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ONSOZ
'Yoneticilerin ogretimsel liderliklerinin incelenmesi" adh arastirma, Yakm
Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Egitim Yonetimi Denetimi ve
Planlamasi Anabilim Dalt Yuksek Lisans Tezi olarak hazirlannustir, Bu arastmnarun
gerceklestirilmesi ve tamamlanmasmda pek 90k kisinin katkisi olmustur,

Her zaman yardimci olan, giller yilzilnil ve ictenligini esirgemeyen dostca
tavirlanyla sevip saygi duydugum, ornek aldigim ve bu arasnrmayi destekleyen
degerli hocam, damsmamm Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu 'ya;

Ders asamasinda verdikleri derslerle gelisimime katki saglayan hocalanma;

Arastirmaya katilarak bana yardimci olan ogretmen adaylanna ve burada
admi sayamadigim emegi gecen herkese;

Tezimin her asamasmda benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen,
bugilnlere gelmemde buyuk emegi olan, bana sonsuz gilvenleriyle her zaman destek
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OZET
YONETiCiLERiN

OGRETiMSEL

LiDERLiKLERiNiN

iNCELENMESi

ElifOsma
Yiiksek Lisans Tezi, Egitim Ydnetimi Denetimi ve Planlamasi Ana Bilim Dah
I

Tez Damsmanu Prof. Dr Hiiseyin UZUNBOYLU
Eyliil 2011, 67 sayfa

Bu arastirma, ogretmen adaylannm gozlemlerine gore okuloncesi ve
ortaogretim kurumlannda yoneticilik yapan yoneticilerin ogretimsel liderliklerini
incelemeyi amaclayan betimsel nitelikte bir arastirmadir. Arastirmada genel tarama
modeli kullarulmistir. Arastirmanm evrenini Yakm Dogu Universitesi Egitim
Fakultesi biinyesinde bulunan, ogretmen yetistiren bolumlerde okul deneyimi dersi
alan (cgretmenlik uygulamasma giden) 250 ogretmen adaymdan olusmaktadir.
Sisman (2004)'m

"Ogretim Liderligi Rolleri Olcegi", veri toplama araci olarak

kullarulrmsnr.

Arastirmadaki veriler Sisman (2004) tarafmdan gelistirilen Ogretimsel
Liderlik Rolleri Olceginin ise 5'li Likert tipi toplam 50 madde ve 5 alt boyuttan
olustugu saptanmistir, Arastirmada elde edilen verilerin cozumlenmesinde ortalama
(X), standart sapma (SS), bagimsiz gruplar t-testi, tek yonlu varyans analizi(Anova)
teknigi kullamlmistir. Arastirmada elde edilen bulgulara gore; yoneticilerin
ogretimsel liderlikleri . ogretmen adaylarmm cinsiyetlerine gore istatistiksel olarak
anlamh bir fark icermemektedir, Ogrctmen adaylannm bolumlerine gore ise
yoneticilerin ogretimsel liderlikleri istatistiksel olarak anlamh fork gostermektedir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Ogretimsel liderlik, Yonetici,
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ABSTRACT
Determination of Instructional Leadership

Administrators

Osma, Elif
Post Graduate Thesis, Main Scientific Area of Management Control and Planning of
the Department of Education
Prof. Dr Huseyin Uzunboylu,
September 2011, 61 pages

This research, based on observations of teacher candidates in prep school
educations and secondary schools the instructional leaders of executive managers
who aim at investigating a research study descriptive nature. General screening
model is used for the study. The research population in the Near East University in
the Faculty of Education, teacher training course sections, the school experience
(teaching to the practice of) 250 is composed of teacher candidates.Sisman (2004) 's
"Teaching Leadership Roles Scale", was used as a data collection tool.

Instructional Leadership Role Scale which was developed by Sisman (2004)
composed of 50 items and 5 sub-dimensions with 5 pieces of the Lik:ert form. The
mean (X), standard deviation (SD), independent groups t-test, one-way analysis of
variance (Anova) technique have been used for the analysis of the data obtained.
According to the findings, administrators to teachers' instructional leadership based
on gender does not contain a statistically significant difference. According to
sections of pre-service teachers in the instructional leadership of managers show a
statistically significant difference.
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BOLUMI

1.1.

Problem
Egitim, insanoglunun ogrenme istegi ile baslamaktadir. insan var olusundan gunumuze

degin egitim alma ihtiyaci duymakta, gudulerini doyurma, sorunlarma daha kolay ve kesin
;ozilmler uretme gibi konularda egitimden yararlanmaktadir, Tarihsel stirecte insan oncelikle
·-endi benligini ve yeteneklerini ortaya cikarmaya cahsmistrr. Temel ihtiyaclanmn cogunu
dogadan karsilayan insanoglu doga ile mucadele etmistir, Dogadan daha eek yararlanmak icin
isbirligi yaprms bir araya gelerek toplumlan olusturmuslardir. Sonrasmda toplumsallasma,
kendini gerceklestirme, kendisini, cevresini sorgulama ve ispatlama sureci dogmustur, Bu
zedenlerin etkisiyle bilinmeyeni arama, kesfetme, gelisme ve ogrenme diirti.i.si.i icerisinde
egitime ihtiyac duyulmustur (Tikir, 2005).
lnsancglunun varoldugu tarihten bu yana degisim ve gelsim sureci yasanmaktadir.
Yasadigmuz c;ag, buyuk bir hizla degisim ve gelisim gosterirken, yasamm tum alanlan
degisim ve gelisim surecinden etkilenmektedir. Bu surec toplumlarm yasam stilinden,
·~-unce yapisma; ahlaki degerlerinden egitim sistemlerine kadar uzanan genis bir yelpazede
etkinligini hissettirmektedir. lnsan yasammm en onemli alanlarmdan biri olan egitim de
farkhlasan caga ayak uydurulma cabasi icerisinde gelisim ve degisim gostermektedir. Egitim
· fr ulkenin gelecegi acismdan eek buyuk bir onem tasimaktadir, Cunku bir toplumda, o
roplumun bireyleri egitim sayesinde topluma faydah hale gelmektedir. Bir ulkenin
kalkinabilmesi, diger ulkeler arasmda varhgim surdurebilmesi yeterli ve gerekli egitimin
saglanmasi ile olacaktir (Yildiz ve Buyrukcu, 2005).

Bireysel gelisme ve toplumsal kalkmma acismdan onemli rolu olan "egitim islevini

aer toplumda okul adi verilen orgutler ustlenmistir (Cetinkanat, 1988). Egitim sisterninin
etkili olmasi buyuk oranda smif etkinliklerinin duzenleyicisi olan ogretmenlerin becerilerine
· aghdir, Bu acidan simf ici faaliyetlerin etkili sekilde yerine getirilmesinde ogretmenin
davramslan ve czellikle liderligi son derece cnemlidir.

Yapilan arastmnalar;

liderin, onu izleyenlerin, orgtlttin ve ortamm

czelliklerini liderligin bashca degiskenleri olarak ortaya cikarrms bulunmaktadir. Bu
duruma gore liderlik kisinin niteligi degil, bu degiskenler arasmdaki karsihkh
iliskiler sonucudur (Bursalioglu, 2002). Bu anlamda siruf icerisinde, ogretmenin
gosterdigi liderlik davrarusi; kendisinden, ogrencilerden ve simf ortammdaki
kosullardan etkilenmektedir.

Liderlik tlzerinde yapilan cahsmalara dayah olarak farkh liderlik yaklasimlan
ortaya ciknustir, Egitim alarunda ki liderlik calismalan czellikle de 1970'li yillann
ikinci yansmdan itibaren, ogretme ve ogrenmeyi merkeze alan ve ogretim liderligi
adi verilen bir konu uzerinde toplandigi gorulmustur (Gurnuseli, 1996).

Ogretimsel liderlik, okul yonetimine uygun olarak gelistirilmistir, Bu liderlik
bicimi, okul yoneticisinin klasik rol ve yonetim anlayismi degistirmistir. Ogretimsel
liderligin temel hareket noktasi ogretirnin gerceklestirilmesidir, Bu liderlik
yaklasmunda okul cevresinin tarnamen ogretirne yonelik ve fuetken bir cevre olarak
duzenlenmesi amaclanmistir (<;elik, 2003).

Hallinger (1992)'a gore, 1980'lerin ortalarma kadar okul yoneticiligine iliskin
mesleki

normlar,

sadece okulu

koruma

ve

program

yonelimi

temeline

dayanmaktaydi. Ogretimsel liderlikle birlikte, yeni egitimsel olcutler olusmaya
baslamistir. Moorthy (1992)' ye gore, ogretirnsel liderligi ve yonetimi birbirinden
ayirt etmek mumkun degldir, Okul yoneticisi iyi bir yonetici degilse, ogretimsel lider
olamaz.

Lider

olabilen

bir

okul

yoneticisi,

cgretmenlerin

beklentilerini

karsilayabilrnelidir. Ogretmen etkili bir okulda yonetilen astlardan olmayi
istememektedir. Ogretimsel liderlik bir yonetim uzmaru olmayi gerektirmektedir
(<;elik, 2003).

Ogretim liderligini diger liderlik turlerinden ayiran en onemli ozellik, hie
kuskusuz ogrenme ve ogretim surecleri uzerinde yogunlasmis olmasidir. Bir baska
ifade ile; ogretim liderligi, ogrenciler, ogretmenler ve ogretim programlanmn yer
aldigi ogretirn surecleri ile dogrudan iliskili olan bir liderliktir (Gumuseli, 1996).
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Ogretim liderligi, bir anlamda okul yoneticisinin,
"ogrencilerin

basanh

hanrlatmasidir.

bir

sekilde

"Bilgi toplumunda

ogrenmeye hazirlamaktan

yetistirilmesini

okulun varlik nedeninin

saglamak"

oldugu

egitim sisteminin tek yapabilecegi,

geregini
ogrencileri

ibaret oldugu" goril.~u egemen olduguna gore aslmda

okulda, yoneticisi de ogretmeni de ogrencilerin ogrenmelerini saglamak icin vardir
(Ozden, 1998).

Okul liderligi alanmda oldukca populer hale gelen ogretim liderligi ve
ogretim liderlerine yuklenen roller aslmda okul orgutunun bir birimi olan smiftaki
ogretmenin de en az okul yoneticisi kadar yerine getirmesi gereken liderlik ttirudur.
Egitim isgorenlerinin rollerine iliskin literatur, ogretmenlerin egitimdeki rollerinin
karmasik ve 90k boyutlu oldugunu gostermektedir.

Ogretmenlerin

simf icinde ve

disinda degisik rolleri yerine getirmeleri beklenir. Bu rollerden biri ve belkide en
onemlisi ogretimsel liderlik roludur (Ounpigul, 2000; Balay, 2003,).

Arastirmalar,

iyi ogretmenlerin

ayru zamanda

etkili ogretimsel

liderlik

ozellikleri gosteren ogretmenler oldugunu gostermektedir. Buna gore, sunfta basanh
olan, okullanna iliskin acik ve deger merkezli bir vizyona sahip olan ve daha 90k
basanya

yoneltici

etkinliklerde

bulunan

ogretmenler,

ogretim

lideri

olarak

degerlendirilmistir (Harchar ve Hyle, 1996; Balay, 2003).

Ogretimsel liderlik sureci bircok davrams boyutundan

olusmaktadir.

Son

zamanlarda literaturde 90k sik tekrarlanan davrams bicimlerinden yola cikarak belirli
modellerin

olusturuldugu,

bunlara

dayah

arastirma

araclanmn

gelistirildigi

gozlenmektedir. Bunlardan birisi ve en yaygin olarak kullamlani Hallinger (1983)
tarafindan gerceklestirilen

u9 boyutlu ve on bir degiskenli modeldir (Gumuseli,

1996).
Bu arastirmada KKTC'de bulunan genel ve teknik veya duz liselerde vede
okul oncesi

egitim

kurumlannda

okul stajlanm

yapan

ogretmen

adaylanmn

3

gozlemlerine

gore okul yoneticilerinin

ogretimsel liderlik rollerinin ne durumda

oldugunu cesitli degiskenlere gore incelemek amaclanmistir.

Amae
Bu arastmnanm

amaci, Ortaogretimde ve okul oncesi egitim kurumlarmda

gorev yapan

okul yoneticilerinin

ogretimsel

liderliklerini

yoneticilerinin

ogretimsel liderlikleri belirlenirken

belirlemektir.

Okul

ogretmen adaylanmn bazi bazi

demografik czelliklerin ne derecede etkili oldugunu ortaya koyarak bu dogrultuda
oneriler

gelistirmek

arastirmanm

amaci

olarak

belirlenmistir.

Bu

amacla

gelistirilecek onerilerin orta ogretimde cahsan yoneticilere cesitli fikirler verebilmesi
ve ogretimsel liderlik duzeylerini etkileyen degiskenlerin neler oldugunun farkma
varmalan acismdan katki saglayacagi dusunulmektedir. Bu dogrultuda asagidaki alt
amaclara cevap aranmistir.
Ogretmen adaylarmm gozlemlerine
Yoneticilerinin

gore Ortaogretim ve Okuloncesi Okul

ogretimsel liderlikleri nasildir?

1- Ortaogretim

ve okuloncesinde

gorevli okul yoneticilerinin

ogretimsel

liderlikleri ogretmen adaylanmn cinsiyetlerine gore fork gostermekte midir?

2- Ortaogretim ve okul oncesindc

gorevli okul yoneticilerinin

ogretimsel

liderlikleri ogretmen adaylanmn bolumlerine gore fark gostermekte midir?

Onem
Egitim surecinin en onemli degiskenlerinden biri olan ogretmenler; kuram,
kural, olgu ve olaylar acismdan oldugu kadar, orgut ve yonetimin; amac, yapi, surec
ve iklim boyutlan acismdan da egitim sisteminin genel amaclan ve temel ilkeleri
dogrultusunda 21. yuzyihn ve gelecegin insan modelini olusturmada en etkin rolu
tistlenmektedir (Akgun, 2001).
Bu arastirma, okul yoneticilerinin ogretimsel liderlik rollerini ne duzeyde
gerc;eklestirdikleriniortaya koymasi bakimmdan onemlidir.
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Sayiltilar .
Bu arastirmanm sayiltilan asagida siralanmistir:

1- Ogrctimsel liderlik Olceginin okul mudtirlerinin ogretimsel nitelikte oldugu
varsayilmaktadir.
2- Arastirmaya katilan ogretmen adaylarmm olcekte yer alan sorulan ictenlikle
cevapladigi varsayilmaktadir,

Stmrhhklar
Arastirmarun smirhhklan sunlardir:
1. Arastirma, 2010-2011 egitim-ogretim yilmda; okul deneyimi II dersi alan
(ogretmenlik uygulamasijogrenciler ile smirhdir,
2. Arasatirma 250 ogretmen adayi ile smirhdir.

1.2.

Tammlar ve Kisaltmalar
Bu arastirmada kullamlan tammlar asagida verilmistir.

Ogretimsel Liderlik.. Ogretim liderligi genel olarak egitim prograrm akademik
basan ve ogretim sureci ile ilgili etkinlikleri merkeze alan okullara ozgil bir liderlik
yaklasumdir (Hallinger ve Murphy, 1985 ; Gumuseli, 1996).
Ogretimsel Liderlik Rolleri: Hallinger (1983) tarafrndan gelistirilen, Gumuseli
(1996) tarafrndan Turk Milli Egitim Sistemine uyarlanan ve arastirmaci tarafrndan
smif ogretmenlerinin ogretimsel liderlik rollerine uyarlanan; okulun misyonunu
tammlama; egitim prograrm ve ogretimi yonetme; olumlu ogrenme iklimi gelistirme
gibi 3 temel boyuttan meydana gelen etkinlikleri ve bu boyutlara iliskin; okulun
amaclanm

gelistirme; okulun amaclanm

aciklama; ogretimi denetleme ve

degerlendirme; egitim programim koordine etme; ogrenci basansmi izleme; ogretim
zamanmi koruma; varligim hissettirme; ogrencileri ogrenmeye ozendirme; mesleki
gelisimini saglama; akademik standartlar gelistirrrie ve uygulama gibi on gorevden
olusan smif ogretmcni davramslandir.
Okul Ydneticisi: Milli Egitim Bakanhgi'na bagh ortaogretim okullarrnda gorev
yapan okul muduru ve mudur yardimcilandir.
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BOLUMII
KURAMSAL TEMELLER ve

n.cn.t ARA~TIRMALAR

Bu bolumde; ogretimsel liderlikle ilgili kuramsal cerceve ile bu alanda yurt icinde ve
-· disinda yapilan arastirma sonuclan ozetlenmistir .

. KURAMSALTEMELLER
2.1.1. Liderlik ve Ydnetim
Insanlar grup halinde yasayan sosyal nitelikli canhlar olduklan kadar olusturduklan
::--=?lan yonetecek ve hedeflerine goturecek liderlere de ihtiyac duyan varhklardir. Birey

.....,r,;

arzu ve ihtiyaclanndan bir kismnu gerceklestirebilmek,

kisisel hedeflerine erisebilmek

r¢n bir gruba gereksinim duyar ve grup halinde hareket etme zorunlulugunu hisseder. Su
~1e

belirli amac ve hedeflere

yonelmis

insan · gruplanmn

olusturulmasi

ve harekete

_ i;irilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan ayn bir beceri ve ikna etme yeteneklerini
ektirmektedir

(Eren, 2001 ). lste butun bu gereksinimler

orgutlerde

liderligi gerekli

iC maktadir.

Liderlik, cesitli sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yonetim bilimi)

:-r.ak: inceleme konularmdan biri olmasma karsihk, liderligin ne ifade ettigi konusunda sosyal
:.::nciler arasmda ortak bir algi dayanagi olusmamistir. Liderlik, farkh bakis acilanndan
zklasildigmda, farkli bicimlerde analiz edilebilen ve tanimlanabilen bir kavramdir. Nasil ki
-- nesneye degisik acilardan bakildigmda onun farkh ozellikleri gorulurse, liderlik kavramma

ca cesitli yonlerden yaklasildigmda, onun farkli bicimlerde analiz edilip tammlanmasi dogal
zrsilanabilir (Sisman, 2004).
Liderlik tarihin her devrinde vardi, hiyerarsik bir dogasi olan insanm gelecekte de
..:.ierden vazgecemeyeceginin
gerceklestircmeyecegi

soylemek yanhs olmayacaktir. Insan her zaman kisisel olarak

ihtiyac ve cikarlann,

benzer ihtiyac ve cikarlann

baskisi altinda

:iclunan insanlarla bir araya gelip bir grup olusturarak gerceklestirmeye calismaktadir (Eren,

zoon.

