

0.082

p>0.05
Tablo 26' da goruldugu gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki
kidemlerine gore, okul kulturunun s-Urd-Urulmesinde, okul yoneticilerinden, beklenen
davramslara

gore onemli farkhhk gosterip gostermedigini

ANOVA testi 0.05 d-Uzeyinde onemli sonuc vermemektedir.

smamak uzere yapilan

On Dorduncti Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

2.6. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki kidemlerine gore, okul
kulturtmun surdurulmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda
onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan
ise Tablo 27'te sunulmaktadir.

.Tablo 27
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin, Mesleki Kideme Gore Okul
Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde Okul Yoneticilerinden Gozlenen Davramslar
(Varyans Analizi Sonuelarr)

Varyansm kaynagi

kareler toplami

sd kareler ortalamasi

286.070

4

71517

Gruplar ici

27383.437

226

121.166

Toplam

27669.506

230

Gruplar arasi

F

p Anlamh fark

0.590

0.670

p>0.05
Tablo 27'te goruldilgil gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki
kidemlerine gore, okul kulturunun silrdilrillmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen
davramslara gore onemli farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan
ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli sonuc vermemektedir.

On Besinci Alt Problemle Ilgili Bulgular ve Y orum

2. 7. Ogretmenlerin branslanna gore, okul kiiltfuiiniin surdurnlmesinde, okul
yoneticilerinden, beklenen davramslar

arasmda onemli bir farklihk gosterip

gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 28' de

sunulmaktadir.

Tablo 28
Ogretmenlerin

Branslarma Gore, Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde

Beklenen Davramslar (V aryans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplami

sd kareler ortalamasi

Gruplar arasi

245.008

5

49.002

Gruplar ici

3596.317

114

31.547

Toplam

3841.325

119

F p Anlamh fark
1.153

0.179

p>0.05
Tablo 28'de gortildugu gibi, Ogretmenlerin branslanna gore okul kulturunun
surdfuiilmesinde, okul yoneticilerinden, beklenen davramslarma gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

On Alnnci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

2.8. Ogretmenlerin branslanna gore, okul kulturunun surdurulmesinde, okul
yoneticilerinden, gozlenen davraruslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 29' da

sunulmaktadir,

Tablo 29
Ogretmenlerin Branslarma Gore, Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde
Gozlenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplami

Gruplar arasi

388.543

5

12748.382

114

13136.925

119

Toplam

sd kareler ortalamasi F p Anlamh fark

77.709

0.695

0.628

111.828

p>0.05
Tablo 29'da goruldugu gibi, Ogretmenlerin branslanna gore okul kulturunun
stlrdtlrulmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslanna gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

3. Okul kiiltiiriiniin

degi~tirilmesinde

okul miidiirlerinin

rolii olarak,

On Y edinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum

3 .1. V eli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul kulturttnun degistirilmesinde,
okul yoneticilerinden,
gostermedigini

beklenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip

smarnak

uzere

F

yapilan

testi

sonuclan

ise

Tablo

30'de

sunulmaktadir.

Tablo 30
Veli, Ogretmen ve Okul Ytmeticilermin, Okul Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde
Okul Ydaeticilerinden Beklenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm

sd

kareler ortalamasi

Gruplar arasi

114.554

2

57.277

Gruplar ici

7269.169

228

31.882

Top lam

7383.723

230

F p Anlamh fark

1.797

0.168

.

p>0.05

Tablo 30'da gorilldiigii gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
kulturuntm

degistirilmesinde,

okul yoneticilerinden,

onemli farklihk gosterip gostermedigini
duzeyinde onemli sonuc vermemektedir.

beklenen davramslara

okul
gore

smarnak uzere yapilan ANOVA testi 0.05

On Sekizinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum
3.2. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin okul kulturunun degistirilmesinde,
okul yoneticilerinden,
gostermedigini

gozlenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip

smamak

uzere

yapilan

F

testi

sonuclan

ise

Tablo

3l'de

sunulmaktadir.

Tablo31
Veli, Ogretmen ve Okul Yonetiellerfnin, Okul Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde
Okul Ydneticilerinden Gozlenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

V aryansm kaynagi

kareler toplami

Gruplar arasi

259.531

Gruplar ici
Top lam

sd

kareler ortalamasi

2

129.766

21318.945

228

93.504

21578.476

230

F

p Anlamh fark

1.388

0.252

p>0.05
Tablo 31 'de goruldugu gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
kulturunun

degi~tirilmesinde,

okul yoneticilerinden,

onemli farkhhk gosterip gostermedigini
diizeyinde onemli sonuc vermemektedir.

gozlenen

davramslara

okul
gore

smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05

On Dokuzuncu Alt Problemle ilgili Bulgular ve Y orum
3 .3.

