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OZET
insanlar yasayabilrnek ic;:in diger insanlarla ili$ki kurmaya muhtac;: ve rnecburlardrr. Etkili iletisim
becerilerine sahip olan kisiler fikirlerini kolayca anlatabilir ve karsismdakileri etkileyebilirler. Okul
mOdOrleri elveris!i bir itetisirn sureci ic;:erisinde okulun arnacma ve vizyonuna uygun olarak calisanlartru
y6nlendirebilir. Bu surecte yoneticilerin astlanyla kurmus olduklan iletisim bic;:imleri basan ve verimlilik
acrsrndan cok onernlidir. Bu arastrrma, K.K.T.C. t.efkosa beige okullannda qorev yapan mOdOrlerin
iletisirn becerilerinin rnudur yardimcrlan ve ogretmenler tarafindan alqrlanru deqerlendiren ve
karsilastrrmay: amac;:layan bir calismadrr. Arastrrmarun evreni t.etkosa bolqesi lise/kolej dOzeyindeki 6
okul, orneklemi ise bu okullardan olasil1ga dayali olmayan 6rnekleme yoluyla secilen mOdOr
yardrrncrlan ile ogretmenlerdir. Arastrrrnaya 22 rnudur yardtrncrsi ve 275 ogretmen katrlrrustir.
Arastirmada Korkut (1996) tarafindan geli$tirilen ve gec;:erlik ve govenirligi yapilrrus " lletisirn
Becerilerini Degerlendirme Olc;:egi" (iBD0) kullarulrmstrr. Eide edilen veriler SPSS (versiyon 13.0)
istatistik proqrarrunda degerlendirilmi$tir. Cahsrnarun gOvenilirlik katsayisi 0.964 olarak bulunrnustur.
Verilerin istatistiksel degerlendirilmesinde parametrik verilerde t-Testi ve One Way Anova,
nonparametrik verilerde ise Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullarulmrstrr. istatistikT
analizlerde anlarnhlrk dOzeyi p<0.05 olarak secilrnistir.

'

Anahtar Sozcukler: Okul Muduru, MOdOr Yardrrncrsr, Ogretmen, lletisim, lletisim Becerileri, Etkili
lletisirn

THE PERCEPTION OF THE DEPUTY HEADMASTERS AND THE TEACHERS ON
THE COMMUNICATION SKILLS OF SCHOOL PRINCIPALS
ABSTRACT
People are obliged to make contact with the others in order to live. Those who have effective
communication skills can describe their ideas and affect the others easily. As long as the principals
use their effective communication abilities, they can lead their staff according to the aim and the vision
of the school. In this process, the communication styles between the principals and the assistant
headmaster and the teachers has an important role on the success and productivity. The aim of this
study is to evaluate and compare the perceptions of the deputy headmasters and teachers towards
the communication skills of the principals of the high schools in Lefkosa. The scope of the research
includes the high schools/colleges in Lefkosa, sampling consists of deputy heads and teachers that
are chosen by non-probability simple random sample method in 6 high schools. For this purpose a 44
item questionnaire prepared by the author was used. The questionnaire is presumed to measure the
communication skills of the principals, and the items are rated from 1 through 5. 22 deputy heads and
275 teachers participate in this study. "Communication Skills Evaluation Scale (CSES) and its validity
and reliability was established by Korkut in 1996 has been used. The results are analysed by SPSS
(ver. 13.0) statistical analysis software. The reliability coefficient of the study is estimated as 0.964. For
statistical assessment, t-Test and One Way Anova are used for parametric data, Mann Whitney U and
Krukal-Wallis H are used for non-parametric data. In statistical analysis, significance level (p-value) is
chosen as p<0.05.
Key Words: Principal, Deputy Headmaster, Teacher, Communication, Communication Skills, Effective
Communication
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BOLOM I

GiRi~
Bu bolurnde, arastrrmarun konusunu olusturan problem durumu, arastirmarun
arnacr, arastrrrnarun onerni, problem curnlesl, alt problemler belirfilmis: sayrltilan ve
strurhhklan

aciklanrms:

arastrrmada

ge9en

terimler

tarurnlanarak

arastirmada

kullarnlan kisaltrnalar acrklanrnrstrr.

1.1. Problem Durumu
insanlar
olusturduklan

grup

halinde

yasayan

sosyal

hedeflerine erisebilmek

enerjileri

canlilar

olduklan

kadar

gruplan yonetecek ve hedeflerine qoturecek liderlere de ihtiyac duyan

varhklardrr. Birey kendi arzu ve ihtiyaclanndan

zorunluluqunu

nitelikli

hisseder.

azalmrs,

bir ktsrruru qerceklestirmek,

kisisel

icin bir gruba ihtiyac duyar ve grup halinde hareket etme
Yalruz insan zayrftir,

korkudan

yetenekleri

g09sOzdOr, cesaretsizdir,

buzusmus

dururndadrr.

arzu ve

insanlan

belirli

hedeflere qoturebilmek icin bu hedeflere ulasrnada onlarin saqlayacaklan kisisel arzu
ve ihtiyaclar ile cikarlann neler olduqunu takip etmek, daha sonra da bu insanlan bir
grup etrafmda toplayarak guglerini, cesaretlerini, arzu ve enerjilerini artrrmak gerekir
(Eren,2004:431 ). insanlar birlikte ve bir arada yasarnarun simna erisebilmis, birlikte
yasarnayt

cekilebilir

yakalayabilrnis

hale qetirebilrnis

ve bu yolla surekli degi!.?im ve geli!.?meyi

ustun bir varhktrr. Daima ustun olrnarun srrrtru da, egitime verdigi

onemle izah etmek rnurnkundur ( Cengiz,·1992:7).

Okul toplumlardaki bireylerin egitilmesi i~levini Ostlenen kurumlann ortak adrdrr.
Okul kontrollO bir ortarndrr. Okulda ogrenciye kazandrnlacak bilgi, beceri ve tutumlar
onceden belirlenir ve bunlar konulann uzmanlan olan ogretmenler tarat,ndan planh
bir bicirnde
kurumlan

duzenlenen

duraqan

ogretim

orqutler

yasarnlanru surdururler

faaliyetleri

degildirler.

ile ogrencilere

Amaclarma

hizmet

kazandrnhr.
edebildikleri

Egitim
surece

(Hocan, 1999:72). Orqutlerin basansi, orqutteki madde ve
1

insan

kaynaklanrun

dusuncelerinin

iyi

yonetilrnesine

bagl1d1r

(Van§,1991:131).

iyi ifade edilernediqi ya da anlasrlamadrq:

duygusunu

insanlarm,
tasrdrklanru

kesfetrnek pek zor degildir (Keenan, <;ev. Atayman, 1997:6). Bircok disiplinin kesi~tigi
noktada yer alan iletisirn surecleri, felsefe, tarih, coqrafya, psikoloji, toplum bilim,
ekonomi, siyaset bilimi, dirim bilim (biyoloji), sibernetik ya da bilissel bilimler gibi cok
degi§ik bilimlerin ilgisini cekti (Armand ve Michele Mattelart, <;ev. Zrllroqlu, 1998:7).

Toplumsal yasarrun doqasmda var olan ve orqutsel yaprnm ozunu olusturan
iletisirn: bireyler, gruplar ve orqutler arasi iliskileri arnaclayan bir olgudur. iyi liderler iyi
iletisirncidirler.

Liderler, karstlanndaki

kisi ya da gruba duygu ve dusuncelerini

acrk

olarak ifade edebilir, aym sekilde karsrsmdakinin de kendisini ifade etmesine olanak
tarur (Marriner-Tomey

Orqutsel
yonetirnin

haberlesmenin (iletisimin) onerni, orqutlerin buyurnelerine ve

qittikce

artrnasma,
orqutlerin

1996, Turkmen 1994).

daha

yerinden
toplumsal

karrnasik

yonetirn

bir qorunurn

ilkesinin

sorunlara egilmelerine

kazanmasma,

uygulanmasma,
ve orqutlerde

uzrnanlasmarun

teknolojik

qelismelere,

uyusmazlrklarm

insancil

iliskiler yonternleriyle cozurnlenrnesine son zamanlarda verilen deqere paralel olarak
gittik9e artrmstrr (Dicle, 1974:25). Krsaca, her tor organizasyon icin iletisirn, hayati bir
onerne sahiptir.
duyulan

Orqutlerin

ayakta

bilgi ve mesajlann,

iletilmesini

saqlayan

kalabilmesi

ve basanh olabilmesi

istenen uye ve birimlere,

"etkin bir iletisim sistemi"ne

icin, gerek

istenen yer ve zamanda

sahip olmalan gerekir (Paksoy,

1998:50).

Etkili bir lider, curust, ileriyi qoren, ilham veren, degi§iklikleri

destekleyen,

esitlikci, destekleyici, qoruslerin: acrk bir bicirnde ifade eden, insanlan iyi dinleyen ve
tarafsrz

deqerlendiren,

destekleyen,

baskalanrun

gucunu

uygun

bicirnde

kullanan,

quvenilir,

grubunu

gorO§lerine sayq: duyan, kendi qucunun farkmda olan,

hatalardan ders crkartabilen, etkili iletisirn ve yonetirn becerilerine sahip kisidir. Etkili
liderler kurumun her duzeyinde ortaya crkabllirler (Baltas 2001, Botsford 1997).

Orgotlerin, qunurnuzde degi§im surecine uyum saqlayabitmesinin eski liderlik
davraruslanyla rnurnkun olamayacaqrru, degi§im hrzrna en 90k donusurncu liderlerin
uyum saqlayabileceqi ileri surulrnektedir. Etkili okul arastrrmasryla on plana cikan

2

--------

-----------

ogretimsel liderlik yaklasrrm, onernini 1990'11 yrllarda donusurncu liderliqe brrakrrustrr.
(Qelik,Z.(2008).Yuksek

LisansTezi,YD0

(l.efkosa), Celik, 2001 :141,aktaran Helvaci,

2004:266).

Egitimsel

liderlik

bilgi tolumunda

farkh

boyutlar

kazanrrustir.

Cevredeki

deqisirn hrzirun okulun ogrenme hrzindan yuksek olduqu bir di.inyada, egitimsel lider
olarak okul yoneticilen yeni liderlik rolleri ve sorumluluklan yi.iklenmek zorundadrrlar
(Celik,

2000,v).

Okul

yardrrncr/kolaylastmcr,
lider

olma

mi.idi.irlerinin gi.ini.imi.izde artik

srrayla

yonetirn,

etik ve vizyon lider, degi~im yoneticisitajaru).

davraruslanru

qosterecek

yeterliklere

(Lashway, 1996;Aytag,2000;Pehlivan,Aydm,2001

sahip

olrnasi

ogretim,

donusumcu
gerekmektedir.

;$i~man,2002,Erdogan,2002,

Ozden,

1999, aktaran Helvaci,2004:266).

Egitim orqutlerinde
kadrosu ile ozdeslesebilir,

etkili bir iletislrni qerceklestirmek

icin yonetici

ogretim

gereksinime kosut olarak iletisirn kanallan olusturabilir ve

bu kanallann si.irekli olarak acik olmasrru saqlayabllir (Aydin, 1998:152). Okulu bir
ogrenme

ve yasarna

sorurnluluqu

alaru

okul rnudurune

haline

getirmek

i.izere yol gosterme

aittir. Profesyonel

bir yonetici

ve yonetme

olan mi.idi.ir, okulun

vizyonunu veya arnacrru bi.iti.in cahsanlariyla birlikte belirler (Qetin,2004:31 ).

Okulda olumlu bir orqut iklimi yaratarak amaca donuk etkinlikleri baslatrnak,
okulda ogrenci basansrru vurgulamak,
etkinliklerle

ogretim proqrarnlanru

koordine etmek gibi

okul yoneticisi. ogrenci basansma dolayll bir katkrda bulunarak (Baler,

1996:128) okulun verimini arastrrmada

etkili olrnaktadrr. <;agda~ okul, ogretmen,

ogrenci ve diger calisanlann mutluluk duyarak ya~ad1g1 bir orqut kavramma sahiptir.
Egitim yonetici,
dururnundadrr

boyle bir kavrarnm yarattlrnasi

icin kendisini gorevli kabul etmek

(Ozden, 1998:176). Egitim yonetirninin, egitim sorunlan ile doqrudan

olmasa bile dolayh ilgisi vardrr. Nitekim okullarm basansrzhquun

faturasi oncelikle

okul mi.idi.irlerine crkanldrqrru biliyoruz. Bir yoneticide bulunmasi gereken yeterlikten
birisi de insan iliskileri yeterliqidir (Eren, 1984:371 ).

Diger taraftan isletme yonetirn ve organizasyonlannda
ve

geli~meler

beraberinde

yonetici

qetirmistir.

fonksiyonlarmda

da

bir takrrn

yasanan hrzh degi~me
degi~im

ve

qetisirnleri

Bu degi~im ve qelisirnin ya~and1g1 onernli bir husus da

3

y6neticinin

becerileriyle

ilgilidir. Nitekim geleneksel orqutlerdekl yonetrcnenn teorik

beceriler tasunasi hususu on planda iken artik c;agda~ orqutlerde bunun yerini iletisirn
becerisi alrrustrr (Demir, 1999:81 ). Ybneticilerin, gerek iletisim araclanndan yeterince
yararlanmamasr,

gerek iletislrn araclanru orqute ozgu bicirnde kullanmarnasr; orqutte

iletisirn zay1fllgina yol acrnakta ve orqutu amaclanndan
aratmaktadir

(Karakoc,

uzaklastiracak

sorunlar

Kurgu Dergisi, Say1:8, 1990:181-201 ). Krsacasi iletisirnden

soz edebilmek icin ortak bir platformda bulusrnaya gerek vardrr. Bu ortak plattorrnda
en az iki kisi, ortak paylasrrn icinde llefisirn' surdurebilir (Baltas, 1999:21 ).

Egitim orqutlerinin yapi ve havasmda, informal iletisimin rolu daha bnemlidir.
Bu bakrrndan, okul yoneticisi kisiler ve gruplar arasi iletisimi dikkatle izlemelidir. Bunu
yapabilmesi sosyal psikoloji, grup dinarnig: ve grup davrarusi gibi alanlarda bilgili ve
becerili olrnasiru gerektirir. Okul icinde ve drsmdaki iletisirn cernber ve akrmlanna
yabanci kalan yonetici, iletisirnden once ve sonra gelen diger yonetirn sureclerini

qercekfestirmekte ya zorluk cekecek, ya da basansizhqa ugrayacakt1r (Bursahoqlu,
Ankara,1998:113).

2000'1i yillara girerken her zamandan cok egitimin kalitesini qundernde tutma
zorunluluqu

vardrr. Cunku yanrun toplumu "bilgi 9ag1 insaru'ndan

toplumu olacaktrr. Bu surecte egitim olgusuna her zamankinden

olusacak,

bilgi

daha fazla deqer

verilmesi gerekecektir. Oyleyse yanrun okullan bilgi 9ag1 insaruru yetistirecek nitelikte,
ogrenen orqutler olmak zorundadir.

Ogrenen orqutlerin yoneticileri,

etkilesirne girerek okul iklimini geli~tirdigi gibi, ogretmenin

ogretmenlerle

yeterlik duyqulanru

da

olumlu yonde etkileyerek (Baler, 1996: 128) okulun verirnliliqini art, rrnayi temel qorev
bilmeyi ogrenmekle vukumludurler.

Egitim sistemi,

uzman (profesyonel)

kadrolarin

yonetiminde,

daha verimli

olabilir. Cunku, 'okul ne ise rnudur o, mudur ne ise okul da odur' (Aydin, 1995:23).

K.K.T.C.

M.E.K.Bakanl191 21.Yuzyila

Okul yonetirni ve organizasyonu

konusunda

yoneticllerln

arasmda

dusuncelerini

secirninin

oncelikleri

yazih ve sozlu olarak

Girerken

Egitim Stratejileri

Plaru'nda:

yetisrnis, deneyimli ve lider 6zellikli
olduqunu

acrk, doqru,

belirtmis: okul yoneticilerini,
ve etkili bir sekilde

anlatan,

baskalanru dinleyip onlarla sagl1kl1 iletisirn kurmaya onem veren, calisanlarm

i~ ve
4
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bireysel sorunlanrn

alqilarnayr,

anlarnayi

ve cozrneyi, calisanlar

arasinda

aymrn

yapmamay,, tarafsrz ve adil davranrnayi arnaclayan, ogretmen ve ogrencileri ortak
edeflere ulasrna konusunda destekleyen, onlan yonlendiren, onlarla takrrn cahsmasi
yapabilen kisiler olarak kabul etrnistirt K.K.T.C. M.E.K.B. 21.Ylizyila Girerken Egitim
Stratejileri Plan,, 1999-2000:iii,2,3).

Sosyal bir varhk olarak insan, yasamm her noktasmda baskalari ile birlikte
yasarnak, calismak, buna bagl1 olarak iletisirn becerilerini geli§tirmek durumundadrr.
Egitim orqutlerinin, surekli qelisrnekte olan sosyal bir topluluk olduqundan hareketle,
bu orqutlerde

rnudurlerin yardrrncrlan ve ogretmenleriyle

kurduklan iletisime iliskin

mudur yardrmcilan ve ogretmen alqilan onern kazanmaktadir.

1.2. Arastrrmanm Amaci
Bu arastrrrnanm arnaci orta ogretimin ikinci kademesindeki
rnudurlerinin

iletisirn becerilerini rnudur yardrmcrs: ve

karsrlastrrrnah

olarak

deqerlendirrnek,

ogretmenleriyle

kurduklan

ileti§im

okul

becerilerinin

(lise/kolej) okul

6gretmen alqilan acismdan

mudurlerinin,

yardrrncilan

ne

olduquru,

dlizeyde

ve
ortaya

cikarmaktrr.

Bu genel amac,

qerceklesttrmek

uzere 44 maddelik

anket

ile a§ag1daki

sorulara cevap aranrmstir:

1)

Okul

mudurlerlnln

iletislrn

becerilerine

iliskin

rnudur

yardrrncrtan

ile

iletisirn

becerilerine

iliskin

rnudur

yardimcuan

ile

rnudur

yardimcuan

ile

ogretmenlerin alqrlan nasiknr?
2)

Okul

mudurlerlnln

ogretmenlerin alqrlan arasinda anlarnh bir farkhlik var rrudrr?
3)

Okul

rnudurlerinin

iletisim

becerilerine

illskln

ogretmenlerin

alqrlan, rnudur yardrrncrlan ile ogretmenlerin; cinsiyetlerine, yaslanna,

branslanna,

kidernlerine ve bulunduklan

okuldaki hizmet slirelerine

gore anlamh

tarklilrk g6stermekte midir?

5
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Arastrrrnada, K.K.T.C. Milli Egitirn ve KOltur Bakanl191 G.0.6.D.'ne bagl1
BOlent Ecevit Anadolu Lisesi, l.efkosa Turk Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Turk
Maarif Koleji, 6zel Yakrn Dogu Koleji ve 6zel Levent Koleji olmak uzere Lefkosa
ilgesinde toplam 6 okulda g6rev yapan mOdOrleriniletisirn becerilerinin, bulunduklan
okullardaki 'rnudur yardtrncrst' ile 'ogretmen' boyutlannda incelenmesi hedeflenrnistir.

1.3. Arastrrrnamn Onemi
Gefismis egitim sistemlerinde okul y6neticisinden, y6neticisi olduqu egitim
kurumlannda saqlrkh iletisirn kurarak calrsanlanrun uygulamalanna ili§kin duygu ve
dusuncelerini almasi ve iletisirnin temel tas: olan doqru alqtlamarun qerceklesmesi
beklenmektedir.

"lletisirnin saqlanabilmesi ic;in iletilen mesajlarm alqtlanrnasi gerekmektedir. Bu
sebeple, alqrlarnarun ilefisirn si..irecindeen onemli unsur olduqu soylenebilir. insanlar
arasi tum iliskilerin olusrnasmda rol oynayan ve iletisirnin anlam ve yorumlarnastru
deqistiren, insanlann alqrlarna di..izenleridir"(Ozqit, $., 1991 ).
Okulda verilen egitim-ogretimin verimli olabilmesi, okul mOdOrleri ile mOdOr
yardimcrlan ve ogretmenler arasmdaki saqlikh insan iliskilen ile yakmdan iliskilidir
(Acrkalm, 1994: 241 ). Bu saqlrkh ili§kilerin geli§tirilmesinde okul yoneticisinin lletisirn
becerileri buyuk 6nem kazanmaktadrr Ozellikle; gelecege yon verecek insanlann
davraruslanru bicirnlendirrnek yoluyla, toplumu derinden etkileyen ogretmenlerin, yani
davrarus mi..ihendislerininqorev yaptrklan okullardaki mudurlerin iletisirn becerilerinin
rnudur yardrmcrlan ve ogretmenler tarafrndan alqrlanmasmm arastmlrnasi, bugi..in
tarurnlarnakta gi..i9li..ik cektiqimiz egitim sistemimizin mevcut belirsizliqini bir olcude
azaltacak bilgiler saqlayacaq: dusunulrnektedir.

Arastrrmarun, sonraki cahsrnalara kaynakllk etmesi ve okul rnudurleri ile
yardimc.lan ve ogretmenleri arasmdaki iletisirnin nasil etkin kilmacaq: gibi konularda
katki saqlarnast beklenmektedir.

6

1.4. Problem Cumlesi

Okul rnudurlerinin iletisirn becerilerine iliskin karsrlastrrrnah rnudur yardrmcist
ve ogretmen alqrlan nelerdir?

1.4.1. Alt Problemler

Arastirmada,

bu temel arnac cercevesinde

K.K.T.C. M.E.K.B. Genel Orta

Ogretim Dairesi'ne bagll Turk Maarif Koleji, Bulent Ecevit Anadolu Lisesi, l.efkosa
Turk Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ile ozel Yakrn Dogu Koleji ve Levent Koleji'nde
a~ag1daki sorulara yarut aranrrustrr:

1) Okul mi..idi..irlerininiletisirn becerilerine iliskin rnudur yardrrncilan ile ogretmenlerin

alqrlan nasrldrr?

2) Okul mudurlerinin iletisirn becerilerine iliskin rnudur yardrrncrlan ile ogretmenlerin
alqrlan arasmda anlamll bir farkhlik var mrdtr?

3) Okul mi..idi..irlerininiletisirn becerilerine iliskin rnudur yardrrncrlan ile ogretmenlerin
alqrlan, mudur yardrrncrlan ile ogretmenlerin;
a) cinsiyetlerine,
b) yaslarina,
c) branslanna,

d) krdernlerine,
e) bulunduklan okuldaki hizmet surelerine gore anlarnh farkhhk qostermekte
midir?