Lider, sozluk anlarm olarak yonetimde

.-=. tanna

gilcii ve etkisi olan kimse, ender,

sef

gelmektedir. Baska bir tarum ise, liderin, bir partinin veya bir kurulusun en iist

. de yonetimiyle gorevli kimse oldugunu belirtmektedir. Liderlik, sozlukte, bir yansmada
~rule bulunan

-

. ,a., dan

kisi veya takim

anlasilabilecegi

anlamlanna

da gelebilmektedir

(TDK, 2000). Bu

gibi liderlik kavrarm, bir onciiliigil, onderlik etmeyi, onde

-e)i ifade etmektedir.
Literatiirde liderligin ne oldugu ya da ne olmasi gerektigine iliskin pek eek tamm yer
,.

••. tacnr. Celik'in (1999), degisik kaynaklardan aktardigina gore liderlik, grup etkinliklerini

-=- hedeflerine ulasma dogrultusunda etkileme siireci; gorusleri, eylemleri ve egilimleri,
eme, yonlendirme ve yonetme; lider ile her bir izleyici arasmda olusan cift yonlu bir
·· esim; guclu bir etki; etkili kisisel ozelliklere bagli bir gtlc; izleyicilerin dusunce ve
_e:nlerini etkileme dogrultusunda gilc; kullanma, olarak tammlanmaktadir.
Liderlik ayni zamanda, hedeflerin basanlmasi yonunde grup etkinliklerini etkileme

i; yonetimde, gidisatta, iste ve dusuncede rehberlik etme, etkili olma; etkili bir yonetim;
-il~ ve hedeflere
--~-r-1eriymi~c;esine

yonelmis

takimlar

kurma;

insanlan

grubun

hedeflerine

kendi

uyum saglama ve gereken ilgiyi gostermeye ikna etme; kendi kisisel

. gilanm bir kenara iterek grubun varhgi icin onemli olan ortak hedefi takip etmeye ikna

__,e olarak da tammlanabilir (Lunenburg ve Ornstein, 1996).
Liderler bir grup insam belli amaclar etrafmda toplama, harekete gecirme yetenek ve
gilerine sahip olup (Ozcan, 2006), gunluk degil kritik kararlar vererek orgutun gelismesini
:,.;.,;:i:1111ada baslatici rol oynarlar (Cemalcglu, 2007).
Liderler, okul misyonunu tanimlamak; pozitif ogrenme ortami gelistirmek; ogretim
=::ecini surekli gozlemek ve uygun geri bildirimler saglamak; ogretim mufredatim ve egitim
~-ecini yonetmek; egitimsel programlan degerlendirmek gibi gorevler iistlenirler. Bu yuzden
__ ecegin okullannda, okul yoneticilerinin, lider olmalan ve simrlanmn otesini gorebilmeleri
:ktigi soylenebilir. Gelecekteki liderlerin ortak ozellikleri, ogrenme odakh olmalan ve
~~imsel

liderlik rolunu ustlenmeleridir.

Firestone
_ apnklanndan

(1996)

ise

liderligin,

belirli

bir

makamda

bulunan

bireylerin

ne

eek, orgutun varligmi surdurmesi, gelismesi ve etkili olabilmesi amaciyla
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e getirilmesi

zorunlu

gorevlerin

ve liderin

islevlerinin

neler

oldugu

acismdan

lenmesi gerektigini belirtmektedir. Bu bakimdan liderlik islevlerini normal zamanlardaki
-~file islevleri ve degisim zamanlarmdaki liderlik islevleri olmak uzere farkh iki kategoride
almaktadir (Akt.: Karip, 199). Bu baglamda her ortam icin ideal bir liderlik tipinden soz
.,. •.. zordur. Liderlik, orgutlin icinde bulundugu kosula gore durumsalhk
lrr::-::in,

gosteren bir

dir.
Sullivan ve Harper (1997), genis bir kisisel bakis acisma sahip, gorduklerini ve

i-endiklerini amach bir sekilde birbirine baglayabilen; degerlerin ve vizyonun kose taslanna
. ah stratejik mimariyi olusturabilen; baskalanmn

goremedigi kahplan gorebilen ve hizla

ar verip harekete gecme cesaretine sahip; insanlan etkileyerek ve esinlendirerek, ogrenen
_ 5rgute cnderlik edebilecek; bizzat kendileri teknolojiye vakif olan; astlarma ogretebilen
_ onlan

gelistiren;

insani boyutu orgutun merkezine

alabilen liderleri,

21. yuzyilda

=~erimizin ihtiyac duyacagi liderler olarak tammlamaktadir.
Lider; yon veren, ana kararlar alan ve birlikleri harekete

geciren, bireysel ve

~411atik olmayan bir dunya gorilQilnli benimseyen kisidir (Senge, 2004).
Orgutu amaclara gore yasatmak icin insan ve madde kaynaklanm en verimli bicimde
••

a"""• liderlik ozelliklerine sahip yoneticilere ihtiyac vardir (Tahaoglu ve Gediklioglu,

Kisilikleri, liderlik bicimleri, yetenekleri, ilgileri ne olursa olsun etkili liderlerin belli
- • ortak davramslara sahip olduklanm gormek mumkundur, Bu ortak davramslar soy le
s::alanabilir (Ozden, 1998):
1. Liderler, "Benne istiyorum?" sorusuyla degil, "Ne yapilmasi gerekiyor?" sorusu ile
baslarlar.
2. "Farkhlik yaratmak icin ne yapmaliyim ya da yapabilirim?" sorusunu sorarlar.
3. Liderler stirekli, "Bu orgtittln misyonu ve amaci nedir? Bu orgutte cahsanlann
- rmanslanm

ve sonuclann degerlendirilmesini

sekillendiren temel faktorler nelerdir?"

alanyla mesgul olurlar.
4. Liderler, insanlar arasmdaki farkhhklara deger verirler.
5.Liderler, yanlanndaki kisilerin gu9lli ve yetenekli olmasmdan korkmazlar.
8

6. Her zaman yapilmasi gerekeni yaparlar, populer olam tercih etmezler.
. Baskalanna ne yapmalan gerektigi konusunda nutuk atmazlar, yapilmasi gerekeni
yaparlar. Y ani liderler, diger insanlarda gormek istedikleri davranislara bizzat kendileri
lurlar.
fun sosyal bilimlerde artik liderligin oznel durum, yapilacak i~ ve izleyenlere bagli

~

degistigi ortaya konmaktadir. Her durum, her i~ ve herkes icin bahsedilebilecek bir

.,c;;

· .•..

yerine, duruma, yapilacak ise ve izleyenlere gore degisen bir liderlik kavrami kabul

-· -ektedir. Ogretim liderligi, donusum liderligi ve degisim liderligi gibi liderlik tipleri
=:r (Ozden, 1998).

2.2 Lider ve Ydnetici Arasmdaki ili~ki
Lider ile yonetici birbirlerinden ayn kavramlardir. Yonetici, isleri dogru yapar; lider
jQgIU

isleri yapar. Yonetici olan kisi, kurallan yurutmekle ilgilenir; lider ise, kurallan

;-Jendiren kisidir. Yonetici, agaclarla ilgilenirken; lider, daha genis bir bakis acisina
=?rir ve ormanla ilgilenir (Lunenburg ve Ornstein, 1996). Kurum ya da kuruluslarda
:ie::in rolu, yapilmasi gerekenin ne oldugunu sorgulamaktir. Bu anlamda okul yoneticisi, bir
~~rim lideri olarak, surekli yeni ogretim yontem ve tekniklerini, ogretimi daha basanli ve
~eyi

daha kalici yapacak stratejileri, arastirmak ve gelistirmek sorumlulugu icindedir.
Lider, liderlik yaparken, yonetici de yonetim isleriyle ugrasir. Bu nedenle, liderlik ile

-~"'tim

arasmdaki farkm bilinmesi orgtrt acismdan hem onemli hem de yararhdir.
Yonetim, bir orgutun sureclerle, bunlann hatasiz ve etkin yurutulmesiyle ilgilidir;

-~lik ise, orgiltiln amaclanyla baghdir (Sullivan ve Harper, 1997). Yonetici, daha 90k
rcut prosedurler dahilinde islerin dogru sekilde yapilmasiyla ilgilenirken; lider ise,
~~:min hedeflerini belirler, orgutun ortak amaclan dogrultusunda bireysel caba ve enerjileri
----'e~tirir.

Orguttin farkh birimlerinde esgudum saglayarak, orgutsel bir butunluk

-r-nmnaya calisir,
1900' Hi yillann basmdan gunumuze kadar liderlikle ilgili olarak basta ABD olmak
~

batih ulkelerde yonetimle ilgili literaturde birtakim teori ve modeller gelistirilmistir.
1 yihnda Frederick Taylor'un bilimsel yonetim akimi ile klasik yonetim gorusleri, Hanry
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isletmenin psiko sosyal yonunu ortaya cikarmasi ve yonetsel faaliyetleri belirleme

_ :~ ·'.111

.~ Max Weber'in burokrasi yaklasimi, orgutsel ve yonetsel psikolojinin onemine iliskin
~

asrmlanyla Elton Mayo ve Hawthorne

E.:fr

arastirmalan

yonetimde

onemli calismalara

etrnistir. Aynca, gecmiste Douglas McGregor'un X ve Y kurami, Homans'm insan

-~ yaklasimi Maslow'un
~

temellere

insan gereksinimi yaklasimi Likert'in yonetim sistemleri gibi

dayah

olarak

liderlikle

ilgili

cesitli

arastirmalarda

yapilmis

ve

::::ialctadir (Akt.Eren, 1993 :32). Bu arastirmalarda liderlerin bireysel ozellikleri, liderlik
.~ durumsal faktorler, yonetsel davramslar gibi konular uzerinde durulmustur. Liderlikle

_ i yaklasim kuramlanru il9 grup altmda toplayabiliriz;
• Liderlerin ozellikleri kurami,
• Liderlerin davramssal kurami,
• Durumsal kuram,
Ozellikler kurami; basligi altmda toplanabilen bazi yaklasimlarda, ozellikle basanh
~ bazi devlet adamlan ve askerler incelenerek bunlann belli bash liderlik ozellikleri
---.'-J.llilil$tlf. Bu kuramm hareket noktasi " lider olunmaz, ancak lider dogulur" seklinde
tlenebilir. Kuramda liderle ilgili olarak bakilan bashca ozellikler;
• Fiziksel ozellikler; Boy, agirhk, yas, saghk dururnu, gucluluk, fiziksel olgunluk
irtileri.
• Kisisel ozellikler; Zeka, hitabet yetenegi, egitim dururnu, konusma yetenegi, sosyal
.• -~,:iler, iletisim gucu, guven verme, girisim, risk alma, cesaret, kendine guven v.b. olarak
g:::plandmlabilir.
Davramssal kuram; bashgi altmda toplanan liderlik yaklasunlannda

:ak bir takim

ozelliklerin

soz konusu

olamayacagi

noktasmdan

ise liderlerle ilgili
hareketle

lider

C

-zelliklerinden 90k lider davramslan inceleme konusu yapilmistir. Basanli olmus liderlerin - L
_ ~-rerdikleri
~~an,

davramslar

incelenerek

lider

davranisi

profile

belirlenmeye

cahsilmistir

2002).
Ohio ilniversitesinde

yapilan arastirmalarda

liderlerin iki davrams boyutu oldugu

~;:k!anmaktadir. Bunlar gorev yonelimli ve iliski yonelimli liderlik davraruslandir. ~oyle ki;
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1. Gorev yonelimli liderlik davrarusi dogrudan orgutsel amaclarla ilgilidir. Bu boyut,
_:::leme, gorev analizi yapma, iletisim kanallanm kurma, isgore arasmdaki iliskileri
eme ve grup degerlendirme gibi davramslan kapsamaktadir.
2. lliski yonelimli liderlik davramsi, liderin izleyenlere saygi, guven ve samimiyetini
srnr. Bu liderler izleyenlerin rahatma, dusuncesine, konumuna, is oyumuna ilgi gosterirler

Durumsal kuram; olarak ifade edilen yaklasimlann cikis noktasi ise her ortamda
cerli bir liderlik ozelligi ve davramsi soz konusudur. Durumsal yaklasimda; izleyiciler,
zclar, liderin kisisel ozellikleri, ortam kosullan gibi degiskenler liderlik davramsim
·:-1eyen temel faktorlerdir. Baska bir deyisle "ortam kosullannda meydana gelen
~5IJ)eler grubu olusturan izleyicilerin davramslanru ve amaclan etkilemektedir, boylece
:..,. degisik bir liderlik bicimine ve bunun gerektirdigi farkh kisisel ozelliklere ihtiyac
aktadir. Toplurnda devamh bir degisim sureci oldugundan insanlar ve cevre
;-.:.:lannda farkhlasma meydana gelmekte ve daha once aym yerde gecerli olan liderlik
¢ni ve davramsi gecerliligini artik muhafaza edememektedir"(Eren, 1993). Sonuc olarak
-~Iik;

zamana ve mekana bagh olarak degisebilen yonetsel bir stirec olarak

_.:_Tunektedir.Durumsallikyaklasimi altmda toplanan bazi yaklasimlar; Yol Amac Kurarm (
__ bert House ve Martin Evans ), Fiedler' in Durumsallik Kurami, Vroom ve Yerton' un
-~::matif Kurami, Paul Hersey ve Kenneth Blanchard' in Durumsal Liderlik Kurarru, Redd'
-

I

-'-' C9 Boyutlu Liderlik Kurami gibi yaklasimlardir. Bu yaklasimlarla; liderlerin kisilik
ellikleri, icinde bulundugu duruma ve buna yonelik ergilenen davramslara, cevre
e.liklerine onem verilmistir.
Egitim alanmda 1980'1i yillardan sonra yapilan cahsrnalar yeni liderlik kurarnlan
~

adlandmlrmstir. Yeni liderlik kuramlan 7 alt grupta incelenmektedir:
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lo 2.1. Y eni liderlik kuramlarmm karsilastmlmasi

Liderlik Kuram

ift..,ral Liderlik

Etkililik OI~iitii

- Ydnelimi

Moral Degerler

Moral Degerleri Yasama ve
Gelistirme

~tfuel Liderlik

Orgut Kulturu

Guclu Orgut Kulturu
Olusturma

~--enen Lider

Orgutsel Ogrenme

Orgutsel Ogrenmeyi
Gerceklestirme

~-=;>er Liderlik

Kendini Gelistirme

Kendi Kendine Liderlik Etme

,-~·oner Liderlik

Vizyon

Paylasilan Vizyon Olusturma

Iransformasyonel Liderlik

Donusum ve Vizyon

Koklu Bir Donusum
· Olusturma

)gretimsel Liderlik

Ogretim

Iyi ogretirn
(<;elik, 1999).

Yeni liderlik kuramlan uygulamada da degisimle birlikte, yeni degerler, yeni liderlik
erinde yeni kavramlan ortaya cikartrmstir. Bu kavramlardan baslicalan, "itaat yerine
a,;;

111111,

plan yerine secenekler, yetkiyi toplama yerine dagitma (yetkilendirrne), aktanlan

~·, kazamlan otorite ve sinerji meydana getirmedir" (Ozden, 2000).
Liderlik, yonetim bilimi ile ilgili literaturde oldugu kadar egitim yonetiminde de
erinde 90k durulan konulardan biridir. Gecen yuzyilm baslanndan itibaren bir bilirn olarak
_ lismeye baslayan yonetim biliminin onculeriyle baslayarak liderlikle ilgili cesitli tammlar
•.• ilmis yonetim ile liderlik arasmdaki benzer ve farkh yonler belirlenmistir. Yonetim;
""brumu amacma ulastirmak icin elde bulunan buttm kaynaklan ve imkanlan en iyi bicimde
tu:Janma bilimi ve sanandir. Gucluol; "mevcut kaynaklarla i$ gorme, beklenen guclukleri
• eame ve beklenmeyen gticluklerle ugrasmadir." Aydin; "insan ve madde kaynaklan aracihgi
__ belli bir amaci gerceklestirme ya da bir isi basarma eylemidir" seklinde tammlanmaktadir
[Erdogan, 2000). Yonetimin tammlamalannda ortak ozellik olarak insan gortllmektedir. Bir
a insam etkileme bilimi olarak dtlstmulmektedir. Yonetim surecinde degisen cevre ve
zznana uyumu saglanmasmda, insan ve maddi faktorlerin bir araya getirilmesinde yetkin
12

gorev

almaktadir,

.-,,.-v·auuaktadir.

It

7

::>k

Bu

"Bu durumda

yetkin
yonetici;

kisiler

kurum

icerisinde

yonetici

bir zaman dilimi icinde birtakim

olarak
amaclara

icin insan, para, hammadde, malzeme, makine, vb. uretim araclanm bir araya getiren

arasinda uygun bir bilesim, uyumlasma ve ahenklesmeyi saglayan kisidir" (Eren, 1993).
~ci

kendisine verilen sorumluluklan basanyla yerine getirmeye cahsan kisi olarak

p-u=::,--11111aktadir. "Lider ise orgutsel yol gostericilere (emir, direktif, kararname) mekanik
~ uymamn ustunde ve otesinde bir etkileme gucune sahip olan kisidir, Bu anlamda

i--s .. , bir orgutun amaclanm gerceklestirme ya da bu amaclan degistirmek icin yeni bir
'e prosedur baslatma olarak tarumlanabilir. Buna gore bir yonetici yonettigi personelin
- celerini, duygulanm, deger yargilanm, inanclanni ve davramslanru etkilemede ve
_endirmede, alisilrrus uygulamalan ve belirli otorite kaynaklanni asabilmisse liderlik
,., ligini de sergilemis olur " (Erdogan, 2000). Liderlik ve yoneticilik kavramlan orgut
etiminde sergilenen davrams farkhhklanru ortaya koymaktadir,
n (2000) arastirmasmda bu farkhhklar soyle siralanmaktadir:
Karsilasnrmah ydneticilik ve liderlik dzellikleri
LiDER
Yonlendirir.
Yenilik pesindedir.
Otoritesi kendisindendir.
Astlanm yetkilendirir.
Katilmn vurgular
Altematif yaklasimlara aciktir.
Yeni amaclar ortaya koyar.
Dogru isi yapar.
Guveni esas ahr
(Ozden, 2000).
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f::kandaki
- •·A

karsilastirmalardan

da anlasilacagi uzere yonetici ve liderler farkli rol,

degerlere sahiptirler.

rtaogretim okullarmda gorev yapan yoneticilerden de yoneticiligin yam sira lider
beklenmektedir. Okullar uzerine yapilan arastirmalarda okullann basansmda, okul
_erinin liderlik rol ve davraruslanmn etkili oldugu gozlemlenmistir,

·

Liderligi Kavrann

· "80'li yillarda temel bir yonetim rolu olarak ortaya cikan ogretimsel liderlik, ogretim
~

kontrol ve koordine edilmesine dayanmaktadir, Ancak giderek okul liderligi
kulu yeniden yapilandirma yaklasimi dab.a 90k vurgulanmaya baslarmstir. Etkili

"tlerin etkili ogretim liderleri olduklan yargrsmi su islevler desteklemektedir:

Ogretimsel liderlik diger liderlik alanlanna gore ogrenciler, ogretmenler, ogretim
.••• "='""'J

ve ogretmeogrenme surecleri ile dogrudan ilgilenmeyi gerektiren bir liderlik

-. Bir okulu sekillendiren ve tammlayan u9 onemli gu9 vardir, Bunlar ogrenciler,
enler ve toplumdur. Okulun etkili olmasi
_=i.::,-unda etkilesim

icinde cahsmasma

bu uc; gucun mufredat programi

baghdir.