Velilerin

yoneticilerinden,
gostermedigini

mesleklerine

beklenen
smamak

gore,

davramslar
tizere

okul

arasmda

F testi

yapilan

kulturunun
onemli

bir

sonuclan

degistirilmesinde,
farkhhk
ise

Tablo

gosterip
32'da

sunulmaktadir.

Tablo 32
Velilerin Mesleklerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde Beklenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuelarr)

V aryansm kaynagi

kareler toplami

sd

kareler ortalamasi

Gruplar arasi

240.572

4

60.143

Gruplar ici

3628.131

106

34.228

3868.703

Top lam

p Anlamh fark

1.757

0.143

110

p>0.05
Tablo 32'da goruldtigtl gibi, Velilerin mesleklerine
degistirilmesinde,

gore, okul kulturunun

okul yoneticilerinden, beklenen davramslara gore onemli farkhhk

gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 diizeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

Yirminci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

3. 4.Velilerin

mesleklerine

gore,

okul

kulturunun

degistirilmesinde,

yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 33'de

sunulmaktadir.

Tablo 33
Velilerin Mesleklerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Degistirilmesinde Gozlenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuelari)

Varyansm kaynagi
fark

kareler toplarm

sd kareler ortalamasi

Gruplar arasi

100.239

4

Gruplar ici

10127.509

106

Toplam

10227.748

25.060

F

0.262

p Anlamh

0.902

110

p>0.05
Tablo 33'de goruldugu gibi, Velilerin mesleklerine gore, okul kulturunun
degistirilmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslara gore onemli farkhlik
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

Yirmi Birinci Alt Problemle Ilgili Bulgular ve Yorum

3.5. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki kidemlerine gore, okul
kulturunun degistirilmesinde, okul yoneticilerinden, beklen davranislar arasmda
'
onemli bir farkhlik gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan
ise Tablo 34'de sunulmaktadir.

Tablo 34
Veli, Ogretmen ve Okul Yonetlcilerinin, Mesleki Kidemlerine Gore Okul
Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde Okul Yoneticilerinden Beklen Davramslar
(Varyans analizi sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm

sd kareler ortalamasi F

Gruplar arasi

302.661

4

Gruplar ici

7081.062

226

Toplam

7383.723

230

75.665

p Anlamh fark

2.415

0.050*

31.332

*p>0.05

Tablo 34'te gortildiigii gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki
kidemlerine gore, okul kultnrunun degistirilmesinde, okul yoneticilerinden, beklenen
davramslara gore onemli farkhhk gosterip gostermedigini smamak Iizere yapilan
ANOVA testi 0.05 duzeyinde onemli sonuc vermektedir.

Tablo 35
Mesleki Kidemlerine Gore Okul Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde Okul

Yoneticilerinden Beklen Davramslar(Scheffe Testi Sonuclari)

n

Ogretmenlik
kidemi

X

- - - - •...•

>-.

•...•

>-.

>-.

0

Ir)

I

I

0

0-1 yil

14

4,13

1-5 yil

25

4,31

6-10 yil

55

4,41

16-20 yil

63

4,47

11-15 yil

74

4,53

Tablo

•...•

35'te

degistirilmesinde,

Analiz

I

\0

-

Ir)

0

NI
\0

-

p

I

•....• -;:::

-;:::

-

>-.

>-.

*

*

0,050

*

sonuclan,

okul

yoneticilerinin

okul

kulturtmun

veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki kidemlerine gore,

anlamh bir fark oldugunu gostermektedir.

Farkm hangi gruplar arasmda oldugunu

bulmak amaci yla yapilan Scheff e testinin sonuclanna gore kidemi 0-1 y1l(X=4 .13)
olanlar ile 11-15 y1l(X=4.53) olanlar arasmda anlamh bir fark vardir.

Yirmi Ikinci Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

3.6. Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki kidemlerine gore, okul
ki.iltfuiiniln degistirilmesinde, okul ydneticilerinden, gozlen davraruslar arasmda
onemli bir farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan

ise Tablo 36' de sunulmaktadir.

Tablo 36
Veli, Ogretmen ve Okul Yoneticilerinin, Mesleki Kideme Gore Okul Kiiltiiriiniin
Degistirtlmesinde Okul Yoneticdermden Gozlen Davramslar (Varyans Analizi
Sonuelari)

Varyansm kaynagi

kareler toplanu

Gruplar arasi

221.650

4

Gruplar ici

21356.826

226

Toplam

21578.476

230

p>0.05

sd kareler ortalamasi
55.412

F

0.586

p Anlamh fark
0.673

94.499

Tablo 36'de goruldugu gibi, Veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin, mesleki
kidemlerine gore, okul kulturuntm degistirilrnesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen
davramslara gore onemli farkhhk gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan
ANOVA testi 0.05 dtizeyinde onemli sonuc vermemektedir.