1.5. Sayrltrlar

1. Bu arastrrmada

mudur yardrmcrlan

ve ogretmenlerin

anket sorularma

samimi cevap verdikleri kabul edilrnistir.
2. Anket sorulari, okul rnudurlertnln iletisirn becerilerini belirlemede yeterlidir.
7
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1.6. Tarumlar
formal etki

yazih veya belirgin beklentiler

informal etki

yazrh olmayan veya ima edilen beklentiler

lid er

stratejik gorme yeteneqi ve ikna etme becerilerine sahip
orqut bas:

model

yapr, kalip veya bir diyagramla gosterme; bir kavramsal
model bazen bir dusunrne ekolu veya qeleneqi

olarak

betimlenir.
rol

gorev veya konuma iliskin orqutlenrnis davrarus
kurneleri

stratejik vizyon

bir kisinin istenen bir hedefe erismesi icin tasarladrqi
planll yaklasrrmn zihinsel imgesi

yeterlik

belli bir qorevi veya rolu yerine getirmek icin gerekli beceri
ve yetenek

yonetici {manager)

orqutun isleyisi ile ilgili karar verme yetkisine sahip
yoneticisi

yonetici{administrator)

tekduze i!?leri yerine getiren ergot qorev'isi

okul muduru

okul yoneticlsi

K.K.T.C.
M.E.K.B.
G.0.0.D.

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Genel Orta Ogretim Dairesi

Alg1

Okul

Milli Egitim ve Kultur Bakanhq:

rnudurlerinin

iletisirn

becerilerine

iliskin

rnudur

yardrrncrs: ve ogretmen qorusleri
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1. 7. Smrrhlrklar

1. Arastrrrna 2008 -2009 Egitim ve Ogretim Y,11 ile sirurhdrr.

2. Arastrrma

K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur Bakanhq: G.0.6.D.'ne bagl,

efkosa'da faliyet gosteren Turk Maarif Koleji, Bulent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkosa
-rk Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ile 6zel Yakrn Doqu Koleji ve Levent Koleji ile
srrurhdrr.

3. Arastrrrnada veriler 'Okul MOdOrlerinin lletisim Becerilerine lliskin Mudur
Yardtrncrlan ve Ogretmenlerin Alqilan' ile ilgili 44 soruluk anket ile srrurhdrr.

4. Arastrrma, Lefkosa Bolqesi'nde 3 duz lise, 1 kolej ve 2 ozel kolej olmak
uzere toplam 6 lise dOzeyindeki okulda qorev yapan 25 rnudur yardrrncrst ve 515
ogretmen arasrndan rastgele secilrnis olan 22 mudur yardrrncrsi ile 275 ogretmenle

srrurhdrr.
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BOLOIVI II

KURAMSAL CERCEVE VE iLGiLi ARA$TIRMALAR

2.1. Okul Muduru - Liderlik ili~kisi
Tarih

boyunca

yonlendirilrnislerdir.

insanlar

birilerini

yonlendirrnis

ve

baskalan

bir ts icin bir araya

c;cmku sosyal bir varllk olan, herhangi

geldiginde

biri

yonlendiren,

digeri

qunurnuze

kadar hayatrrruzda

yonlendirilen

olmaktadrr.

hep bizleri yonlendirenler,

tarafindan

ilk

insandan

beri

yani liderler olmustur.

liderlik tarihin her devrinde vardi, hiyerarsik bir doqas: olan insarun gelecekte de
liderden vazqecrneyeceqini
olarak

soylernek yanhs olmayacaktir.

qerceklestirerneyeceqi

baskrsi

altrnda

bulunan

qerceklestirrneye

ihtiyac ve crkarlanru,
insanlarla

bir

araya

insan her zaman kisisel

benzer
gelip

ihtivac ve crkarlarm
bir

grup

olusturarak

cahsrnaktadrr (Eren, 2004: 431).

Okul Mudurlugunun

temel

amacr, basan

ile qelisim

saqlarnak

ve butun

ogrencilere yuksek nitelikli ogretim ve yuksek basan standartlan sunmak arnacryla bir
okul ic;in profesyonel

liderlik yapmak

(Office of Standards

in Education,

Egitim

Standartlan Burosu.Caqdas Egitim Dergisi, Mayrs 1997).

Bell'e gore butun
Sayfalar, 1999:22).
ogrencilerinden

okullar icin tek bir liderlik ve yoneticilik modeli vardnf'r'esil

Butun

okullann

arnaclan

ve

hedefleri

buyuk beklentileri olan, ogretme-ogrenmeye

olan,

personel

ve

odaklanrrus, performans

geli§imini takip eden ve personelini elinden gelenin en iyisini yapmasi icin motive
eden bir lidere ihtiyaci vardrr. En iyi rnudurler isletme alam dahil butun sektorlerde en
iyi liderlerdir. (Journal of lnservice Education.Hizmetici

Liderlik
bulunrnaktadrr.

tarzrmn

okul

rnudurunun

Egitim Dergisi, 2000:480).

yoneticiliqi

uzerinde

onernf

etkisi

Liderlik tarzt konusunda yazi yazan yazarlann 9ogu tarzrn, birseyi

yapma bicirninin

liderligin onernli bir boyutu olduqu konusunda

anlasrnaktadrrlar.

Aynca, liderlerin bu kavrarmn farkmda olmalan gerektigi konusunda da ayrn goru~u
paylasrnaktadrrlar.

Fakat bundan

baska anlastiklan

seyler 90k azdrr. Uzmanlar
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· lerlik tarzirun temel bgeleri hakkrnda farkll gbrli~lere sahiptirler.Orneqin,

bir lider

tarziru degi~tirebilir mi deqistirernez mi ve kisilik ozelliklerinin stil uzermde etkileri var
1

(Smith & Piele, 1989) konulannda farkll qorusler bulunrnaktadrr.

Mazzarella ve Smith (1989) arastrrmacrlar tarafrndan qelietirilen liderlik tarzi
urarnlanrun bir karstlastrrmasuu geli~tirmi~tir:

Bu yazarlann kuramlan karsrlastrrrna

boyutlan karar verme, isqorenlerle ilgili lider alg1s1, gbrev ve insan iliskileri, yenilik ve
isk alrnadrr.

Yonetirn, en yalrn tarurruyla insan yasarruna deqer katma isldlr, Liderden bu
atma degeri ortaya cikarmada
mevcut duzeni surdurrne

bnderlik etmesi beklenir. Katma deger olusturrna,

veya kurumsal arnaclar

pahasrna

yonetirnin varliqm:

korurnast degildir. Bu bakrrndan, liderligi "kultur olusturrna, deqer yaratma ve zihin
degi~tirme"

olarak tarumlayanlar

111 ). Benzer

s e kild e okul

nitelendirilebilmesi,
deqerlerini.

olrnustur (Selznick,
gevresindeki

1957; Akt.: Fairholm,

bir von e ticinin

lid er olarak

bir grup insaru ortak bir hedefe ybneltirken,

beklentilerini

1998:

onlarrn

ve duyqularrru da dikkate alan bir vizyon saqlarnasrdrr"

(Karip, 1998: 445).

Parasal

uyancrlarm ya da yasal yaptrnrnlarm anlam yaratmada yetersiz

kald191 durumlarda, yuksek bir amaca hizmet ederek ruhsal doyuma ulasan-ulastrran
ender kisiler "ruhsal" veya "moral" liderler olarak arulrnaktadrr
Greenfield, 2004).
(transactional)

Donusturucu

liderlik

onernli

Burns (1978:4)

tutkulan

hitap eder. Bu liderlikten
bir sosyal

degi~imin

ve deqerlerinden

kasrt izleyenlerin

ortaya konmasrdrr".

egitimsel

izleyenlerin temel

kbken altr ve sonucta bunlara

ozqun gereksinimlerini
Ahlaki

liderlik

moral liderlikle ilgili olarak su

saptarnayi yaprnaktadrr: "moral liderlik her zaman,

istekleri, gereksinimleri,

1996;

(transformational) liderlikle aksiyoner-yurutucu

aras mdaki farkl1l191 tarurnlayarak

literaturune oncu katkilar yapan

(Fairholm,

(moral) degerlerle

tatmin edecek
liderligin,

bu

baqlarnda, ruhsal liderlik niteliklerini de bir olcude kapsadrq: soylenebilir. Egitim ve bir
6rgut olarak okul, temelde

ahlaki deqerlere

dayanan sistemlerdir

(Green, 1984;

Foster, 1986; Starratt, 1991; Hodgkinson, 1991).

Ogretim liderligi icin temel ilkeleri belirleyen ABD'deki ISSLC konsorsiyumu, ortaya
11

oydupu alti temel kriter arasrnda "inane" ve "deqerier!" de dikkate almaktadrr {Turan
ve Sisman, 2000:78).

Bu nedenle egitim-okul yoneticlslnln

veya liderlerinin ahlaki

yeterlilikleri kabul edilebilir duzeyin i..izerinde olmak zorundadrr. Bilissel yetilerini (ak1lzeka)

ve

bilgilerini

kullanabilmesi,

ise

kosarken

duygusal,

ruhsal

(ahlaki)

kapasitesini

de

bir yonetictyl bilge liderliqe tasiyabilir. Cunku bilgelik, bilgi ve ahlak

sahibi olmak anlamlarrnr tasirnaktadrr

(SamT, 1985:124). Bu tanrma uygun olacak

sekilde Covey (2005:172), bilgeligi quven cercevesinde karakter (durustluk, olgunluk,
bolluk bilinci) ve yeterliligin (teknik, kavramsal, karsihkl: baqrrnhhk) bileskesi olarak
gorur.

2.2. Egitim Yonetiml ve Liderlik ili~kisi
Egitim yonetimi, egitimle ilgili kurulus ve okullarrn arnaclanna

ulasabilrneleri

igin insan, para, arac-qereclerin en etkili ve verimli bir bicirnde yerlestirllrnesini ya da
kullanrlmasrnr inceleyen bir bilim dahdir. Egitim yonetimi yonetirn biliminin bir dalrdrr.
Yoneticilikle ilgili genel kavramlarrnr yonetirn biliminden, ozel kavramlarrnr da kendi
alanrndaki

yonetirn

uygulamalarrndan

alrr. Egitim yonetirni

bir toplumun

egitim

ihtiyaclanru karsrlarnak amacryla olusturulan egitim sisteminin ve egitim sisteminde
yer alan butun orqutlerin yonetirnini kapsarnaktadrr. Okul yonetirni, egitim yonetiminin
daha sirurh bir alanda ( bir egitim kurumunda) uygulanmasrdrr (llgar, 2005:14).

Yonetirn, 'Orqut arnaclanrun etkili ve verimli olarak gerc;;ekle~tirilmesi arnacryla,
planlama, orqutleme, yurutrne, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarrna iliskin kavram,
ilke, teori,

model

uygulanmasryla

ve tekniklerin

sistematik

ve

bilincli

bir blclrnde,

maharetle

ilgili faaliyetlerin turnu' olarak tanrmlanabilir. Yonetirn, bir uygulama

ve sanattrr. Yonetim uygulamalarrnrn toplumsal yasarn kadar eski olmasi nedeniyle
sanatlarrn

en eskisi; yonetirnin onerni ve evrensilliq'

nedeniyle de sanatlarrn en

yenisidir (llgar, 2005:35,36).

Yonetirnde oldukca srk kullanrlan iki kavram yonetici ve lider kavrarnlandrr ve
bu iki kavram genellikle esanlamh olarak kullarulrnaktadrr.
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Oysa liderligi yoneticilikle esanlarnh olarak kullanmak son derece yanhstrr.
Uzun bir sure liderlikle yoneticillk kavramlan ozdeslestirilrnis olduqundan 1930'1u
yrllara kadar liderlik konusuna fazla onem verilmernistir. Zamanla astlarin Ostler
arafmdan verilen emirleri yerine getirmemesi sorunu bnem kazanrnca liderlik konusu
qunderne gelmi~tir. 1938'de C. I.Bernard liderligi 'Bir ust'un astlanrun davraruslanru
etkilemesi ve astlanru belli bir faaliyeti yapmaya ikna edebilme yeteneqi' olarak
tarumlamrstrr. Bu

tarurnlarna otoriteler tarafmdan genelde kabul qoren bir

tarumlarnadrr.

Lideri lider yapan genelde onu izleyenlerin varhqrdu. Bireylerin kendileri
dismda

birinin

zorlamasiyla

belli

bir

bicirnde

davranmalan

soz

konusu

olamayacaqrndan, esas clan bireylerin veya grup uyelerinin kapah veya acrk olarak
soz konusu etki iliskisini kabul etmeleridir. Gercekte, lideri izleyenler, liderin kendi
adlarma, kendi haklan olan karar verme yetkisini baqtrnsizca kullanrnasrna izin
vermektedirler (llgar, 2005:57).

Liderler olrnadikca orqutlerin bir insan ve makina y1gin1ndanfark: kalmaz.
Liderlik bir grubu bir araya getiren ve arnaclara doqru quduleyen insan etmenidir.
Belirli arnaclan qerceklestirrnek icin diger kisileri etkileme sureci olarak tarumlanan
liderlikte 6nemli clan etkileme olayidrr (llgar, 2005:57).

l.iderliqi: dogal lider ve orqutsel lider olarak ikiye ayrrmak rnumkundur. Dcqal
lider bir orqutte bir grup insarun icinden, o grubun ortarruna bagl1 olarak ortaya cikan
ve grup uyelerince liderlik rnakarruna getirilen kisidir. Orqutsel liderlik; Atanrrus
ybneticilik ile liderligin birlesrnesi geregi orqutsel liderlik kavrarruru ortaya crkarinr.
Atamayla liderlik gbrevine qetirilrnis bir kimsenin lider olmasi zordur ancak irnkansrz
deqildir (llgar, 2005:57-58).

Liderlik, bireyler tarafindan qerceklestirilen ve diger bireylerin ortaklasa
yaratrlan vizyona donuk olarak bir araya gelmesini, istekli ve coskulu olarak hedefleri
benimsemesini ve bu hedeflerin qerceklesebilmesi icin quclenerek butun varhklan ile
katkida bulunmasiru saqlayan enerjik bir surectir. (Merih, 2002:1).
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Gross ve Schichman'a gore liderlik, bir grup insaru etrafmda toplayabilme ve
u amaclan qerceklestirmek icin onlan harekete gegirme, bilgi, yetenek ve yetkilerin
oplarmdrr. Liderler, kisilikleri, uygulamalan, tutumlan, felsefeleri ve davraruslan ile
argot uyelerine rol modelligi yaparlar. "Lider, insanlan bir arnac pesinde birlestirebilen
isidir".

Yonetici: Baskalanrun koyduqu hedefleri gergekle~tirmeye hizmet eder. Kendi
amaclanru kendisi koyar. Baskalan tarafmdan yonetime getirilir. lcinde bulunduqu
grup tarafindan secilir. Gucunu kanun, prosedur gibi bicirnsel yaprlardan ahr. Gucunu
kendinden ve icinde bulunduqu gruptan ahr.

Yonetici agac1 dusunur: liderin bakis a91s1 daha qenisfir, o ormaru dusunur.
Liderin yoneticiye gore olaylan daha kapsarnh dusunup bir butun olarak alg1lad191n1
soyleyebillrlz (<;elik, 2000:2).

Orqutler, basmda bulunan bir yonetici ya da lider tarafmdan orqutun arnaclan
doqrultusunda yonetilirler. Yoneticinin yonetirn bilgi ve becerisi orgutun yasamastrn
ve geli~imini, degi~ikliklere uyumunu, verimliliqini etkilemektedir. Aynca, yoneticilerin
yonetirn becerilerinin yarusrra orqutsel ender (lider) olmalan da varsayrlmaktadir
(Erkus, 1997.8).

Yonetici ve liderin ortak ozelliqi, ikisinin de baskalanru yonlendirrne cabasmda
bulunrnasrdrr. iki kavrarrun birbirinden ayrild1g1 nokta ise kullandrklan araclardrr.

Yonetici yetkisini, astlanru arnaclara dcqru yonlendirrnek icin kullarur. Yetki;
baskalanru arnaclar dcqrultusunda yonlendirme, emir verme ve karsihqrnda itaat
bekleme hakkidrr.
, Lider ise, gucunOI izleyicilerini yonetrne yeteneqini kullarur. Yani yonetici, yetki;
lider gug sahibidir. Lider, liderligini surdurebilrnek icin, izleyicilerinin amaclarina
hizmet etmek dururnundadrr. Her yoneticinin astlanru arnaclara yonlendirrnek igin
yasal yetkisinin yarunda yeteneqmin de olmasi ararur. Bu durumda yoneticihk ile
liderlik ozellikleri ayru kiside toplanrrustir. Lider kavrarru, gen;ek anlarrn ile
kullaruldrqrnda ortada yasal bir yetki yoktur. Liderin yasal bir pozisyona gelerek
14

yonetrne hakkmi elde etmesi "liderliqin kururnsallasmast sureci" olarak ifade edilebilir.
Orqutlerde

artik hrzla lider tipi davraruslar tercih

y6netilmek

istememekte

ve kendilerine

edilmektedir.

yol g6sterilmesini

insanlar artrk

beklemektedir

(Ozalp-

Koparal- Berberoplu, 1996: 122-123).

Lider ve y6netici arasrndaki fark: Liderlik ve yoneticilik kavramlan bir birine
yakm qorulmekle
yoneliktir,

birlikte esanlarnh sozcukler deqildirler. Liderlik kavrarru gelecege

Liderler

kurum icinde vizyon olusturmak

benimsetmek surecinden sorumludurlar.

ve bu vizyonu

kurum icinde

Lider kendi koyduqu hedeflere hizmet eder.

Yonetim kavrarru ise duraqandir: yalruz buqunle ilgilidir, sahip olunan vizyonu hayata
gegirmekten sorumludur. Y6netici, gucunu yasa-yonetrnelik
alrr. Lider, icinde bulunduqu

gibi bicirnsel yapilardan

kosullar ve kisisel ozelliklerinden

ahr (Baltas, 2001,

Marquis, Huston 1998, Yigit 1996).

Davis liderlikle yoneticilik farkrru soyle ifade etmektedir: Liderlik yoneticiliqin bir
bolurnudur,
yonetirnin

ancak

tarnarm deqildir.

turnu olmamakla

Liderlik

yoneticiliqin

birlikte en onemli

bir alt strufrdtr,

liderlik

Bir yoneticinin

ayru

parcasidrr.

zamanda lider olarak kabul edilebilmesi icln orqutsel yol qosterlcllere (emir, direktif,
yasa v.b.) mekanik

uyrnarun yarusira

bir etkileme

gucunun,

gereklidir. Lider yonetici ancak etkileme ozelligiyle astlanrun
saqlayabilecek.

bu baglll191 kuvvetlendirecek

yeteneqimn

varl191

orqute baglanmalanni

ve orqutun arnaclan doqrultusunda

onlan harekete gec;irebilecektir. Bir y6neticinin lider olabilmesi icln sadece yetkilere
sahip olrnasi yeterli degildir, ayru zamanda o yetkiyi kullanabilmek
sahip

olmasi

vurgulayan

gereklidir.

Lider

yonetici

saqlanan

ve onlarla paylasan kisidir. Yonetimin

basarida

icin beceriye de

maiyetinin

katkrsiru

arnaci orqutu bir butun olarak

arnacma ulastrrrnaktrr. Bunun icin de orqutu yoneten kisinin liderlik ozelliklerine sahip
olmasi gereklidir (llgar, 2005:61-63).

Yonetirn
sekilleri, kulture bagll olarak cesitlilik arzeder. Basanli mudurler, farkh
..,

ortamlarda farkh takrrn uyelerini motive etmek icin cesitf yonetirn teknik veya
yonternlerinin kullarulmasi qerektiqinin farkmda olurlar. Basan, tecrubetere dayall
olarak orqutun basta gelen ihtiyaclanru gorebilme/farkedebilme kabiliyetinden
ibarettir. Buna ek olarak da orqut yoneticisinin 1990'1ann dinamik yapisma hrzh bir
sekilde adapte olabilmesine baqhdrr. Bu durum biraz kansik gelebilir. Yaprlmasi
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gereken aktiviteler gunden gone devamli olarak deqisiyorsa ve eski tecrubeler da
bunu qosteriyorsa.

neden degi§meyen-kal1c1 yoneticilik becerilerine ihtiyac duyahrn,

Guglu bir lider, gunun kosullarina

adapte olandir (Fay,Dan, Brendan@compmore.

net:200).

DeGrosky, Joseph Rost'un '21. Yuzyrl l.iderliqi' kitabrna atfen yeni lider imajrru
soyle acrklarnaktadrr:
-Liderlik etkili ili§ki kurrnaktir: Yonetim otorite ilisk: kurmaktir.
-Liderlik gelecek icin vizyon qelistirmektir.
-Liderlik vizyon iletisirnl kurar ve bu vizyona gore insanlann enerjisini kullanarak yon

clzer.
-Yonetirn, kurallar koyar, otorite ve sorumluluk sahibidir.
-Liderlik insanlara enerji verir ve eski ahskanhklann deqisirninde yon clzer.
-Yonetim sonuclara bakarak plan degi§tirir ve problemleri gazer.
-Etkili liderlik olumlu/pozitif ve gerekli degi§ime firsat verir.
-Yeterli/becerikli yonetim durumu ve standart sonuclan hemen farkeder.
-Liderlik ve yonetim farkll ve ayn seylerdir ama her ikisi de orqutun etkili olmasi
icln gereklidir(DeGrosky,info@guidancegroup.org,2008

penton media,lnc).

2.2.1. Okul Mudurunun Liderlik Becerisi

Yonetirn liderlik gerektiren bir istir. Liderlik bir etkileme yeteneqidir.

Etkileme

(liderlik) yonetirn olaymda ve ozellikle egitim yonetiminde cok onernlidir. Ozellikle okul
yoneticiligi
etkileme,
rnudur

yetkilerinden

cok etkilerin

ag1r bast191 bir alandrr.

ikna ederek amaca ulasrna vardrr. Yoneticinin

yonetir'

sozu

ile mevzuatta

vurqulanrrustrr.

Liderliqin

liderliginin

Bu soz

ozunde

onerni 'okulu

ile krsaca

egitim

kurumunda butun yetki, sorumluluk, yonetme gucu gibi butun ozelllklerin rnudurde
toplandrq: belirtilmis, okulu yonetirken hangi dinamiklerden yararlanacaqi

kendisine

brrakilrrustrr (llgar, 2005:64).