Ogrctimsel

lider olan okul

· ilerinin temel gorevi de ogretimin niteligini yukseltmek icin bu gucleri okulun
.~

dogrultusunda ustalikla koordine edebilmektir (Findley&Findley, 1992; akt. Isik ve

cy, 2008, s.236).
Ogretim liderligi kavrami, 1970'1i yillann sonundan itibaren banh ulkelerde basanh
ca etkili okullar uzerinde yapilan arastirmalarla birlikte gundeme gelen bir konudur. Genel
Ek ogretim liderligi, okul muduru, ogretmen ve denetcilerin, okulla ilgili bireyleri ve
umlan etkilemekte kullandiklan gu9 ve davramslan ifade etmektedir (Si~man,2002).

Ogretimsel liderlik, yonetimsel acidan incelendiginde ogretmenlere yardim gorevi
tarumlanabilir (Blase&Blase, 2000).
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Ogretim

liderligi,

okulunegitsel

amaclanmn

mun gizil gucunu ortaya cikarabilme

t&Pankake,

gerceklestirilmesi

icin

ogretim

ve bunu okul surecleri icinde surdurmedir

1990; akt. Sisman, 2002). Ogretim liderligi, bilginin sorun cozmeye

imasi, baskalan

aracihgiyla

okulun

amaclannin

gerceklestiriimesini

saglamadir

1992; Akt Sisman, 2002).

En sik kullamlan ogretimsel liderlik konsepti Hallinger (2000) tarafindan gelistirildi.

del ogretimsel liderligi kurmak icin uc; boyut onerir (Hallinger, 2000):

Okullann

iunu tammlama, ogretim programmi yonetme ve girisimci, olumlu bir okul ogrenme
Mudurlerin

ogretmenlerin

profesyonel

gelisimini

saglayabilmeleri

19m

abilecekleri alu yontem bulunmaktadir (Blase&Blase, 2000) .Bunlar;

tim ve ogrenim etkinliklerine vurgu yapma

nciler arasmdaki isbirlikci cahsmalan destekleme

nciler arasmdaki isbirligi cahsmalanm gelistirme

.amlann yeniden ele alinmasim destekleme ve tesvik etme

m alanmdaki gelismelerden yararlanarak egitimcilerin gelismelerine destek olma

mle ilgili alman kararlan dikkatli bir bicimde inceleme.

Ogretim liderligi, okulun hedeflerini etkili bir sekilde gerceklestirmesine
r. Okullarda, ogretim liderligi vurgulanarak,

yardimci

ogretim liderligi rollerine gerekli onem

·ek, egitim-ogretimin kalitesi artmlabilir. 0 halde yapilmasi gereken, okullarm mevcut

ilanndan, istenilen ideal duruma nasil getirilebilecegine
yoneticilerinin

ustlenecekleri,

ogretimsel

liderlik

karar vermektir. Bu surecte,

rolleri,

basarinin

saglanmasina

net olabilir. Bu nedenle ilk olarak yapilmasi gereken sey, ogretim liderligi kavrammm

iir sekilde anlasilmasim saglamaktir. Daha sonra, bu liderlik rolunu basanyla yerine

bilmek

icin

gerekli

olan

liderlik

nitelikleri

ve

davramslanrun

neler

oldugu

astmlmalidir (Ozdemir & Sezgin, 2000).

gretim Liderligi ve Ogretim Programlari
Etkili okul yoneticisi, ogretmenlerin ogretimsel standart sistemini acikca belirtir. Okul

icisi aym zamanda

ogretimi degerlendirme

ve program

gelistirme

konusunda

da

linasyon gorevini ustlenir. Ogretimsel program, esnektir ve genel bir icerige sahiptir.
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rogramlan zaman acismdan uygun olmah, ogrencinin aktif katihrmru saglamah;
ozendiricilcri ve geribildirimi acikca gostermelidir.
yuksek

l

basan

beklentisini

karsilayacak

bir

Ogretmen ders plamnda her
iklimi,

ogrencilerle

birlikte

ya calismahdir (Celik, 2000).

rretim lideri olarak okul yoneticilerinin su tilr gorevleri siralanabilir: Ogretim lideri;
iedefleri ile ogrencinin amac ve beklentilerini birlikte dikkate ahr; smiftaki bireysel
ra, ogrenciye, onun seviyesine

gore ogrenme-ogretme

stratejileri gelistirilmesi

.nin bilincindedir; ogrenme-ogretme stirec ve yontemlerinin ve derse, konuya uygun
'e tekniklerin secilmesi gerekliliginin

farkindadir;

yonetimsel, burokratik

is ve

ogretime destek etkinler oldugunun ve ogrencinin performansiru, giivenilir ve

l

lcme araclanyla

saptamaya

cahsmanm

bilincindedir;

bolumlerdeki,

smiflardaki

uretilen yozfunlerin, ogrencilerin ve okuldaki gelisme ve degismelerin ve smif
Jin etkili bir ogrenme ve ogretme ortammi olusturmak oldugunun farkindadir (Can,

gretimsel liderlik kavrarm, ogretmenler icin okulun calisma ortamim tatmin edici ve
irtama dontisturulmesi

eylemlerini ifade etmektedir. Bunun yanmda ogretmen ve

in beklenti duzeylerinin surekli ytikselmesi, simf ogretmeninin denetime eek acik
1,

okul programlanmn

koordinasyon yetersizligi ve ogrenci rehberlik hizmetlerinin

utulememesi, ogretimsel lidere yeni roller yuklemistir. Okul yoneticisinin ogretimsel
oltl, yonetsel rolunun dogasryla butunlestirilmeye

cahsilmaktadir. Ogretimsel liderlik

okul yonetimine uygun olarak geli~tirilrni~tir. Cunkn ogretimsel lider; ogretmenler

L

grup iliskilerini gtlclendiren, ogrenme icin uygun kaynaklan saglayan ve daha etkili
imin gerceklesmesi

icin ogretmenleri

lerinin ogretimsel liderlik davramslan

degerlendirip

denetleyen

kisisidir.

Okul

il9 temel boyuttan olusmaktadir (Gumuseli,

l. Okulun misyonunu tammlama

t

Egitim programi ve ogretirni yonetme

3. Olumlu ogrenme iklirni gelistirme

Bu boyutlar icinde yer alan "Olumlu ogrenme iklirni gelistirme", ogretmenlerin
gelisimini

saglama

davramslanm

iceren

boyuttur.

Ogretmenlerin

kendilerini

nek zorunda olmalan ve kendini geli~tirmeyenlerin kurum icinde gorev yapmalanmn
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zmsuz

durum yaratacagi

--=leki gelisme ile ilgili cabalannm
-~timsel
~an

dolayi da onem kazanmaktadir.

gerceginden

liderlik davramslan

yanmda yoneticilerin

de bu sorumlulugu

acismdan onem tasimaktadir.

bilgi ve teknoloji karsismda ogretmenlerin

Diger taraftan luzla d

c..~
o~

~
kendilerini yetistirmeleri mesleki

_..::umluluktur. Yoneticinin diger sorumluluklarmdan biri de, okulunda cahsan ogretmenlerin
~-ekli olarak gelismelerini saglamak icin cnlemleri almak ve duzenlemeleri yapmaktir.

Ogretirnsel liderlik kavrami, iyi ogrenci yetistirme ve ogretmenler icin daha arzu
edilebilir ogrenme kosullan saglamaya yonelik olarak, okulun cahsma cevresinin tatmin edici

ve uretken bir cevreye donusturulmesi

eylemlerini

ifade etmektedir.

Bu tarumlama,

:~etirnsel liderligin sadece gelistirme ve duzeltme odakh olmadigmi, aym zamanda diger
_:;:erlik bicimlerine de karsi oldugunu gostermektedir.

Bunun yarunda ogretimsel liderlik,

-ukemmellik

olusturdugu

ve verimliligi

saglama

dusuncesinin

baskilar

sonucu

bazi

zrastirmaci, politika belirleyici ve okulu yenilestirmeye cahsan uzmanlar arasmda populer bir
:z.u~ma konusu olmustur. Bu konuda yapilan ilk calismalarda, bir ogretirnsel lider olarak okul
. 5neticisinin okul etkililigi uzerindeki rolu arastmlmisnr

(Gorton & Schneider, 1991:319;

astaran: Cerit, 2001).

Ogretim

liderligi;

okulun misyonunu

tarumlama,

egitim programi

ve ogretimi

. 5netme, olumlu ogrenme iklirni gelistirme gibi u9 temel boyuttan meydana gelmektedir
}Ia.llinger ve Murphy, 1986). Bunun yanmda asil olarak ogretim surecine liderlik etmesidir

(Erdo gan, 1991) seklinde belirtilmektedir.

Doresh

ve

ChingJen

(1985)'ne

gore

ogretirn

liderligi,

okul

ycneticilcrinin

-gretmenlerin ogretme durumlanm, boylece ogrencilerin de ogrenme durumlanm, dogrudan
ya da dolayh olarak onemli olcude etkileyen davramslar olarak tammlanmaktadir

(Sisman,

997).

Ogretirn liderligi, okul mudurunun, okulda beklenen sonuclara ulasabilmek icin hem
kendisinin yerine getirmek durumunda oldugu, hem de kendisi dismdaki insanlan etkileyerek
onlar aracihgi ile yerine getirilmesini sagladigi davranislan

icerdigi gorulmektedir. Diger

taraftan ogretim liderligi, sadece okul muduruyle ilgili bir nitelik degildir. Ogretim isi ile
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ilgili herkes (ogretmen, okul muduru, mudur yardimcisi, denetici) bulunduklan konumlar

rribariylebirer ogretim lideri olmak durumundadir (Sisman, 1997).
Ogretim liderligi diger liderlik tfulerinden ayiran en onemli ozellik, hie kuskusuz
-gretme ve ogrenme surecleri tlzerinde yogunlasmis olmasidir. Bir baska ifadeyle, ogretim
liderligi, ogrenciler, ogretmenler ve ogretim programlanrun yer aldigi ogretim stirecleriyle
iliskili olan bir liderliktir (Gumuseli, 1996). Ogretimsel liderlik, tamamen egitimsel liderlige
ygun olarak gelistirilen bir liderlik bicimidir. Bu liderlik bicimi okul yonetimine uygun
olarak geli~tirilmi~tir.Bu bakimdan, ogretimsel liderlik kavrami, etkili ok:ul ara~tirmalarmm
emelini olusturmustur (Celik, 1999).
Ogretimsel liderlik ok:ul mudurlerinin, ogretmenlerin ogretme, ogrencilerin de
ogrenme durumlanm dogrudan ya da dolayh olarak onemli olcude etkileyen davram~lar1drr
(Daresh ve Ching-Jen, 1985).
Burnett ve Pankake, (1990)

Ogretimsel liderligi okulun egitsel amaclanmn

gerceklestirilmesi icin ogretim kadrosunun gizil gucunu ortaya c;ikarabilme ve bunu okul
siirecleri icerisinde surdurmedir seklinde tammlamistir.
Ogretimsel liderlik bilginin sorun 9ozmeye uygulanmasi, baskalan aracihgi ile okulun
amaclanmn gewekle~tirilmesini saglamadrr (Krug, 1992).
De Bevoise gore ise ogretimsel lider olarak okul yoneticisi, ogretmenler arasmdaki
grup iliskilerini guclendiren, egitim ve ok:ulun amaclanm gelistiren, ogrenme icin ihtiyac
duyulan kaynaklan saglayan ve ogretmenleri denetleyip degerlendiren kisidir (Akt. Celik,
2007,, s:43-44).
Y apilan arastirmalarda, etkili ok:ullarm yoneticilerinin, etkili olmayan okullann

yoneticilerinden farkli bir takim liderlik ozellik ve davramslara sahip olduklan saptanmisttr
(Yilmaz, 2010).
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.1.1 Ogretimsel Liderlik Davrams Boyutlari

Ogretimsel liderlik davrams ve gorevleri bir 90k arastirmaya konu olmustur. 1980'e
~

dagmik bir gorunum sergileyen ogretim liderlik davrams boyutlan Hallinger tarafindan

_:r olcek geli~tirebilmek adma u9 kavramsal boyut icerisinde ozetlenmi~tir (Gumuseli, 1996).
Iallingcr (1983) tarafmdan geli~tirilen ve Gumuseli (1996) tarafmdan Turk Milli Egitim
sistemine uyarlanarak, Ttirkiye'de ogretimsel liderlikle ilgili yapilan ilk arastirmamn uc; temel
-~yutu ve bu boyutlara iliskin on bir gorev boyutu ve ilgili davranislari su sekilde
-zetlenebilir;
~. Boyut: Okulun Misyonunu Tammlama:
I. Okulun amaclanni gelistirme,
-· Okulun amaclanm aciklama,
.. ..
Y"onetme:
-· B oyut: i:;'-·.
.L.,g1t1m p•. rogrami ve Ogret1rm

. Ogretirni denetleme ve degerlendirme,
-· Egitim programmi e~gudumleme,
. ., . Ogrenci ilerlemesini izleme.

3. Boyut: Olumlu Ogrenme Iklimi Gelistirme:
1. Ogretim zamamm koruma,
2. V arhgim hissettirme,
3. Ogretmenleri cahstirmaya ozendirme,
4. Ogretmenlerin mesleki gelisimini saglama,
5. Akadernik Standartlar gelistirme ve uygulama,
6. 6~e~cileri ogrenmeye ozendirmc.

I. Boyut: Okulun Misyonunu Tammlama

Okul yoneticilerinin en onemli ogretim liderligi boyutlarmdan birisi okulun
misyonunu veya amaclanni tammlama ve aciklamadir. Okulun misyonunu tammlama,
okulun ttimtinde yapilan cesitli etkinlikleri bir butun olarak birbirine baglayan paylasilmis
amaclar duygusunu olusturarak, bu vizyonu isgorenlere ve ogrencilere ifade etmeyi gerektirir
(Hallinger ve Murpy, 1985). Paylasilrms amaclar duygusu ogretmenlerin kendilerini orgutun
19

_ parcasi gibi gormelerini saglar, Bu da guduleyici, birlestirici degerler olusturup, onlan
.:qute baglar. Egitim kurumlannm misyonu ister yazih ister yazisiz olsun guctinti biciminden
~ kurum uyeleri tarafmdan farkedilmesinden ve kabul edilmesinden ahr.

Ogretim lideri aslmda okulun kesin ogretim
__. gulanmasmi

yonetmekten

sorumlu

olan

bir

amaclanru

kisidir

(Gumuseli, 1996).

;~~tirilmesi elbette yalmz basma yoneticinin sorumlulugunda
.:.:lelerin toplumun

belli

kesiminden

uyelerin

ve

gelistirme ve bunlann

hatta

Amaclann

degildir. Bu ogretmenlerin,
ogrencilerin

katihmi

ile

_eryekle$tirilebilir. <;tinku bu gruplann egitim-ogretim surecleri uzerinde etkileri vardir,

Okul yoneticileri okulun amaclan ve bunlann onemini formal iletisim ve informal
....-.kile$im bicimlerinden yararlanarak

ogretmenlere,

ailelere ve ogrencilere benimsemeleri,

-"'steklemeleri icin anlatilabilirler,

Okulun vizyon ve misyonunu aeikea belirlenmesi:

Gelistirilen bir vizyonun, okulun ve toplumun turn uyeleri tarafindan paylasilmasi,
aeiklanarak iletilmesine baglidir. Vizyon acik, somut ve ozgul bir bicimde tanrmlanmahdrr.
Diger bir deyisle okulun vizyonu, ogrenci, ogretmen, veliler ve toplum tarafmdan kolayca
znlasilacak kadar yalm, kendi rol, gorev ve sorumluluklarma uygulayabilecekleri kadar
~levsel, daha genis daha derin, daha list duzeyde ortak bir duygunun, dusuncenin, eylemin
· ir parcasi olabilecekleri kadar butuncul bir anlayisla tammlanmalidir. Bu tammlama
sonucunda ortaya cikan, anlasilan, paylasilan sonuc misyondur. Bu baglamda okulun
.izyonu, egitim, ogretim ve ogrenmede kalite tizerinde yogunlasan bir vizyon olmahdir. Okul
kadrosuyla toplumun buttmlesmesini saglayici bir nitelik tasimah, mtimktm oldugunca
egitimle ilgili butun paydaslann (ogretrnen, ogrenci, veli vb.) katihmi ile belirlenmelidir.
Okul mudurunden beklenen mukemmel bir okul vizyonu olusturma konusunda
ogretmen, ogrenci ve topluma rehberlik etmesidir (Ercetin, 2000; Sisman, 2004). Okulun ve
egitimin amaclanmn acikca belirlenmesi ve paylasilmasi: Her turlu egitsel etkinliklerde
oldugu gibi okullannda ulasmak istedikleri belli amaclan olmahdir, Amaclar okulun "neyi
basarmaya kararh oldugu", "uzun donemde neye yoneldigini" ortaya koyar. Bu anlamda da
neyin basanlacagina iliskin yonetsel rehberlik saglarlar. Bir ogretimsel lider olarak okul
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::itidlirilniln, okulun ve egitimin amaclanm

belirlerken

dikkate almasi gereken onemli

::_oktalan asagidaki sekilde ozetleyebiliriz;
•

Amaclar, yalin ve anlasihr olmah, vizyon ve misyona dayandmlarak

olusturulmali ve degerleri yansttmahdir. A91k amaclar icinde ortaya
konulmus vizyon, yoneticilere, ogretmenlere, ogrencilere yol gosterir ve
onlann pusulasi olur.
•

Amaclar, onem ve oncehklere gore siralanmahdir. Bir okuldaki en onemli

amac ogretmenlerin neleri ogretmesi gerektigi ve ogrencilerin neleri
ogrenmesi gerektigidir.
•

Amaclar, belli bir zaman dilimini i9ermelidir. Amac belirleme bir kez olup

bi ten bir is olrnayip okulun amaclan, degisen ve gelisen kosullara bagli
olarak sfuekli gozden gecirilmeli ve gerektiginde deg;i~tirilmelidir.
•

Amaclar ger9ekle~tirilebilir olmahdir. Ulasilamayacak kadar list duzeyde ya

da 90k kolay basanlabilecek kadar alt duzeyde olmamahdrr.