Yirmi U~iincii Alt Problemle Ilgili Bulgular ve Yorum

3. 7. Ogrctmenlerin branslanna gore, okul kulturunun degistirilmesinde, okul
yoneticilerinden, beklenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak uzere yapilan F testi sonuclan ise Tablo 37'te sunulmaktadir.
Tablo 37
Ogretmenlerin Branslarma Gore, Okul Kiiltiiriiniin Degistirilmesmde
Beklenen Davramslar (Varyans Analizi Sonuelarr)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm sd kareler ortalamasi F

Gruplar arasi

176.247

5

35.249

Gruplar ici

3229.720

114

28.331

Toplam

3405.967

119

p Anlamh fark
1.244

0.293

p>0.05
Tablo 37'te goruldugu gibi, ogretmenlerin branslanna gore okul kulturunun
degi~tirilmesinde, okul yoneticilerinden, beklenen davramslartna gore onemli farkhhk
gosterip gostermedigini smamak uzere yapilan ANOVA testi 0.05 diizeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

Yirmi Ddrdtlncti Alt Problemle ilgili Bulgular ve Yorum

3.8. Ogrctmenlerin branslanna gore, okul kulturunun degistirilmesinde, okul
yoneticilerinden, gozlenen davramslar arasmda onemli bir farkhhk gosterip
gostermedigini smamak iizere yapilan F testi sonuclan ise Tablo 38'te sunulmaktadir.

Tablo 38
Ogretmenlerin Branslarma Gore, Okul Kiiltiiriiniin Degi~tirilmesinde Gozlenen
Davramslar (Varyans Analizi Sonuclarr)

Varyansm kaynagi

kareler toplarm

sd kareler ortalamasi F

5

22.706.

11174.170

114

98.019

11287.700

119

Gruplar arasi

113.530

Gruplar ici
Toplam

p Anlamh fark

0.232

0.948

p>0.05
Tablo 38'te goruldugu gibi, ogretmenlerin branslanna gore okul kulturunun
degistirilmesinde, okul yoneticilerinden, gozlenen davramslanna gore onemli farkhlik
gosterip gostermedigini smamak iizere yapilan ANOVA testi 0.05 diizeyinde onemli
sonuc vermemektedir.

B0LUM4

SONU(: VE ONERiLER
Arastirmanm bu bolumunde, arastirmantn amac bolumunde yer alan sorularm
coztunlenmesi sonucu elde edilen bulgular ile bulgulardan ulasilan yargilar ve
yargilara dayah olarak gelistirilen onerilere yer verilmistir.
Sonu~
Okul

kulturunun olusturulmasi, surdurulmesi, degistirilmesinde okul

yoneticilerinin rolu olarak veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin bekledikleri ve
gozledikleri arasmda farkhliklann olup olrnadigi arastmlrmstir.
Bu arastirmada da, bu savm smanmasi hedeflenerek, okul kulturunun
olusturulmasi, stirdtirulmesi, degistirilmesinde okul yoneticilerinin ne derecede etkili
olduklanmn belirlenmesi amaclanmaktadir.
Arastrrmamn degiskenleri ile ilgili bulgulara yonelik sonuclar asagidaki gibi
verilmistir. Astirmaya katilan 16 okul yoneticisi, 104 ogretmen, 111 ogrenci velisi
olmak uzere toplam 231 denegin %48,05'si veli, %45,02'si ogretrnen, %6,93'ii okul
yoneticisidir. Ogrctmen ve okul yoneticilerinin %59, 17' si smif ogretmeni, %9, 17' si
yabanci diller ogretmeni, %7,5'i muzik ogrctmeni, %5,8'i resim ogretmeni, %4,17'si
beden egitimi ogretmeni, %14,17'si ise diger branslar olusturmaktadtr. Ogrenci
velilerinin %46,8'i memur, %12,6's1 isci, %12,6's1 ciftci, %7,2'si esnaf meslek
gruplanna mensup oldugu goriilmektedir.Denekleriri mesleki kidemlerine gore dagihm
ise 0-1 yil arasi (goreve yeni baslayanlar) oram %6,06, 1-5 yil arasi kideme sahip
olanlar %10,08, 6-10 yil arasi kideme sahip olanlar %23,81, 11-15 yil arasi kideme
sahip olanlar %32,03 16-20 yil uzeri kideme sahip olanlann oram %27,27 olarak
goriilmektedir.
Elde edilen bulgular dogrultusunda:

1.0kul kiiltiiriiniin olusturulmasmda okul yoneticilerinin rolii ile ilgili olarak;

a. Okul kulturunun olusturulmasmda veli, okul yoneticisi ve ogretmenlerin
bekledikleri ve gozledikleri davramslar arsmda beklentinin en yuksek oldugu 7. madde
olarak "Kararlannda

tutarhhk

gostermelidir" maddesi

gortilmektedir. Okul

kulturunun olusturulmasinda okul yoneticisi tutarh kararlar vermeli ve bunu etkin
sekilde uygularnasi gerektigi soylenebilir. Buna karsihk okul yoneticilerinden gozlenen
davramslar olarak 14. madde "Ogretmenlerin basanlanm destekleyici odul torenleri
duzenlemelidir." En dtisuk gorulen davrams olarak gerceklesmektedir. Bu da okul
yoneticilerinin okul kulturunu olusturmada daha etkili olabilmesi icin ogretmenlerin
basanlanm desteklemeli bunun icin oduller vermeli ve odul torenleri diizenlemesi
gerektigi soylenebilir.
b.Okul killtiirUniln ol~turulmasmda veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
branslanna, mesleklerine ve kim olduklarma gore beklenen davramslar arasmda, ayn
ayn yapilan tek yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda .05 duzeyinde anlamh bir
fark gorttlmemistir.
c.Buna karsihk okul killtiirUniln olu~turulmasmda veli, ogretmen ve okul
yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore beklenen davramslar arasmda, yapilan tek
yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda .05 duzeyinde anlamh bir fark
gorulmu~tur. Farkm hangi gruplar arasmda oldugunu bulmak amaciyla yapilan
Scheffe testi yapilrmstir. Scheffe testinin sonuclanna gore kidemi 0-1 yil (goreve
yeni haslayanlar) kidemi olanlar ile kidemi 11-15 yil ve 16-20.. yil ve uzeri kidemi
olanlar arasmda anlamh fark gorulmustur.
d.Okul killturilniln olusturulmasmda, veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
branslarma, mesleklerine mesleki kidemlerine ve kim olduklarma gore gozlencn
davramslar arasmda, ayn ayn yapilan tek yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda
.05 duzeyinde anlamh bir fark gorulmemistir.
2.0kul kiiltiiriiniin siirdiiriilmesinde okul yoneticilerinin rolii ile ilgili olarak;

a. Okul kulturunun surdurulmesinde, veli, okul yoneticisi ve ogretmenlerin
bekledikleri ve gozledikleri davramslar arsmda beklentinin en yiiksek oldugu 29. madde
olarak "Okulda isbirliginidesteklemeli,bireyleriekip olarak ise yaptiklan katkilar

~JV

acismdan takdir etmelidir" maddesi gorulmektedir. Okul kulturunun surdurulmesinde
okul yoneticisi okulda isbirligini desteklemeli ekip cahsmasuu takdir etmesi gerektigi
soylenebilir.
b. Buna karsihk okul yoneticilerinden okul kulturunun silrdtlrtllmesindebeklenen

davramslar olarak 31. "Okul personelinibir araya getirerek gelenekseltorenler (tamsma
cayi, mezuniyet,yansma etkinlikleri,vb) duzenlenmelidir" maddesinde en dusttk beklenti
icerisinde oldugu gorulmektedir. Okul yoneticisi, okul kultnrunun surdurulmesi icin
personeli bir araya getirici geleneksel torenler yapmasmm az etkili olacagi beklentisi
icerisinde oldugu soylenebilir.
c.Okul yoneticilerinden okul kulturunun surdurulmesinde, 19. madde
"Okuldaki sembolik faaliyetleri (siir yansmalan tiyatro gosterileri, senlikler, vb)
diizenlemelidir." en yuksek ortalama gorulen davrams olarak gerceklesmektedir. Bu
da okul yoneticilerinin okul kultnrunu olusturmada sembolik faaliyetleri daha etkili
yaptiklan soylenebilir.
d. Buna karsihk okul yoneticilerinden okul kulturunun surdurulmesinde 31.

maddesinde "Uyguladigi odul sisteminin kulturel degerlerle de baglantih olmasma
onem vermelidir." en dusuk ortalama gozlenen davraruslar olarak gorulrnektedir. Okul
yoneticisini uyguladigi odul sistemi ile kulturel degerlerin baglantih olmadrgi
gozlemlenildigi soylenebilir.
e. Okul kultnrunun surdtirtilmesinde veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
branslanna, mesleklerine mesleki kidemlerine ve kim olduklarma gore beklenen
davramslar arasmda, ayn ayn yapilan tek yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda
.05 duzeyinde anlamh bir fark gorulmcmistir.
3. Okul kiiltiiriiniin degi~tirilmesinde okul yoneticilerinin rolii ile ilgili olarak;

a. Okul kulturunun degi~tirilmesinde, veli, okul yoneticisi ve ogretmenlerin
bekledikleri ve gozledikleri davramslar arsmda beklentinin ve gozlenenin en yuksek
oldugu 34. madde olarak "Okulda var olan kulturle arzu edilen kultur arasmdaki
farkhhklan

ortaya

koymahdir."

maddesi

gorulmektedir.