Okul rnuduru lider olduquna (her yoneticiden liderlik yapmast beklenir) gore
liderlerin

sirurh

alt

branslarla

yetinmesi

rnurnkun

deqildir.

Uzrnanhqa

sayg1
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birlikte rnudurun brans. yoktur. Ya da diger bir deyisle

duyulmakla
branstan

ilgisi kadar

bilmek

zorundadir.

<;unku rnudur okulda

mudur

okutulan

her

butun

derslerin ve ogretmenlerin denetimin yapan, sicil veren kisidir (llgar, 2005:64).

Okul yoneticisi herseyden once ust'tur veya bas'trr. Ostluk irnajmdan liderlik
imaima girebilmesi guc; olmakla birlikte baz: yollarla saqalanabilir:

Bunlardan birincisi, egitim giri~iminin temel deger ve ideallerini benimsemesi
ve bunlan davrarusa cevirebilrnesidir. Bireyin deqeri, i~birliginin onemi, okulun verimi,
ogrencinin

geli~mesi

bazrlanru

belirler.

denqelestirebilecek
ahenkli

insan

yonetirnlde

gibi

bazi

ikincisi,

idealler

okulun

arnaclan

ile

liderlik

Oyelerinin

gorevlerinden
gereksinmesini

kadar orqutcu ve yonetici olabilmesidir. Ocuncusu ise, okulunda

iliskilerinin

kurulduqu

ve i~ledigi bir hava yaratabilmesidir.

liderlik, once problemleri

cozebilecek

okul yoneticisinin

baz: yeteneklere

qercekci bir qozle gorebilmeyi,

sahip olmay, gerektirir.

Okul

sonra onlan

Gercek liderlik problemleri

cesaretle karsilamak ve onlan egitim orqutunun yararina yoneltrnekle olur. Egitimde
liderlik kendisini yetki, qorev yurutrne ve etki ile belli eder. Formal yetki (yasal yetki)
yoneticiye

ancak statu liderligi saqlayabilir.

informal yetki ise grupc;a verilir ki bu

ashnda yoneticiye bir tor liderlik gorevi ve unvaru verilmesidir (llgar, 2005:64-65).

Okul rnudurunun temel arnacr, okulu profesyonel bir sekilde idare etmektir.
Okul rnuduru, okulun vizyonunu ve genel hedeflerini belirleyen biri olmakla birlikte,
okula yon veren lider bir profesyoneldir. Nitelikli bir okul rnuduru, sadece bir idari isler
yoneticisi deqildir - hem liderlik, hem de yoneticilik becerilerine sahip olrnayt gerektirir.
Bir yoneticide bulunmas, gereken O<; ozellik yoneticilik bilgisi, alana iliskin teknik bilgi
ve insa,n iliskileri becerisi (Acikahn, 1994:39) bicirninde ifade edilebilir.

MOdOrOn rolu, okuldaki ogretimin etkililiqini artrrmaktrr. A91k9a okul rnuduru,
okulun ogretim lideridir. Ogretim lideri olarak okul muduru, ogretimi qelistirmek icin
okulda

bir vizyon

saptanmalidrr.
olusturulmasma
politikalan

olusturmahdrr.ta.q.e.t-t)

Okulun

vizyonu

ogretmenlerle

birlikte

Her bgretmen vizyonun ifade edilmesine ve paylasilan bir vizyonun
katkida

saptayabilir

bulunmalrdrr.
ve

bunlan

Ancak

lider

yoneticiler

arnaclara

donuk

gerc;ekle~tirecek

qirisirnde

bulunabilir

(llgar,

2005:64).
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2.2.2. Lider Yoneticillk ve Nitelikleri
Gunurnuzde liderler ve lider yoneticiler, klasik yoneticilere gore farkh nitelik ve
ozelliklere

sahiptir.

Cunku 9ag1m1z, orqutsel ve yonetsel

bakrrndan karmasik

ve

butunlesik bir yapt arz etmektedir (Peker ve Ayturk, 2000: 55-61 ).

Lider yoneticilik, ogrenilebilen, bilimsel ve sanatsal boyutu olan bir meslektir.
ider yoneticilikte, bireysel akil yerine ortak akrl: birey yerine ekip; emir yerine koc'luk;
yoneticilik yerine liderlik; sonuc odakhlik yerine surec odakhhk: cok cahsrnak yerine
ak1III calismak esastrr. Lider yoneticilik, vizyon yaratabilen ve yasatabilen: arzulanan
gerc;egin

ve

hedefin

g6runurlugunu

fotoqraftru

saqlayabilen:

cekebilen:

bu

hedef

soz konusu goruntoyu

ve

arnac

erisilir ve uygulanabilir

kisidir. Nitekim Leroy Eims'in de ifade ettigi gibi "lider, baskalanndan
goren, baskalanndan
yandan

boyun

paylasarnayacak

egmeyecek

getirecegini

unutacak

kilan

daha cok sey

daha uzag1 qoren ve baskalarmdan once goren kisidir." Diger

lider; egilip birine yardrrn edemeyecek

baskalanyla

tablosunun

kadar

kadar buyuk degildir, becerilerini

kadar bilrnis deqildir. Kurallara uymayacak, yasalara
korkusuz

degildir.

kadar kazanacak

deqildir.

Kaybetmenin

ne

gibi

duygular

Lider; "Birlikte olaqanustu

isler

basarabiliriz." diyen kisidir (Eims,Leroy).

Liderlerin ve lider yoneticilerin genel nitelikleri ve ozellikleri soyle siralanabilir:

- Karizmatik olmak
- Misyon sahibi olmak
- Vizyon sahibi olmak
- Guglu olmak
- Girisimci, yenilikci ve yaratrci olmak
- Hrrsh ve heyecanll olmak
- Etkili iletisirn kurmak
- Oston bir kisilik sahibi olmak; olgun ve durust olmak
- Pozitif(olumlu) olmak
- lnanch olmak
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Vizyon sahibi olmak: Etkili liderin, kendisini izleyenleri yonlendirmek
gorO~e sahip olmasi gerekir. A91k gori.i~ (vizyon), cahsanlan

icin acrk

olumlu ve istenilir

bicirnde qeleceqe qoturen lider imgesi ya da resmidir. Bu gori.i~i.in paylasilmasi

ile

her dOzeydeki cahsan: gelecegi paylastr, bunun anlarmru kavrar ve bu hedef icin
enerji ve cabasrru ortak cahsrnaya

katar. Lider anlasrhr bir gori.i~ olustururken

tletisimden yararlarur. Liderin iletisirn ve kisiler arasi becerileri gori.i~ olusturrnada ve
kisilen etkilemede 90k onemlidir. Bu tip liderlerle cahsanlar kendilerini gOdi.ilenmi~ ve
quvenli hissederler (Kawamoto, 1994).

Lider yonetici orqut calrsanlanru

gi.idOleme (motivasyon)

ozelliklerine

sahip

olmahdrr. Liderin; calisanlan orqut ya da kurumun arnaclarma yaklastrran, inandmci
ve ozendirici nitelikteki tum eylem ve ugra~lanna "gi.idi.ileme" denir. Gi.idOleme;
calisanlann beklenti ve gereksinimleri, arnaclarr, davraruslan ve yeterlilikleri hakkmda
bilgi verilmesi ile ilgilidir (Kogel, 1993).

Calrsanlann:

hangi kosullarda,

nasil bir ortamda, ne zaman, ne olcude ve

hangi ozendirme yollanyla gOdOlenebilecekleri konusunda yeterli bilgi ve deneyime
sahip olan liderlerin, orqutsel butunlestirme ve calrsrna verimini artirma sanslan 90k
yuksektir (Sabuncu ve Tuz, 1990).

GOdi.ileme,
yorumlanmasi
liderlerin,

doqrudan

ile dolayll

cahsanlann

qozlenemez.

anlasihr.

Her davrarusm

davramslanru

yorumlamalan

gOdOleyecek model ve yaklasrrnlar qelistirrneleri
kararlara

katrlrmmrn, deger sistemlerine,

olumlu etki ettiqini qostermektedir

Motivasyon

iliskilerinde

ancak

kisilerin

davraruslanrun

bir anlarru vardrr. Dolayrsiyla
ve bunun sonucunda

gerekir. Arastrrmalar,

zihinsel yapilanna

onlan

cahsanlarin

ve gi.idi.ilenmelerine

(Baltas, 2001, Booher ve Watson, 1999).

liderlik

ile yakmdan

iliskisi olan

kisisel

ihtiyaclar

onemlidir. Liderlerin qorevlerinden biri odul ve ceza ile insanlan motive etmektir. Son
zamanlarda yaprlan arastirmalardan
cevap vererek
icirnizdeki bu

birbirimizi

ortaya crkan sonuc: 'sen ve ben ihtiyaclanrruza

bOyOk olcude

motive edelim'

ihtiyaclan ve bizi nasil etkilediklerini

gori.i~i.idi.ir. Lider olarak

anlamak zorundayrz.

Boylece

insanlarla cahsabilir ve onlara karst durrnazsrruz ( Adair, 1988:35-36)
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iyi motive eden bir ki~i olmak icin zaman ve emek vermek gerektigi surpriz
egildir.

Kendinizi

motive

edemezseniz

baskalanru

da

motive

edemezsiniz.

otivasyon ug boyutludur -kendiniz, 6rgut cahsanlan, 6rgut- kisisel ilkiskilerde olduqu
gibi ben, sen ve biz. Kisisel iliskilerin uc boyutunda olduqu gibi zaman, ilgi/dikkat ve
calrsma, motivasyonun uc boyutunu olusturur (Frazer- Robinson, 1999: 13).

Orqutlerde i$ doyumu kavrarm orqut calrsanlanrun islerine kars: gosterdikleri
iesel bir tepkiyle ilgilidir.
Locke'den aktanrruna

ls

doyumu cesitli sekillerde ifade edilmektedir. Cetinkanat'm

(2000:1) gore i$ doyumu; "bir bireyin isinl ya da i$ ile ilgili

yasantrsrru, memnuniyet verici veya olumlu bir duygu ile sonuclanan bir durum olarak
akdir etmesidir". i~ doyumu i~ durumuna duygusal bir tepkidir. Bu nedenle g6rulmez,
ancak anlasrhr.

ls

doyumu genellikle crktrlann beklentileri ne kadar kar~1lad191 veya

astrqrna gore belirlenir ( Locke, 2000:1).

Eger orqutunuz lider qelisimini de

kapsayan basanh bir cahsrna yapmaya

hazrrsa, en iyi liderleri bulmaya baslaym ve uzun bir sure birarada tutun ki, qeleceqin
nesillerini nasil yetistireceklerini dusunsunler ve planlasmlar. 0 zaman ne yaprnah?
Yaprlrnast

gereken

davranrnalan,

sey:

qeleceqin

liderlerinin

olmalan,

grupta

nasil

nasrl bir yeteneqe sahip olmalan, grup lideri, birinci smrf darusman

veya lider olduklan zaman onceliklerinin
belirlenmesidir.
zamanlama

nasrl

nasil degi~ebilecegi gibi konulann acikca

Pek cok insan qeleceqin lideri icin 'the 3 Cs' yani yetenek, ki~ilik ve

(zarnaru iyi kullanma) gibi uc 6zelligi kabul etmeye baslarrustrr (Blunt,

2005 Govleadears.org).

Basanrun
sonucunda
nelerdir?

yollan nelerdir?

ortaya
A~ag1daki

cesaretlendirme;

crkar.

iyi yonetim,

Basarih

bolurnler:

iyi saqhk gibi quntuk yasantrrmzm

motivasyonu

plan;

ogretme;

takrrn kurma; dinleme;

saqlayan
temsil

yoneticiyi

etme;

ozgur

ornek alma; sorumluluk

yonlendiren
dusunrneyi

alma; basanyi

paylasma gunumuz i~ dunyasinda etkili lider olrnarun onde gelen stratejileridir
( Eade,algroup@adv.leadership.grp.com,2005

Govleaders.org).
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-Plan yapma:

Plan yapma, etkili yonetirnin en onemli ve en cok ortusen yonu olabilir. Etkili
onetimin anahtan planlanruzi geli§tirmede yonetici olarak sizin yapacaqiruz

i§i en

aza indirgemektir.

2- bgretici/ogretmen

olmak:

Etkili katrhrnci darusrnan olarak ogretmen,
cahsrrken size odaklanan

bir rol modeldir.

ileride olacaklan

qoren, birlikte

Boyle rnudurler cahsanlanna

devarnh

olarak destek olur ve basanya giden yolu bulmalan icin yardrrnct olurlar.

3- Temsil etme:

iyi bir ternsilyetci olmarun en kolay yolu, becerilerine guvendiginiz
etrafrruzda toplarnaruz ve onlara i§ yaptrrmaruzdrr;
ullandrrrnazsaruz
beklediqinizi

kendinizi

bilirlerse,

aptal

hissedersiniz.

bu beklentileri

yeteneklerini
insanlar,

karsilamaya

insanlan

en Ost duzeyde

onlardan

gayret qosterir

cok

§ey

ve beklenene

ulasrnak icin de cok cahsirlar. Caltsanlanruza sorumluluk verin, gerekli kaynaq: temin
edin ve hata yaptiklannda cezalandrnci olrnaym.

4- Ozqur dusunceyi cesaretlendirme:

Cahsanlanruzrn
Sadece
Onerilerini

problemleri ve cozurnleriyle size ulasrnalarma cesaret verin.

problemlerle
dinleyiniz,

size

gelirlerse,

dururnu

onlan yonlendiriniz

duzeltrneleri

cozurne gitmeleri

igin

fikirler

veriniz.

icin onlara yardrmci

olunuz.

5- Takim kurma:

Kendilerini

takrrn kaptaru

birtakim olusturun.Takrrn

olarak

gorebileceginiz

kisilerle

uyumlu

calisan

kaptanlan, sayqi duyulan ve ozenilen rol model olurlar ve

onlardan korkulmaz.
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6- Dinleme:

<;ogu mudurler surekli olarak iyi dinleyici olmaktan bahsederler , bu yonler: en
basta gelen gu9leridir. iyi bir dinleyici olmarun yararlan sayrsizdrr. lletisirni qelistirir,
verimi ve performansi

artrnr, takim ruhunu besler, quveni artmr, etkili motivasyon

yonetimini olusturur.

7- brnek Olma:

insanlar, onlara ne yapmalanru soylediqiniz zaman pek ogrenmezler.
olarak

qorurlerse

tartrsrnalarma

daha

90k

ve cocuklarla

ogrenirler.

rnucadele

$upheniz

edenlere

varsa

otokrat

brnek

rnudurlerin

sorun. Ornek olusunuz

sadece

rnudur olarak basanruzi degil ayru zamanda gelecegin temsilcilerine lider olrnayi da
ogretir. Bu nedenle daima iyi ornek olun.

8- Sorumluluk alma:

Yoneticiliqin
tasimaktrr.

en korkutucu taraf baskalanrun

insanlar

hatalanndan

kendi

yollanru

cizerler

perforrnansmm

ve hatalar

yaparlar.

sorurnluluqunu
Cahsanlanruz

dolayi size kars: sorumlu olurlarsa, siz de kendi yoneticinize

kars:

onlann hatalanndan sorumlu olursunuz.

9- Basanlan paylasrna:

Cahsanlanruzm,

yanlrs giden herseyin sorurnluluqunu kabul etmenin yarunda,

iyi giden herseyin de katkilanyla olduqunu bilmeleri gerekir. Alt kademede olanlann
basanlanndan

siz pay cikarmaym

ve her frrsatta

basanli

olanlann

isimlerden

bahsedin.

Colin Powell'in liderlere verrnis olduqu on sekiz maddelik ogutten birincisinde;
'sorumluluk tasrrnak bazan insanlan kendinizden uzaklastrrrnak demektir' deniyor. iyi
liderlik yaparken
hareketlerinize

grubun sorumluluqunu

ve kararlanruza

o derece tasirsrruz ki baz: insanlar sizin

kars: cikar ve beqenmezler.

Onurluysaruz

bundan

kacrnrnahsimz. Daha sonra herkese kendinizi sevdirmek icin ugra~mak basansrzlrqm
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bir isaretidir.

Bu nedenle

sert kararlar

almaktan

uzak durun,

surekli

beraber

olacaqrruz insanlan zora sokmaktan kacrrun. Degi~ik performans g6sterenlere farkll
oduller vermekten
erteleyerek/ihmal

kacrrun cunku bazi insanlann morali bozulabilir. Zor
ederek,

kimseyi

krzdrrmayarak

erkesi esit ve quzelce deqerlendirerek,

ve katkilanru

seclmleri

dikkate

almadan

personelinizin orqutte cok yaranci ve faydah

olmasrrn saqlarnis olursunuz ( Harari, 1996).

2.2.3. Okul Yonetirni ve Ogretimsel Liderlik
Moorthy'e gore ogretimsel liderligi ve yonetirni birbirinden ayirt etmek rnurnkun
degildir. Okul yonetici iyi bir yonetici deqilse, ogretimsel lider olamaz. Lider olabilen
bir okul y6neticisi,

ogretmenlerin

beklentilerini

karsrlayabilrnelidir

(Moorthy,

1992).

Ogretmen etkili bir okulda yonetilen astlardan biri olrnayi istememektedir. bgretimsel
liderlik, bir yonetirn uzrnarn olmayi gerektirmektedir (Celik, 2000:43).

Toplumun

beklentilerini

rnurnkun deqildir, bgretimsel

karsrlayarnayan

bir okulun

etkili

bir okul olmasi

liderlik ile toplumsal degi~me beklentileri karsilanabilir

(Qelik, 2000:43).

Okul yonetirninde liderlik, once sorunlan gerc;ekc;i bir gozle qorebilrneyi, sonra
onlan cozecek bazi yeteneklere sahip olmayi gerektirir (Celep, 2002:297). Y6netici
olarak okul rnuduru gemiyi duzqun qoturrneye cahsrrken: ogretimsel lider, ogretim ve
ogrenme uzerinde odaklanmahdrr (Celik, 2000.43).

De Bevois'e gore, ogretimsel lider olarak okul muduru, ogretmenler arasrndaki
grup iliskilerini

quclendiren,

egitim ve okulun arnaclanru geli~tiren, ogrenme

icin

ihtiyac duyulan kaynaklan saqlayan ve ogretmenleri denetleyip deqerlendiren kisidir.
bgretimsel
vardrr.

lider olarak okul yoneticisinin bir biriyle butunlesen ug 6nemli rol boyutu

Okulun

misyonunu

belirleme,

ogretimsel

program,

yonetrne

ve okulun

ogrenme iklimini qelistirrne (De Bevois, 1984).

Manosse'ye gore (1984), okul yoneticisinin ogretimsel liderlik davraruslan:
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- kaynak saqlayrc: olarak okul yoneticisi,
- ogretimsel lider olarak okul yoneticisi,
- iletisimci olarak okul yoneticisi,
- qorunur ki~i olarak okul yoneticisi seklinde dart baslrk altrnda incelenmistir.

1.Kaynak saqlayrc: olarak okul yoneticisf:

Manosse'ye

gore (1984) okulun vizyon ve arnaclanna ulasrnasrru saqlarnak

in gerekli toplumsal kaynaklan saqlayan, bu kaynaklan ozenle bir araya getiren ve
rekli yapryt

kuran

ki~idir.

Boylece

ogretimsel

etkililigi

arttrrrnayi

ve ogretici

sansrru en Ost duzeye crkarmayi arnaclar (Manasse, 1984).
ynak saqlayrc: olarak okul yoneticisinin temel rolleri;

• Ogretimsel lider, zaman ve kaynaklan etkili olarak kullarur,
• Lider deqisrneye uygun bir iklim olusturur,
• Ogretimsel lider, okul personelini motive eder,
• Ogretimsel

lider, okul personelinin

kaynaklardan

yararlanma

konusundaki

Smrftaki ogrenme ortarruru geli~tirmeye ugra~ir. Ogretmenlerle

etkili iletisirn

guglu ve zayif yonlerini bilir.

2.0gretimsel kaynak olarak okul yoneticisi;

urarak, onlann ogretim materyallerini
saqtar. Okul yoneticisinin

ve yeni ogretim stratejilerini

kullanmalanrn

buradaki en belirgin rolu daha iyi ogretim icin olanak

azirlamaktrr. Ogretmenleri dikkatli bir sekilde deqerlendirir ve basanh ogretmenleri
odullendlrir.

Ogretimsel kaynak olarak okul yoneticislnin temel rolleri;

•

Etkili

ogretimsel

stratejiler

qelistirir ve ogretmeni

sayqrl:

bir ~ekilde

deqerlendirir,
•

Ogretmenleri,

ogretimin

qelistirilmesi

arnacryla

stratejileri

ne

olcude

kullandrqrru denetler,
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• Personel degerlendirme politikatanru basanh bir sekilde uygular,
• Ogretimsel programlann

uygulanmasmda,
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ogrencinin ogrenme arnaclanrun

onemint bilir.

3.ileti~imci olarak okul yoneticisi:

Okul yonetlcisl iletisimc olarak herkesin paylasacaqi bir vizyon olusturmalrdrr.
ul yoneticisi,

etkin dinleme, grup i9i ili~kileri anlama ve okulu etkiyen cevresel

-91eri taruma konusunda uzman olmahdrr.

lletisirncl olarak okul yoneticisirun rolleri sunlardrr:

• Ogretimsel

lider cift yonlu iletisirn kurar ve ogretmenleri

ger9ek9i olarak

deqerlencirir,
• Ozlu ve acrk olarak konusur ve yazar. Guzel konusrna ve yazma becerisine
sahiptir,
• Catisma yonetimi stratejilerini uygulamaya cahsir,
• Sorun cozme tekniklerini ogrenerek, grubu hangi yonde hareket ettireceqine
karar verir,
• Ogrenci, veli ve ogretmen arasmda quclu bir etkilesirn saqlayarak grubun
surecini yonetir,
• Bir grup uyesi gibi cahsrr: grubun gu9lu ve zayif yonlerini degerlendirir.
Kisisel ve grup hedeflerini birbiriyle butunlestirir,

4. Gorunur ki~i olarak okul yoneticisi:

Smit ortarrunda ve koridorlarda ogretmen ve ogrencilerle etkilesimde bulunur.
ul yoneticisi,

okul vizyonunun

bir bekcisi olarak okulun her tarafmda

kendini

ssettirir. Ogretmenleri srruf ortammda formal ve informal olarak gozlemler ve etkisini
lar uzerinde

hissettirir.