II. Boyut: Egitim Progrann ve Ogretimi Yonetimi
Ogretim Iiderliginin bu ikinci boyutu, ozellikle egitim prograrru ve ogretimle ilgili
alanlarda ogretmenlerle birlikte cahsmayi icerir, Egitim program ve ogretimi yonetme boyutu
irbirleriyle iliskili birkac gorevden meydana gelir. Bunlar, ogretimi denetleme ve
degerlendirme, egitim prograrmm esgtidtimleme ve ogrenci ilerlemesini izlemedir (Gumuseli,
1996).
Denetleme ve degerlendirme ogretim liderligi 90k onemlidir, 9unku okulun
amaclannin ger9ekle~tirilmesine buyuk katki saglar. Okul yoneticisinin asil gorevi, okul
amaclennm siruf ici uygulamalara donti.~tfuiilmesini saglamaktrr. Ogretimsel denetimin
amac,1 owetmen ve ogrenme surecini gelistirmek ve etkili kilmaktir (Aydm,1986). Denetim
ve degerlendirme yapmadan etkinliklerin basanh olma duzeylerini belirlemek olanaksizdir.

Denetim; uygulamalar ile plan, program ve ilkeleri kar~1l~trrarak sapma ve hatalan
belirleme, zamanmda ve yerinde durdurma, nedenlerini arastirma, giderici ve duzeltici
onlemleri alma, onerilerde bulunma, yol gosterme, onlem ve uygulamalan izleme ve
sonuclan hakkmda hukme varmadir (Taymaz, 1989). Yoneticilerin guntm bir bolumunu
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=-:itlaka dogrudan program ve ogretiin islerine ayirmak zorundadir. Egitirn ve ogretiini
.;:enetlemeleri sonucunda elde edecegi bilgilerin ogretmeni desteklemek icin ogretim lideri
_ .Sneticiye onemli yararlar saglayacagr muhakkaktir. Denetleme ve degerlendirme bir bakima
serunun oziln-U ogrenme firsatidir.

Egitim programmi

esgudumleme;

ogretiin ve egitim

;:ogrami konusunda ayru smif ogretmenlerinin birbirleriyle ve farkh smif ogretmenleriyle
:aha 90k etkilesim icinde olmalan ile gerceklesir (Hallinger ve Murpy, 1985).

Okul yoneticisinin en cnemli gorevlerinden biri olan egitim programmi esgudumleme

:ri bicimde yapihr, Birincisi ayru dersi okutan ogretmenlerin yaptiklan planlar arasmdaki
esgudum, digeri ayru smifi okutan ogretmenlerin yaptiklan planlar arasmdaki esgudumdur
Gumuseli,

1996). Bu konularda

okul yoneticilerinin

gereklidir. Bu nedenle esgudtimleme toplantilanna

ogretmenlere

yardimci

olmasi

okul yoneticisi baskanhk etmeli varsa

ruldaki egitim uzmanlan da katilmahdir (Basaran, 1994).

Egitim yoneticileri, ogretim lideri olarak aynca standardize edilmis objektif testleri
rullanarak ogrenci ilerlemesini izlemelidir. Bu testler yardimiyla programlama

ve ogrenci

yetersizlikleri belirlenir, ogretim programmda yapilan degisikliklerin sonuclan degerlendirilir

·e ogrencilerin simflan karsilastmhr.

Yoneticiler bu testlerin sonuclanm

ogretmenlerin

um-Uyle, ayru simfa ders veren ogretmenlerle veya her bir ogretmenle ayn ayn tartisirlar.
Test sonuclanm

ozet bicimde tammlayan yorumlayici

analizler yaparak

ogretmenlere

·erirler. Aynca amaclan belirlemede, egitim programmi ve ogretimi degerlendirmede,

okul

amaclanna yonelik ilerlemeyi olcmede yine bu test sonuclanndan yararlarurlar (Hallinger ve
Murpy, 1985).

ID. Boyut: Olumlu Ogrenme Iklimi Gelistirme
Bu boyutta, ogretiin zamanmi koruma, varhgmi hissettirme, ogretmenlere ozendirici
oduller verme, ogretmenlerin mesleki gelisimini saglama, akademik standartlar gelistirme ve
uygulama, ogrencileri ogrenmeye

ozendirme gibi davramslar yer ahr, Zamaru kullanma

biciminin ogrenci ogrenmesi uzerinde onemli etkileri oldugu muhakkaktir. Ogretmene cesitli
etkenlerle kesilmemis, buyuk ogretiin zamaru parcalan vermenin etkili ogretiin icin buyuk
onem tasidigmi gostermistir (Stallings, 1980:35; Akt: Gumuseli, 1996). Ogretimin sik sik
anonslarla kesilmesi, geciken ogrencilerin smifa girmesi ve okul idaresinden gelen ricalarla
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i,.etimin

kisa

si.irelerle

durdurulmasi,

ogretim

zamamm

olumsuz

yonde

etkileyen

ardir. Yoneticiler politikalar gelistirerek ve uygulayarak bu ti.ir olumsuzluklan kontrol
nna alabilir.

Yoneticilerin

okul kampusu,

koridor

ve smiflarda

sik sik gortmmesi,

onlara

~etmenler ve ogrenciler ile etkilesim icerisinde olma olanagi saglar. Bu bicimdeki informal
ilesim yoneticilere ogretmen ve ogrenci ihtiyaclan hakkinda 90k degerli bilgiler saglar
umil~eli,

1996). Yoneticiler,

ogretmenleri

ylayan bir calisma ortarm yaratmahdir,

cahsmalanyla

orantih

Ogretmenleri cabalanndan

olarak odtillendiren,
dolayi ovme, takdir

e onemli bir etki yaratir, i~gorenleri etkilemek isteyen bir yoneticinin onlara inandinci

er saglamasi gerekir. Her orgutun kendine ozgil bir odul sistemi vardir. yiikselrneler,

.:.-;11

t

artislan, tamma, takdir etme ve simrh kaynaklara erisme olanagmm saglanmasi gibi

.:..mer yoneticiler tarafmdan ogretmenleri etkilemede kullarulabilecek onemli ozendirme
clandir (Aydin, 1994).
Gunumuz dunyasmda ogretmen egitimi en onemli yatmmlardan birisi olarak kabul
cdilmek.tedu:. Bun.un. icin cesitli kuruluslarda eek farkh tarzda modeller, sistemler ve
politikalarla degi~ik turtle yetistirrne etkinlikleri planlamakta ve uygulanmaktaclrr
(Karagozoglu, 1996). Hizmetici egitim cahsmalanyla bu etkinlikler ger9ekle~tirilmektedir.
Egitim camiasmda causan

rum

i~gorenlerin sfuel<li yetisme i9incle o~alan, mzla ~ogalan.

bilgi ve teknoloji karsismda kendilerini yetistirmeleri mesleki bir zorunluluk olmaktadir
(Basaran, 1993). Ogretmenlerin basansi egitim-ogretim alanmdaki yenilikleri ve egitim
teknolojisindeki gelismeleri yakmdan izleyip, yeni yontemleri ogrenip kullanmalan
ol9usunde artar. Bu nedenle yoneticinin onemli sorumluluklarmdan birisi de okuldaki
isgdrenlerin ve ozellikle ogretmenlerin si.irekli olarak gelisimlerini saglamak icin gerekli
onlemleri almak ve dtizenlemcleri yapmaktir. Okul yoneticilerinin, ogretim lideri olarak
akademik standartlar olusturup, gelistirme ve uygulamaya yonelik gorevleri soz konusudur.
Okul icin yuksek beklentileri bu standartlan gelistirme ve uygulama bicimleri okulun icinde
bulundugu cevrenin sosyo ekonomik yapismdan ve dolayisiyla cevrenin okuidan
beklentilerinden etkilenebilir (Hallinger ve Murpy, 1987).
Ogretim liderinin akademik standartlan ve beklentileri gelistirme ve uygulama
sirasinda ogretmenler, ogrenciler, aileler diger ogretim kurumian ve mes1ek orgtltleri ile
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etkilesim icinde olmasi gerekir. Bu boyut icinde yer alan gorevlerden sonuncusu ogrencileri
daha fazla ogrenmeye

ozendirecek

bir odul sistemi kurmadir.

~ grcnciyi istenilen davramsi ozendiren,

bu davramsi yapmasmi

Egitimde

odullendirme,

stirdiiren etkileri icerir

'Gumuseli, 1996). Ogretim lideri olan bir okul yoneticisi ogrenci basansmi ve gelismesini sik
sik odullendirerek ve tamyarak, ogrencilerin akademik basanya deger verdikleri bir okul
iklimi yaratabilir (Hallinger ve Murpy, 1989). Odullerin 90k kaliteli veya pahah olmasi
gerekmez, Ogretmen ve arkadaslan ontmde tamma ve takdir edilme, ogrenci acismdan buyuk
onem tasir. Okul yoneticisi smif ve okul odul sisternlerini birbirine baglamada ve bunlann
karsihkli

olarak birbirlerini

desteklemesini

saglamada

en onemli rolu ustlenen

kisidir

(Hallinger ve Murpy, 1985).

2.3. Ogretimsel Liderin Ozellikleri
Okul yoneticileri ogretimsel liderlik rolunu ustlenmelidir. Bu rol, egitim ve yonetirnle
ilgili gii9lil ve gozle gorulilr yetenekler ister. Sergilenen bu yetenekler ulasilmasi gereken
hedefleri, mufredan, ogretimi, smavlan, beklentileri ve smif atmosferini beklenen bicimde
ortaya koyan becerilerdir. Denetlemeyi yakmdan yaparak neyi nasil yaptiklanm izlerler,
secilen egitim modelinin uygulanmasmda ogretmenlere yardim ederler. Basanh okullardaki
yoneticiler, o okullann ayni zarnanda egitim, ogretim ve ogrenme konulannda gii9lil bakis
acilan olan ogretimsel liderleridir (Sergiovanni 1991 ).
Okuldaki ogretimi gelistirmek durumunda olan bir ogretirnsel liderin, bu rolu
basanyla yerine getirebilmesi icin bazi ozelliklere ve becerilere sahip olmasi gerekir. Bu
ozellik ve beceriler genellikle kisisel, yonetsel, mesleki olarak uc grupta toplanmaktadir.

Etkili ogretimsel liderlerin bu ti9 alandaki ozellik ve becerilerini belirlemeye yonelik
arastirmalannda Danley ve Burch, etkili ogretimsel liderin kisisel ozelliklerini asagidaki gibi
belirlemislerdir (Akt: Tannogen 1988). Etkili ogretimsel liderin kisisel ozellik ve becerileri:

1. Ogretmen, ogrenci ve diger personele gercek bir ilgi ve anlayis gosterirler.
2. lyi bir mizah duygusuna sahiptirler ve arkadasca davramrlar.
3. Kendilerine kolayca yaklasilabilir.
4. Ogretmenlerin fikirlerini dinler ve onlardan yararlamrlar.
5. Kabul edilmeyen gortislere neden gosterirler.
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. Acik tartismalan desteklerler ve kabul ederler.
7. Kendi goril~lerini astlanna

iletebilirler .

. Dogruluk, dtirtistltlk ve guvenirlik niteliklerine sahiptirler.
9. Astlan ile iliskilerinde statu farki gozetmezler, onlara arkadasca davramrlar.
0. Ogretmenlere iliskin beklentilerinde gercekci ve esnektirler.
1. Okullan ile gurur duyar ve bunu ifade ederler.

Ogretimsel lidere ait yonetsel ozellik ve beceriler;
1. Ogretmenlerin devammi saglamak icin ders programlanm iyi ayarlarlar .
•... Ogretmenlerle dogrudan etkilesim icin toplantilar di.izenlerler.
3. Sorumlulugu esit dagrnrlar.
4. Ogretmenlerin bilgi sahibi olmalanna ozen gosterirler.
5. Ogretmenleri karar alma surecine katarlar.
6. Politikalan yonetmede tutarh ve kesindirler.
7. Dogru karar verebilmek icin surekli bilgi toplarlar.
8. Personele taraf tutmadan esit davrarurlar.
9. Ogretmenlerin yonetsel islerle fazla ugra~mamalanm saglarlar.
10. Sorular, sorunlar ve tartismalarla derhal ilgilenirler.

Ogretimsel liderlere iliskin mesleki ozellik ve beceriler;
1. Toplumsal olaylar hakkinda bilgi sahibidirler, guncelliklerini korurlar.
2. Ogretmenleri ogretim yontemleri konusunda ozgur birakirlar.
3. Smiflan duzenli olarak ziyaret ederler.
4. Ogretmenlere hizmet ici egitim olanaklan saglarlar,
5. Ogretmenleri kendilerini geli~tirmeleri icin gtidelerler ve kendi gizil gu9lerini
anlamalanna yardim ederler.
6. Yeni fikirleri denemeye cahsanlan desteklerler.
7. Ogretime ve ogrencilere iliskin sorunlan olan ogretmenlere yardim ederler.
8. Olumlu pekistirecler verir, yapici elestiriler yaparlar.
9. Kuramsal bilgilerini uygulamaya yansrtirlar.
10. Meslegin ahlaki kurallanna uyarlar.
11. Diger insanlann degerlerine saygi gosterirler.
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Etkili bir okulun ogretimsel lideri olan ycneticisinin orguttinu amaclanna
ulasnrabilmesi ve orguttin varligiru stlrdurebilmesi icin su niteliklere sahip olmasi gerekir
Andersen & Pigford 1987):
. Bir vizyonu olma; hedeflerin herkes tarafmdan anlasilmasi, program, ogretim ve
gerlendirmeyi koordine ederek basanyi artirmaya cahsir.
-· Vizyonu eyleme donusturme; bir takim olarak cahsir, okulun butun amaclanm ve
klentilerini vurgular .
. Destekleyici bir cevre olusturma; akademik olarak yonlendirilmis duzenli ve amach okul
iklimini tesvik eder .
. Okulda neler olup bittigini bilme; ogretmen ve ogrenciler ne yapiyorlar ve daha iyi nasil
yapabileceklerini bilir ve uygularlar.
5. Bilgili hareket etme; farkh ogretmen kisiligi, tarzi ve ogretim stratejilerinde
gerektiginde yardimci olarak devreye girerler.
Okul yoneticisi bir yonetici olmaktan 90k bir ogretimsel lider olarak okulun
amaclanm gerceklestirmeye cahsmalidir. Ogretimsel lider olan okul yoneticisi esas
gorevlerinin farkmda olmali, okulun amaclanm yorumlamali, ogretmenleri simflannda
ziyaret etmeli, onlara rehberlik yapmah, destek olmah, ogretimin kesintiye ugramamasi icin
~n1emler almali ve onlan denetleyip gelistirmelidir (Balci 1992).

2.5.

n.cn.t ARA$TIRMALAR
Bu boltimde, ogretimsel liderlik davramslan ile ilgili yapilan arastirmalar asagida

verilmistir,
Hallinger (1983) tarafmdan yapilan arasnrmada California'da San Jose kenar
mahallelerindeki on ilkokul mudurunun ogretim liderligi davramsi ile bu davramslann
orgiltsel ve bireysel degiskenlerden etkilenip etkilenmedigini belirlemek amaclanmistir.
Bunun icin kisa adi PIMRS (Principal Insructional Managemet Rating Scale) olan ve
sonradan bircok arastrrmada da kullarulan bir arac gelistirerek; okul mudtirleri, ogretmenler
ve bolge okul yoneticilerine uygulanmistir (Akt: Gumuseli, 1996).
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. Genel olarak mudurlerin egitim programi ve ogretim yonetimine ilgi dereceleri,
riteratilrdeki beklentilerden daha yuksek olmustur. Bununla beraber, belirli politikalar
uygulamalar ve davramslar bakimmdan okullar arasmda farklihklar gorulmustur.
-· Mudurlerin ogretimi denetleme ve degerlendirme gorevini yerine getirrne diizeyleri, daha
-nceki arastirmalarda belirlenenden yuksek olmustur,
2.

Mtidurlerin genellikle ogrencileri hedef kitle olarak gormedikleri; bunun icinde

~grencilerle sik iliski kurrnaya ve stlrdilrmeye 90k az caba gosterdikleri anla~1lmlstir.Bu
durumun amaclan aciklama, ogrenci basansim izleme ve varhgim hissettirrne gorevlerinde
daha ycgun olarak hissedildigi ortaya cikmistir .
. Okullann cogunun ogretim zamamm korumaya iliskin politika ve uygulamalardan yoksun
dugu; bunun aksine, mudurlerin ogretim zamarurun etkili kullarulmas1 icin simf
..• ygulamalanru izlemeye caba gosterdikleri anlasilmistir.
5. Mtidtlrlerin ogretmen cabalan ve basansim nadiren acikca destekledigi anlasilrrustir.

Bunun yerine ogretmenleri gudulemek icin onlan ozel olarak kabul etme ve sicil raporlanna
lumlu not yazma davramslanni tercih ettikleri ortaya cikmistir.
Bursahoglu (1975) tarafmdan gerceklestirilen "Egitim Ycneticisinin Yeterlilikleri"
adh arastirmadir. Arastirmarun amaci; ilkogretim okulu mudilrlerinin gostennesi gereken ve
=osterrnekte oldugu yeterliliklerin saptanmasidir. Arastirma verileri, Milli Egitim Bakanhgi
~ufetti~leri, Milli Egitim Mudurleri, ilkogretim okulu mudurleri ile bu okullann
ogretmenlerinden olusan 2688 k:isilik bir denek grubuna anket forrnu uygulanrnasi sonucunda
elde edilmistir. Bu arastirmada elde edilen en onemli bulgular; mudurlerin yuksek derecede
gostermesi gereken ve bu nedenle hizmet oncesi egitimle kazanmalan gereken yeterlilikler
olarak; yetki ve sorumluluk, okulun maddi bakimi ve liderlik davramslan bulunmustur.
Yoneticilerin dusuk derecede gostermeleri gereken ve hizmet oncesi egitimde yer almasi
zorunlu olmayan yeterlik alanlan olarak; egitim ve ogretim
'
9al1~malarmm planlanmasi,
koordinasyonu ve ara~t1rma-geli~tirrne9ah~malandir. Arastirma
,-<

sonuclan Bursahoglu tarafmdan, egitim ve okul yonetiminde boyle alanlan olusturan
yeterlihkleri gereksiz sayan sistemin ozelliklerinden kaynaklandignu ileri surmustur.
'

Turkiye'de egitim yonetimi alarunda yapilan literatilr taramasmda, dogrudan ogretim
liderligini konu alan ilk arastirma Gumuseli (1996) tarafmdan yapilrmstir. Gumtiseli
(1996)'nin,

"lstanbul

lli'ndeki

llkogretim

Okulu Mudurlerinin

Ogretim Liderligi
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rvraruslan" adli ara~tmnas1run amaci, ilkogretim okulu mudurlerinin

ogretim liderligi

irevlerini hangi derecede yerine getirdiklerini belirlemek ve bu gorevleri yerine getirirken,
mdi kisisel ozellikleri ile okulun orgutsel ozelliklerinden etkilenip etkilenmediklerini ortaya
karmak olrnustur. Arastirmamn

evrenini, istanbul lli'ndeki

602 resmi ilkogretim okulu

usturmustur. Bu okullar arasmdan 110 ilkogretim okulu omekleme alinrrustir. Arastirma
srileri; okul mudurleri ve ogretmenler olmak uzere toplam 299 denege anket uygulanmasi
mucu elde edilmistir.