Okul

kulturunun

surdurulmesinde ok:ul yoneticisi ok:ulda var olan kulturle arzu edilen kultur arasmdaki
faki ortaya koyabilmelidir.
b. Buna karsihk ok:ul yoneticijerinden okul kultttrunun degi~tirilmesinde beklenen
davramslar

olarak

"Y eni kiiltfuiin

harekete

gecebilmesi

icin yeni

degerleri

destekleyen hikaye, toren ve yeni semboller olusturmahdir." 40.maddesinde en dusuk
ortalama beklenti gorulenler icerisinde oldugu gorulmektedir. Okul yoneticisi, okul
kulturunun degistirilmesi icin yeni degerleri destekleyen hikaye toren ve semboller
olusturmasi gerektigi soylenebilir.
c.Okul kulturunun

degi~tirilmesinde

veli, ogretmen

ve okul yoneticilerinin

branslartna, mesleklerine ve kim olduklanna gore beklenen davrarnslar arasmda, ayn
ayn yapilan tek yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda .05 duzeyinde anlamh bir
fark gorulmemi~tir.
d.Buna karsihk

okul kulturunun

degi~tirilmesinde veli, ogretmen ve okul

yoneticilerinin mesleki kidemlerine gore beklenen davramslar arasmda, yapilan tek
yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda .05 duzeyinde anlamh bir fark gorulmustur.
Parkin hangi gruplar arasmda oldugunu bulmak amaciyla yapilan Scheffe testi
yapilmistir. Scheffe testinin sonuclanna gore kidemi 0-1 yil (goreve yeni baslayanlar)

kidemi olanlar ile kidemi 11-15 yil ve uzeri kidemi olanlar arasmda anlamh fark
gorulmil~tilr.
e.Okul kulturnnun degi~tirilmesinde, veli, ogretmen ve okul yoneticilerinin
branslanna, mesleklerine mesleki kidemlerine ve kim olduklarma gore gozlenen
davramslar arasmda, ayn ayn yapilan tek yonlu varyans analizi (ANOVA) sonucunda
.05 diizeyinde anlamh bir fark gortilmemi~tir.
S0nu9 olarak egitim orgtitlerininbasansi, tum orgiltlerde oldugu gibi gu9lil bir
kulturun varhgi ile mumkundur. Olumlu okul kiiltlirilniln, okul uyeleri arasmdaki
uyumu, mesleki doyumu, mesleki motivasyonu, ogrenci basansi, buna bagli olarak
velilerin okula bakis acilanni etkilemesi uzerine onemli etkileri vardir. Okul kulturtmun
olu~turulmas1, siirdurillmesi, degi~tirilmesinde okul yoneticilerinin rolunun buyuk
oldugu anla~ilmi~t1r.

Oneriler

Arastirma bulgulan cercevesinde, ileri arastirmalara ve uygulamacilara
yonelik olarak su onerilerde bulunulabilir.
1. Okul yoneticileri, okul kulturunun olusturulmasmda toplumsal kulturu
iyi analiz etmeli ve bu konuda cevresine rehber olmahdir.
2. Okul yoneticileri, okul knlturunun olusturulmasmda ogretmen ve
ogrencilerin basansim, performanslanm arttmci odul torenleri duzenlemeli bu
konuda ogretmen ve ogrenci velileri ile birlikte hareket etmelidir.
3. Okul yoneticileri, okul kulturunun olusturulmasmda kararlannda ve
davramslannda tutarhhk gostererek cevresine omek olmahdir.
4. Okul yoneticileri, okul kulturunun surdurulmesinde geleneksel torenler
duzenlemekten geri kalmamah.
5. Okul yoneticileri, okul kulturtmun degistirilmesinde okullardaki var
olan kulturle arzu edilen kultur arsmdaki farkhhklan ortaya koymahdir.
6. Okul kulturunun olusturulmasi, surdurulmesi ve degistirilmesinde bu
kadar etkili olabilen okul yoneticileri goreve baslamadan yoneticilik egitimi
esnasmda ve gorev sirasmda hizmet ici egitime tabi tutulmasi gerekmektedir.
7. Okul yoneticilerinin okul kulturuntm olusturulmasmda, surdurulmesi ve
degistirilmesinde etkili olmasma ragmen yalmz basma bu yiikten kalkmasi mumktm
degildir,

Bu

nedenle

okulda

bulunan

diger

personelin

de

bu

konuda

bilinvlendirilmesi gerekmektedir.
ilgili Arasnrmalar
Simsek, (2003) yaprms oldugu arastmnada okul mtidtlrlerinin iletisim becerileri ile
okul kultnru arasmda anlamh bir iliski olup olmadigi iliski olup olmadigma yonelik
genel orta ogretim okullarmda gorev yapan ogretmenlerin gorii~lerinin belirlenmesi
arnaclanrrnstir. Arastirmadan elde edilen sonuclar ~oyledir:Okul mudurlerinin,
%25'nin ust duzeyde etkili iletisim becerilerine ve %75'inin ise etkili fakat
geli~tirilmesi gereken iletisim becerilerine sahip olduklan belirlenmistir. Okul
mudurlerinin iletisim becerileri ile okul ktilttlru arasmda yuksek duzeyde pozitif bir
iliski oldugu ve bu iliskinin ogretmenlerin cinsiyetlerine gore farkhlasmadigi fakat
egitim duzeyi, ogretmenlik kidemi, bulunduklan okullardaki gorev surelerine gore
farkhlastigi sonucuna ulasilnustir.