Ogretmen

ve ogrenci

basanlanru

dikkatli

bir sekilde

egerlendirir ve odul daqrtrc: bir ki~i olarak onlarm Ozerinde gu9lu bir etki olusturur.

25

-<

--

-·--

Gorton ve Schneider, okul yonetlcislnln

rolu konusundaki

llteraturun qozden

irilmesinin §U alt, temel rolu ortaya koyduqunu belirtmektedir(Gorton

ve Schneider,

991).

* yonetici
* ogretim lideri

* disiplin

edici

* insan iliskilerinde araci (facilitator)
* deqerlendirmeci
* uyusrnazhklarda ara bulucu

Gorunur kis] olarak okul ybneticisisin temel rolleri sunlardrr:

Ogretimsel lider toplum ve okul personeliyle i§birligi icinde okulun misyonuna
gun olarak acrk arnaclar geli§tirir.

Okulun vizyonunu

acik bir sekilde yansrtrr,

·mith&Andrews'e gore (1989) okulda veli, ogrenci ve ogretmen acrsindan ogretimsel
er her zaman hazir bulunan gorunurdeki kisidir.

2.3. lletlslm ve Orgutsel Acrdan Onemi
lletisirn

krsaca,

rrnlarur. lletisirnin

"bilgi

uretrne,

qerceklesmesl

aktarma

ve anlarnlandrrrna

icin olmazsa

sureci"

olarak

olmaz tek sey, iki sistemdir.

itelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasrndaki bilgi ahsverisine iletisirn diyebiliriz.
rsveris sozunden anlayacaqirruz gibi iletisirnde bilgi akrsrrun iki yonlu olmasi gerekir.
Bir bilgi

kaynaqrndan

tek

yonlu

bilgi

iletimine

"enformasyon";

karsrhkh

bilgi

ahsverisine ise "komunikasyon yada iletisirn" ad, verilir (Akman, 1982:55 ). Bu ayrrrnt
ikkate

aldrqtrmzda

6neticiler,

calisanlara

kisiler

arasindaki

butun

konusrnalan

iletisirn

emirler verip, onlarin bu emirler karsismda

sayamayiz.

gbsterecekleri

epkiler ile ~ilgilenmezlerse, bu tavrrlanrn iletisim degil, enformasyon kabul etmek 90k
a yanhs olmaz.
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lletisirn: katilanlann,

bilgi-sembol

ureterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri

anlamaya, yorumlamaya cahstrklan bir surectir (Dokrnen, 2000:321 ).

Willliams ve Eggland iletisirni: anlasilabilir mesajlann ahnmasi ve yollanmasi
sanati olarak tarumlamaktadrriar

(Williams ve Eggland, 1991 :4).

Diger bir tarurnda iletisim: bilgi ve anlayrsm bir bireyden digerine qecirilmesl
surecidir ve temel olarak insanlar arasinda bir anlam koprusu olarak ifade edilebilir
(Akat ve digerleri, 2002:342).

Bir bireyin veya grubun, diger birey veya grubun davraruslanm
amaciyla

uyanci

brgutsel

duzeyde:

bir bgenin karsi tarafa
orqutun

isleyisini

ulastmlrnast

saqlarnak

surecini

ve orqutu

etkilemek

kapsayan

hedeflerine

iletisirn

ulastrrrnak

amacryla, gerek brgutu olusturan bolurn ve ogeler, gerekse orqut ve cevresi arasrnda
devamll

bilgi,

dusunce

ahsverisi

ya

da

bolurnler

arasrnda

gerekli

kurulmasma olanak saqlayan toplumsal bir surec olarak tarumlanmaktadtr

iliskilerin
(Ozcelikay,

2002:51 ).

Yukandaki

tarumlardan

da anlasrtacaqi

uzere lletisirn tarumlanrun tumunde

ortak olan nokta bir etkilesirnin varhqrdrr, Bir orqutu en tepe noktadan en alt noktaya;
en alt noktadan en ust noktaya baqlayarak yonetirn sisteminin parcalanrn harekete
ge9iren iletisirn surecinin etkin olrnasi: acrklik, dikkat ve doqruluk gibi ilkelere bagll
bulunrnaktadrr (Onal, 1997:47-51 ).

Faaliyet alaru ne olursa olsun hicbir orqutun iletisirn olmadan qelisemeyeceqi,
hatta yasayamayacapi

arastrrmacrlar tarafrndan uzerinde durulan bir konudur (Ruler

ve Lange, 2003:145). Diger yandan iletisirn olgusunun, kisisel, toplumsal ve orqutsel
duzeyde

giderek

yoneticileri

onern kazanmasi,

tarafmdan

almrnasmda

iletisirnin gerek arastirmacrlar

ozel onem verilen,

uzrnanlasmrs

gerekse

orqut

yonetirn alaru olarak ele

onemli olcude etken olrnustur (Ruler ve digerleri; 2000). lletisirn bir

6rgutun varhqirun ve uzun vadede surdurulebilirhqinin

temelini olusturan bir surectir

ve bu surec degi~ik yazarlar tarafmdan cesitli sekillerde modellense de; ortak olarak
gonderici(kaynak),
kanal,

auci,

qondericinin ve alicmm alqilarna ve deqerlendirme bicirni, mesaj,

geri

besleme

ve

gurultuden

olusan

donguyu

kapsamaktadir
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Eren2001 :395). Soz konusu bu surec ise, sozlu, sozsuz, yazrh ve empatik iletisirn
seklinde olrnaktadrr (Dokrnen, 2000).

Yalruzca haber ve mesaj alisverisiyle srnrrh olrnayip her turlu dusuncenin ve
enformasyonun
Ozeyde

paylasrrru olan lletisirnin gerek sosyal yonden gerekse

bir

90k

enformasyon

islevi

saqlarna,

vardrr.

Soz

motivasyon,

konusu

tartrsrna

bu
olanaq:

islevlerin

orqutsel

bashcalan

yaratmasr,

egitim,

olarak;
kulturel

geli$me, eglence, entegrasyon tslevlertni saymak rnurnkundu r(Oz9aglayan, 1998:37).

Orgutsel duzeyde iletisimin, bilgi, motivasyon,
olusturrnak,

birlestirme,

kontrol ve orqutsel heyecan

ikna etme gibi fonksiyonlanndan

iletisirn, sayrlan bu fonksiyonlan

soz edilebilir.

Orgutsel

yerine getirmek icin kurulur (Saal ve Knight, 1988:

428). Ayru zamanda bu fonksiyonlar orqutsel iletisimin amacrru da olusturmaktadrr
utar ve Yrlrnaz, 2002:143). Orqutsel basanrun saqlanrnasmca
olan

iletisirnin

orqutsel

duzeydeki

fonksiyonlan

onemli etkenlerden

dairesel

bicirnde

sekil-t 'de

sunulmustur.

Bilgi

Yenilik

Geri

Entegrasyon

Duygular

lkna

$ekil-1: [letisirnin Orqutsel Fonksiyonlan
Kaynak: Joseph E. Chapeaux, Organizational Behavior, West Publishing
Company, New York, 1996:369.

lletisirn surecinin istenilen duzeyde islemesi hem argot icinde, hem de orgut
drsmda

bilginin

paylasrlmasrru

olanakli

hale getirir.

Orqut

i9i bilgiler

genelde,
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organizasyonun;

misyonunu, stratejisini, arnaclanru ve fonksiyonlanru ve politikalanrn

icerir. OrgOtsel iletisirnde geri bildirim, ergot calrsanlanmn islerindeki performans ve i§
kaliteleri hakkmda bilgi saqlarnada oldukca faydalt veriler icerir. Bu sayede, orqutte
belirsizlikler

azalrr, performans

saglanm1§ olunur.
calisanlar icin

dOzeyi ve motivasyon

Fakat orqutsel

kaynaklan

arnaclar doqrultusunda

bilgi ihtiyaclan farkhlik qosterebllmektedir.

konusunda

faaliyette

bilgi

bulunan tum

Gereksinim duyulan bilgi,

sadece Ost dOzey yoneticiler degil, orta kademe yoneticlleri ve her ne kadar karar
verici olmasalar da tom calisanlan yakmdan ilgilendirir. lste bu noktada, konumlan ne
olursa olsun

ergot catrsi altinda cahsan tom bireylerin ihtiyac; duyduqu bilgi iletisirn

sayesinde saqlarur.

"lletisirn", demokratik yonetirnin bir geregidir. Secker-Hudson'm
daha

iyi

belirtiyor:

"Demokratik

yonetirnde,

iletisim

yollan

§U sozu bunu

kapandiq:

oranda,

demokrasi de geriliyor demektir. lletisirn, ozqurce, sorumlu ve duyarll bir yonetirnden
tesvik gerOyorsa, demokrasi geli§ecektir."

Sosyal

bilimciler

'lletisim

iklimi' ifadesini,

kalitesini izah etmek icin kullanmaktadrrtar.
Birbirlerine

bir orqutte

kisilerarast

iliskilerin

insanlar birbirlerine sayqt duyarlar rm?

gOvenirler mi? Deger verildiklerine

inarurlar rm? Bunlan izah ederken

hava metaforu iklimi kullarulrrustrr. lsyen atmosferi gOne§li ve sakin, soquk ve firtmah
gibi ifadelerle izah edilebilir. OrgOtler sagllkl1 veya zehirli (kirli) iklimler yaratrr: ama
c;evrede kisileraras:

iletisirnin

(micro climates)

yanmda

daha kucuk

iklimler da

mevcuttur. Or: her ikiniz de steak iliskilerden hoslandrqrruz halde, bir i§ arkadasmrzla
iletisimimz buz gibi olabilir ( Adler,Elmhorst,

·1996:123).

OrgOton iklimi c;ogu zaman ergot cahsanlanrun birbirleriyle veya yaptiklan isle
ilgili dusuncelerinden

ortaya cikrnaz. Aslmda en kotu calisma sarttan altmda: eski

pusku, kotu dosenmis ve cok az cahsam olan bir isyerinde: krrsal kesimde mezarllk
yarundaki bir gazetede calrsirken: veya hatta anayollarda temizlik yaparken olumlu
(pozitifj.bir iklim olusabilir. Krsacast en rahat ve prestijli ortamlar agresif, kavgac,

ve

saldrrqan kisilerin yarattiq: iklimlerle kirlenebilir (Adler,Elmhorst, 1996:123).

lletisirn iklimleri cesitf

mesajlarla

yaratrlrrken ortak bir payday, paylastrlar.

insanlar kendilerine deger verildiqine inanarurlarsa olumlu iklimler olusur, eger takdir
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edildiklerine

inanmazlarsa

da

esajlarr; deqer verildiqini

olumsuz

iklimler

meydana

gelir.

Arastrrrnacrlar

ifade eden duygularr

onaylayan

mesajlar

ve

deqer

erildiqin: anlatamayan -deqer verilmediqini gosteren- mesajlar olarak gostermi$1erdir
Adler,Elmhorst,

1996:123).

2.3.1. Liderlikte lletlslrn Becerileri

Toplumsal yasarnrn doqasrnda var olan ve orqutsel yaprrun ozunu olusturan
tisirn: bireyler, gruplar ve orqutler arasi iliskileri arnaclayan bir olgudur. iyi liderler iyi
tislrncidirler.

Liderler, karsilanndaki

ki$i ya da gruba duygu ve dusuncelerini

acrk

olarak ifade edebilir, aynr $ekilde karsismdakinin de kendisini ifade etmesine olanak
tarur (Marriner-Tomey,

1996, Turkrnen, 1994).

GOnOmOz, teknolojisi ve yeni geli~tirilen yonetsel zorunluluklarrn
giderek

karmasik

qorulmektedlr.

hale

Sonucta

gelen

orqutler

orqutten fiziksel

icinde
olmasa

bireylerin

adeta

bile ruhsal anlamda

itici gOcOyle
kaybolduqu
kopmalara

eden olan bu qelismeler karsrsmda, bireyi yeniden kazanrnarun etkili bir araci olan
iletisimden bOyOk olcude yararlanmak olasidrr.

OrgOtler qelistikce: iletisirn, orqutun uzerinde en 90k durmast gereken sorun
haline

gelmektedir.

lletisirn

olmadan

orgOtleme, yoneltrne ve denetleme
ger9ekle~ebilir

orqutten

soz edilemez,

90nkO planlama,

gibi yonetsel islevler ancak etkili bir iletisimle

(Marquis, Huston, 1998, Sabuncu ve Tuz, 1990). Liderler, 6rgutun

isleyisini saqlarnak ve amaclanru qerceklestirrnek

icin gerek orqutu olusturan cesitli

bolurnler ve ogeler, gerekse ergot ve cevresi arasindaki bilgi ve dusunce ahs verisini
saqlayan iyi bir iletisirnci olmahdrrlar.

Liderler

bilgi,

deneyim

ve

kabiliyetleri

sayesinde

uzrnandrrlar

ve

bu

uzrnanhklan kendilerini cok kuvvetli yapar. Eger Ost dOzey yoneticiler uzrnanhklanru
on plana cikararak tesvik edici, katrhrncrhqm sagland191, yaratrcihqm on plana 91kt191
bir ortam yaratabilirse

herkesin de basanh olabileceqi bir ortam doqar. G09IO bir

liderlik i9in cok etkin bir iletisim olmasi gerekir. lletisirn yazma, okuma, dinleme ve
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onusma gibi pek cok faaliyeti iceren iki yonlu bir faaliyettir. Dinlemesini bilen yonetlcl
sorunlan ve ekibini daha iyi tarur ve sorunlara daha kolay cozurn bulur.

Heim ve Chapman (1997) Liderlik gOcOnO kisilik gOcO, yetki ve bilgi olmak
uzere O<; kaynak olarak tarurnlarruslardtr (Heim ve Chapman, 1997);

Kisilik qucu:

Kisilik qucunuzun

potansiyelini

anlamak

icin, diger iki esas

ynaqm, yetki ve bilgi qucunun de deqerini kabul etmek gerekir. Ki~ilik gOcOnO ne
dar geli~tirirseniz

o kadar kuvvetli bir lider olursununuz.

Baskalarindan

kendi

oro~onuzu benimsemelerini isterken daha ikna edici olabilirsiniz.

Yetki (Nufuz): Yetki, bulunduqunuz rnakarnm ya da pozisyonun size saglad1g1
O<; demektir. Bu gOc; bilgi veya deneyirnlerle edinilemez. Yetki, rnakarru kim isqal
ediyorsa ona aittir.

Bilgi gucu: Bilgi Gucu, belli bir konumda etkin davraruslar sergilemek

icin

gereken beceri ve tekniklerin bilincine varmaktan kaynaklarnr. Bilgi qucu personelin
sayqrsrm kazanmak icin en iyi yoldur.

2.3.2. Orgut ic;i lletlslm Surecinin bnemi - Bu Surec;te Sozlu

lletislm ve Yoneticlnln Rolu

OrgOton isleyisini saqlarnak ve brgOtu hedeflerine ulastrrrnak arnacryla, gerek
orgoto olusturan cesitli bolurn ve ogeler, gerekse argot ile cevresi arasrnda qirisilen
devamll

bir bilgi ve dusunce

alrsverisine

ve bolurnler arasmda gerekli iliskilerin

kurulrnasina olanak tarnyan toplumsal bir surec olan brgOtsel iletisirnin, cahsanlarin
belirlenen

arnaclar

birbirleriyle

kurduklan

doqrultusunda
iletisirn

kendi

bicirnini

rollerini

"ergot

ici

gerc;ekle~tirmeleri
iletisirn"

olarak

sirasmda
tarnrnlarnak

murnkundur (Goral, 2002:133).

i~

hayatmda

cesitli kademelerdeki

ybneticiler

arasmda

yapilan

bir arasnrrnada,

ybneticilerin zarnanlanrun %75 ile %95'ini iletisirn icin ayrrdrklanru belirtmeleri, ileti~im
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urecinln yoneticilerin

basansi ve orqutun etkinligi uzerinde rol oynayan en onemli

ureclerden birisi olduqunu ortaya koyrnaktadrr (Batty, 1978: 85).

Soz konusu bu surecin

orqutsel acidan onernini genel olarak $6yle

addelestirmek murnkundur:

•

Calisanlan islerini yapabilecekleri bilgi ile donatmak, cahsanlar arasmda

oordinasyon saqlarnak, onlann performans ve i$ tatminlerini saqlayacak degerler
ratmada iletisimin rolu oldukca fazladrr.

•

Orqutsel duzeyde iletisirn, bizzat yonetirnin temel fonksiyonlan,

anlama, orqutleme, kadrolama, yonlendirme ve kontrol etme gibi fonksiyonlanyla
irekt ilgili olmakla birlikte 9agda$ literaturde artrk bir yonetirn fonksiyonu olarak kabul
edilmektedir. Cunku, cevresel deqisirnler! izleme, zaman planlamas: yapma ve karar
erme gibi onernli orqutsel faaliyetler iletisirn sayesinde yerine getirilir. Vine yetki
erme, koordinasyon, orqutsel deqisrne ve geli$me, iletisirni gerektirir. Vani argot
risindeki yaklasik tum yonetsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde iletisirn zorunlu
ir surec olarak karsrrmza crkmaktadrr (Tutar ve Yilrnaz, 2002:48).

•

Vine orgut icerisinde saqlanan saqhkh bir iletisirn. hem motivasyonun

em de liderligin temelini olusturur. Bu husus, iletisim becerisini organizasyon
onetirnlnde, temel bir yonetici/liderlik becerisi olarak kabul edilmesini gerekli kilrrustrr.
Bundan dolayr, daha yuksek iletisirn becerisi, daha yuksek yonetirn becerisi; daha
iiksek yonetirn becerisi de daha yuksek sosyal uyum becerisinde onemli olcude bir
avantaj teskil etmektedir (Penley ve digerleri, 1991 :57).

lletisirnin organizasyona saqlayacaq: faydalar iletisirn etkinliginin orqutsel
amaclar doqrultusunda yonlendirilmesine bagll olmakla birlikte, ozellikle orqutsel yapi,
orgut proseduru, bilgi teknolojileri kullarurn arnac ve duzeyi ile orqut icerisindeki
Oyeler arasindaki

bireysel farkhhklar

bu etkinliqi informel duzeyde sekteye

gratabilmektedir. Bu da, iletilen bilginin, ahciya ulasmamasi veya gee; ulasrnasi:
iyerarsiden gec;erken anlarruru yitirmesi; beklenilen gibi tarumlanarnarnasr: i$e
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ramayan bilginin ahnrnasi, bilginin kaynaqmm bilinmemesi veya paylasrlmarnasi
"bi olumsuz

sonuclara

sebebiyet

vererek

orqusel

iletisimin

istenilen

etkinlikte

rnasrru g09le$tirmektedir (Yazicr, 2001 :546).

[letisirn, yoneticinin i$ yaptrrmak icin kulland1g1 temel aractrr. Yonetici iletisim
-reci ile kendisine bagl1 olan kisilerle ili$ki kurar. Yoneticiliqin. yaprsi itiban ile sosyal
ir olay olmast bir takrrn iliskileri gerektirir. Bu ili$ki sOrecinde yoneticinin, astma i$
ptrrrnasr, i$i nasil ve ne zaman yapacaqrru bildirmesi,

motive etmesi vb. gibi

surlan sececeqi bir iletisirn turu ile qerceklestirilir.

OrgOtlerde sozlu iletisim, yoneticiler tarafmdan srk srk kullarulan bir iletisirn
bnternidir. Konusarak bilgi aktarma, sOrecini icerir. Yoneticiler yuz yuze ve telefonla
orusrneyi ayru anda geri bildirime izin vermesi nedeniyle tercih ederler (Lewis ve
igerleri, 1995:389).

Genel olarak en etkili iletisirn bicirni sozlu ve yuz yuze olarudrr. Bunun nedeni
ancmm da sadece duymakla kalrnayrp, ayru zamanda qondericinm duygu ve niyetini,
st ve mimiklerini gorebilmesidir. YOz yuze iletisirnde, anlasilmayan yerler sorularak,
rsa surede pozitif veya negatif geri bildirim elde edilebilir (Can, 1997:253). S6zlu
tisirnin orqutsel

acidan etkinligini

artrran bir diger faktor de, iletisirnin bozucu

engellerinin onernli olcude ortadan kaldmlrnasrdrr (Tutar ve Yrlrnaz, 2002:52).

Daha 90k yuz yuze qorusrnenin hakim olduqu sozlu iletisirn sureci mesajin,
ticisine jest ve mimik hareketleri gibi yuz ifadeleri ve beden dilini kullanma frrsati
ererek mevcut olandan daha fazla geri besleme bilgilerini saglamak i9in avantaj
saglar (Hodgetts, 1997:275).

OrgOt

icerisinde

yoneticilerin

isqorenlerle

kurrnus

olduqu

sozlu

iletisirn

biciminin .basansi bu sOrecin bilincli bir sekilde yonetilrnesini gerekli krlmaktadrr. S6z
onusu bu lletisim surecini yonetrnek
islevleri acismdan

isqorenlerin

karar alma surecleri ve diger

temel onerne sahiptir. Bu, acrk ve uretken bir ortarru gerektirir.

OrgOt icerisinde boylesi bir ortam, yaratrnarun en onemli yolu samimi denetimler
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aracrhqryla isqorenlerin kendi sureclerini yonetrnesini saqlayabilmektir

(Weiss, 1993:

).

Yoneticiler,

orqut

icerisinde

bir takrrn

iletisirn faaliyetlerinde

bulunurken,

·gutsel yapidaki tum imkan ve olanaklan dikkate almak durumundadrrlar.
ganizasyon

icerisinde

i~i etkileyen

Boylelikle

butun faktorlerin farkmda olunmasi

rnurnkun

rnaktadrr. Yonetici orgut i9i iletisirnde etkinliq] saqlarnak uzere mesaji olusturan
sembollerin

butun

ilgililer tarafrndan

anlasihr

olrnasi

icin kulland1g1 dilin sade

masma ozen qosterrneli ve anlasrlmayan hususlan tekrar etmelidir. Cunku iletisim
urecinde asmya kacrnarnak uzere rnesajrn tekran surecteki basanya olumlu katk:
pacaktrr.

lletisim surecinde, yoneticinin astlarma eksik enformasyon

saqlarnasr, ya da

larrn buna ihtiyaci olmadrqtru dusunrnesi bu surecteki onemli tuzaklardandrr. Yine
·tgi akrsmdaki bir baska ciddi sorun da; alt kademelerden
edilmemesi

ya da boyle bir tepki qosterilmernesidir.

stekleyici bir ortam yaratrlmasi

gelen tepkilere dikkat

Oysa orgut igerisinde daha

iletisirn akrstrun daha iyi olrnasrru saqlayacaktrr

Sayers ve digerleri, 1993:225).