Anket formunun

gelistirilmesinde,

rafmdan gelistirilen ve ogretim liderligi arastirmalannda

Hallinger

(1985) arastirmaci

sikca kullarulan kisa adi PIRMS

lan aracm kullamlmasi uygun gorulmustur. Soz konusu anket, Gumuseli (1996) tarafmdan
tirkceye cevrilmis,

Turk

Egitim

Sistemi'ne

gore ankette

duzenlemeler

yapilnustir.

.rastirmaci, PIRMS 'deki genel yapiya bagh kalarak, ogretim liderligi ile ilgili onbir temel
orev alani ve her bir gorevin ger9eklestirilmesine

yonelik toplam 70 davrams bicimi

elirlemistir. Arastirma sonuclannda mudur algilanna gore; okul mudtirleri, ogretim liderligi
orevlerinden okulun amaclanm

aciklama, varhgim hissettirme,

ogretmenleri

cahsmaya

zendirme, ogrencileri ogrenmeye-ozendirme· olmak uzere dart gorevi her zaman yaptiklan

,oru~tindedirler. Diger yandan mudurler;
egerlendirme,

egitim prograrmm

amaclan

esgudtimleme,

gelisstirme,
ogrenci

ogretimi

ilerlemesini

denetleme

izleme,

ve

ogretim

tamamm koruma, ogretmenlerin mesleki gelisimini saglama, akademik standartlan gelistirme
re uygulamadan

olusan

gorevleri

cogunlukla

yerine

getirdikleri

goru~tindedirler.

Bu

nastirmarun bulgulan, ilkogretim okulu mudurlerinin kendilerini ogretim liderligi alarunda

yeterli gorduklerini ortaya koymaktadrr. Ogretmen algilanna gore ise; okul mudurlerinin,

~ gretim liderligi gorevlerinden

okulun amaclanni

gelistirme, amaclan

aciklama, egitim

prograrmn; e~gi.idlimleme, ogretim zamamru koruma, varligim hissettirme,

ogretmenleri

ahsmaya ozendirme, akademik standartlan gelistirme ve uygulama, ogrencileri ogrenmeye
~zendirme gorevlerini

cogunlukla

yerine getirmelerine

ragmen; ogretimi

denetleme

ve

egerlendirtne, ogrenci ilerlemesini izleme ile ogretmenlerin mesleki gelisimini saglama
gorevlerini mudurlerin algiladiklanndan

daha dusuk duzeyde gerceklestirildigi

gorusunde

olduklan ortaya cikmistir.

Mtidurlerin demografik degiskenlere gore ogretim liderligi gorevlerini yerine getirme
derecelerine iljskin ogretmen algilan ile ilgili en dikkat ceken bulgu; mtidurlerin, egitim
'

programi ve ogretim konusunda katildiklan hizmet ici egitim sayisi degiskeninde olmustur.
Ogretmenler, bu egitimlere bir ya da iki kez katilan mtidurlerin hie katilmayanlara gore;
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gitim progranuni

esgudumleme,

ogrenci

ilerlemesini

izleme,

akademik

standartlan

elistirme ve uygulama ile ogrencileri ogrenmeye ozendirme gorevlerini anlamh olarak daha
uksek duzeyde yerine getirdiklerini algilarmslardrr.

Salvatore ve Lundenburg (1988), ilkokul mudtirlerinin katihmiyla durumsal liderligin
;e<;erliligini test etmistir. Arastirmaya katilan mudurlere Hershey ve Blanchard tarafmdan
~li~tirilen

durumsal

liderlik

teorisi

hakkmda

egitim

verilmis,

on-test

ve

son-test

rygulanmistir. Cahsma, mudurlerin egitimden onceki durumlarma gore il<; yilhk fazla bir
nkililige sahip olduklanru ortaya cikarmisnr. Salvatore ve Lundenburg, basta mudtirlerin
rtkililiginde farkhhk bulamamislardi. Mudurlerin basansi karsilastiklan durumlar karsismda

geliserek ii<; yil sonra kendisini gosterdi. Mudurler, en iyi liderlik stratejilerini zamana bagh
larak farkh durumlarla karsilastikca

secip kullamyorlardi.

gorevlerini yerine getirme derecelerine
ortalama puanlan

arasmda

istatistiksel

Mudurlerin ogretim liderligi

iliskin, mudtir ve ogretmen gruplannm
bakimdan

0.05 dtizeyinde

anlamh

aritmetik
farklihklar

ulunmustur (Akt: Yilmaz, 2010).

Sisman tarafmdan

1996'da

yapilan "Etkili Okul Yonetimi" konulu arastirmada;

Eskisehir ilindeki ilkogretim okullarmda gorevli mudurlerin, ogretim liderligi davramslanm
ne olcude yerine getirdikleri

belirlenmeye

cahsilrmstir.

Bu genel amaca ulasmak

icin

~ gretmen algilanna gore, okul mudurleri;
1. Okulun arnaclannm belirlenmesi ve paylasilmasi,
2. Egitim programi ve ogretim surecinin yonetimi,
3. Ogretim stireci ve ogrencilerin degerlendirilmesi,
4. Ogretmenlerin desteklenmesi ve gelistirilmcsi,
5. Duzenli ogrenme-ogretme
alan ogretim liderligi davramslanna
getirme duzeyleri,

yoneticilik

cevresinin ve ikliminin olusturulmasi, boyutlarmda yer
ne olcude sahip olup, soz konusu davranislan

kidemlerine,

okullarm

bulundugu

yerine

cevreye ve okullarm

akademik basan duzeylerine gore farkhlasip fark11la~mad1gmm belirlenmesidir. Ara~t1rman1n
evrenini, Eskisehir ilindeki ilkogretim

okullan olu~turmaktadrr. Eskisehir il merkezinde

\

toplam 28 olan ilkogretim okullarmm tumu arastmna kapsamina ahnnustir. Mudtirlerin en az
bir yildan beri ilgili okulda gorev yapmis olmalan, ogretmenlerin yeterli duzeyde gozlem
yapabilmis olmalan icin bir onkosul olarak dil~unuldugunden, bu ozellige sahip olan 18 okul
arastmna kapsamma ahnrmstir.
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Arastirmada

ogretmenlerin

algilanna

gore;

mudtirlerin

okulun

amaclannm

belirlenmesi ve paylasilmasi, egitim programi ve ogretim surecinin yonetimi, ogretim sureci
·e ogrencilerin degerlendirilmesi,

duzenli ogrenme-ogretme

cevresi

ve iklimi olusturma

· oyutlarmda yer alan davramslan cogunlukla yerine getirdikleri gorulmektedir. Diger yandan
~gretmenler; ogretmenlerin
.iderligi davranislanm

desteklenmesi

ve gelistirilmesi

boyutunda yer alan ogretim

mudurlerin ara sira yerine getirdiklerini

alg1lamaktadrrlar (Sisman

_004).

Gtimtiseli (1996) ve Sisman tarafmdan 1996'da yapilan arastirma bulgulan arasmda
benzerlikler bulunmaktadir. Her iki arastirma bulgularmm da arastirmacilar tarafmdan okul
muduru yetistirme ve gelistirmek icin hazirlanacak egitim programlannm dnzenlenmesine

katki saglayacagi dusunulmektcdir.
Polat (1997) tarafmdan "Ilkokul ve llkogretim Birinci Kademe Okullarmda Gorev
Yapan Ogretmenlerin Okul Muduruntm Ogretimsel Liderlik Rolune Iliskin Algi ve
Beklentileri" konulu, Kars ili merkezinde bulunan 14 ilkokul ile dart ilkogretim okulunun
birinci kademesinde cahsmakta olan 160 ogretmenin omeklem olarak almdigi cahsmasmda
su bulgulara ulasilmistrr:
1. Ogretmenler, mudurlerinin ogretimsel liderlik davramslanm orta duzeyde
sergilediklerini belirtmislerdir, Ogrctmen algilanmn en dii~Uk oldugu davrarus, "Okul
mudurunun omek dersler vermesi" olarak belirlenirken, en yuksek duzeyde algilanan
davrams ise "Okul icinde kendisine rahatca erisilebilme" olarak belirlenmistir .
. 2. Gene ogretmenler, kendilerinden daha yash olan ogretmenlere gore, mudurlerin
ogretimsel

liderlik

davramslanm

sergileme

derecelerini

daha

olumsuz

olarak

algilamaktadirlar. Yine kadm ogretmenlerin algilan erkeklere gore daha dusuk ve olumsuz
yondedir.
3. Ogretmenler, mudurlerinden ortanm ustunde bir duzeyde ogretimsel liderlik
beklentisi icerisindedirler. 21-30 yil arasi kideme sahip ogretmenler, kendilerinden daha az
'

kidemevsahip ogretmenlere gore daha az beklentiye sahiptirler. Ogretim liderliginin tum
boyutlarmda ogretmen algilan dustik, beklentiler ise algilara gore daha yuksektir.
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2.5.1. Yurt Dismda Yapilan Arastirmalar

Hallinger (1983; Akt:, Gumuseli 1996) tarafindan yapilan arastirmada, Califomia'da
San Jose kenar mahallesindeki on ilkokul mudurtmun ogretim liderligi davranislan ile bu
davramslann orgutsel ve bireysel degiskenlerden etkilenip etkilenmedigini belirlemeyi
amaclamisur. Bunun icin kisa adi PIRMS olan ve sonradan bircok arastirmada da kullanan
bir arac gelistirerek; okul mudurleri, ogretmenler ve bolge okul yoneticilerine uygulamistir,
Hallinger, arastirmasinda su sonuclara ulasmistir:
1. Genel olarak mtidtirlerin egitim programi ve egitim yonetimine ilgi dereceleri, literaturdeki
beklentilerden daha yuksek olmustur.Bununla beraber, belirli politikalar, uygularnalar ve
davramslar bakimindan okullar arasrnda farkhhklar gorulmustur,
2. Mudurlerin ogretimi denetleme ve degerlendirme gorevini yerine getirme duzeyleri, daha
onceki arastirmalarda belirlenenden yuksek olmustur,
3. Mtidurlerin genellikle ogrencileri hedef kitle olarak gormediklcri; bunun icin _ de
ogrencilerle sik iliski kurmaya ve surdtirmeye eek az caba gosterdikleri anlasilmistir. Bu
durumun; amaclan aciklama, ogrenci basansim izleme ve varhgmi hissettirme gorevlerinde
daha yogun olarak hissedildigi ortaya cikrrustir.
4. Okullann cogunun ogretim zamarum korumaya iliskin politika ve uygulamalardan yoksun
oldugu; bunun aksine, mudurlerin ogretim zamamnm etkin kullamlmasi icin smif
uygulamalanm izlemeye caba gosterdikleri anlasilmistir.
5. Mudurlerin; ogretmen cabalan ve basansim nadiren acik destekledigi anlasilrmstir. Bunun
yerine ogretmenleri gudulemek icin, onlan ozel olarak Kabul etme ve sicil raporlarrna olumlu
raporlar yazma davraruslanni tercih ettikleri ortaya cikrmstir.
6. Mudurlerin genel olarak ogretim liderligi gorevlerinin tumunde duzenli olarak yuksek puan
aldigi gorulmustur.
7. Mudtirlerin ogretim liderligi davramslan ile cinsiyet, yas, egitim durumu, mudurluk
deneyimi, mudurluk egitimi, bulundugu okuldaki deneyimi ve ogretmenlik deneyimi gibi
/'

bireysel ozellikleri arasmda anlamh iliskilerin olmadigi anlasilrmstir.
8. Okulun buyuklugt; ile mudurlerin ogretim liderligi davramslan arasrnda anlamh bir
iliskinin oldugu ortaya cikrmstir. Daha acik bir anlatrrnla; yapilan bu arastirmada; kucuk
31

okullann mudilrlerinin buyuk okul mtidurlerine gore egitim progranu ve ogretimin yonetimi
ile daha fazla ilgilendikleri anlasilrmstir. Buna karsin ·okulun sosyo-ekonomik yapisi, ozel
program uygulama durumu ve okul-bolge

iliskileri gibi orgutsel degi~kenlerin, mudurun

ogretim liderligi davraruslanm etkilemedigi belirlenmistir.
Bu konuyla ilgili yapilan diger bir arastirma

da Supovitz ve Poglinco (2001)

tarafmdan yapilmisur. Arastirma, ogrenciler icin bir guvenlik ag1 ve titizlikle hazirlanrms
standartlara

dayah bir mufredat prograrm vasitasiyla,

hazirlanan Amerika'mn

Tercihi Tasansi

kapsanunda

akademik basanyi

arttrrmak icin

yurutulmu~tilr. Bu cahsmada,

etkin

ogretimsel liderlerin goru~leri vasrtasiyla su sorulara cevap aranrmsnr:
(1) Ogretimsel lider olmak ne anlama gelir?
(2) Ogretimsel lider olan okul mudurleri, diger mudurlerden farkh olarak ne yapar?
(3) Zamanlanru nasil gecirirler?
-(4) Okul kulturunu nasil sekillendirirler?
(5) Konularla ilgili ne kadar bilgi sahibidirler?
(6) Okullardaki diger liderlerle nasil cahsirlar ve onlan nasil gelistirirler?
Amerika'nm

Tercihi

Tasansi;

standartlara,

mufredata,

degerlendirmelere,

diger

ogrenci islerine ve standartlara bagh bir okul reform modelidir. Bu ana tema; ogretimsel
gelisim icin kurumsal destek vurgulanarak ve okula dayah profesyonel gelisim vasitasiyla,
liderlik ve yonetim yapisiyla desteklenmistir
paylasan sekiz basanh okul mudurunun

anlatnklan,

Amerik.a'nm Tercihi liderlerine okullannda
belirlemeleri

Zamanlanm,

hikayelerini

ve deneyirnlerini

bu raporun temelini olusturmustur,

etkin ogretimsel lider olan okul mudurlerini

istenmistir. 200 okul muduru arasindan 19'u secilmistir. 19 kisilik bu grup

arasindan dokuz okul muduru rasgele secilmis olup bu cahsmaya kanlmak

icin davet

edilmistir. Gorusmeler 90-120 dakikahk olup, 2000 yihnm guz donemi ve 2001 'in bahar
donerninde olmak iizere iki kez yapilnusnr,

Mudurlerden biri gorusmeyi reddederken geri

kalan 8 mudur ile cahsmaya devam edilmistir.
Deneyirnleri iki ile onyedi yil arasi degismekte olup, ortalamasi 9 olarak saptanrmstir.
Okul ogrenci sayilan 350 ile 1500 arasmdadir. Okullann tamarm sehir merkezinde olup, gelir
seviyeleri

eek

dusuk

ogrencilerden

olusmaktadir,

Okul

mudurleriyle

yapilan

bu
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derinlemesine

gorusmelerin

disinda, bu cahsmada

iki onemli veri daha elde edilmistir,

Birincisi the Consortium for Policy Research in Education (CPRE) tarafmdan 2001 yihmn
bahar doneminde yapilan ve 200 Amerika'nm Tercihi okul mudurune uygulanan ve tasanrun
yihn degerlendirmesinin

bir parcasi olan ankettir. Ankette okul mtidtirlerine su sorular

sorulmustur:
1. Ders icerikleriyle ilgili bilgileri,
2. Simflarda gecirdikleri stireler,
3. Simfta ne yaptiklan.
200 mudurden 139'u ankete katilrms olup yuzde 70 gibi bir oran yakalanmistir. Ikinci
olarak okullardan 25 tanesi, degerlendirmenin

saha asamasi icin gelisiguzel secilip, burada

okul mudurleriyle gorii.~ulmustilr. Burada izlenen yontem ilk asamadaki yontemle ayru olup
zaman araligi daha kisa tutulmustur. Bu cahsmayla ilgili iki onemli noktaya dikkat etmek
gerekir, Birincisi;

bu cahsma

girisiminde bulunmamisnr,
unsurlan

ogretimsel

liderligi

olusturan

butun unsurlan

kapsama

9unku burada bahsedilmeyip de onemli olan ogretimsel liderlik

mutlaka mevcuttur.

Burada asil yapilrnak istenen, basanh

okul mudurlerinin

soylemlerinde yer alan strateji ve tekniklere bakarak ogretimsel liderligin temel esaslanyla
ilgili bir cerceve cizmektedir. ikincisi; bu cahsma tamamen okul mudilrlerinin gorii.~leriyle
hazirlanrms olup, okul ziyaretlerinde ve okuldaki diger isgorenlerle yapilan gorusmede farkh
fikirlerin yer aldigi saptanrmstir. Bu farklihklann

arastirmamn kapsami dismda kalmasi

sebebiyle, goru~illen mudurlerin etkin ve yuksek performansh
olmalan kabulilyle ve yaptiklan

uygulamalarm

ogretimsel lider adaylan

dogru oldugu varsaymuyla

bu cahsrna

hazrrlanmistir,
Bu cahsmada, okul mtldilrlerinin ogretimsel gelisimleri ve akademik performanslanru
artirmak icin, gun icerisindeki onceliklerini tekrar nasil duzenlemeleri konusunda yapilan
tespitte dart temel ortaya cikrmstir: Ogretimsel
sonuclanm

gozlemlemek

icin smiflarda

liderler, smiflardaki ogretimi ve bunun

daha 90k vakit gecirirler.Ogretimsel

liderler,

zamanlanm ogretim kavrami etrafmda daha etkin yonetirler.
{

Kendi bilgi dagarciklanm gelistirmelerine ragmen asil gorevleri ogretmenlerin bilgi

ve pedagojik dagarciklannm

gelisimini kolaylastirmaktir.

Ogretim, basanyi arnrmak icin
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oncelikli odak noktasidir ve ogretimsel liderler kendi gorevlerini ogretmenleri bu hedefe
ulastirmak icin bir servis saglayici olarak di.izenlerler.
Bu alanda yapilmis diger bir arastirma ise Krug tarafindan

1992'de yapilnnsnr.