Sisman, (1999, tarafmdan Eskisehir ili merkezindeki ilkokullardaki orgut kulturune
ile ilgili yaptigi

arastirmamn

yoneticiler ve ogretmenlerin

sonuclanna

gore cevre iliskilerinde

ilkoullardaki

arasmda anlamh fark vardir. ilkokullarda

gelisme ve

uzlasmadan yana kulturun hakim oldugu bununla birlikte cevre iliskilerinde etkileme
ve degistirme konusunda kulturtm etkili olmadigi sonucuna ulasilmistir,

Ozden, (2002) tarafmdan yapilnus olan arastirmada Ankara ili merkez ilcelerinde yer
alan ilkogretim okullannda
olusturduklan

okul

gorevli yonetici ve ogretmenlerin

kulturunun,

algilama duzeyleri arastinlrmstir.

okulun

verimliligini

degisim surecinde

arttirabilmelerine

yonelik

Arastirmamn

sonucunda deneklerin okullarmda

degisimi gerceklestirme surecinde olusturduklan

okul kulturunun, okul verimliligini

arttirmasi duzeylerine iliskin algilamalannda
ve branslanna

gore

aralarmda

anlarnh

ogrenim dururnu, hizmet yih, cinsiyet
bir

farkhhk

bulunmarnasma

ragmen,

deneklerin gorevlerine iliskin durumlarmda anlamh fark bulunmustur.

Aydm, (2002), tarafmdan yapilan Ankara iline bagh Altmdag, Cankaya, Etimesgut,
Golbasi, Kecioren, Mamak, Sincan, Y enimahalle ilcelerinde okul kulturu ile ilgi
ogretmen ve mufettis algilan arasmda anlamli fark arastmlrmstrr.
surecinde mufettis ve ogretmenlerin

okul mtidfulerinden

Okul kultttru

gozledikleri

arasmda anlamh fark bulunmustur. Ogretmenlerin okul mudurlerinden

davramslar
gozledikleri

davramslar puanlanmn mufettislere gore daha ytiksek oldugu tespit edilmistir.

Kose, (2003) tarafmdan yapilmis olan arastirmada Erzurum ili merkezinde yer alan
ilkogretim okulu ogrencilerinin ders d1~1 etkinliklerinin akademik basanya ve okul
knlturnnu

algilamaya

etkisi arastmlrmsttr.

Arastirmamn

sonucunda

aileni sosyo-

ekonomik durumuna gore ders d1~1 etkinliklerin hem akademik basanya etkisi ve hem
de okul kulturunu algilamaya etkisi anlamh bulunmustur. Okul ktiltilrilnil algilama
konusunda, okula duygusal olarak baglanma etkisi okulun sundugu olanaklan yeterli
bulan ogrencilerin lehine anlamh ve okuldaki isbirligi ortammm olusmasma etkisi,
anlamsiz bulunmustur.
Toprak, (2003) tarafmdan
ilkogretim

okullannm

yaptlrms olan arastirmada

sahip

olduklan

orgutsel

Eskisehir

kultur

merkez ilcedeki

ozelliklerinin

ogretmen

gorti~lerine gore belirlenrnesi arastmlrmstir. Arastirmanm sonucunda dil ve semboller

ile normlara

iliskin

yerlestirilmesi

gerektigi ortaya cikrrustir. Ogrctmenlerin

belirlenmesine

iliskin gorusleri cinsiyete gore erkekler lehine farkli bulunmustur.

Mesleki

ozelliklerin

kidem ve ogrenim

daha

durumu

fazla

gelistirilmesi

degiskenine

ve okul

kulturune

okul kulturu ozelliklerinin

gore okul kulturu

ogelerinin

ilkogretim okullannda gerceklesme duzeyine iliskin goruslerinde anlamh farkhhklar
bulunmarmstir. Bulunduklan

okuldaki cahsma yihna gore dil ve sembollere iliskin

goruslerinde anlamh farkhhklar oldugu sonucuna ulasilnustir.

Sahin, (2003) tarafmdan yapilnus olan arastirmada izmir ili ilkogretim okullannda
gorevli okul mudurlerinin
arastmlrmstir.

liderlik

sitilleri ile okul kulturu

Bu arastirmanm bulgulan;

arasmdaki

okul mudurleri ogretmenlere

knlturunn daha olumlu degerlendirmektedirler.

iliskiler

gore, okul

Okul mudurlerine gore dontistlmctl

liderlik stili ile okul kulturunun isbirlikli kultur, egitsel gelisme kiiltfuii ve sosyal
egitsel kultur boyutlan ve surdurumcu liderlik stiliyle okul kulturunun egitsel gelisme
boyutu

arasmda

pozitif

yonde iliski oldugu bulunmustur.