Diger iletisim turlerinde olduqu gibi sozlu iletisirnde de onemf bir etkinlik gorevi
oren iletinin (rnesajm) nasil soylendiqi. en az ne soylendiq: kadar onemlidlr, B0y0k
apih organizasyonlarda
urumlarda

yonetici,

asvurabilrnektedir.

etkili bir yuz yuze goru~me olanaq: krsrth olduqundan, boyle
toplantr,

soylev

ya

da

topluluqa

hitap

gibi

yontemlere

Bu paralelde yonetici soz konusu bu iletisirn yonternlerinden

angisini secerse secsin iletisirn kurmaya 9al1~t1g1 farkh kisilere gore kullanacaq: en
· i yaklasrrru belirlemelidir.

Unutulrnamahdrr
paralellik

ki; bir yoneticinin orqut icindeki basansi iletisirn basansiyla

arz etmektedir.

sanlardan

Cunku

i~, boslukta

bilgi almaya ve bilinenlerin

yaprlan bir surec degildir;

onlarla paylasrlrnasma

baska

ihtiyac duyar. Bu

ahiyette sosyal ve orqutsel yasamda birlikte olunan, cahsuan, qorusulen, konusulan
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anlarla etkili iletisim kurma, insan iliskilerinde, sosyal ve yonetsel iliskilerde basarrh
arun temel yonternidir (Peker ve Ayturk, 2002:90).

2.3.3. Okul Yonetirninde Etkili lletlslrn
John Adair'e gore etkili lletisirn yonetirn silahlanrun en onernlisidir.

lletisirn

erileri liderlik etme, yonetrne ve diger insanlarla birlikte cahsrnada cok gereklidir.
isirn sanatmdaki

becerilerimizi

geli§tirerek daha iyi bir yonetirn tarzi yakalamrs

ruz. Dort beceri: Konusrna, Dinleme, Yazma ve Okuma.

Adair diyor ki: Eger diger insanlara

liderlik etmeye ve onlan yonetrneye

ekliyseniz, bu konulara gen;:ekten hakim olmahsrruz. Cunku iletisirn liderligin ikiz
rdesidir.

Etlili bir iletisimci olabilmek icin, kisisel becerilerimize dair olan bir kavrayis ile
plarda iletisirni idare etme kabiliyetinizi

geli§tirmeniz

gereklidir.

Aynca,

nstler ve ayru konumdaki kisilerle olan iletisimdeki etkililiqiniz organizasyondaki

astlar,
bilgi

fikir akrsim ve organizasyonla beraber, doqal olarak organizasyonun rnusterileri ile
an iliskilertni de etkiler (Adair, 2003:2).

[letisim kurma genellikle niyet ve anlarm birlikte icerir. Daha kesin bir biclmde:
tisirn esasen bir kisinin diger kisyle baqlann kurma yoluyla kendini anlatmasrdrr.
tisirn anlamlann insanlar arasmda ortak sembollerin kullarulrnastyla yer degi~tirdigi
ir islerndir (Adair, 2003:13).
Egitim kurumlan duraqan orqutler deqildirler. Amaclanna
surece

yasarnlanru

surdururler

(Hocan,

1999:72).

Orqutlerin

hizmet edebildikleri
basansr,

orqutteki

adde ve insan kaynaklanrun iyi yonetilmesine baqhdrr (Vans, 1991 :131 ). insanlann,
dusuncelerinin

iyi ifade edilernediqi ya da anlastlarnadrq:

duygusunu

tasrdrklanru

esfetrnek pek zor degildir (Keenan,Qev. Atayman, 1997:6).
Yoneticilerin,

gerek iletisirn araclarrndan

yeterince

yararlanrnamasr,

gerek

iletisim araclanru orqute ozqu bicirnde kullanmarnasr: orqutte iletisirn zayrfliqma yol
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acrnakta ve orqutu arnaclanndan

uzaklastiracak

sorunlar yaratrnaktadrr

(Karakog,

990:181-201.
Krsacasi iletisimden soz edebilmek icin ortak bir platformda bulusrnaya gerek
rdrr. Bu ortak platformda en az iki kisi, ortak paylasirn icinde iletisirni surdurebilir
Baltas, 1999:21 ).
Egitim orqutlerinde

etkili bir iletisirni ger9ekle~tirmek

tcin yonetici ogretim

adrosu ile ozdeslesebilir, gereksinime kosut olarak iletisirn kanallan olusturabilir ve
kanallann surekli olarak acrk olmastru saqlayabilir (Aydin, 1998:152).
Egitim orqutlerinin yapi ve havasinda, informal iletisimin rolu daha onemlidir.
Bu bakrrndan, okul yoneticisi kisiler ve gruplar arasi iletisirni dikkatle izlemelidir. Bunu
pabilmesi sosyal psikoloji, grup dinamigi ve grup davrarusi gibi alanlarda bilgili ve
cerili olmasrru gerektirir. Okul icinde ve drsmdaki iletisim cernber ve akimlanna
banci kalan yonetici, iletisirnden once ve sonra gelen diger yonetirn sureclerini
ger9ekle~tirmekte

ya zorluk cekecek, ya da basansrzlrqa ugrayacakt1r (Bursahoqlu,

998:13).
Orqutsel
onetimin
artrnasma,

haberlesrnenin

qittikce

daha

yerinden

(iletisirnin)

karrnasrk

yonetirn

~rgutlerin toplumsal

bir qorunum

ilkesinin

sorunlara egilmelerine

iskiler yontemleriyle

cozumlenmesine

onemi,

orqutlerin

buyumelerine

kazanrnasrna,

uyqulanmasma,
ve orqutlerde

ve

uzrnanlasmarun

teknolojik

qelisrnelere,

uyusmazhklann

insancil

son zamanlarda verilen degere paralel olarak

gittik9e artrrustir (Dicle, 1974:25)
Okul

mudurleri

liderlik

tartrsrnah ve paylasrnahdrrlar.

ozellikleriyle

ortak

hedef ve politikalan

Cunku bilgi gu9tur ve paylasildrkca

astlanyla

artar. Mudurler

yonetirler. Yonetirn kisisel gu9 ve etkiye dayah bir surectir. Arna ger9ekte

personelin

onayladiqi mudur ozellikleri ile aradrklan 'ideal' rnudurun kesisrnesi etkili bir rnudur
· in gereklidir.

iyi bir mudur acrk, anlastlabilir, arkadasca, kararh, prersoneline ve

onlann qoruslerine

quvenen ve durust ( gereksizce sir tutmayan) olan bir ki~ilige

sahiptir. iyi lletisim kurmasi da onernlidir. Boylece personel rnudurun iliskilerinden
olumlu ( pozitif) yarar saglad191n1 hisseder (Forsyth, 2000:99).
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Forsyth

'e

gore

(2000)

ettiklerinde yapabileceklerinin

calrsanlar

kendilerini

ekibin

bir

uyesi

olarak

en iyisini yaparlar. Cahsanlar sizin icin calisrnaktan

k, sizinle calrstrklanru hissederlerse daha uretici olurlar. Okul Yonetirninde iletisirn
reklidir. Bunun nedenleri sunlardir:

-

Orqutun

arnaci

ile

yonetirnsel

uygulamalann

sonucu

arasrndaki

durumu

rsilastrrmak icin;
- Yoneticinin doqru karar vermesini saqlarnak icin:
Orqutun

gelecekle

ilgili

plan

ve

proqrarnlanru

hazrrlarnak,

yani

o gunku

reksinmeler ile gelecek ile ilgili gereksinmeleri tasarlamak ve saptamak icin;
Orgutu denetleyerek, amaca kisa yoldan varabilmek igin.

Forsyth 'e gore (2000): Okul rnudurleri, orqut icerisinde

bir takrrn iletisirn

aliyetlerinde bulunurken, orqutsel yapidaki tum imkan ve olanaklan dikkate almak
rurnundadrrlar.

Boylelikle organizasyon

rkinda olunrnasi

icerisinde

i§i etkileyen

butun faktorlerin

rnurnkun olrnaktadrr. Okul Muduru orqut i9i iletisirnde etkinligi

saqlarnak uzere mesa] olusturan sembollerin butun ilgililer tarafmdan anlasrhr olrnasi
in kulland1g1 dilin sade olrnasma ozen gostermeli ve anlasrlrnayan hususlan tekrar
etmelidir. Cunku iletisim surecinde asmya kacmarnak uzere mesajm tekran surecteki
asanya olumlu katki yapacaktir.
icirninde de belirtebiliriz.

Bu arnaclan

krsaca "yonetirni qerceklestirmek"

Bu nedenlerle, iletisirn. yoneticinin asi' odevleri arasinda

er alrrnstrr.

"lletisirn"

ile "esqudurn"

arasinda

-yonetirnin

diger ogelerinde

olduqundan-

daha fazla ili§ki vardir. Her ikisinin, birbirinin yerine kullaruldrq: da olur. Iletisim,
esqudurn" un belki bicirnsel yonudur. Bir amirin orgutune yazd1g1 bir genelge, bu
genelgeye yarut niteliqinde alt makamlann hazrrladrq: yazr, veya rapor, inceleme ve
arastrrrna yazilan, hep birer iletisim araclandrr.

lletisirn, hem yazih hem de sozlu olabilir. Orgutun en alt basamaklannda
duyulan

herhangi

bir gereksinmenin,

yukanya

rapor edilmesi

de bir iletisirndir.

Orqutte iletisirn, i§ bolurnuyle birlikte baslar. Birinin yapt1g1 ya da yapacaqi

isten

digerinin haberi olmazsa, orqut arnacma ulasarnaz. Bu nedenle, yoneticinin yapacaqi
islerden biri de orqutte iyi bir "iletisirn duzeni" ni kurmaktrr.
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informal

iletisirn de formal

iletisirn kadar onernlidir.

iyi bir rnudur sadece

sarak ve memo (demotive eder) qondererek personelini bilgilendirmez,

cahsrna

mini eglenceli bir hale getirir. Calrsrna ciddi bir i$tir ancak calrsrna ortarru stkrci da
arnahdrr. <;ogu insanlar islerinde baska yerlerde harcadiklan zamadan daha cok
·· harcarlar; eglenmek

ve mutlu olmak isterler, bunun farkmda olan rnudurler

onelini daha fazla motive derler (Forsyth, 2000:101 ).

Orgutte

iletisirnin

gordugu

i$, organizmada

kan dolasrrrurun

gordugu

ise

etilir. Orqutteki iletisirnin bundan daha fazla olan bir yarn da, diger orqutlerle ve
uoyu ile clan iliskilerdrr. Bir orqut bu iletisirn bicirnlerine yer vermeyecek olursa,
anla varhqrru yitirir.

Bir insan icin duyu organlan ve sinir sisteminin anlarm ne ise, bir orqut icin
isirn araclanrun

ve

iletisirn

agmm

da

anlarm

odur.

insan

nasil

bunlarsiz

ayamaz ise, bir orgut de bunlarsiz yasryarnaz. Okul icin iletisirnin onernini ikiye
ayan neden, ogretimin de iletisime dayanrnasrdrr.

Egitim, bir iletisim surecidir.

ilesirnin araci ise iletisirndir. Bu yuzden okulda iletisirn sureci, hem yonetirn hem
egitim icin temel gereklilik olrnaktadrr. Okulun, toplum icindeki konumu, iletisirn
abildigi alanla strurhdrr. Bir okul, iletisirnle nereye kadar ulasabiliyor ise, o kadar
alaru srrurlan icinde sayabilir. lletisirn, yalruz okul icinde degil ayru anda okul
smda da yonetimin etkili olrnast ic;in gerekrnektedir.

2.4. Okul Yoneticisi (Miidiir) - Ogretmen llettstml

Bir lise igerisindeki
rceklestirilrne

derecesi

cirnde etkilemektedir.

yonetici-oqretrnen

iletisirninin

ile ogretmen-ogrenci

iletisirnini

niteliqi, okul arnaclanrun
doqrudan

veya dolayh

Bir orgutte, farkli gruplar asmdaki iletisirni, orqutun gene!

isirn yaprsmdan soyutlamak olasi deqildir, Egitim orqutunde, demokratik bir hava
atabilme ve arnaclan en etkili bir bicirnde qerceklesebilrne,
na baqh olarak ogretrnen-yonetici

iletisimine,

yonetici-oqretmen

ve

yani cift yonlu iletisime baqlrdrr.

onetirn sureci olarak iletisim: bilgi ve anlayrsm bir bireyden diger bireye ge9irilme
-recidir (Davis, 1992:504).
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lletisirn sureci: kaynak, verici, kodlama, kanal, alter, kod cozurnleme ve geri
beslemeden olusturrnaktadtr (Reitz, 1977:942).

lletisirn surecinde iki temel oge: bilgi veren ve alandrr. Ancak iletisirne yon
eren ve kurulacak iletisirnin niteliqini belirleyen en onemli oge bilgiyi aktarandir. Bir
- gutte, iletisirn surecini baslatan ve yaprsrru belirleyen kimse yoneticidir.

<;unku

- gutun kendisine verdigi yetkiye dayah olarak alt kademedeki personeline gore daha
etkin bir konuma sahiptir. Gerek bilgiyi aktaranm, gerekse alarun sahip olduqu bilgi,
ceri, tutum ve amaci bilginin doqru bir bicirnde alqrlanrnasrru etkileyebilmektedir.
ti$imin

bashca arnaci:

politik

kararlan

etkilemek,

geri besleme

saqlarnak

ve

- gutteki qelismeler hakkida personele surekli bilgi vermektir (Bursahoqlu, 1979: 152)

Okul

rnudurlerinln

iletisirn

becerilerine

iliskin

ogretmenlerin

alqrlarna

ve

klentileri ile ilgili degi$ik gbr0$1er mevcuttur. Davis' e gore; grup cabasi icin gerekli
an bilgi ve anlayrsi qelistirrnek,

qudulenmek,

i$birligi ve i$ doyumu

icin gerekli

rnlan saqlarnaktrr (Davis, 1982:508). Bir orqutte yukandan asaqrya doqru olan
tisirn ergot amaciru ger9ekle$tirmeye,
rsonel gereksinimini
ger9ekle$tirilmesi

karsilamaya

asaqidan yukanya dcqru olan iletisirn ise

dayanmaktadrr.

ile personel gereksiniminin

Bu baqlarnda ergot amacrrun

karsrlanrnasmda

citt yonlu iletisirnln

- · emi artrnaktadrr.

Egitim orgutunu diger orgutlerden ayiran en onemli ozelliklerden birisi de tum
personelin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmasrdrr (Bursalioqlu,

1979:51; Kaya,

985:378).

Bu nedenle ayru meslekten gelen bireylerin karsrlikh iletisirnde bulunmalan
aha kolay olrnaktadrr. Cunku verici ve ahcrrun ayru bilgi ve beceriye sahip olmasr,
erilen bir emrin veya bilginin daha doqru bicirnde alqrlanrnasma olanak saqlar. Diger
taraftan bireyin egitim duzeyi yukseldikce beklentlsi de yukselir (Onaran, 1975;145).

Yani, yuksek
gereksinimlerini
-niversite

bir egitime

karsilarnak

duzeyinde

sahip olan bir bireyin sorumluluk

ustlenrne ve

isteqi artar. Orta okuldaki ogretmenlerin

bir egitime

sahip

olmalan

nedeniyle,

iletisim

en azindan
surecinde
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gereksinimlerine

ybnelik istek ve onerilerlni

yoneticiye

Sagl1kl1 bir iletisirn ortarm icin sorumluluklann

iletme beklentisini

tasirlar.

verici ve alrci arasrnda esit olarak

paylastlrnast qerektiqinden, en dcqru cozurn yolunun ne olduqu konusuna tek tarafm
beklentisine gore davrarulmarnahdtr (Erguden, 1989:71 ).

Ogretmen-ogrenci

iletis imi Ozerine

olrnasma karsm, yonetici-oqretrnen
inceleyen

bir arastrrmanm

inceleyen arastrrmalarda:
ogretmen-ogrenci

ce s itli a r astrrm ala r yap rlmrs

iletisirni ile bunlar arasmdaki cift yonlu iletisimi

yaptlmadrqi

qozlenrnistir.

Ogretmen-ogrenci

ileti~imini

siruf ici iklimin ogrenci beklentilerine uygun olmamasmm,

iletisirnini olumsuz ybnden

etkiledigini

(Acikqoz,

1989:98);

yonetici ve ogretmenlerin demokratik tutum ve davrarusa sahip olmarnasi nedeniyle
6grencilerin,

ogretmen

ve voneticilerle

1991 :3); ogretmen-ogrenci

iletisirninde

bir d avraru s gostermedikleri

insanlar

yaptrklan

saqhkh iletisirn kuramadiklan
ogretmenlerin

(Bolat,

faaliyetlerle

1990:199)

ilgili takdir

(Bayraktar,

ogenci beklentilerine
sonuclan

edilmekten

uygun

elde edilmistir.

ve

begenilmekten

hoslarurlar. Her normal insan da bunu ister. lnsanlann kendilerine duyduklan quven
ve sayqrrun qelismesi

buna baqhdrr. Bu etkiler gelecek

icin guglu motivasyon

faktbrleridir (Bentley, 1999:179).

Ogretmen ve ybnetici arasindaki karsrhkh gOvene dayah olarak kurulacak bir
iletisirn, okul yoneticisintn daha kolay ogretmenlik rolunu oynarnasma yardrmci olur
(Qelik, 1999: 123).

Motivasyon,
hareketlendirilmesi,
motivasyon;

bireylerdeki

icsel enerjinin belirli hedeflere ybnlendirilmesi

aktive edilmesidir

ferdi veya fertleri

(Duren, 2000:104).

Akat'a

belirli bir yone doqru devamh

(1984:175)

icin
gore

~ekilde harekete

gec;irmek icin qosterilen cabalann toplarmdrr.

Gunurnuze

kadar motivasyon ve i~ doyumu konusunda yurt icinde ve yurt

dismda yapilrrus olan cesitli arastrrmalar bulunmaktadir
Kinman,

2001; Ture,

1993; Sabanci,

1994; Ozdernir,

(Eryrlrnaz, 1987; Kinman &
1989; <;etinkanat,

2000;

Kuruoglu, 1995; Sancar, 1996; Rowley, 1996).
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Bunlardan

bazilan

-·iim Yonetiminde

soyle aciklanabilir:

<;itt Yonlu

baqlantrst

(1994), tarafmdan

ileti§im Yonetilenleri

immdan Nas1I Etkilemektedir?"
otivasyonla

Sabanci

Motivasyon

Arastirma

sonucunda

gift yonlU iletisirnln,

onettlen ve ycneticiler

acismdan onernli olduqu aynca calisanlann

otivasyonunu

olcude

otivation and Academic

etkilediqi

sonucuna

ulasrlrrustrr.

i~ doyumu ve
Rowley

(1996),

Staff in Higher Education" isimli cahsrnasi sonucunda

otivasyonu en cok etkileyen deqiskenlertn
-ksek

ve i§doyumu

isimli cahsmada, iletisimln vonetirn sureclerl ve

incelenrnistir.

onernli

yapilan

egitim, personelin

tecruoesi

ekonomik oduller, ogrenme kulturu ve

ve rollerin farkllllg,,

ki§isel ozerklik ve 6rgut

ulturu olduqunu tespit etrnistlr.

Egitim orqutlerinde
erimin

yaratilmastnda

tastrnaktadrr.

Yorgun,

verim makine ile degil insanla ger9ekle~tirilmektedir.
insanlann

duygusu,

krrqrn, kuskun

coskusu,

heyecaru

insanlar verimli olamazlar

buyuk
(Al19,

Bu

onern

1996:17).

Duyarstz ve 9ogunlukla da yetersiz olarak nitelendirilen yonetlcilerln, ogretmenlerin
e bireysel gereksinimlerinin

olabileceqini anlamakta gu9luk cektikleri bilinmektedir

Aydin, 1986:94).

Okutan'm (1989) ortadereceli okul rnudurlermin insan iliskilerindeki yeterlikleri
onulu arastrrrnasmda 1. Okul mudurlerinin 6gretmenlerin her zaman gu9suz ve zayrf
yonlerlne dikkat gektikleri, 2. Okul mudurlerinin
ofkelendikleri

ve onlan

azarladiklan,

3.

Okul

ogretmenlere

karsi zaman zaman

mudurlerinin

ogretmenleri

kendi

akranlan gibi gormedigi, onlara ustten baktrklanru tesbit etmistir (llgar, 2005:118).

Okul yonetirninde

i9 ve drs ogelerin

birbirleriyle

uyumlu olmasi

hepsinin

verirnliliqini mutlak surette artiracaktrr. Aslolan herkesin kendi isini ve gorevini tam
olarak

yaprnasidrr.

dururnundadrrlar.

Ogretmenler
Ogretmenlerle

pek 90k konuda
yoneticiler

yonetirn

arasmdaki

havasrru (onlann moralini) onernli olcude etkilemektedir.

sureclerine

iliskiler

okulun

katrlrnak
psikolojik

Yani ogretmen ile yonetici

(rnudur) arasmdaki iliskiler olumlu, yaprct ve qelistirlci olduqu surece okulun psikolojik
ortarm da olumlu olacaktir. Ogretmenlerin

pek 90k konuda okul yonetirnine katkida

bulunmasi murnkundur. Ozellikle bu katki okulun arnacma ulasrnasi acismdan 90k
onemlldir. Ogretmenlerin okul yonetirnine yapabilecekleri katkilan soyle siralayabiliriz
( llgar, 2005:97-98):
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-Okulda duzenlenen her turlu etkinliklerde yardrrn.
-Okulun disa tarutrrmnda ornek olmak suretiyle aktif tarutrrn,
-Nobet konularinda titizlik qostermek.
-Okul yonetirnini yaprct bir bicirnde elestirrnek,
-Kendilerini ilgilendiren konularda -mevzuat konusu- tam bir bilgi sahibi alma
ve mevzuata uygun davranma,
-Disiplin problemleri

ortaya cikarabilecek

uygulamalardan

kacmma, etkenleri

yok etme, kolayllkla cozulebilecek problemleri yerinde ve zarnarunda doqru bir
sekilde cozme, cozernediklerini idareye bildirme

2.5. Egitim Yoneticiainde ( Okul MUdUrU) Bulunmasi Gereken
lletlsim Becerileri

Follet'e gore iyi bir yonetici,

personelde

birinin emrinde cahsrna duygusu

rine, birisiyle birlikte calisma duygusu yaratan kimsedir (Bursalroqru, 1979, s. 34).
unu saqlarnarun _ en onernli kosullarindan

birisi de personal ile i~birligi yaparak

a~ag1dan yukanya doqru olan iletisirnin qelisrnesine olanak saqlarnaktrr. letisirnde
ericinin ahciyi etkilemesi soz konusu olduqundan,

gift yonlu iletisirnle yonetici ve

ogretmen karsihkh olarak birbirini etkilerler. Bu ise belli olcude de olsa yoneticinin
alacaqi kararlarda ogretmen goru~lerini de dikkate alrnas: sozkonusu olabilir.