Liderlik, ogretimsel iklim ve ogrenci ogrenmesiyle ilgili sonuclar arasmdaki iliskinin buyuk
olcekteki testini yapmak ve ogretimsel liderligin ve ogretirnsel iklirn ogrenci ogrenmesiyle
ilgili sonuclan nasil etkin bir sekilde tahmin ettigi ve bu etkinin smiflar arasinda ne derece
sabit kaldigi
cevresindeki

sorulanna
toplam

cevap aramak

81 dis bolgedeki

arastirmamn
okullarda,

temelini

olusturmaktadir,

okul mudtirlerinin

Chicago

ogretirnsel liderlik

davramslan, okul mudurunun ve ogretmenin ogretirnsel liderlik degerlendirmeleri arasmdaki
iliski ve okul muduru, ogretmen ve ogrencinin okulun ogretimsel iklimine verdikleri onem
arasmdaki iliskiye odaklanan buyuk capta bir cahsma yapilmistir. %74 ilkokul, % 21 ortaokul
ve %5 lise seviyesinde yapilan arastirmada 300 ogrenciden az okul oram, % 20, 300-400
arasi ogrencisi olan okul oram % 20 ve 500'un uzerinde ogrenci sayisi olan okul oram ise %
60 olarak tespit edilmistir, Lise seviyesindeki dort okuldan veri ahnmanustir. Cahsmaya 1523
ogretmen ve 9415 ogrenci dahil edilmistir. Bu cahsma yapihrken su dort soruya da dolayh
yonden cevap aranmistir: Okul mudtirlerinin,

ogretmenin

ve ogrencinin

okul iklirnine

verdikleri onem hangi noktaya kadar birbirini tekrarlamaktan ote tamamlayici durumdadir?
Ogrencilerin ogrenme seviyelerinin tahmini konusunda ogrencilerin okul iklimine verdikleri
onem, smiflar di.izeyinde nasil farkhhk gosterir'l.Ogrenci ve ogretmenlere ait verilerin sadece
okul indeksine bagli olmasi, olcum sonuclanmn

nasil guvenilir ve genellenebilir oldugunu

gosterir", Ogretmen ve ogrencilerin ogretirnsel iklirnle ilgili degerlendirilmelerine

duyulan

guven, okul mudtirlerinin kisisel raporlanni daha az kullamsh hale getirir mi?.
Arastirmada kullamlan anket, mtidurlerin kendilerine iliskin algilan ile ogretmenlerin
ogrenme iklimine iliskin algilanm belirlemek amaciyla uygulanrmstir. Arastirmamn bulgulan
genel olarak, mudurlerin ogretim lideri olarak kendilerini algilamalan

ile ogrenci basansi

arasmda olumlu yonde bir iliskisi oldugudur,
Meyer ve Macmillan (2001)'m arastirmasmda Nova Scotia'daki okul yonetimlerinde
gorev yapan veya yapmis olan 13 okul idarecisiyle Mayis-Agustos 2000'de bir seri gorusme
yapilmistir. Gorusme yapilan herkes deneyimli birer okul idarecisi olarak secilmistir, Biri
y'

dismda hepsi erkekti. Alti tanesi merkez ofis idarecisi olup uzun senelerdir idarecilik
yapmakta, alti tanesi gorusmenin yapildigi donemde okul muduru olup bunlardan ikisi y
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yildan az bir suredir gorev basmda ve biri ise okul mudur yardimcisi gorevini yfuiltilp 3 yillik
deneyime sahiptir. Gorusmeye katilanlann

hepsi kirsal kesimdeki okul yonetimlerinde yer

almaktadir, Mulakatlara katilanlann arasmda daha deneyimli olanlara, yeni idareciler secme,
hazirlama ve yonlendirme konularmda ve sistemlerdeki okul mudurlugunun gidisati hakkmda
sahip olduklan etkili roller dolayisiyla daha fazla odaklamlrrustir. Mulakat sorulan acik uclu
olup, natfualistlik arasnrma paradigmasi tarafmdan yonlendirilmisti (Lincoln ve Guba 1985).
Denzin (1989) ve Seidman (1991) tarafmdan tasarlanmis protokol ve prosedurlerden
etkilenilmistir. Okul mudtirlerinden alman cevaplar sonraki kisimlar icin yonlendirici olmak
yerine, gecmisteki

ve gunumuzdeki

yoneticiler

olarak,

yoneticilerin

idarecilikle

ilgili

goruslerini ve deneyimlerini genisletmek amaciyla konusmaya yon vermistir, Bu calismada,
okul mudurlerinin ozellikle gunluk aktivitelerindeki

oncelikleri siralamalan amaclanrmsur.

Bu cahsmadaki temel soru sudur "Deneyimlerinize

dayanarak cozmek zorunda kaldiginiz en

zor durumlan

amaci,

durumlan

tammlar

ortaya

rrusmiz?".

cikarmak

Bu sorunun

ve okul

mudurunun

olaylar karsismda

gorevlerini

tammlayan

kaygilamlan
bir katalog

olusturmaknr. Bu soruya ve bunun ardmdan gelen sorulara verilen cevaplar, mulakata katilan
okul mtidurlerini farkh yollara cekmistir, Gorusmeler basit niteleyici aynmlar kullamlarak
birbirinin aym olacak sekilde yapilmistir. Cevaplar, oncelikli olarak goz onune almmadan
katalog seklinde gruplandmlmis

olup, okul mudurlerinin cahsmalanni

belirleyen kataloglar

gelistirilmistir. Cahsmamn sonuclanna gore "Ogretimsel liderlik", mufredat ve pedagojiyle
ilgili olusturma,

teslim etme ve degerlendirmeyle

gorevler", ogretimsel

liderlikle ilgili olmayan

ilgili aktivitelere

aktiviteleri

deginirken;

icerir. Pratikte

"idari

listelenen bu

gorevler okul mudurunun, okulun ihtiyaci olan operasyonel, prosedurel ve idari teknik ve
yonlendirici destegi saglamak uzerine odaklanrr. Bu cahsma, okul liderlerinin gunluk islerini
nasil takip ettikleriyle ilgili bir cerceve cizmis ve ogretimsel liderligin farkh bir tanmumn
nasil olabilecegi konusunda daha iyi bir fikir gelistirmeye baslarmstir. Ccgu okul muduru
cahsmalan

hemen

cevap bekleyen konular

etrafinda

sekillendirmektedir.

Bu gorevler,

ogretimle veya ogretimsel gelisimle dcgrudan ilgili olmayip, ogretirnin yer aldigi baglarru
etkilemektedir.
Tartismalar daha 90k kisa donemli ogretimsel olmayan sorunlarm 96zilmil uzerine
yogunlasrms

ve uzun donem ogretimsel

cahsmalara

genel

olarak

bakildigmda;

konulara

da deginmistir,

arastirmacilar

tarafindan

Yukanda

incelenen

ilkogretim

okulu

mudurlerinin yonetici olmalarmdan kaynaklanan bazi idari gorevlerinin yamnda birtakim
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ogretimsel liderlik davranislarmin da olmasi gerektigi ve bu davramslarla ilgili olarak mevcut
durumu ortaya koymaya cahstiklan

gcrulmektedir.

Arastirmacilar tarafmdan okul

mtidurlerinin ogretimsel liderlik davranislan s1mflandmlarak boyutlar altinda toplanrmstir.
Bursahoglu (1975) veri toplama teknigi olarak anket teknigini kullandigi cahsmasi
sonucunda, okul mudurlerinin gostermesi gereken yeterlilikleri yetki ve sorurnluluk, okulun
maddi bakimi ve liderlik davranislan olarak bulmustur. Okul mtidurlerinin gosterdigi
davramslan ise egitim ve ogretim calismalaruun planlanmasi, koordinasyonu ve arastirmagelistirme cahsmalan olarak bulmustur.
Gumuseli (1996)'nin de veri toplama teknigi olarak anket teknigini kullandigi
cahsmasmda, ilkogretim okulu mudtirlerinin ogretimsel liderlik davramslanm okulun
amaclanni aciklama, okulun amaclanm gelistirme, ogretimi denetleme ve degerlendirme,
egitim programim esgudumleme, ogrenci ilerlemesini izleme, ogretim zamamni koruma,
ogretmenlerin mesleki gelisimini saglama, akademik standartlan gelistirme ve uygulama,
varhgim hissetti...rme olmak uzere 11 boyutta toplamistir.
Polat ( 1997) tarafmdan veri toplama araci olarak anket teknigini kullamldigi
cahsmasmda, ilkogretim okulu mudurlerinin ogretimsel liderlik davramslan amaclann
gelistirilmesi, ogretimin denetimi, ogretimsel iklim yaratma, ogrenci gelisiminin izlenmesi,
iletisim-ceviri ve ogretimin planlanmasi-yontem ve teknik olmak uzere alti boyutta
toplanmistir.
Supovitz ve Poglinco (2001) tarafmdan yapilan cahsmada, veri toplama teknigi olarak
hem gorusme hem de anket teknigi bir arada kullanilmistir. Gorli$melerde,Ogretimsel lider
olmak ne anlama gelir?, Ogretimsel lider olan okul mudurleri, diger mudtirlerden farkli
olarak ne yapar?,

Zamanlanm nasil gecirirler", Okul kulturunu nasil sekillendirirler",

Konularla ilgili ne kadar bilgi sahibidirler? ve Okullardaki diger liderlerle nasil calisirlar ve
onlan nasil gelistirirler? sorularma cevaplar aranrmstir. Anketlerde ise okul mudurlerine ders
icerikleri ile ilgili bilgileri, simflarda gecirdikleri stireler ve smifta ne yapnklan sorulmustur.
Meyer ve MacMillan (2001) tarafmdan yapilan ve veri toplama araci olarak gorusme
tekniginin kullanildigi cahsmada, okul mudurlerinden ozellikle gunluk aktivitelerindeki
oncelikleri siralamalan istenmistir. Arastirmacilar genel olarak ilkogretim okulu mudurlerinin
ogretirnsel liderlik davramslanni boyutlandirmada; okul amaclanm belirleme ve aciklama,
36

ogretmenlere rehberlik yapma, ogrencileri degerlendirme, ogretim surecini yonetme ve
degerlendirme ve okulda olumlu bir iklim olusturma davranislarim one cikarmislardir.
Kullandiklan veri toplama araclanndaki sorulanm da bu boyutlara yonelik davramslardan
olusturmuslardir. Cahsmalann sonucunda elde edilen sonuclannda ise okul mtidtirlerinin
ogretimsel liderlik davramslanna sahip olduklanru, uyguladiklanm ve kendilerini yeterli
gorduklerini belirttikleri, ogretmenlerin ise bazi davranislarda bu goril~lere katildiklan, bazi
davramslarda ise katilmadiklan

ortaya cikrmstir, Ogretmenlerin goruslerinin okul

mudurlerinin gortislerine gore daha olumsuz oldugu tespit edilmistir. Aynca okul
mudurlerinin kisisel ozellikleri ile okulun orgutsel ozelliklerinin de bazi davramslan
etkiledigi belirlenmistir. Ozellikle hizmet yili ile okul yeri degiskenlerinde anlamh farkhhklar
ortaya cikrmstrr.
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BOLUM3
YONTEM

Bu boltlmde arastirma modeli, evren ve omeklem, verilerin toplanmasi, c;ozfunlenmesi
Ye yorumlanmasi ile ilgili bilgilere yer verilmistir,

3.1. Arastirma Modeli

Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Yakin Dogu Universitesi Egitim
Fakultesi bunyesinde ogretmen yetistiren bolumlerde bulunan ogretmen adaylannm
gozlemlerine gore ortaogretim ve okuloncesi egitim kurumlannda yoneticilik yapan
yoneticilerin ogretimsel liderliklerini incelemeyi amaclayan betimsel nitelikte bir ara~trrmadrr.
Arasnrmada genel tarama modeli kullamlml~trr.

3.2. Cahsma Grubu

Arasnrmanm calisma grubu, 2010 - 2011 ogretim yih icerisinde

Yakm Dogu

Universitesi Egitim Fakultesi btmyesinde bulunan ve ogretmen yetistiren bolumlerde ogrenim
goren 250 ogrenciden olusmaktadir.

3.3. Verilerin <;oziimlenmesi

Calisma kapsarnma alman ogretmen adaylan tarafmdan doldurulup, geri donen
anketlerden elde edilen bilgiler, arastirmaci tarafmdan veri kodlama tablolanna tek tek
islenmis, elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortammda SPSS paket prograrnmdan
yararlanarak, frekans, yuzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA ( F-test ),
Coklu Karsilastirma istatistiksel Analiz sonuclan icin de LSD testi uygulanarak elde
edilmistir.

Arastirmada anlamlihk duzeyi .05 olarak kabul edilmistir. Ogrencilere
uygulanan anket tamamlandiktan sonra cevap kagitlan kontrol edilerek eksik ve
hatah doldurulan cevap kagitlan arastirma kapsami disma almrmstir.
3.3. Verilerin Toplanmast
3.3.1. Ol~me Araclarmm Gelistirilmest
Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ortaogretim ve okuloncesi
kurumlarda gorev yapan yoneticilerin ogretimsel liderliklerini belirlemeyi amaclayan
bir arastirmadir. Universitede ogrenim goren ve ogretmenlik uygulamasi dersi alan
ogretmen adaylanna 46

maddelik

anketler uygulannustir. Bu cahsmada

yoneticilerin ogretimsel liderliklerini belirlemek amaciyla "Ogretim Liderligi Rolleri
Olcegi" kullarulmistir. Arastirmada verileri toplamaya yonelik kullamlan olcme
araclanna iliskin bilgiler su sekildedir:
Ogretim Liderligi Olfegi: Arastirmada ogretmen adaylanmn gczlemlerine

gore ortaogretimde ve okul oncesi kurumlarda gorev yapan yoneticilerin ogretimsel
liderliklerini belirlemek amaci ile Sisman (2004)'m "Ogretim Liderligi Rolleri
Olcegi", veri toplama araci olarak kullamlmistir. Veri toplama araci kullamlmadan
Prof. Dr. Mehmet Si~man'dan gerekli izin ahnmisur.

Olcek, 5 boyuttan

olusmaktadir. Sisman, olcme aracmm ic gecerligini .92 olarak belirtmistir. Bu
cahsmada olcme aracmm ic gecerliligi .87 olarak bulunmustur.
Arastmnaya baslamadan once okul deneyimi dersi alan ve okullara staj icin
gidecek olan ogrencilerle bir toplann yapilmis ve ogrencilerden okul yoneticilerinin
gozlemlemeleri istenmistir. Arastirmaya katilan ogretmenlerden olcekte yer alan
ifadeleri puanlarken katilma duzeylerine gore isaretleme yapmalan istenmistir. Likert
tipi, 5 dereceli olan olcek icin cevap secenekleri ve degerleri asagidaki cizelgedeki
gibidir.

Ortalarna Puanlar (Katilma Duzeyi):
1,00-1,79:

<;ok az

1,80-2,59:

Az

2,60 - 3,39 : Arasira
3,40-4,19:

Cogunlukla

4,20 - 5,00 : Her Zaman

Cahsmada

ogretmen

adaylanrun

gozlem

okullarda gorev yapan ogretmenlerin anketlerimize

yapmalanm

isteme

sebebimiz

cevap vermek istememesinden

dolayi olmustur.
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BOLUM4

BULGULAR VE YORUMLAR

Arastirmanm bu bolumtinde, arastrrmamn alt problemlerine iliskin bulgular ve
yorumlar yer almaktadrr. Omeklemi olusturan ogretmen adaylanmn demografik degiskenlere
gore frekans ve yuzde degerleri, ortaogretimde gorev yapan yoneticilerin ogretimsel
yeterliligine dair gozlemlerine yonelik bulgular analiz edilerek tablolar halinde gosterilmistir.

4.1. Orneklemi Olusturan Ogretmen Adaylarmm Demografik Degiskenlere Gore
Frekans ve Yiizdeleri
Tablo 4.1. Orneklem Grubu Dagilmn

ciNsiYET

BOLUM

N

%

Kadm

153

61,2

Erkek

97

38,8

BOTE

96

36,0

Simf Ogretmenligi

50

20,0

Tilrk~e
Ogretmenligi

35

14,0

Rehberlik

20

8,0

ELT

20

8,0

Okul Oncesi
Ogretmenligi

35

14,0

Tablo 4.1 'de ogretmen adaylanmn demografik ozelliklerine iliskin frekans ve yiizde
dagihmlan verilrnistir, Ogretmen adaylanmn %61.2'si (153) kadm, %38.8 (97)'1 erkek'tir.
Evreni olusturan ogretmen adaylanmn % 36.0'si (90) BOTE, %20.0'si (50) Smif
Ogretmenligi, %14.0'u (35) Turkce 6gretmenligi, %8.0'i (35) Rehberlik Bolumu,

%8.0'i (20) Ingilizce Ogretmenligi (ELT), %14.0'u (20) Okul Oncesi Ogretmenligi bolumu
seklindedir,

Tablo 4.2. Ydneticilerin Okul Amaclarmin Belirlenmesi ve Paylasilmasi Roliine Sahip
Olma Diizeylerine Ait Betimsel istatistikler
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129

%
10.8

N
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%
2.4

N
6

%
.4

N
1

X
4.18

91

50.0

125

10.8

27

2.4

6

.4

1

4.19

.75

38.4

96

50.0

125

11.6

29

0

0

0

0

4.26

.65

kulun amaclanm
stirirken ogrencilerin
durumlanndan
lanma
kulun amaclan ile
lerin amaclannm uyumlu
ma onculnk etme
Kurul toplannlannda okulun
clanm tarnsmaya acma

27.6

69

43.6

109

18.4

46

6.8

17

3.6

9

3.84

1.01

40.8

102

49.6

124

8.8

22

.8

2

0

0

4.30

.66

45.2

113

48.0

120

5.2

13

1.2

3

.4

1

4.36

.67

gretmenlerin aym amaclara
.Uk calrsmalanm tesvik

18.0

45

24.0

60

18.8

47

19.6

49

19.6

49

3.01

1.39

31.6

79

38.4

96

16.0

40

10.0

25

4.0

10

3.83

1.10

28.4

71

37.6

94

20.8

52

8.0

20

5.2

13

3.76

1.10

40.0

100

40.4

101

13.2

33

6.0

15

.4

1

4.13

.89

kulun genel
lanm.ogretmen
.:ncilere aciklama
kuldaki herkesin, okulun
clanm paylasmasma
allik etmek
kulun amaclanm gozden
e ve gunun kosullanna
•. yeniden belirleme

gulanmaya yansitilmasma
illlik etme
Ogrenci basansi
usunda herkesin yuksek
· lentilere sahip olmasim
etme

%
34.8

N
87

34.6

%

.74
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Tablo 4.2'de, okul yoneticilerinin bu boyutta yer alan davramslanna iliskin
ortalamalan gorulmektedir. Ogretmen adaylanmn gozlemlerine gore yoneticilerin en ust
duzeyde gerceklestirdikleri davramslar, "Okulun amaclanm gozden gecirme ve gunun
kosullanna gore yeniden belirleme" (X=4.26, SS=.65), "Okulun amaclan ile derslerin
amaclanmn uyumlu olmasina onculuk etme" (X=4.30, SS=.66), "Kurul toplantilannda
okulun amaclanm tartismaya

acma"

(X=4.36,

SS=.67)'dir.

gozlemlerine gore yoneticiler yukardaki davaramslan

Ogretmen adaylanmn

"Herzaman" puan arahgmda

yapmaktadirlar, Aksoy ve Isik (2008) da yaptigi calismada en list duzeyde aym davramsm
gerceklestirildigi tespit etmistir. Sisman (2004) da cahsmasmda bu boyuttaki davramslann
"cogunlukla'' gerceklestirdigi saptannustir.
Okul yoneticilerinin gerceklestirdikleri davrams ortalamalan cogunlukla puan
araligina (3.40-4.19) dusen maddeler asagida verilmistir. "Okulun genel amaclanm.ogretmen
ogrencilere aciklama"

(X=4.18,

SS=.74), "Okuldaki

herkesin,

okulun

paylasmasina onculuk

etmek" (X=4.19, SS=.75), "Okulun amaclanm

amaclanru
gelistirirken

.