Ogretmenlerin

okul

kulturune iliskin algilan cinsiyetlerine, hizmet surelerine okullarm statusune ve sosyo
ekonomik duzeyine gore farkhhk gosterdigi sonucuna ulasilrmstrr.

Terzi, (1999) tarafmdan yapilrms olan arastirmada Ankara ili merkez ilcelerine bagh
ozel ve devlet liselerindeki

orgutsel kiiltur yapismm belirlenmesi

ve bu kulturel

yapmm yonetici ve ogretmen gortlsleri ile demografik ozelliklere gore fark olup
olmadigi

arastmlrmstir.

Sonuc olarak demografik

arasmda anlamh fark bulunmamistir.
kulturel yapi, birbirlerine

ozellikler

ile orgutsel kultur

Bunun yanmda ozel ve devlet liselerindeki

yakm olmasma ragmen ozel liselerin daha olumlu bir

kulture sahip oldugu bulunmustur.

Celik, (1992) yihnda

Elazig ilindeki genel lise, mesleki ve teknik liselerdeki

ogretmenler uzerinde yapm1~ oldugu arastirmada okul yoneticilerinin kulturel liderlik
rolleri ile bulunduklan
amaclamstir.

okuldaki orgut kulturune iliskin gorii~lerinin belirlenmesi

Sonne olarak,

ogretmenlik

konumu

oynamada basansiz bulunmuslardir. 6gretmenlerin

ile yoneticileri

kulturel

rolu

cinsiyet, kidem, cahsilan okul ve

ogretmenlik konumu acilanndan ogretmenlerin okul yoneticilerinin kiiltiirel liderlige
iliskin gorusleri arasmda anlamh farkhlik bulunamaistir.
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ANKETFORMU

Saym:
Okul Yoneticisi.Veli ve Ogretmen:
Bu arastirma ile ilkokullarda gorev yapan okul mudurlerinin; okul kulturunu olusturmasi
surdurmesi ve degistirmesinde ne derece etkili olduklanmn belirlenmesi amaclanmaktadir.
Yukandaki amaca ulasmarmz ancak sizlerin bu anketteki tum sorulan tam ve dogru olarak
cevaplamasi ile mumkundur. Sizlerden elde edilen verilerin bilimsel amaclarda kullamlacagmdan
emin olunuz. Destekleriniz icin simdiden tesekkur ederim.
Saygilanmla.

Erol <;INAR

Yakm Dogu Universitesi
Egitim Fakultesi
Egitim Yonetimi Denetimi
Ekonomisi ve Planlamasi A.B.D.

Bolum I
AerklamaiBu bolumdeki sorulan sizin durumunuza uyan secenegin ontmdeki parantez icine (x)
isareti koyarak cevaplandmmz.
Ogrenci Velileri Iein:
Mesleginiz: a( ) Memur b( )i~<;i c ( ) ciftci d ( ) esnaf

e ( )Diger

Okul Ydneticileri ve Ogretmenler Iein:
Meslegmiz:

a() Memur

Mesleki Kideminiz: a( ) 0-1 yil
e( ) 16-20 ...

b( )i~9i

C ()

b ( ) 1-5 yil

ciftci

d ( ) esnaf

c ( ) 6-lOyil

e ( )Diger

d ( ) 11-15 yil

l .J.)

Bdlilm II

BEKLENTiLER
GORULENLER
Aeiklamalar.Asagidaki
onermeleri okuduktan sonra
hakkmdaki beklenti
onermeler
birinci kolonda bu
duzeyinizi ,ikinci kolonda da bunlarm okulunuzda okul
mudurunuzce gerceklesme duzeyini isaretleyiniz.

Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasmda
OKULMUDURU

5
6

Okul kulturunun gelecekteki dururnuna iliskin bakis
acisina sahip olmahdir.
Okul kulturunu olustururken toplurnun beklentilerini
dikkate almahdir. '\
Okulun degerleri ile cevrenin kulturel degerlerini
kayna~tirabilrnelidir.
Okulun amaclanm gerceklestirirken ogretrnenin
ihtiyaclanm da dikkate almahdir.
Okulda kara verme surecine katihnu tesvik etrnelidir.
Kararlarmda tutarhhk gostermelidir

7

Davramslannda tutarhhk gostermelidir.

8

Okuldaki bazi belirsiz dururnlarda personelin risk alarak
kendi kendilerine karar alrnalanna tesvik etrnelidir.
Okulda kurulan iletisimin yoneticiden ogretrnen ve
ogrencilere, ogretrnen ve ogrencilerden yoneticiye
dogru cift yonlu olarak isleyisini saglamahdir,
Cahsanlannda "ben" kavrarm yerine "biz" bilincini
yerle~tirmelidir.
Okulda cahsanlann basansmm saglanmasi acismdan
perform.ans standartlanm ortaya koymahdir.
Okulda ogretmenlerin basansmi destekleyici ogrenrne
ortamlanmn yaratilmasma rehberlik etrnelidir.