Yoneticinin
gereksinme
askalanrun

personel

ile

duydugu

bilgileri

guvenini

kazanma

kuracaq:

personele
yeterliqine

iletisirnin
iletme,

etki

olumlu

derecesi;
bir

bagl1d1r (Oavis,

personelin

iletisirn

qellstirrne,

1982:538).

Bir egtim

yoneticisinin

ogretmen ve diger personeli etkileme derecesi; ogretmen veya diger

personelin

dusunceleri

hakkrnda

bilgi

sahibi

olrnasma

ve

davraruslanru

estirebilmesine dayarur (Bursahoqlu, 1979:150).

Bir ybneticide bulunmasi gereken yeterlikten birisi de insan iliskileri yeterliqidir
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Eren, 1984:371 ). Bu yeterlik egitim yoneticileri ic;in daha da onernlidir. Cunku egitim
Oto acrk sistem ozelliqine

sahip olduqundan,

egitim yoneticisi,

argot icindeki

rsonelin yarusira, argot drsmdaki farkh gruplan ile cok iyi iliski kurmak zorundadrr.

Ozdayi'run

yapt1g1 bir arastrrrnada:

resmi lise yoneticilerinin

ozel lise

oneticilerine gore daha alt dOzeyde insan iliskileri yeterliqine sahip olduqu, resrni
ul yoneticilerinin

ogretmenlerle

iletisirn kurmada yetersiz olduklan ortaya crkrmstrr

GM, 1991 :6).

Egitim orqutundeki iletisimi, ic ve di§ iletisirn olmak uzere iki grupta incelemek
asrdtr.Okul ic;i iletisirn: yonetici-oqretmen,

ogretmen-yonetici,

ogretmen-ogrenci,

ul d1§1 iletisim ise okul-cevre iletisnn olarak belirtilebilir. Yonetici-Oqretrnen
tisirninin niteliqi, diger iletisimlerin qelisrnesini ve yaptsrru onemli olcude
ilernektedir.Yaprlan

bir arastrrmada: personel-yonetici iletisiminin, personelin

-neticisi ile olan toplumsal ili§kilerinin niteliqine, yoneticinin iletisirn sOresinde
-sterdigi tutum ve davrarusa bagl1 olarak geli§me gosterdigi yarqrsma vanlrrustrr
Polatoqlu, 1988:89).
Ogretmenlerin

motivasyonunu

ve moral dOzeyini artirmada

ulda etkililigi saqlarnaktrr. Okul yoneticisi, ogretmenleri
egitimin kalitesini

artrrrnaya yonlendirmelidir.

aybrru azaltmak,

nesnel

standartlar

anahtar faktor,

i§birligine ve simflannda

Ogretim sorurnluluqunu

qelistirrnek

ve gruplan

artrrmak, i~

cesaretlendirmek,

asanh olmak icin gereksinim duyulan temel alanlardrr. Okul yoneticileri, okullannda
ust birimlerle alt birimler arasinda bir bag olusturrnahdir. Etkili yonetirnde liderlik ve
tisirn,

okulda

ogretmen

kalitesinin

ve etklliliqinin

artmasma

yardrrnci

olabilir

Sheridan, Rice, 1991 ).
"Okul yoneticileri okulun qeleceqine yonelik bir vizyona sahip olrnah ve surekli
olarak bu vizyona ulasmaya yonetik caba harcamalan
ehberliqinde

gerekir. Okul mudurlertnln

okul personeli tarafmdan ortaklasa geli§tirilmi~ yazih bir vizyon ifadesi

olmasi gerekir. Boylece okulun nereye gittigi hakkmda okul caprnda bir uzlasrna
saqlanrms olur ve okul mudurleri hedefe ulasrnaya yardrrn etmeye cahsir." (Aytag,
2000:91)
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Yoneticinin rolu, okuldaki ogretimin etkililiqini artrrmaktrr. Acikca okul yoneticisi
udur), okulun

ogretim

lil?tirmek icin

okulda

lideridir.

Ogretim

lideri olarak okul yoneticisi,

bir vizyon

olusturrnahdrr

(a.g.e.:265).

~""retmenlerle birlikte saptanrnahdrr.

Her ogretmen

vizyonun

ogretimi

Okulun

vizyonu

ifade edilmesine

ve

ylasrlan bir vizyonun olusturulrnasma katkida bulunmahdir.

2.6. ilgili Arastirmalar
2.6.1. Turkiye'de Yapilan Arastrrrnalar

2000-2001
"retmenlerin

ogretim

yihnda

qorev alanlanna

okul yoneticilerinin

iletisirn

gore alqrlarrrun incelendiqi

becerilerine

arasnrrnarun

iliskin

evrenini,

skisehir iii Belediye srrurlan icinde bulunan 97 resmi ilkogretim okulunda gorev
apan 2714 ogretmen olusturrnaktadir. Arastrrrnarun orneklemini ise 10 okulda gorev
apan ogretmenler olusturmaktadrr.
evrenin 9.39'unu olusturmaktadir

Ulasrlabilen ogretmen sayrsi 255 olup, bu sayt

(Cubukcu.Z,

DOndar, i.,T.C. "MEB Yayrnlar Dairesi

asakanliq: Teknikokullar").

Yapilan

arastrrrnaya

gore;

okul yoneticilerinin

""retmenlerin qorev alanlanna gore alqilannda a
ardrr ve qorev

alanlanna

=

iletisirn

becerilerine

iliskin

0.05 dOzeyinde anlarnh bir fark

gore tom ogretmenlerin,

okul yoneticilerinin

iletisirn

cerilerini hangi sikhkta uyquladrklan konusunda ayru goro~e sahip deqlldirler.

Okul yonetlcllerinln

iletisim becerilerine iliskin ogretmenlerin

qorev alanlanna

gore alqilanrun Tukey Testi sonuclarma gore; okul yoneticilerinin iletisirn becerilerine
iskin

ogretmenlerin

ogretmenlerinin
rtalamalar

alanlanna

gore,

srruf

ogretmenleri

ile

brans

alg1 dOzeyleri arasrnda anlarnh bir fark bulunduqu qorulmektedir.

arasrndaki

ogretmenlerinin
usuktur.

qorev

fark deqeri -7,8374 a = 0,05 dOzeyinde anlarnhdrr. Srruf

alg1 ortalamalan,

Buradan;

brans ogretmenlerinin

siruf ogretmenlerinin,

alg1 ortalamalanndan

okul yoneticilermin

daha

iletisirn becerilerini,

rans ogretmenlerine gore daha yetersiz gordOgO soylenebilir.
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Okul yoneticilerinin

iletisirn becerilerine

rdernlerine ve bulunduklan

okuldaki

iliskin ogretmenlerin

cinsiyetlerine,

hizmet yrllarma gore alqilarmda

=

a

0.05 ·

uzeyinde anlarnh bir fark bulunmarnrstrr.
Uygulanan
becerilerine

varyans

analizi

iliskin ogretmenlerin

sonuclanna

ogrenim durumlanna

Ozeyinde anlarnh bir fark olduqu
ogretmenlerin,

gore;

okul yoneticilerinin

(p<0,05)

okul yoneticilerinin
gore alqilannda

ve ogrenim

iletisim becerilerini

durumlanna

hangi sikhkla

ilefislrn
a

=

0,05

gore tom

uyquladrklan

onusunda ayru gorO§e sahip olrnadiq: ortaya cikrmstrr.
Okul

yoneticilerinin

iletisim

becerilerine

iliskin

ogretmenlerin

ogrenim

ururnlanna gore, A91kogretim Fakultesi ilkogretim Ogretmenligi Lisans Tamamlama
roqrarrundan mezun olanlarla, Egitim Enstitusu ve Diger okullardan mezun olanlann
alg1 duzeyleri arasmda anlamll bir fark bulunmustur.
Sonuc

olarak okul voneticilerinin

iletisirn becerilerine

iliskin ogretmenlerin

alqrlan, onlann; qorev alanlarina ve ogrenim durumlanna gore farkhhk gostermekte
lup, cinsiyetlerine, krdernlerine, bulunduklan okuldaki hizmet surelerine gore farkhlik
gostermemektedir.
Okul yoneticilerinin
e beklentileri
cneticilerinin

iletisirn becerilerine iliskin ogretmenlerin her maddede alg1

arasrndaki

fark

ogretmenlerle

istatistiksel

kurduklan

olarak

iletisirn

anlamll

bulunrnustur

becerilerinde

ve okul

istenilen

duzeyde

yapilan bir baska arastrrrna ile istanbul Kucukcekrnece

ilcesinde

lmad191 ortaya cikrrustrr.
Turkiye'de

er alan ilkogretim

okullannda

alqrlanan kisilik ozellikleri

cahsan

okul rnudurlerlnin ogretmenler

ile liderlik davraruslan

arasmdaki

tarafmdan

iliskilerin belirlenmesi

arnaclanrrustrr (Ege Egitim Dergisi 2005 (6) 1: 61-80)

Arastrrmarun
Bakanhqi'na

evrenini

bagl1 ilkogretim

istanbul
okulunda,

iii

Kucukcekrnece

2005-2006

ilceslnde

Milli

Egitim

ogretim yrhnda qorev yapan

kogretim okulu rnudurleri olusturrnaktadrr. Arastrrmarun omeklemini, Kucukcekrnece
ceslnde bulunan dart farkh egitim bolqesinde yer alan 38 ilkogretim okulunda gorev
yapan 38 ilkogretim rnuduru ve 380 ogretmen olusturmaktadrr.
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Arastrrma
avrarusma

sonucunda;

iliskin

yapiyi

ogretmen

kurma,

alqilan

ve

arasmda anlarnh bir fark saptanrrustrr.

anlayrs qosterrne

ilkogretim

ilkogretim

okul

ve toplam

rnudurlerinin

liderlik

qorusleri

okulu rnudurleri, ogretmenlerin

alqrlanna gore yapry: kurma, anlayrs qosterrne ve toplam liderlik davraruslanru daha
fazla sergilediklerini

dusunmektedirler.

stundaq (1975), Yurnurtaci
secmen

Arastrrmarun

bu bulgusu ile Aydin (1973),

(1984), Erkus (1997), Zel (1999), Sinanoqlu

(2000),

(2001 ), Akcay (2003), Cubukcu ve Dundar (2003), Kurt ve Terzi (2003)

tarafmdan

yaprlan

endilerinin

arastrrrnalann

liderlik davraruslanru

ostermektedir.

Bu

paralellik

yoneticilerin

calisanlann

daha fazla sergiledikleri
kisilerin

(ozellikle

de

bulgulan

ve

toplam

liderlik

davrarusma

karsm

ile paralellik

yoneticllerin)

lduklarmdan iyi gosterme cabalari olduqu dusunulrnektedir.
gosterme

alqrlanna

kendilerini

Yapryi kurma, anlayrs

iliskin kadm ogretmenler

ve

erkek

ogretmenlerin alqilan arasrnda anlarnh bir farkin otrnadrq: saptanrrustrr.

Bu cercevede elde edilen bulgular ile kapsam olarak Ostundag (1975) ve Erkut
1997)'nin bulgulan ile ortusurken Hofsede (1980)'nin Turkiye'de dahil olmak uzere
0 farkll ulkede yapt191 arastrrmaya dayall ortaya koyduqu bayan cahsanlarm yapryt
urma davramsi alqrlanrun erkek calisanlara gore daha yuksek olduqu bulgusu ile bu
cahsrna ve yukanda

arastrrrnalar

ile celisrnektedir.

Hofsede'nin

yaprrus olduqu

arastrrrna genel bir arastrrmadrr. Aynca liderlik alqilan kulturler arasinda degi!?im
g6stermektedir. Turkiye'de yayqrnlasmaya baslayan bayan okul yoneticlleri nedeniyle
ogretmen alqrlarmda fark crkmamasi ulkerniz icin onernlidir. Yapryi kurma, anlayis
gosterme

ve

ogretmenler

toplam

liderlik

davrarusma

ve kamu okullannda

iliskin

ozel

okullarda

gorev yapan ogretmenler

qorev

yapan

arasrnda anlarnh bir

farkm olduqu saptanrrustrr.

Ozel okullarda g6rev yapan ogretmenlerinin,
ogretmenlere

gore okul rnudurlerinin

devlet okullannda gorev yapan

yapryt kurma, anlayis qosterme ve toplam

liderlik davrarusrrn daha fazla sergiledikleri

goru!?Ondedirler. Zel (1999) tarafmdan

yapilan arastrrrnada ozel sektor yoneticilerinln kamuda g6rev yapan yonetlcllere gore
liderlik

davraruslanru

ortusrnekle

daha

beraber Cemberci

fazla

sergiledikleri

(2003) tarafmdan

sonucu

arastrrma

okul yoneticileri

bulgulan

ile

uzerine yapilan

arastrrma Zel (1999) tarafindan yapilan arastrrrnaya oranla okul yoneticileri Ozerinde
yapilrnast nedeniyle daha fazla oranda ortusrnektedir. Ozel okul yoneticllerinin secirn
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iterleri incelendiqi zaman devlet okullanna gore daha kapsarnhdrr. Bu qercekten
la 91kt1g1m1z zaman ozel okul voneticisl olan kisilerin yoneticilik vasiflan yanmda
erlik vasrtlanna sahip olmalan beklenmektedir.

Bu beklentilerin 1~191 ile arastrrrna

nuclan

beklenen

kar~1la~t1nld1g1

zaman

sonucun

bir

durum

olduqu

-~unulmektedir.

Yapryi kurma, anlayrs gosterme

ve toplam liderlik davrarusma

iliskin siruf

~ aretmenleri ve brans ogretmenlerin alqilan arasrnda anlamll bir farkm olrnadrq:

saptanrrustrr. Smit ve brans ogretmenlerinin yoneticilerinin liderlik ozelliklerine iliskin
ilan arasmda Erkus (1997) ve Cemberci'nin (2003) bulgulanndan farkh olarak
larnh bir iliski bulunarnarmstrr. Yapryi kurma, anlayis gosterme ve toplam liderlik
vrarusma iliskin bekar ogretmenler ve evli ogretmenlerin alqrlan arasrnda anlarnh
farkm olmadrq: saptanrmstir.

Cemberci (2003) ve Akcay (2003) tarafrndan yapilan arastrrmalann sonuclan
astrrrna bulgulan ile bire bir otusrnektedir. Ogretmenligi bir boyut olarak ele almd191
egitim fakultelerinin yapilandmlmalanna
~ aretmenlert

baklld191 zaman siruf ve brans

arasmda fark crkmamasi normal bir sonuctur. ilkogretim okulu

udurlerinin kisilik ozelliklerinden askeri liderlik, kisisel uyum, sefkat ve gosteri~
· ilik ozellikleri daha fazla sergiledikleri, yakinhk, baqrrnsizhk, degi~iklik ve oto
ontrol kisilik ozelliklerini daha az sergiledikleri saptanrmstrr. Erkus (2003)'un yaprrus
duqu calrsma bulgulanndan Turk yoneticilerinin askeri liderlik ve gc)steri~ kisilik
,zelliklerini sergiledikleri sonuclan arastrrmarun bulgulan ile paralellik qostermektedtr.
ilkogretim okulu mudurlerinin, ogretmenler tarafmdan alqilanan yapty: kurma
erlik davranrsi ile basarma, gosteri~, ideal benlik, erkeksi ozellikler ve kadmsi kisilik
-zellikleri arasmdaki iliskiye bakrldiq: zaman pozitif yonde orta kuvvette ve yakmlik
ilgi qosterme kisilik ozellikleri arasrnda ise negatif yonde orta kuvvette anlamll bir
i~ki saptanrrustrr. Cemberci (2003)'nin yaprrus olduqu cahsmasirun bulgulanndan
apryi kurma liderlik davrarus: ile basarrna, sebat ve ideal benlik ki~ilik ozellikleri
arasmda kuvvetli bir iliski saptarmstrr. Bu sonuclar ile arastrrrna bulgulan kisrnen
ortusrnektedir. Yapryi kurma liderlik davraruslan incelendiqi zaman "idealizm",
basarrna", ozelliklerin bu davrarus ile iliskili olduqu gorulmektedir. Yani bulunan bu
sonuclar beklenen bir sonuctur.
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2.6.2. Turkiye Disrnda Yaprlan Arastirmalar
Bu arastrrma, ABO Oklahama Eyaleti Egitim Ulusal Politika Kurulu tarafmdan
Oegi§imekte Olan Okullanrruz lcin Mudurler: Bilgi ve Beceriler' (1993) konusundaki
cahsrna kapsarrundadrr. Chance, Edward W. (1994) tarafindan duzenlenen, 'surekli
egi§imekte olan okullanrmz icin rnudurler: okula yeni atanmis ogretmenlerin
udurlerini nasil alqrladrklan' konulu arastirrnada: Arnerika'run Oklahama eyaletinde,
evlet okullannda qoreve yeni atanrrus toplam 270 ilkokul ve lise ogretmeninden 9
tanesi

ile

yapilan

rnulakatla rnudurlerinin bilgi ve

becerilerini

alqrlarnalan

arastmlrrustrr. Oklahama devlet okullannda gorevli rnudurlerin bilgi ve becerilerinin
ogretmenler tarafmdan alqrlanrnastru belirlemek icin (NPB) tarafindan belirlenen 21
addelik beceri ve bilgi olcrne anketi kullarulmrstrr. Ogretmenler tarafindan,
udurlerin becerileri dart performans; foksiyonellik, proqrarnh olma, iletisim becerisi
e bilgi yonunden deqerlendirilmistir

(Chance, Edward W.(Oct.1994),

PH.D.

Eduational Leadership and Policy Studies, College of Education, University of
Oklahama, Noman, Oklahama).

Oklahama eyaletinde arastirma yaprlan okularda qoreve yeni baslarrus
ogretmenler rnudurlerini, personel qelistirme, yonetirn, kulturel cahsrnalar, karar alma,
orgutsel cahsmalar, ogrenci damsmanhqr, problem analizi ve cozurnu gibi konularda
oldukca etkili bulmuslardrr.

Yapilan

arastirma

sonucunda

ogretmenlerin

mudurlerini

alqilarnalan:

rnudurlerin yasalara itaat etme, temsiliyet, yazih ve sozlu anlatrrn, egitim yoneticiliqi,
liderlik ve sosyal iliskiler acismdan Ost duzeyde olduqu qorulrnustur. Bu da demektir
i, Oklahama okullanndaki tipik bir rnudur, enerjisini iletisirn, yasalar ve okul idaresi
Ozerineyogunla~t1rmaktad1r.
Arastrrma kapsarrundaki ogetmenlerin alqrlarnalarma gore; mudurlerinin
iletisirn, yasa/tuzukler ve liderlik alanlannda 90k iyi olduklan ortaya crkrmstrr. ilkokul
ogretmenleri rnudurlerini yetenek ve bilgi yonunden en yuksek duzeyde alqilarken,
lise gretmenlerine gore

rnudurlerin yetenek ve bilgi yonlerinin 90k zayif olduklan

ortaya crkrrustrr.
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Arasnrrna ya gore; krrsal kesimde qorevli ogretmenler rnudurlerini yetenek ve
·1gi yonunden sehir ici okullannda qorev yapan ogretmenlere nazaran daha az takdir
etmektedirler.

Sonuc olarak, Oklahama eyaletinde yeni qorev alrrus ogretmenler, rnudurlerini
·1gi

toplama,

mufredat

duzenleme,

olcrne

ve degerlendirme,

motivasyon

ve

isilerarasi iletisirn alanlannda normalin Ozerinde kabul etmektedirler.
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BOLOM Ill
YONTEM

Bu 'bohnnde,

arastrrrnarun modeli, evren ve orneklern, verilerin toplanrnasr,

uygulama ve verilerin analizi aciklanrrustrr.

3.1. Arastirma Modeli

Arastrrrna

genel tarama

sayida elemandan

modelinde

yapilrmstrr.

Genel tarama

modeli, 90k

olusan bir evrende, evren hakkrnda genel bir yarqiya varmak

arnaci ile, evrenin turnu ya da ondan almacak bir grup Ozerinde yapilan tarama
ouzenlernelerlolr

(Karasar,

1995:79).

atrlanlara uygulanarak yapildrqmdan

Betimsel

nitelikteki

Olusturulan

anket

orneklern

grubundaki

bu arastirma genel tarama modelindedir.

bu arastirma,

arastrrrna kapsarruna alrnan okul mudur

yardrrncilan ve ogretmenlere ek: 1 'de sunulan anket uygulanarak, okul mudurlerinin
iletisirn becerilerine
calrsrlrmsttr.

iliskin mudur yardrrncilan ile ogretmenlerin

Arastirrnada

ogretmenlerin

cinsiyetleri,

baqrmsiz
yaslan,

deqiskenler
branslan,

olarak

kidernleri

alqilan saptanmaya

mudur

yardrrncrlan

ve bulunduklan

ile

okuldaki

izmet sureleri kabul edilrnistir. 'Okul Mudurlerinin lletisirn Becerilerine lliskin Mudur
Yardrrncrlan

ve Ogretmenlerin

Alqrlari' anketini olusturan

44 maddelik rnudurun

iletisim kurma ozelliklerine yonelik becerilerin rnudur yardrmcist ile ogretmen alqilan
ise bag1ml1 deqisken olarak kabul edilmistir.