-

ogrencilerin basan durumlarmdan yararlanma" (X=3.84, SS=l.01), "Ogrencilerin mevcut
basanlanru artirmaya donuk amaclar belirleme"(X=3.83, SS=l.10), "Okulun amaclannm,
uygulanmaya yansitilmasina onculuk etme" (X=3.76, SS=l.10), "Ogrenci basansi konusunda
herkesin yuksek beklentilere sahip olmasim tesvik etme" (X=4.13, SS=.89)'dir.
Ogretmen adaylannm gozlemlerine gore yoneticilerin gerceklestirdigi davramslarda
ortalamasi arasira (2.60-3.39) puan arahgina dusen tek bir madde bulunmaktadir. Bu madde,
"Ogrctmenlerin ayni amaclara donuk cahsmalanm tesvik etme" (X=3.0l,

SS=l.39)

seklindedir. Inandi ve Ozkan (2006) yoneticilerin okulun misyonunu ogretmenlere etkili bir
sekilde iletme rolunu ara sira gerceklestirdiklerini ortaya koymustur,
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Egitim Progrann ve Ogretim Siirecinin Ydnetimi
Tablo 4.3. Ydneticilerin Egftim Programi ve Ogretim Siirecinin Ydnetimi Roliine Sahip

Olma Diizeylerine Ait Betimsel istatistikler
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Okul Miidiirii...
%

N

%

N

%
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N

X

ss

1

4.23

.81

N

%
.4

11. Okulun egitim-ogretim
cahsmalanyla ilgili yilhk faaliyet
plani hazirlama

42.4

106 42.8 107

10.8 27

3.6

9

12. Okul programmda ogrenci
ihtiyac ve beklentilerinin dikkate
almmasma onem verme

35.6

89

43.2 108

18.8 47

2.4

6

-

4.12

.79

13. Okulun I.ve II. Kademe ogretim
programlan arasmda koordinasyon
saglama

38.8

97

45.2 113

11.2 28

3.2

8

1.6 4

4.16

.86

19.2

48

25.6 64

26.0 65

18.0 45

11.~ 28

3.23

1.26

34.8

87

31.6 79

20.4 51

8.4

21

4.4 11

3.85

1.13

16. Okulda ders d1~1 sosyal, ktiltiirel,
egitsel faaliyetleri tesvik etme

40.8

102 37.2 93

20.4 51

1.6

4

- -

4.17

.80

17. Ogrencilerin derse gee kalmasmi
ve dersi bolmesini engelleme

49.2

123

10.8 27

-

-

-

4.38

.67

18. Derslerin zamamnda
baslanlmasmi ve bitirilmesini
saglama
19. Okuldaki zamanm cogunu egitim
ortamlarmda gozlem yapmak ve
ogretime anlarak gecirme

47.6

119 46.4 116

5.2 13

.8

2

34.4

86

32.0

18.8 47

9.6

24

14. Programla ilgili materyallerin
inceleme ve secimine aktif olarak
15. Simf ici ogretim zamanmm etkili
kullamlmasim saglamak icin smiflan
ziyaret etme

40.0 100

80

5.2 13

4.40

.62

3.80

1.16
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20. Anonslar ya da simftan ogrenci
cagnlmasi gibi yollarla derslerin
kesintiye ugramasmi onleme

37.6

94

38.8

97

19.6 49

3.2

8

.8

2

4.09

.87

Tablo 4. 3 'te Ogretmen adaylanmn gozlemlerine gore yoneticilerin egitim programi
ve ogretim surecinin yonetimi rolune sahip olma dtizeylerine ait betimsel istatistiklere yer
verilmistir.
Yoneticilerin

herzaman

gerceklestirdigi

davranislar;

"Derslerin

zamamnda

baslatilmasmi ve bitirilmesini saglama" (X=4.40, SS=.62), "Okulun egitim-ogretim
cahsmalanyla ilgili yilhk faaliyet plaru hazirlama" (X=4.23, SS=.81) seklindedir.

Ders

baslama ve bitis saatlerinin yonetmelikce belirlenmis olmasi, zil sesi ile bu durumun
duyurulmasi bu rolun en ust duzeyde gerceklestirilen davrams olarak algilanmasmm nedeni
olabilir. Aksoy ve Isik (2008)'m calismasmda da sonuc aym sekilde cikrmstir. Sisman (2004)
ise arastirmasmda bu boyuttaki davramslann

tamamma

iliskin agirhkh

ortalama

"cogunlukla" secenegi seklinde bulunmustur.
Yoneticilerin cogunlukla gerceklestirdigi davramslar; "Anonslar ya da simftan ogrenci
cagnlmasi gibi yollarla derslerin kesintiye ugramasim onleme" (X=4.09, SS=.87), "Okuldaki
zamamn cogunu egitim ortamlarmda gozlem yapmak ve ogretime atilarak gecirme" (X=3.80,
SS=l.16)," "Ogrencilerin derse gee kalmasmi ve dersi bolmesini engelleme" (X=4.38,
SS=.67), "Okulda ders d1~1 sosyal, kulturel, egitsel faaliyetleri tesvik etme" (X=4.17,
SS=.80), "Sunf ici ogretim zamarumn etkili kullamlmasuu saglamak icin simflan ziyaret
etme "(X=3.85, SS=l.13), "Okulun I.ve II. Kademe ogretim programlan arasmda
koordinasyon saglama" (X=4.16, SS=.86), "Okul programmda ogrenci ihtiyac ve
beklentilerinin dikkate almmasina onem verme" (X=4.12, SS=.79)'dir.
Yoneticilerin Arasira gerceklestirdigi davranis, "Programla ilgili materyallerin
inceleme ve secimine aktif olarak kanlma" (X=3.23, SS=l.26) olarak belirlenmistir.
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Ogretim Siireci ve Ogrencilerin Degerlendirilmesi;
Tablo 4.4. Ydnetlcilerin Ogretim Siireci ve Ogrencilerin Degerlendirilmesi Roliine

Sahip Olma Diizeylerine Ait Betimsel istatistikler
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ss

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

X

21. Ogrencilerin
durumlanm tartismak
icin ogretmenlerle
gorusmeler yapma

34.4

86

43.6

109

12.0

30

4.4

11

5.6

14

3.96

1.09

22. Ogretim programlan
icin ogrennenlerle
gorusme

22.0

55

40.8

102

21.2

53

8.4

21

7.6

19

3.61

1.14

23. Smav sonuclanna
gore okul programuu
gozden gecirme ce
gerektiginde degisiklikler
yapma

30.0

75

34.4

86

18.8

47

10.4 26

6.4

16

3.71

1.84

53

25.2

63

30.4

76

15.6 39

7.6

19

3.36

1.19

108 41.6

104

12.8

32

2.0

5

.4

1

4.25

.78

40.0

100

19.6

49

1.2

3

-

-

4.17

.78

21.2
24. Smav sonuclanna
gore ozel ve ilgiye
muhtac olan ogrencileri
belirleme
43.2
25. Okul ve ogrencilerin
basan durumlan
hakkmda ogrencileri
bilgilendirme
39.2
26. Okulun basan
durumunu, yazih ya da
sozlt; olarak ogretmenlere
bildirme

98

46

111

12.8

32

1.6

4

-

101 41.6

104

14.0

35

2.4

6

1.6

96

44.0

110

17.6

44

71

36.4

91

25.2

63

41.2

103

28. Simf ici gozlemler
sonrasmda ogretmenlere
onemli konulan aciklama

40.4

29. Smif ici ogretimi
degerlendirirken ogrenci
cahsmalanni da gozden
ge9irme

38.4

30. Okulla ilgili sorunlan
gorusmek uzere
ogrencilerle temas
halinde olma

28.4

27. Okul ve sinif icindeki

44.4

4.25

.73

4.16

.87

4.20

.72

3.79

1.04

davramslanyla ustun
basan gosteren
ogrencileri odullendirme
4

-

6.0

15

4.0

10

Table 4.4'te Ogretmen adaylanrun gozlemlerine gore yoneticilerin ogretim sureci ve
ogrencilerin degerlendirilmesi rolune sahip olma duzeylerine ait betimsel istatistiklere yer
verilmistir.
Yoneticilcrin herzaman gerceklestirdigi davranislar; "Ogrencilerin durumlanru
tartismak icin ogretmenlerle gorusmeler yapma" (X=3.96, SS=l.09), "Ogretim programlan
icin ogretmenlerle gorusme" (X=3.61, SS=l.14), "Sinav sonuclanna gore okul prograrrum
gozden gecirme ce gerektiginde degisiklikler yapma" (X=3.71, SS=l.18), "Okul ve smif
icindeki davramslanyla ustun basan gosteren ogrencileri odilllendirme" (X=4.25, SS=.78),
"Okulun basan durumunu, yazih ya da sozlu olarak ogretmenlere bildirme" (X=4.l 7, SS=.78),
"Simf ici ogretimi degerlendirirken ogrenci cahsmalanm da gozden gecirme" (X=4.20,
SS=.72) seklindedir.
Yoneticilerin cogunlukla gerceklestirdigi davramslar; "Okulun basan durumunu,
yazih ya da sozln olarak ogretmenlere bildirme" (X=4. l 7, SS=.78), "Simf ici gozlemler
sonrasinda ogretmenlere onemli konulan aciklama" (X=4.16, SS=.87)," "Okulla ilgili
sorunlan gorusmek uzere ogrencilerle temas halinde olma" (X=3.79, SS=l.04) seklindedir.
Yoneticilerin Arasira gerceklestirdigi davrams, "Smav sonuclanna gore ozel ve ilgiye
muhtac olan ogrencileri belirleme" (X=3 .3 6, SS=1.19) olarak belirlenmistir.
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Ogretmenlerin Desteklenmesi ve Gelistirilmesi:

Tablo 4.5. Ytineticilerin Ogretmenlerin Desteklenmesi ve Geli~tirilmesi Roliine Sahip
Olma Diizeylerine Ait Betimsel istatistikler
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40.8

102

48.8

122

10.4

26

-

-

35.6

89

41.2

103

22.8

57

.4

1

-

33.2

83

43.2

108

20.0

50

2.0

5

1.6

38.8

97

46.4

116

14.4

36

.4

1

4.23

.70

44.0

110

43.6

109

12.0

30

.4

1

4.31

.69

36. Mesleki yonden
gelisme cabasi icinde
olan (hizmet ici egitim,
lisansustu egitim
vb.kattlma

38.8

97

46.4

116

14.4

36

.4

1

-

4.23

.70

3 7. Gazete ve dergilerde
egitimle ilgili cikan
onemli yazilan
cogaltarak ogretmenlere
dagitma

41.2

103

44.4

111

12.8

32

1.6

4

-

4.25

.73

31. Ogretmenierin iist
duzeyde performans
gostermelerini tesvik
etme
32. Ustun caba ve
basanlanndan dolayi
ogretmenlerle iltifatlarda
bulunma
33. Ozel caba ve
gayretlerinden dolayi
ogretmenleri yazih olarak
tebrik etme
34. Ogretmenlerin
mesleki yonden
gelismeleri icin hizmet
ici cahsmalan diizenleme
35. Kendilerini mesleki
yonden
gelistirebilecekleri
frrsatlardan ogretmenleri
haberdar etme

4

4.30

.64

4.12

.76

4.04

.87
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rein
38.0gretmenler
konferanslar vermek icin
disindan
okul
konusmacilar cagirma

30.4

76

33.2

83

23.6

59

8.4

21

4.4

11

3.76

1.10

egitim

36.0

90

39.2

98

22.0

55

2.4

6

.4

1

4.08

.84

38.0

95

37.2

93

23.2

58

1.2

3

.4

1

4.11

.82

39.Hizmet

i9i

cahsmalannda edinilen
yeni bilgi ve becerileri
icin
paylasmak
toplantilar yapma
40. Hizmet ici egitim
cahsmalanndan edinilen
yeni bilgi ve becerilerin
smif icinde
kullamlabilmesini
destekleme

Tablo 4.5 'te Ogretrnen adaylanrun gozlemlerine gore yoneticilerin ogretmenlerin
desteklenmesi ve gelistirilmesi rolune sahip olma duzeylerine ait betimsel istatistiklere yer
verilmistir.
Yoneticilerin herzaman gerceklestirdigi davranislar; "Ogretmenlerin ust duzeyde
performans gostermelerini tesvik etme" (X=4.30, SS=.64), "Ogretmenlerin mesleki yonden
gelismeleri icin hizmet ici cahsmalan duzenlcme" (X=4.23, SS=.70), "Kendilerini mesleki
yonden gelistirebilecekleri firsatlardan ogretmenleri haberdar etme" (X=4.31, SS=.69),
"Mesleki yonden gelisme cabasi icinde olan (hizmet ici egitim, lisansustu egitim vb. katilma"
(X=4.23, SS=.70), "Gazete ve dergilerde egitimle ilgili cikan onemli yazilan cogaltarak
ogretmenlere dagitma " (X=4.25, SS=.73) seklindedir. Etkin ogretim liderlerinin temel
gostergelerinden biri ogretmenlerle iletisim sureci icerisinde bulunma digeri de mesleksel
gelisimlerini desteklemeleridir (Blase ve Blase, 2000).
Aksoy ve I~1k (2008), Can (2007), Calik ve Sehitoglu (2006), Sisman (2004) ve Celep
(2004)'in arastirmalannda da okul yoneticilerinin ogretmenleri destekleme, gelisleri icin
faaliyetler duzenleme davramslannm bu arastirmada oldugu gibi yetersiz oldugu sonuclanna
ulasilmistir. Oysa okul yoneticileri ogretmenlerle sorunlanm tartisip panel, konferans gibi
etkinliklere katilma yonunde onlan desteklemelidir (Blase ve Blase, 2000).
Yoneticilerin cogunlukla gerceklestirdigi davramslar; "Ustun caba ve basanlanndan
dolayi ogretmenlerle iltifatlarda bulunma" (X=4.12, SS=.76), "Ozel caba ve gayretlerinden
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dolayi ogretmenleri yazih olarak tebrik etme" (X=4.04, SS=.87)," "Ogretmenler icin
konferanslar vermek icin okul dismdan konusmacilar cagirma" (X=3.76, SS=l.10), "Hizmet
ici egitim cahsmalannda edinilen yeni bilgi ve becerileri paylasmak icin toplantilar yapma
"(X=4.08, SS=.84), "Hizmet ici egitim cahsmalannda edinilen yeni bilgi ve becerileri
paylasmak icin toplantilar yapma" (X=4.1 l,

SS=.82)

seklindedir. Ogretmenlerin

odullendirilmesi okul yonetiminde yer verilmesi gereken onemli konulardan biri (Wong ve
Wong, 2005) olmasma ragmen, Tonbul (2002) da odule ait olumsuz goru~lerin odulun
kendisine degil, yanhs uygulamalar tizerine oldugunu belirtmektedir.

so

Diizenli Ogrenme-Ogretme Cevresi ve Iklimi Olusturma;

Tablo 4 6. Ydneticilerin Diizenli Ogrenme-Ogretme Cevresi ve iklimi Olusturma
Roliine Sahip Olma Diizeylerine Ait Betimsel istatistikler
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Okul Mndurum ...
%
29.6

N
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41. Yonetici, ogretmen,
ogrenci ve diger personel
arasinda " takim ruhu"
olusmasma onculuk
etme.
40.4 101
42. Ustun caba ve
basanlanndan dolayi
ogretmenlerle iltifatlarda
bulunma
47.6 119
43. Etkili bir ogretim ve
ogrenme icin gerekli
duzen ve disiplini
saglama
35.2 88
44. Okulda tum
ogrencilerin
ogrenebilecegi ve basanli
olabilecegi inancmi
yerlestirmeye cahsma
47.6 119
45. Okulda ogrenci ve
ogretmenlerin zevkle
cahsabilecekleri fiziksel
ortamlar hazirlama
46. Ogretmen ve
ogrenciler arasinda
kaynasmayi saglayacak
sosyal faaliyetlere
oncaluk e_tm_e

38.0

95

ss

1.6

N
4

X
3.94

11 2.8

7

4.12

.96

.

.

4.40

.62

7

1.6

4

4.07

.88

.8

2

.

.