1
2
3
4

9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

Okulda ogrencilerin basansuu destekleyici ogrenrne
ortarnlarmm yaratilrnasma rehberlik etrnelidir.
Ogretmenlerin basanlanru destekleyici odul torenleri
duzenlemelidir.
Ogrencilerin basanlanru destekleyici odul torenleri
duzenlemelidir,
Okulda kullamlan dilin nasil olmasi gerektigi
konusunda model olmahdir
Okulda efsanelesmis olan kisilerin deneyirnlerini, okul
kulturunu olusturmada onemli deneyirnler olarak
gormelidir,
Okuldaki sernbolleri ( davrams kahplan, giyirn tarzi ,dil,
sloganlar vb.jdtizenlemelidir.
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BEKLENTiLER GORULENLER
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Okul Kiiltiiriiniin Siirdiiriilmesinde

OKULMUDURU
19

20
21

Okuldaki sembolik faaliyetleri (siir
yansmalan, tiyatro gosterileri, senlikler,
vb.)dtizenlemelidir.
Okulda cahsan personelin tum cabalan icin
somut destek ( arac gerec
zaman)saglamahdir.
Okulun kulturel yapisuun ogretmenler
tarafmdan anlasilmasma yardimci olmalidir.

22

Okulun kulturel yapisuun cgrenciler
tarafmdan anlasilmasma yardimci olmahdir.

23

Goreve yeni baslayan adaylara islerin nasil
yapilmasi gerektigi konusunda gorev talimati
vermelidir.
Okul kulturunu cevredeki kuruluslara
yeterince tamtmahdir.

24
25
26
27
28
29
30
31

Okulda basanyi gecerli kilmak icin
olusturdugu odul sisteminin anlamh olmasma
dikkat etmelidir.
Uyguladigi odul sisteminin kulturel
degerlerle de baglantih olmasma onem
vermelidir.
Cahsanlanyla birebir iliskiler kurup, onlarm
sorunun cozumune yardimci olmahdir.
Bireysel farkhhklarm degerini bilmeli, bu
farkhhklardan hedefler dogrultusunda
faydalanmahdir.
Okulda i~ birligini desteklemeli, bireyleri
ekip olarak ise yaptiklan katkilar acismdan
takdir etmelidir.
Sosyal iliskilerde personeli hosgorulu olmaya
tesvik etmelidir.
Okul personelini bir araya getirerek
geleneksel torenler (tarusma cayi, mezuniyet,
yansma etkinlikleri, vb.)dtizenlemelidir.
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BEKLENTiLER
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Okul Kiiltiiriiniin Degistirilmesinde
OKUL MUDURU
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32

Okulda var olan kulturun aynntih analizini
yapmahdir,

33

Okulda var olan kulturle arzu edilen kultur
arasmdaki farklihklan ortaya koymahdir,

34

Okulda yapilmasi gereken degisiklikleri, bu
degisimi uygulayacak kisilere acik bir sekilde
dile getirmelidir.
Y eni killtiiriin nasil olmasi gerektigine iliskin
personelin fikirlerini almahdir.

35
36

Okulda yapilacak degisikliklere yonelik
cahsma gruplan olusturmahdir.

37

Okulda var olan informal gruplan yakmdan
taruyip, okulun hedefleri dogrultusunda onlann
destegini almahdir.
Y eni kulturun net bir sekilde anlasilmasi icin
personele yardunci olmahdir.

38
39
40

Y eni ktiltiiriin harekete gecebilmesi icin yeni
degerleri destekleyen hikaye, toren ve yeni
semboller olusturmahdir.
Okulda yeni davrarus kahplan onermelidir.

41

Okulda yeni modelleri onermelidir.

42

Y aratmak istedigi kulturu sozden 90k
eylemleriyle dile getirmelidir.
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KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiVETi
MiLLi EGiTiM VE KULTUR BAKANLJGI

iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Sayr:
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Lefkosa
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Sn. Erol Cmar
Ozgiirliik Ilkokulu
Giizelyurt.

"ilkokul Miidiirlerinin Okul Kiiltiiriiniin Olusturulmasr, Siirdilriilmesi ve
Degi~tirilmesindeki Rolii" konulu anketin sorulan Talim ve Terbiye Dairesi Miidiirlligii
tarafmdan incelenmis ve uygulanmasmda bir sakmca goriilmemistir.
Anketi uygulamadan once okul mudurlukleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamarnlandiktan sonra da anket sonuclanrun Miidiirliigiimiize ve Talim Terbiye Dairesi
Miidiirliigli'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.
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