3.2. Arastrrmamn Evreni
Arastrrrnanm evrenini, K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur Bakanhq: (MEKB) Genel
Orta Ogretim Dairesi'ne baqh Lefkosa ilcesindeki genel liselerde, devlet kolejinde ve
ozel kolejlerde

gorev yapan rnudur yardrrncrlan ile ogretmenler olusturmustur, Evreni

olusturan rnudur yardrrncilan ile ogretmenlerin

bulunduqu genel liselerin sayrsi 3,

kolej sayrs: 1, ozel kolej sayrsi 2'dir. Bu okullarda 25 rnudur yardrmcrsi ve 515
ogretmen gorev yaprnaktadrr. Boylece arastirmanm evrenini toplam 540 ki§i
olusturmaktadir.
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Tablo 3.1 Arastrrmarun

Evreni

OKULLAR

MD. YARD. SAYISI

OGRETMEN SAYISI

Bulent Ecevit Anadolu

5

65

Lefkosa Turk Lisesi

6

83

20 Temmuz Fen Lisesi

3

46

Turk Maarif Koleji

5

81

Yakm Doqu Koleji

4

200

Levet Koleji

2

40

25

515

Lisesi

TOP LAM

Yukanda

bulunan okullara anket uyqularnasi yapilrrustrr. Tablada goruldugu

ibi arastirma evrenini olusturan okullarda Bulent Ecevit Anadolu Lisesinde rnudur
rdirncrsr kadrosu 5, ogretmen sayrsi 65,

Lefkosa Turk Lisesi

drosu 6, ogretmen sayrsi 83, Fen Lisesinin

rnudur yardrmcrsi

mudur yardrrncrsi sayrst 3, ogretmen

sayrsi 46, Turk Maarif Kolejinin mudur yardrrncist kadrosu 5, ogretmen sayrsi 81,
Yakm Dogu Koleji rnudur yardrmcrsi kadrosu 4, ogretmen sayrsi 200 ve son olarak
evet Kolejinin rnudur yardimcrst sayrs: 2, ogretmen sayrsi 65 olarak belirlenrnistir.

3.3. Arastrrmanm Orneklemi
Arastrrmarun

orneklemini

ardimcrsi

ve

ogretmenleri

yardrmcrsi

ve

ogretmenlere

Lefkosa ilgesinde bulunan 6 lise I kolejin rnudur

olusturrnustur.
veri

Bu

toplama

okullarda

aract

olarak

qorev
44

yapan

rnudur

maddelik

anket

uygulanm1~t1r. Bu okullarda toplam 22 mudur yardirncrst ve 275 ogretmene
oplama araci uyqulanrrus olsa da verilen anketlere
ogretmenden

5 rnudur yardrmcrsi

veri

ve 70

tam yarut almrnarrustrr. Bunlann icerisindeki 17 rnudur yardrmcist ve

205 ogretmen

anketi yonerqelere

gore dogru ve eksiksiz

olarak doldurmustur,

Toplamda 222 adet anket istatistiksel olarak deqerlendirilrnisfir.

Yonerqeye

uygun

olarak doldurulan anketlerin basta daqrtilan toplam anket sayrsma oraru ise % 74.74
dur. Yonerqeye

uygun

olarak doldurulan

ve degerlendirmeye

alman

anketlerin

oplanan anketlere oraru ise % 95.68'dir.
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Tablo 3.2 Dag1t1lan ve Donen Anket Sayrlan ve Oranlan

Dag1t1lan

D6nen Anket

Gegerli Anket

Donus Oram

%

Anket
Mudur
yard1mc1s1

22

17

17

77.27

Ogretmen

275

215

205

74.54

TOP LAM

297

232

222

74.74

Yukardaki tabloda goruldugu gibi daqrtrlan anket sayisi
, ogretmenlere

ise 275 olmak uzere toplam 297 olrnustur. Donen anket sayrsi

udur yardrrnclannda
anketlerden

rnudur yardrrncrlanna

17, ogretmenlerde

222 tanesi

yonerqelere

celeme d1~1 kalrrustrr. Uygulanan
.27, ogretmenlerden

215, toplam 232 olrnustur.

uygun

olarak

anketlerin

doldurulduqu

icin

rnudur yardrrnclanndan

donusu % 74.54 orarunda, genelde ise

Uygulanan
10 anket
donusu %

% 74.74 olrnustur.

udur yardrrncrlan anket cahsrnastm 17 katrhmci ve 7.7 yuzdelikle, ogretmenler ise
5 katrhrnci ve 92.3 yuzdelikle temsil etmektedir.

3.4. Veri Toplama Aracmm Uygulanmas1

'Okul

Mudurlerinin

lletisim

Becerilerine

lliskin

Mudur

Yardrrncrlan

ve

- gretmenlerin Alqrlan' adh anket, Osmangazi Oniversitesi Egitim Fakultesi Ogretim
yesi Yrd. Doc. Dr. Zuhal Cubukcu'nun geli~tirdigi ve yaprrus olduqu bir arastrrmada
llanrrus olduqu 40 maddeden olusan bir aractrr. Gec;erlilik ve guvenirligi yeniden
saqlanan bu anketin kaynak gosterilmesi

sartiyla kullarulrna izni almmistrr. Birden

fazla segenek icerrnesinden dolavi anketin 'Okulun arnac ve politikalan hakkmda bilgi
rir.', 'Okulda yapilacak

olan degi~iklikler (fiziki, yonetirn, program vb.) hakkmda

- ceden bilgi verir.' ve 'Cahsanlann okulla ilgili dilek ve sikayetlerine gereken onerni
rir.' gibi uc;

maddesinde

segenekler aynlrrus ve

anket 44 maddeye crkanlarak

llarulrrustrr. Cahsrnarun guvenilirlik katsayrsi 0.964 olarak bulunmustur.

Arastirmada

rnudurlerin

iletisirn

becerilerinin

rnudur

yardrrncrlan

ve

ogretmenler tarafmdan alqilanrnalan, rnudur yardtmcrlan ve ogretmenlerin cinsiyetleri,
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slan, branslan, krdernleri ve bulunduklan
lurnden

olusturulrnustur.

erilerine

okuldaki hizmet sureleri olmak uzere 5

Arastrrrnadaki

iliskin rnudur yardrmcrlan

veriler,

okul

ve ogretmenlerin

rnudurlerinin

iletisirn

alqrlan 44 maddelik veri

lama araciyla elde edilrnistir. 5 boyutta ve 44 ifadeden olusan olcrne aracindaki
ddeler

Likert tipi olr;ege gore duzenlenrnistir.

trhyorum',

'Kararstztrn/Farketrnez'.

ciminde derecelendirilmis

Olcek, 'Kesinlikle

'Katilrruyorum',

Katrhyorurn',

'Kesinlikle

Katrlrmyorum'

ve en cok kabul edilen secenekten en az kabul edilen

ceneqe doqru srralanrrustir. Veri toplama

araci iki bolumden olusrnustur.

plama aracrrun 1. bolurnunde mudur yardrrncilan

ve ogretmenlere

Veri

ili$kin kisisel

ilere ait 5 madde bulunmaktadrr. 2. bolumde, mudur yardimcilan ve ogretmenlerin
ul rnudurlertnin iletisim becerilerine

iliskin alqrlanru olcrneye yonelik ifadeler yer

rstrr ( Ek: 1)

Veri toplamak

arnacryla anketin uygulanabilmesi

icin Milli Egitim ve Kultur

kanllg1 Genel Orta Ogretim Dairesi'nden uygulama izni almdrktan sonra (Ek:2)
Mart-01 Nisan 2009 tarihleri arasmda evrendeki okullara gidilerek arastnrnaci
rafmdan bizzat uyqulanrrustrr. Uygulamaya

baslarnadan once yarutlarna orarurun

uksek olrnasrru saqlarnak amacryla, okul rnudur yardrrncrian ve ogretmenlere sozlu
yazrh acrklarna yaptlrms, arastrrrnanm konusu ve amaci hakkmda bilgi verilrnistir.
akanhktan

alrnan

izin belgesi

udurleri ve yardrrncilanndan

fotokopileri

yoneticilere

verilmek

suretiyle

okul

yardrm istenrnistir.

3.5. Verilerin Analizi

Anketler
Odor

uzerinde istatistiksel

yardimcrlan

ve

deqerlendirrneler

ogretmenler

cevaplandrnlrp cevaplandmlmadrqrru
onergeye

uygun

deqerlendirmeye
bilgisayar

doldurulmayan

yonerqeye

uygun

olarak

belirlemek amaciyla tek tek qozden qecirllrnis,
veya

eksik

varutlanan

veri

toplama

araclan

almmarmstrr. Gec;erli sayilan anketlerdeki verilerin cozurnlenrnesi

ortarrunda

qerceklestiritmlstir.

tarafrndan

yaprlrnadan once anketlerin

SPSS

Verilerin

13.0
analizi

windows
ve

istatistik

yorumunda

proqrarm

iki grubun

kullarularak

karsuastmlmast

durumunda t-Testi, grup sayrsmrn daha fazla olduqu durumlarda tek boyutlu varyans
(One Way Anova) analizinden yararlarulrrustrr.
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Mi.idi.ir yardrrncilanna

yonelik anketlerin

veri analizi ve yorumunda,

anket

sayistrun az olrnasmdan delay: iki grubun karstlastmlmasi durumunda Mann-Whitney
testi, grup sayrsmm daha fazla olduqu durumlarda
qulanrnrstrr. Gruplann karsrlastmlrnasmda
erilerin yorumlanmasmda
egerler,

o

maddenin

veri toplama
gen;;ekle§me

rtalarnalann yorumlanrnasmda
ablo 3.3'te

gosterilmi§tir.

ise Kruskal-Wallis

H testi

anlarnlrlrk duzeyi 0.05 olarak ahnrrustrr,
aracindaki

di.izeyinin

her maddeye
gostergesi

iliskin verilen

kabul

edilrnistir.

olc;;egin secenekleri, verilen puan ve puan arahklan

Arastrrma

problemi

ve alt problemlere

uygun olarak

rtmetik ortalama (X), standart sapma (Ss), t - testi (t), anlamlrlrk deqeri (p), tek yonlu
ryans analizi gibi istatistik tekniklerinden

yararlarulrmstrr. Anket sonuclanna

riler grafik ve pastalarla deqerlendirilmistir.

Arastirmadada

gore

sayilabilir veriler icin

ekans (n) ve yuzde deqerleri kullarulrrustrr.

ablo 3.3. Kullarulan Derecelendirme Olc;egi
Verilen Puan

Sec;enek

Puan Ag1rl191

1

Hie;; Katilmryorum

1.00-1.79

2

Katrlrruyorurn

1.80-2.59

3

Kararsizrm/Farketmez

2.60-3.39

4

Katrhyorum

3.40-4.19

5

Kesinlikle Katrhyorurn

4.20-5.00

ablo 3.4. Mudur Yardrmcilarmm Cinsiyet Dag1llm1
Cinsiyet

F

%

Kadm

10

58.8

Erkek

7

41.2

17

100

TOP LAM

Arastrrmaya katrlan 17 mudur yardimcrsmm sorulara verrnis oldugu yarutlara
ak1ld1gmda katrlrrncrlann 1 O'unun (% 58.8) kadm, 7'sinin (% 41.2) ise erkek olduqu
orulmektedir.
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Tablo 3.5. Mudur Yardrmcrlannrn Ya, Dag1hm1

YA$

F

%

25-34

0

0

35-44

7

41.2

45 ve ustu

10

58.8

TOP LAM

17

100

Yas daqrhrruna bakrldrqmda ise 25-35 yas aralrqrnda ankete kattlan mudur
rdrrncrst bulunmadrqr, 35-44 yas aralrqmda katrhrncrlann sayrsi 7 oraru 5 41.2, 45
~ ve ustu arahqinda ise katrhrnci sayrsi 10 oraru % 58.82dir.

Tablo 3.6. Mudur Yardrmcilannm Bran, Dag1hm1

BRAN$

F

%

Sosyal Bilgiler:Toplam

4

23.5

a) Tarih

1

5.9

b) Coqrafya

1

5.9

c) Turk Dili Ed.

0

0

2

11.8

8

47.0

3

17.6

2

11.8

c)Kimya

2

11.8

d)Biyoloji

1

5.9

5

29.4

17

100

d) Yabanci Oil
Fen-Matematik:Toplam
a)Matematik
"b)Fizik

Diger (Beden Egt,
Bilgisayar v.s.
TOP LAM
Tablo'da

goruldugu

rnudur yardrrncrlanmn

gibi, uygulanan

anket sayrsmm az olmasmdan

brans daqrhrru analizinde

branslar arasinda

delay:

grupland1rma

yaprlrrustrr. Tarih, Cografya, Turk Dili ve Ed., Yabanci Dil branslan Sosyal Bilgiler
olarak; Matematik,

Fizik, Kimya, Biyoloji branslan ise Fen-Matematik

ad: altmda

55

oplanrrustrr. Katrhrncrlann branslanna bakildrqmda ise Sosyal Bilgiler dalinda Tarih
.Coqrafya

1, Yabanci

Oil 2 olmak uzere toplam 4 katrhmci oran % 23.5, Fen-

atematik dahnda Matematik 3, Fizik 2, Kimya 2 ve Biyoloji dalmda 1 olmak uzere
oplam 8 katrhrnct oran olarak % 47.0, Diger olarak belirtilen alanda ise 5 katrhrnct
ran ise % 29.4'dur.

Turk Dili ve Ed. bolurnunden

mudur yardrrncist

katrhrnci

ulunmamamaktad Ir.

Tablo 3.7. MUdUr Yardrmcrlanrnn Yoneticilikteki Hizmet SUresi Dag1hm1

Y6neticilik Sureleri

F

%

1-5 y1I

6

35,3

6-10 y1I

5

29,4

11 ve ustu

6

35,3

TOP LAM

17

100

Katihmcrlardan

1-5 y1I arast rnudur yardrrncrhq: gorevi yapanlann

sayrsi 6

am 35,3, 6-1 O y1I arasi yoneticilik qorevi yapanlann sayrsi 5 oraru 29,4, 11 ve ustu
udur yardrmcihp:
anlastlacaqi

qorevi yapanlann

gibi katrhmcrlar

sayrsi ise 6 oraru 35,3'tor.

arasinda

qoreve

yeni atanrrus

Tablo'dan

ve krdemli

da

rnudur

rdrmcilanmn sayrst ayrudrr,

Tablo 3.8. MUdUr Yardrmcrlannm Bulundugu Okuldaki Yonetlcillk Hizmet SUresi
Dag1hm1

%

Okuldaki Y6neticilik Suresi

F

1-2 y1I

7

41,2

3-4 y1I

3

17,6

5-6 y1I

0

0

7 ve ustu

7

41,2

TOP LAM

17

100

'

Bulunduklan okulda 1-2 y1I rnudur yardrrncrlrq: qorevi yapanlarm sayrsi 7 oraru
1,2, 3-4 y1I voneticilik yapanlann sayrsi 3 oraru 17,6, 7 ve ustu rnudur yard1mcil1g1
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~revi yapanlann sayrsi ise 7 oraru 41,2'dir. Katihrncrlar arasmda bulunduqu olulda
5-6 y1I qorev

yapan

mudur

yardrrncrs:

yoktur.

Tablo'dan

da anlasrlacaqi

gibi

trlrmcrlar arasmda goreve yeni atanrrus veya krdemli rnudur yardrrncrlanrun sayrsi
avrudrr. Yoneticilikteki

hizmet surelerinde oldugu gibi bulunduklan okuldaki yoneticilik

orev sOreleri acismdan da rnudur yardrmcilanrun yeni atanrrus veya kidernti oluslan
asmda sayi ve yOzdelik olarak fark yoktur.

ablo 3.9. Ogretmenlerin Cinsiyet Dag1hm1

F

Cinsiyet

%

Kadin

138

67.3

Erkek

67

32.7

TOP LAM

205

Arastrrrnaya

katilan 250

100

ogretmenin

sorulara verrnis olduklan

ak1ld1g1nda katrlrmcrlann 138'inin (% 67.3) kadrn, 67'sinin

yarutlara

(%32.7) ise erkek olduqu

gorOlmektedir.

ablo 3.10. Ogretmenlerin Yas Dag1hmH

%

YA$

F

24 ve alt:

10

4,9

25 - 29

60

29,3

30-34

35

17, 1

35-39

31

15, 1

40-44

48

23,4

45-49

11

5,4

OstO

10

4,9

TOP LAM

205

100,0

pO ve

Ogretmen ktrhrncrlann yas dag1l1mma bakrldiqmda 24 ve aln araliqmda ankete
katilan ogretmenlerin

sayrsi

10 oraru 4.9, 25-29 yas arasi katrhrnci sayrsi 60 orarn

29.3, 30-34 yas aral191 katrhrnci sayrst

35 oraru 17.1, 35-39 yas aratrqmdaki
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trhmcrlann sayrsi 31 oraru 15.1, 40-44 yas arasi katrlrrncrlann sayrsi 48 oraru 23.4,
-49 yas arahg1 ogretmen sayrsi 11 orarn 5.4, 50
trhrnci sayisi

10 oraru 4.9'dur.

Tabloya

ve ustu

yas arahqinda ise

gore gen9 ogretmen

sayrsi

slardaki ogretmen sayrsi ayrudir. Katrhrncrlann yas itibanyla yogunla§malan

ile ileri
% 60

anla 25-29 yas arahqmdadrr.

Tablo 3.11. Ogretmenlerin Brans Dag1hm1

F

%

113

55.12

18

8,8

15

7,3

c) Turk Oili ve Ed.

45

22,0

d) Yabanci Oil

35

17, 1

Fen-Matematik:Toplam

64

31.21

30

14,6

b) Fizik

13

6,3

c) Kimya

14

6,8

d) Biyoloji

7

3,4

28

13,7

BRAN$
Sosyal Bilgiler: Toplam
a) Tarih
b) Coqrafya

a) Matematik

I

I

Diger(Beden Egt, Resim,
Muzuk, Bilgisayar v.s
TOP LAM
-,

Ogretmenlerin

100

205

statusunde

katrhmcrlann

brans daqrhmrna bakildrqmda

ise

Sosyal Bilgiler dalmda Tarih 18, Coqrafya 15, Turk Oili ve Ed. 45, Yabanci Oil 22
olmak uzere toplam

katrlrmci

113 oran % 55.12,

Fen-Matematik

dalinda

ise

Matem~tik 33, Fizik 13, Kimya 14 ve Biyoloji dalmda 7 olmak uzere toplam 64
katrhrnci oran ise % 31.21, Oiger olarak belirtilen alanda ise 28 katrhrnct oran %
13.65 olarak qoruluyor.
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Tablo 3.12. Ogretmenlerin Ogretmenlik Hizmet Suresi Dag1hm1
Ogretmenlik Sureleri

F

%

1-5 y1I

61

29,8

6-10 y1I

46

22,4

11-15 y1I

30

14,6

16-20 y1I

44

21,5

21 ve ustu

24

11,7

TOP LAM

205

100,0

Ogretmenlerin

hizmet

sureleri

tablosuna

bak1ld1gmda, y191lmanm 29.8

- delikle 61 ki$i olarak 1-5 y1I araliqmda oldugu gorulmektedir. 6-10 y1I araliqmda
say, 46 orarn 22.4, 11-15 aralrqmda say, 30 oraru 14.6, 16-29 y1I araliqmda say, 44
am 21.5, 21 ve ustu olarak belirlenen hizmet suresinde is say, 24 oraru 11.7 olarak
lirlenrnlstir. Gene;: katrhmcrlarm yaslan ile hizmet surelerinin doqru orantrh olduqu
~ rulmektedir. Diger yas gruplan ile hizmet sureleri farkl1l1k gostermektedir.

Tablo 3.13. Ogretmenlerin Bulundugu Okuldaki Hizmet Suresl Dag1hm1

Okuldaki Hizmet Suresi

F

%

1-2

67

32,7

3-4

36

17,6

5-6

14

6,8

7 ve ustu

88

42,9

TOP LAM

205

Ogretmenlerin

$LI anda cahsrnakta

100

olduklan

okullardaki

hizmet surelerini

belirten tabloya baktldrqrnda ise; 1-2 y1I ogretmenlik gorevi yapanlann sayrsi 67 orarn
% 32,7, 3-4 y1I gorev yapanlann sayrsi 36 oraru % 17,6, 5-6 y1I araliqmda calisan
ogretmen sayrsi 14 oraru % 6.8, 7 ve ustu gorev yapanlann sayrsi ise 88 orarn %
42,9 olarak

belirlenrnistir.

Katrhrncrlar arasmda

bulunduqu

okulda

qorev yapan

ogretmen sayrsirun yogunla$t1g1 grup, qorev yth itibanyla % 42,9 olan 7 y1I ve/veya
daha fazla ayrn okulda cahsanlardan olusmaktadrr.Ankete
okuldaki yoneticilik

hizmeti suresi itibanyla

katrlanlann bulunduklan

buyuk c;:ogunlugu en az 7 y1I mudur

yard1mc1l191 qorevi yaprrustrr.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti M.E.K.B. Genel Orta Ogretim Dairesi'ne baqh
urk Maarif Koleji, Bulent Ecevit Anadolu L.isesi, l.efkosa Turk Lisesi, 20 Temmuz
en Lisesi ile ozel Yakm Doqu Koleji ve Levent Koleji'nde gorevli rnudur yardrrncrlan
ogretmenlerin

okul rnudurlerinin

iletisirn becerleri ile ilgili alqilanm

belirlemeye

onelik olarak 09 alt probleme yarutlar aranrmstrr.

Bu bolumde, temel olarak ele alman problemin cozurnu ve arastrrmarun alt
problemlerine

dayah olarak toplanan verilerin istatistiksel tekniklerle cozurnlenrnesi

sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmis, bulgulara iliskin cizelqeler sunulrnus ve
bulgulann yorumlanna

yer verilrnistir. Cahsrnarun guvenilirlik katsayrsi 0.964 olarak

ulunrnustur (p<0.01 ).

4.1. Alt problem 1

Okul

rnudurlerinin

iletisirn

becerilerine

ili~kin

rnudur

yardrrncrlan

ile

ogretmenlerin alqilanru tesbit etmek uzere uygulanan ankette kullarulan 44 maddenin
frekans daqrhrrunda
ortalama

puanlanru

hazrrlanrrustrr.
puanla

rnudur yardrmcrsi
ve

Oqretrnen

'Kesinlikle

standart
ve mudur

Katrhyorum',

ile ogretmenlerin

sapma

deqerlerini

yardrrncrlanmn

4 puanla

her bir madde

ile ilgili

gosteren

tablolar

alqrlan

'Katrhyorum',

ayn

deqerlendirilirken,

3 puanla

5

I

'Kararsrzrrn

Farketmez', 2 puanla 'Katrlrruyorurn' ve ·1 puanla 'Kesinlikle Katrlrruyorurn' seklinde
dusunulrnustur.