4.28

.77

.8

2

.8

2

4.17

.78

D/o

N
li

42.8

D/o
N
21.6
107

N
54

%
4,4

41.2

103

11.2

28

4.4

46.4

116

5.2

13

.8

2

42.8

107

17.6

44

2.8

34.4

86

17.2

43

44.0

110

16.4

41

D/o

.91
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Egitim- ogretimle
ill yeni ve farkh
rtisler ortaya atan
retmenleri destekleme.
. Birey ve gruplar
asi catismalardan
:ulun zarar gormesini
1gelleme
I Yapilacak islerle ilgili
unan ve kaynak
(111llada ogretimle ilgili
onulara onculuk verme
D. Ogrenci basansmi
rnrmak icin aile ve
evrenin okula destegini
aglama

37.2

93

36.4

91

18.8

47

5.2

49.2

123

40.0

100

10.8

27

-

39.2

98

40.8

102

12.8

32

4.4

47.6

119 46.4

116

5.2

13

.8

13 2.4

6

-

11 2.8

2

-

7

4.00

.99

4.38

.67

4.09

.97

4.40

.62

Tablo 4.6' da Ogretmen adaylanmn gozlemlerine gore yoneticilerin duzenli ogrenme5gretme cevresi ve iklimi olusturma rolune sahip olma duzeylerine ait betimsel istatistiklere
yer verilmistir,
Yoneticilerin herzaman ger9ekle~tirdigi davramslar; "Yonetici, ogretmen, ogrenci ve
diger personel arasinda " takim ruhu" olusmasina onculuk etme" (X=3.94, SS=.91) , "Etkili
bir ogretim ve ogrenme icin gerekli duzen ve disiplini saglama" (X=4.40, SS=.62), "Okulda
ogrenci

ve

ogretmenlerin

zevkle

9ah~abilecekleri

fiziksel

ortamlar

hazirlama"

(X=4.28 SS=.77) , "Birey ve gruplar arasi catismalardan okulun zarar gormesini engelleme"
(X=4.38, SS=.67), "Ogrenci basansim artirmak icin aile ve cevrenin okula destegini
saglama" (X=4.40, SS=.62) seklindedir. Takim ruhu egitim kurumlan icin yasamsal bir
oneme sahip oldugu gibi gercek bir lider, ogretmen meslektaslanyla yan yana yer almahdir
(Can, 2007). Okullarda takim cahsmasi ile karmasik gorevler basarilabilir, yeni-yaratici
fikirler uretilebilir, kaliteli hizmet sunulup, sorunlara 9ozfun bulunabilir (Elma, 2004). Caglar
(2004) yirmibirinci yuzyilda okulun olusturan ogeler arasrnda isbirligine dayali bir
koordinasyonun agirhk kazanacagim belirtmektedir.
Okulun iklimi, ogrencinin ogrenmesine etkisi acismdan oldukca onemlidir. Cunku
olumlu okul iklimine sahip bir okulda personelin destekci tutumu ve baghliklanyla amaclann
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J

gerceklesmesi daha kolaydir, Yoneticiler cikabilecek catismai ve problemleri onceden gonlp,
(Cahk, 2003). Etkili okul yoneticilerinin

uygun problem cozme tekniklerini uygulamahdirlar

temel gorev alanlanndan biri, okul-cevre iliskilerini guclendirmeye onem vermedir (Santas,
2005). Cunku okul yoneticisi okulun icinde ve dismda pek 90k insanla bireysel olarak resmi

ya da gayri resmi olarak iletisim ve etkilesim icerisinde olmak zorundadir,

Yoneticilerin cogunlukla gerceklestirdigi davramslar; "Ustun caba ve basanlanndan
dolayi ogretmenlerle iltifatlarda bulunma" (X=4.12, SS=.96), "Okulda tum ogrencilerin
ogrenebilecegi ve basanh olabilecegi inancmi yerlestirmeye cahsma" (X=4.07, SS=.88),"
"Ogretmen ve ogrenciler arasmda kaynasmayi saglayacak sosyal faaliyetlere onculuk etme"
(X=4.l 7, SS=.78), ". Egitim- ogretimle ilgili yeni ve farkh gorusler ortaya atan ogretmenleri
destekleme "(X=4.00, SS=.99), "Yapilacak islerle ilgili zaman ve kaynak ayirmada ogretimlc
ilgili konulara onculuk verme" (X=4.09, SS=.97) seklindedir.
Okul Ydneticilerinin Ogretimsel Liderliklerine Iliskin Ogretmen Adayi Gorii~lerinin
Cinsiyet Degiskenine Gore Karsilastmlmasma Iliskin Bulgular ve Yorumlan
Arastmnanm alt problemlerinden 'Okul Yoneticilerinin Ogretimsel Liderliklerine
iliskin ogretmen adayi goruslerinin, cinsiyete gore 0,05 duzeyinde anlamh bir farkhhk var
midir?' seklindedir. Probleme cevap aramak icin bagimsiz gruplar t-testi yapilmis ve gruplar
arasmda bir farkhhk olmadigi saptanrmstir.
Tablo 4.7. Okul Yoneticilerlnin Ogretimsel Liderliklerine Ydnelik Ogretmen Adayi
Gdrtislerinin Cinsiyet Degiskenlne Gore Karsilastmlmasma Iliskin Bulgular
N

Kadm

153

X

203.16

ss

df

97

203.35

Aciklama

7.32

.196

Erkek

p

248

.847

Fark

6.98

anlamsiz
P>.05

53

!

Tablo 4.7'de goruldugil gibi cinsiyeti kadm olan ogretmen adaylannm
degeri,

ortalama

(X=203.16, SS=7.32), erkek ogretmen adaylannm ortalama degeri ise (X=203.35,

SS=6.98)'dir.

Yukandan

da anlasilacagi

gibi ogretmen adaylannm

cinsiyetleri ile okul

yoneticilerinin ogretimsel liderliklerine yonelik gorusleri arasmda istatistiksel olarak anlamli
fark yoktur (t=.847, p>.05).
Okul Yoneticilertnin

Ogretimsel

Liderliklerine

Bdliim Deg;i~kenine Gore Kar~tla~tinlmasma
Arastirmanm

il9uncil

alt

ydnelik Ogretmen

Adayi Gorii~lerinin

Iliskin Bulgular ve Y orumlari

problemlerinden

'Okul

Yoneticilerinin

Ogretimsel

Liderliklerine iliskin ogretmen adayi goruslerinin ogretmen adaylarmm bolumene gore 0,05
duzeyinde anlamh bir farkhhk gostermekte midir?' seklindedir. Probleme cevap aramak icin
F test Anova

uygulanrms ve ogretmen adaylanrun bolumleri ile yoneticilerin ogretimsel

liderlikleri arasmda istatistiksel olarak anlamh fark oldugu saptanmistir.

Tablo 4.8 Okul Ydneticilerinin Ogretimsel Liderllklerine Ydnelik Ogretmen Adayi
Gorii~lerinin Bdltim Degiskenine Gore Kar~1la~tirtlmasma Iliskin Anova Sonuc;lan
N

X

ss

BOTE(Gl)

96

201.93

8.01

Snnf
(G2)0gretmenligi

50

205.78

6.39

Tiirk~e
(G3)0gretmenligi

35

205.62

6.33

Rehberlik(G4)

20

206.50

6.32

Bolum

BOLUMLER

F

p

Aciklama

P<0.05

5.716

.000

Fark anamh

Gl-G2,

Gl-G3

Gl-G4

G2-G5

ELT (GS)

20

200.15

5.99

G2-G6

G3-G5

Okul Oncesi
Ogretmenligi(G6)

35

200.48

5.27

G3-G6

G4-G5

G4-G6

Okul Yoneticilerinin Ogretimsel Liderliklerine iliskin ogretmen adayi goril~lerinde,
ogretmen adaylanrun bolumlerine gore 0,05 duzeyinde istatistiksel olarak anlamh fark
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oldugu saptanmistir. Ogretmcn adaylannm bolumlerine gore puan ortalamalan; BOTE (X =
201.93, SS=8.01),sllllf ogretmenliginin (X= 205.78, SS=6.39), turkce ogretmenliginin (X=
205.62, SS=6.33), rehberlik bolumundeki ogretmen adaylannm (X = 206.50, SS=6.32),
Ingilizce ogretmenligindeki ogretmen adaylanrun (ELT) (X= 200.15, SS=5.99), okul oncesi
ogretmen adaylanrun ise(X=200.48, SS=5.27)'dir.
Yapilan istatistiksel analizde Okul Ycneticilerinin ogretimsel liderliklerine iliskin
ogretmen adaylan goruslerinde, ogretmen adaylanrun bolumlerine gore gruplar arasmda
istatistiksel fark oldugu saptanrmstir (F=5.716, p<0.05). Gruplar arasmdaki farkm hangi
gruplar arasmda oldugunu belirlemek icin LSD testi yapilmistir.
Yapilan LSD testinde Gl-G2, Gl-G4, Gl-G3, G2-G5, G2-G6, G3-G5, G3-G6, G4G6, G4-G5 arasmda istatistiksel olarak bir fark oldugu belirlenmistir.
)
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BOLU1VI5

SONU<; VE ONERiLER

5.1. Sonuclar
Arastirma kapsamma alman ogretmen adaylanrun %61.2'si (153) kadm, %38.8 (97)'1
kek'tir.Cahsma grubunu olusturan ogretmen adaylanmn % 36.0'si (90)BOTE, %20.0'1 (50)
uuf Ogretmenligi, %14.0'ti (35) Turkce Ogretmcnligi, %8.0'i (35) Rehberlik Bolumu,
,8.0'i (20) lngilizce Ogretmenligi (ELT), %14.0'ti (20) Okul Oncesi Ogretmenligi
5ltimtindeogretmenlik uygulmasi dersi almaktadir,
Yoneticilerin ogretimsel liderlik rollerine iliskin ogretmen adayi gorusleri su
ekildedir: Yoneticilerin en yuksek duzeyde gosterdikleri davramslar, "Okul Amaclannm
elirlenmesi ve Paylasilmasi" boyutunda kurul toplantilannda okulun amaclanni tartismaya
;:ma; "Egitim Prograrm ve Ogretim Surecinin Yonetimi" boyutunda derslerin zamarunda
aslatihp bitirilmesini saglama; "Ogretim Sureci ve Ogrencilerin Degerlendirilmesi"
oyutunda simf ici ogretimi degerlendirirken ogrenci calismalanni da gozden gecirme;
)gretmenlerin Desteklenmesi ve Gelistirilmesi" boyutunda ogretmenleri list duzeyde
erformans gostermeleri icin tesvik etme ve mesleki yonden gelistirebilecekleri firsatlardan
aberdar etme; "Duzenli Ogrenme-Ogretme Cevresi ve Iklimi Olusturma" boyutunda ise
tkili bir ogretim ve ogrenme icin gerekli duzen ve disiplini saglama davramslandir.
Yoneticilerin en dusuk duzeyde gosterdikleri davranislar, "Okul Amaclannm
selirlenmesi ve Paylasilmasi" boyutunda ogretmenlerin aym amaclara donuk cahsmalanni
esvik etme; "Egitim Programi ve Ogretim Surecinin Yonetimi" boyutunda prograrnla ilgili
nateryallerin inceleme ve secimine aktif olarak katilma; "Ogretim Sureci ve Ogrencilerin
)egerlendirilmesi" boyutunda sinav sonuclanna gore ozel ve ilgiye muhtac olan ogrencileri
ielirleme; Ogretmenlerin Desteklenmesi ve Gelistirilmesi" boyutunda ogretmenlere
tonferanslar vermek icin okul dismdan konusmacilar cagirma; Duzenli Ogremne-Ogretme
;evresi ve Iklimi Olusturma" boyutunda ise egitim- ogretimle ilgili yeni ve farkh gorusler
irtaya atan ogretmenleri destekleme davramslandir.

Cinsiyet

degiskenine

gore ogretmen

adaylannin

gortislerinde

anlamh

bir fark

bulunmarmstir.
Okul Yoneticilerinin
ogretmen adaylanrun

Ogretimsel Liderliklerine iliskin ogretmen adayi gortlslerinde,

bolumlerine

gore 0,05 duzeyinde istatistiksel olarak anlamh fark

oldugu saptanrmstir. Ogretmen adaylanrun bolumlerine gore BOTE bolumunde ogretmenlik
uygulamasma giden ogrenciler ile suuf ogretmenligi ve turkce ogretmenligi bolumleri
arasmda, simf ogretmenligi ile ingilizce ogretmenligi ve okul oncesi ogretmenligi arasmda,
turkce ogretmenligi ile ingilizce ogretmenligi ve okul oncesi ogretmenligi arasmda, rehberlik
bolumu ile ingilizce ogretmenligi ve okul oncesi ogretmenligi bolumu arasmda istatistiksel
olarak anlamli bir fark oldugu belirlenmistir.
5 .2. Oneriler
Cahsmanm bu bolumtinde, oneriler sunulmaktadir.
l-Okul miidurlerinin atanmalarma esas olan yonetmelik tekrar duzenlenerek yeterlilik
alanlan ve asgari standartlar belirlenebilir. Mudurlerin yeterlilikalanlanna "Egitim yonetimi
ve denetimi" alanmda egitim almis olma kosulu aranabilir.
2- Ogretmenler ve okul mudurleri "okul yonetiminde etkili liderlik" konusunda hizmet ici
egitime tabi tutulabilir.
3- Miidurlerin demografik ozellikleri, okulun bulundugu cevre ve okullann akademik
basanlan gibi degiskenlerin de dikkate almdigi benzer bir cahsma yapilabilir,
4- Devlet ve Ozel ortaogretim kurumlarmda gorev yapan mudurlerin karsilastinlacagt benzer
bir calisma yapilabilir.
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ANKET
Degerli ogretmen adayim,
Bu anket okul stajlanmzi yaptignuz egitim kurumlarmda gorevli yoneticilerin "Ogretimsel
Liderlik Davramslanm" belirlemeye yonelik hazirlanmistir. Anketin I. Bolumunde kisisel
bilgilerinizle ilgili sorular bulunmaktadir. Liltfen size en uygun olan secenegi isaretleyiniz. Ikinci
bolumde ise ogretmenlik uygulamalanmz1 yapugimz egitim kurumlanndaki yoneticilerin
ogretimsel liderlik davramslarina iliskin maddeler bulunmaktadir. Arastirmanm istedigi sonuclara
ulasabilmesi icin sizing anketi ictenlikle cevaplamamz gerekmektedir. Yardimlanmzdan dolayi
tesekkiir ederiz.
ElifOSMA
Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu
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kul Miidiirii ...

Okulun genel
nac;laruil,ogretmen
~encilere aciklama
. Okuldaki herkesin, okulun
maclanm paylasmasina
nculuk etmek
Okulun amaclanm gozden
ve gilnlln kosullanna
re yeniden belirleme

rirm•
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. Okulun amaclanm
elistirirken ogrencilerin
asan durumlanndan
ararlanma
. Okulun amaclan ile
rslerin amaclannm uyumlu
Imasma onculuk etme
. Kurul toplantilannda okulun
maclanm tartismaya acma
. Ogretmenlerin ayru amaclara
onuk calismalanm tesvik
tme
. Ogrencilerin mevcut
asanlanm artirmaya donuk
maclar belirleme
·. Okulun amaclannm,
ygulanmaya yansitilmasina
nctiluk etme
. Ogrenci basansi
musunda herkesin yuksek
eklentilere sahip olmasmi
svik etme
1.. 0 kulun e gitim-o gretim
hsmalanyla ilgili yilhk
saliyet plam hazirlama

2. Okul programmda ogrenci
tiyac ve beklentilerinin
ik:kate ahnmasina onem
erme
3. Okulun I.ve II. Kademe
€fetim programlan arasinda
ordinasyon saglama

'4. Programla ilgili
ateryallerin inceleme ve
cimine aktif olarak katilma

5. Snnf ici ogretim zamamnm
--1<.ili kullamlmasmi saglamak
in sunflan ziyaret etme

6. Okulda ders d.1~1 sosyal,
ulturel, egitsel faaliyetleri
svik etme

7. Ogrencilerin derse gee
lmasmi ve dersi bolmesizi
gelleme
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8. Derslerin zamarunda
aslatilmasim ve bitirilmesini
aglama

9. Okuldaki zamamn cogunu
gitim ortamlannda gozlem
apmak ve cgretime atilarak
ecirme
.0. Okulla ilgili sorunlan
orusmek uzere ogrencilerle
mas halinde olma
1. Ogrencilerin durumlanm
irnsmak icin ogretmenlerle
orusmeler yapma

~. Ogretim programlan icin
igretmenlerle goril~m~

!3. Smav sonuclanna gore
ul prograrrum gozden
ecirme ce gerektiginde
egi~iklikler yapma
'4. Smav sonuclanna gore
zel ve ilgiye muhtac clan
grencileri belirleme

. mall ve ogrencilerin basan
irumlan hakkinda ogrencileri
ilgilendirme

~. Okulun basan durumunu,
zili ya da sozlu olarak
igretmenlere bildirme

7. Okul ve smif icindeki
vramslanyla ustun basan
osteren ogrencileri
dullendirme
8. Smif ici gozlemler
nrasmda ogretmenlere
nemli konulan aciklama

9. Smif ici ogretimi
egerlendirirken ogrenci
hsmalanm da gozden
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31. Ogretmenlerin ust duzeyde
performans gi:istermelerini
tesvik etme

32. Ustnn caba ve
basanlanndan dolayi
cgretmenlerle iltifatlarda
bulunma
33. Ozel caba ve
gayretlerinden dolayi
i:igretmenleri yazih olarak
tebrik etme
34. Ogretmenlerin mesleki
yonden gelismeleri icin hizmet
ici cahsmalan duzenleme

35. Kendilerini mesleki
yonden gelistirebilecekleri
firsatlardan ogretmenleri
haberdar etme
36. Mesleki yonden gelisme
cabasi icinde olan (hizmet ici
egitim, Iisansustu egitim
vb.katilma
37. Gazete ve dergilerde
egitimle ilgili cikan i:inemli
yazilan cogaltarak
ogretmenlere dagrtma
38.0gretmen!er
19m
konferanslar vermek icin okul
dismdan konusmacilar cagirma

39.Hizmet
egitim
cahsmalannda
edinilen yeni
bilgi ve becerileri paylasmak
icin toplantilar yapma
40. Hizmet ici egitim

cahsmalarmdan edinilen yeni
bilgi ve becerilerin smif icinde
kullamlabilmesini destekleme
41. Yonetici, i:igretmen,
ogrenci ve diger personel
arasmda " takim ruhu"
olusmasma onculuk etme.
42. Ustun caba ve
basanlanndan dolayi
o gretmenlerle iltifatlarda
bulunma
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43. Etkili bir ogretim ve
tigrenme icin gerekli duzen ve
disiplini saglama

44. Okulda tum ogrencilerin
ogrenebilecegi ve basanh
olabilecegi inancim
yerlestirmeye cahsma

45. Okulda ogrenci ve
ogretmenlerin zevkle
cahsabilecekleri fiziksel
ortamlar hazirlama

46. Ogretmen ve ogreaciler
arasmda kaynasmayi
saglayacak sosyal faaliyetlere
onculuk etme

47. Egitim- ogretimle ilgili
yeni ve farkh gorusler ortaya
atan ogr.etmenleri destekleme.

,rn.

Birey

ve gruplar arasi

cansmalardan okulun zarar
gormesini engelleme

49 Yapilacak islerle ilgili
zaman ve kaynak ayirmada
ogretimle ilgili konulara
onculuk verme

50. Ogrenci basansiru
arnrmak icin aile Ve cevrenin
okula destegini saglama
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EK2.
Prof. Dr. Mehmet Sismari'a ank:eti kullanmanm izni icin mail atilmis ve izin almnusnr.
Merhaba Elif Harumefendi
Ogretim Liderligi olc;egimi kullanabilirsiniz. Ba~anlar dilegiyle. Dr. Mehmet SISMAN
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