4.1. t Okul Mi.idi.irlerinin lletisim Becerilerine ili~kin Mi.idi.ir

Yardrmcrlarrnm Alg1larma Gore Bulgular ve Yorumlar
Okul rnudurlerinln iletisirn becerilerine ili§kin rnudur yardrmcrlanrun alqrlannm
aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (Ss) deqerleri Tabla 4.1 'de verilrnistir.
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ablo 4.1. Okul Mudurlerinin lletlslm Becerilerine ili~kin Mudur Yardrmcrlanmn
g1larmm ( X) ve (Ss) Degerleri
I

DE2

DES

I

I

N

Mean IX)

17
17

4,6471

ISsl
,49259

4,6471

,49259

MADOELER
MADDE23
MADDE24

N

Mean IX)

17

4,3529

ISsl
,86177

17

3,8824

,92752

17

4,6471

,60634

MADDE25

17

4,7647

,43724

17

4,7647

,43724

MADDE26

17

4,4118

,79521

17
17

4,7647

,43724

MADDE27

,50730

MADDE28

17
17

4,1765
4,4118

,95101

4,5882

MADDE29

17

4,3529

,70189

,71229

17
17

4,3529

,70189

4, 1176

,92752

MADDE30

17

4,3529

17

4,4706

,79982

MADDE31

17

4,2941

,93148
,77174

17

4,4118

,61835

MADDE32

17

4,4706

,62426

17

4, 1765

,88284

MADDE33

17

4,4118

,79521

17

4,6471

,49259

17
17

4,5294
4,4706
4,4118

,51450

4,5294

,62426

17

4,3529

,78591

MADDE34

17

4,0000

MADDE35

17
17

4,7059
4,4706

,86603
,46967
,71743

17

4,5294

,62426

MADDE38

17
17

MADDE36
MADDE37

,62426
,71229

17

4,5294

,79982

MADDE39

17

4,3529

,78591

17

4,4706

,71743

MADDE40

17

4,6471

,49259

17

4,4706

,79982

MADDE41

17

4,4706

,71743

17

4,3529

,78591

MADDE42

17

2,8824

17
17

2,3529
4,2941

1,41161
,91956

MADDE43
MADDE44

17

4,4706
4,5882

1,36393
,51450

Tablo

4.1 'de

okul

rnudurlerinin

lletisirn

17

becerilerine

,61835

iliskin

rnudur

rdrrncrlartrun alqilan ile ilgili aritmetik ortalama (x) ve standart sapma (Ss) deqerleri
rilmistir. Tablo incelendiqinde,

okul rnudurlerinin iletisirn becerilerine iliskin bircok

ddenin rnudur yardrmcitan tarafmdan her zaman alg1land191 qorulmektedir.

Mudur yardrrncnanrun,
sahiptir.',
anlatrrnda

'Okulda,

ana dilini

alqrlarnalanrun
udurlerin

gelecekte
hatasrz

% 47.64

mudurlerinin

'ileti~imi baslaup, surourecek

uygulanacak

etkinlikler

kullanmaya

ile 'Kesinlikle

bu etkinliklerinin

yardrrncrlan

ozen

hakkmda bilgi verir.', 'Yazrh

gosterir.'

Katrhyorum'
tarafmdan

yeterlige

gibi etkinliklere

seceneqinde

iliskin

yogunla~m1~t1r.

en Ost duzeyde

alg1land191

g6rulmektedir.

Mudur yardimcrlan

tarafmdan yine 90k iyi duzeyde alqilanan 'Okulun arnaci

hakkrnda bilgi verir.', 'Okulun politikalan hakkmda bilgi verir.', 'Astlan ile iliskilerinde
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n davrarur.', 'lletisirn etkinliklerinde kendine guveni tarndrr.' gibi maddelerin de%
.47 duzeyinde

ancak ortalama olarak biraz daha dusuk alg1land1g1 qorulrnektedlr.

MOdOr yardrrncuanmn
dilerine quveniyorlar,

alquamalanna

gore; okul mudurteri iletisirn kurmada

okul ile ilgili bilgileri yardrrncrlanyla

paylasrna becerisine

iptirler ve ana dillerini hatasrz kullanmada oldukca basanhdrrlar,

Tablo

4.1,

ulda yapilacak

mOdOrlerin 'Cahsanlann
olan fiziki degi$iklikler

karara

katrlrnalarma

hakkrnda onceden

olanak

bilgi verir.', 'Okulda

pilacak olan yonetimle ilgili degi$iklikler hakkrnda onceden bilgi verir.',
smdaki

anlasrnazhklarrn

cozurne

kavusturulrnasmda

saqlar.',

tarafsrz

'Cahsanlar
olur.'

gibi

inliklerinin, rnudur vardimcnan tarafmdan yine 'Kesinlikle Katihyorurn' seceneqiyle
cak daha dusuk aritmetik ortalamayla alg1land1g1n1 gostermektedir.

Tabloya

gore; rnudur yardrrncrlan

tarafindan,

mOdOrlerinin 'lletisim sureci

nunda, gerekirse tutumunda degi$iklik yapar.' etkinliqin: % 38.82 ile 'Katrliyorum'
uzeyinde alqrlarur. lletisirnin karsrhkl: bilgi ahs verisi oldugu ve gerektiginde lletisirn
nunda tutumda

deqisiklik

yaprlrnasi

soz konusu olduqundan

bu etkinligin

her

zaman arahqrnda alqtlanmas: qerektiqini ortaya koyduqu dusunulebilir. Aksi durumda
ul mudurunun mudur yardrrncrlanyla

iletisime girmesinin

calisanlar

acismdan

emini yitirmesine neden otabiteceqi soylenebuir.

'informal
Etkinligini

'Kararstzrm.Farkstmaz'

alg1lamaktad1r.
anallanna

uetlslm kanallarindan

Mudurlerin

basvurmalanrun

(soylenti, dedikodu, saptrrma, vb.) etkilenir.'

seceneqiyle

iletisim kurarken

%28.82

ile daha d0$0k dOzeyde

bu sekilde bazan

informal iletisim

sakmcah olduqu ve doqru karar almalanm

olumsuz

etklleyebileceqi soylenebilir.

'Yapilan cahsrnalarda cezalandirrnay:
yardrmcrlan

tarafrndan

g6r01mektedir.

'Katrlrruyorurn'

Bu durumda;

on planda tutar.', etkinliqinin ise mudur

sekliyle

% 23.52

dOzeyinde

mOdOrlerin ara sira cezalandrrrnaya

alg1land191

basvurduklan

s6ylenebilir.
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Bu deqerlendirmeler

1~1ginda rnudur yardrmcrlan tarafmdan, rnudurlerin bazi

iletisirn becerilerinin daha dusuk duzeyde alqrlanrnasma raqrnen, genel olarak okulda
yoneticiler arasmda iletisim kurma ile ilgili onernli bir sorun olrnadrq: soylenebilir.

4.1.2. Okul Miidiirlerinin lletlslm Becerilerine ili~kin Ogretmenlerin
Alg1larma Gore Bulgular ve Yorumlar

Tablo 4.2. Okul Mudurlerinin lletisim Becerilerine ili~kin Ogretmen Alg1larmmx
ve Ss Degerleri
(X)

(Ss)

205

4,5610

,61232

MADDELER
MADDE23

MADDE2

205

4,3854

,77509

MADDE3

205

4,2585

MADDE4

205

4,3171

MADDELER
MADDE1

N

(X)

N

(Ss)

205

3,9317

,88850

MADDE24

205

3,9463

,88675

,89469

MADDE25

205

4,4000

,71811

,84711

MADDE26

205

4,0927

,89453

205

3,8732

1,00172

205

4,2488

,82341

MADDE5

205

4,3122

,72090

MADDE27

MADDE6

205

4,3122

,72090

MADDE28

MADDE7

205

4,1951

,87502

MADDE29

205

4,0341

,94132

MADDE8

205

4,0537

,82963

MADDE30

205

3,9415

,98841
,84844

MADDE9

205

4,2976

,81303

MADDE31

205

4, 1024

MADDE10

205

4,0146

,95731

MADDE32

205

4,2683

,88629

MADDE11

205

3,8537

,89555

MADDE33

205

3,8927

1,06098

MADDE12

205

4,0634

,88610

MADDE34

205

4,3756

,76080

MADDE13

205

3,8927

,97427

MADDE35

205

4, 1854

,79507

MADDE14

205

4, 1073

1,03289

MADDE36

205

4,2244

,71974

MADDE15

205

3,9463

,92992

MADDE37

205

4, 1415

,78246

MADDE16

205

4,0390

,88475

MADDE38

205

4, 1122

,87003

MADDE17

205

4,0780

,92554

MADDE39

205

4,0976

,85190

MADDE18

205

4,2000

,93095

MADDE40

205

4,1707

,78286

MADDE19

205

4, 1707

,87174

MADDE41

205

3,9415

,86119

MADDE20

205

3,8195

1,04863

MADDE42

205

3,2927

1,27656

MADDE21

205

3,0585

1,21530

MADDE43

205

4, 1561

,84889

MADDE22

205

3,8829

,91606

MADDE44

205

4,1512

,91906

Tablo

4.2'de

ogretmenlerin,

alqrlan ile ilgili ortalama

lletisirn

becerilerine

iliskin

(x) ve Standart Sapma (Ss) deqerleri verilrnistir. Tabla

incelendiq: zaman ogretmenlerin,
verir.' maddesine

okul mudurlerinin

okul mudurlerinln

'Okulun amaci hakkrnda bilgi

iliskin alqrlarinda y191lrnanin % 45.61 ile 'Kesinlikle

Katrhyorurn'

seceneqinde yogunla~t191, bunu 'Yaz1II anlatrrnda ana dilini hatasiz kullanmaya ozen
qosterir.'

maddesi

% 44 ile

yine

'Kesinlikle

Kattlryorum'

seceneqinin

izledigi
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qorulrnustur. MOdOrlerin bu faaliyetleri ogretmenler tarafmdan her zaman ve yOksek
duzeyde alqrlanmaktadrr denebilir.

Tabloya gore ogretmenlerin, mOdOrlerinin iletisirn becerileri ile ilgili etkinliklerini
alqrlarnalanrun;

%38.53

ile 'Okulda

yapilacak

olan yonetirnle

ilgili degi~iklikler

akkrnda onceden bilgi verir.', % 38.92 ile 'Daha 90k duyu orqaruna seslenecek
sekilde sunu yapar', % 39.46 ile 'Iletisirni saqlayacak cernbersel iletisirn sistemini
urar.',

% 38.19 ile 'Yaprlan cahsrnalarda odullendirmeyi on planda tutar.', % 38.82

alqilarna dOzeyi ile 'Cahsanlann
maddeler icin

okulla ilgili dileklerine

'Kararstzrm/l-arketrnez'

gereken onerni verir.' gibi

seceneqi kularulmrstrr. Alg1lamanin ortadan

cok olduqu soylenebilir.

Tablo'da
gerekirse

ogretmenler

tutumunda

degi~iklik

cozume kavusturulmasmda
olur.',

'[liskilerinde

kisiler

'Kararstztm/Farketmez'

Okul

cahsanlann

anlasrnazhklann

yapar.',

mudurlerinin

'lletisirn

'Cahsanlar

arasindaki

sureci

sonunda,

anlasmazhklann

tarafsiz olur.', 'Calisanlardan gelen her turlu tepkiye acrk
arasi

e~itlige

ozen

qosterir.'

gibi

etkinliklerin

de

seceneqi ile yuksek duzeyde alg1land191 qorulmektedir.

mudurterlnln

duyurrnasi,

tarafmdan

yonetimle

ilgili

dileklerine

degi~iklikleri

onern

cozurnunde taraf tutrnamasi,

yapmasi gibi etkinliklerin

vermesi

ogretmenlere
ve

zarnarunda

aralannda

cikan

iletisirn icin gerekli tutum degi~ikligi

ogretmenler tarafrndan alg1 dercesinin

yuksek duzeyde

olrnasma raqrnen 'Kesinlikle Katihyorurn' veya 'Katrhyorum' seklinde olrnarnasmdan
dolayi mudurlerin bu konulara gereken onerni vermedikleri soylenebilir.

Tabloya gore ogretmenler tarafmdan, okul mOdOrlerinin 'Yapuan cahsrnalarda
cezalandrrrnayi

on planda tutar.' etkinligi % 30.58 ile, 'Okul mudurlerinin

iletisirn kanallanndan
32.92 ile

(soylenti, dedikodu,

'Kararsrztm.Farketrnez'

'informal

saptrrma, vb.) etkilenir.' etkinligi ise %

seceneqi

kullarularak

orta duzeyde

alg1land191

gorulmektedir.

Ogretmenlerin

alqrlarrna gore, okul mucurlerinin bazan cezalandnrnaya

verdikleri ve soylenti, dedikodu, saptirma vb. gibi informal iletisirn kanallanna

onern
bas

vurduklan soylenebilir,
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.2. Alt problem 2
Mudur

yardrrncrsi

alqrlamalan arasmdaki

ile 6gretmenlerin,
farkl1l1gm

akul rnudurunun

iletisirn

olup olmadrqrm anlamak

becerilerini

arnacryla

t-Testi

qulanrrusnr.

Okul

mudurlerinin

ogretmenlerin

alqilan

iletisirn

arasrnda

becerilerine

anlarnh

iliskin

bir farkrn

rnudur

olup

yardrrncrlan

olrnadrq:

tabla

ile

4.3.'te

osterilrnistir.

ablo 4.3. Mudur Yardrmcrsi ve 6gretmenlerin Alg1lamaOrtalamalarmm
Karsrlastmlmaer

Aritmetik
Ortalama

Standart
Error

Standart
Saoma /Ss)

IX)

GRUP
Toplam 6gretmen

205

176,1073

24,81240

1,73297

Toplam

17

189,1176

22, 17229

5,37757

N

md yard

Anlarnlrlik
( p)

t
-2.093

.038

rtalamalar arasi fark 0.05 dOzeyinde)

4.3'deki

tabla incelendiqinde,

udur yardrrncrsi

okul mudurlerinin

ile ogretmenlerin

ulunduqu qorulmektedir.

alg1

Analiz sonucunda

duzeyleri

iletisirn becerilerine
arasinda

anlarnh

iliskin

bir fark

elde edilen t=2.093, anlarnhhk degeri

.038, p<a=0.05 olduqu icm her iki grubun alqtlarnasi arasrnda anlamll bir fark vardrr.
lki gruptan hangisinin alqrlarna duzeyinin daha yuksek olduqunu

tesbit etmek icin

ortalamalar karsrlastmlrmstrr.

Tablo'da
yardtrncrlanrun
ogretmenlerin,
yetersiz

goruldugu
alg1

gibi,

ogretmenlerin

ortalarnasmdan

alg1

(189.117)

ortalarnas:
daha

(176.107)

dusuktur,

Bu

rnudur
bulgu;

okul rnudurunun iletisirn becerilerini rnudur yardrrnctlanna gore daha

gordugu;

rnudurlerin

iletisirn

becerilerine

iliskin

mudur

yardtmcrlanrun

alqrlarnalanrun daha yuksek olduqu; rnudurlerin iletisim becerilerine iliskin alqrlarna
ile gruplar arasmda anlarnh bir iliskinin olduqu seklinde yarumlanabilir.
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MUdUr yardrmcrsi ve ogretmenlerin, arastrrma kapsammdaki okul mudurlerinin
iletisirn becerilerine iliskin gorU§leri arasrndaki farki bulmak arnacryla yapilan t-testi
sanucuna

gore Tabla 4.3.'deki

ogretmenlerin,

(t) ve (p) degerleri

lncelendiqlnde.

yonetici

ve

rnudurlerinin iletisim becerisi ile ilgili bazi maddelerin alqilanrnasmda

farkhlik gosterdigi anlasrlrnaktadrr.

Mudurlerin iletiisirn kanusunda,

rnudur yardrrncrsi ile ogretmenler

Uzerindeki

ortak etkisinin farkh olduqu soylenebilrr.

Tabla 4.2'de gorUldUgU gibi tum katrhrncrlar arasinda rnudur yardtmcrlanrun
alqrlanrun

c;:agunlukla 'Herzaman

ogretmen

alqrlanrun

Katihyorurn'

ise c;:agu zaman

dUzeylerde dag1l1m gosterdigi

dUzeyinlerinde

'Katrhyorurn'

daqrhrn gosterdigi,

seklinde

ve daha

dusuk

qorulrnektedir.

Bu durum da rnudurlerin iletisim kurmada yeterli alma derecesine iliskin rnudur
yardrrncrlanrun alqrlanrun (X = 4,7647),
daha yUksek olduqunu qcstermektedir.
ettirebilme ozelliklerine

alqilanna gore (X =4,3171)

Okul rnudurlerinin

iliskin rnudur yardrrncrst

Tabla 4.1. ve Tabla 4.2. incelendiqlnde
'Kesinlikle

ogretmenlerin

ilensirn baslatrp devam

ve ogretmenlerin

rnudur yardrmcuanmn

alqrlan fark: icin

alqrlanrun daha cok

Katrhyorum' dUzeyinde daqrhrn qosterdiqi, ogretmen alqrlanrun ise

en

yagun sekilde 'Katrhyorurn' almak uzere daha dusuk dUzeylerde dag1llm gosterdigi
qorulrnektedir.

Okul mudurlerinin
incelendiqinde,

,,

iletisirn

gelecekte

becerilerine

ogretmenlerin

mudur

rnudur

ilgili iletisirnde bulunma

etkinlikler

hakkmda

yardrmcrlanrun

gore (X=4,3122)

gelecek etkinlikler

ili~kin rnudur yardtmcrst
incelendiqinde

uygulanacak

iliskin

alqrlanna

Okul rnudurlerinin

gelecek faaliyetlerle

6zellikleri

bilgilendirme

alqilanrun

daha yUksek olduqunu

ile ilgili

(X=4,7647),

gostermektedir.

hususunda altlanru bilgilendirme

ozelliklerine

ve ogretmenlerin alqilan fark: icin Tabla 4.1. ve Tabla 4.2.
yardtmcrlanrun

alqilannm

yine

daha

cok

'Kesinlikle

Katrhyorurn' dUzeyinde daqrhrn gosterdigi, ogretmen alqrlanrun ise en yoqun ~ekilde
'Katrhyorurn' almak uzere daha dusuk dUzeylerde daqihrn gosterdigi gorUlmektedir.
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Tablo 4.4. Mudur Yardrrncilan ile Ogretmenlerin Anket Maddeleri ile ilgili Grup

Ortalamalari
I

Ortalamalar

Ortalamalar

Md. Yrd.

Ogretmen

1

4,6471

4,5610

2

4,6471

3
4

Ortalamalar

Ortalamalar

Md. Yrd.

Ogretmen

23

4,3529

3,9317

4,3854

24

3,8824

3,9463

4,6471

4,2585

25

4,7647

4,4000

4,7647

4,3171

26

4,4118

4,0927

5

4,7647

4,3122

27

4, 1765

3,8732

6

4,5882

4,3122

28

4,4118

4,2488

'I

7

4,3529

4, 1951

29

4,3529

4,0341

'I

8

4, 1176

4,0537

30

4,3529

3,9415

9

4,4706

4,2976

31

4,2941

4,1024

19

4,4118

4,0146

32

4,4706

4,2683

11

4, 1765

3,8537

33

4,4118

3,8927

12

4,3529

4,0634

34

4,6471

4,3756

13

4,0000

3,8927

35

4,5294

4, 1854

14

4,7059

4, 1073

36

4,4706

4,2244

15

4,4706

3,9463

37

4,4118

4, 1415

16

4,5294

4,0390

38

4,5294

4, 1122

I

17

4,5294

4,0780

39

4,3529

4,0976

I

18

4,2000

40

4,6471

4, 1707

4, 1707

41

4,4706

3,9415

3,8195

42

2,8824

3,2927

3,0585

43

4,4706

4, 1561

3,8829

44

4,5882

4,1512

Madde No

I
I
I
I
,I
I

i

1:

!
I
I

!
.I

I

19
20
21
22

Tabla

4,4706
4,4706
4,3529
2,3529
4,2941

4.4'te

goruldOgu

gibi,

Madde No

rnudur

yardrrncrlan

ile

ogretmenler,

okul

rnudurunun '[letiisirn sureci sonunda gerekirse tutumunda degi~iklik yapma' etkinliqini
9ogu zaman duzeyinde alqrlarnaktadrr. lletisimin karsihkl: bilgi ahs verisi olduqu ve
gerektiginde
bu etkinliqin

iletisirn sonunda tutumda degi~iklik vaprlmasi soz konusu olduqundan
her zaman

duzeyinde

alqilanrnasmm

Mudurun altlan ile sagl1kl1 iltisirn kurabilmesi

gerekli oldugu

dusunulebilir.

icin her zaman hareketlerini

kontrol

edebilmesi ve gerekli tutum degi~ikliginin yaprlrnasi uygun olabilir.

Sorunlu maddeler olarak gosterebilecegimiz
cahsrnalarda cezalandumayi

madde 21, rnudurlerin 'Yapilan

on planda tutar.' etkinliqi, rnudur yardrrncrlan tarafrndan

44 madde arasrndan en dusuk duzeyde alqrlanrrus (2.35) olduqu ve ogretmenlerden
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(3.05) daha
maddeyi

dusuk

duzeyde

'Katrlrruyorum'

seklinde alqrlarruslardrr

alg1land1g1 gorulmektedir.

seklinde

alqrlarken

MOdOr yardrmcilan

ogretmenler

MOdOrOn cezalandrrmayi

bu

'Kararsrztrn.Farketrnez'

on planda tutrnasma

dair karu

rnudur yardrmcrlarma nazaran, ogretmenlerde daha yuksek duzeydedir. Bu durumda,
mOdOrlerinin bazan cezalandrrma sistemine basvurduklan s6ylenebilir.

Tablada gorOldOgO gibi (madde 11) ogretmenler, mud Or yardrmcrlanna
okulda yaprlan degi~iklikler

gore

hakkrnda onceden bilgi verilme s1kl1g1n1 daha dO~Ok

goruyorlar.

MOdOr yardrrncrlan ve ogretmenler,
dedikodu,

saptrrrna,

kullanarak

orta

ortalamasirun

vb.) etkilenir.'

duzeyde

rnudur

'informal iletisirn kanallanndan

etkinliqim

alqrlarnalanna

yardrrncuannkine

'Kararstzrm/Farketrnez'
raqrnen,

nazaran

daha

(soylenti,
seceneqini

ogretmenlerin
yuksek

alqilarna

duzeyde

olduqu

g6zlemlenmektedir.

Mudur

yardrmcnan

tarafindan

en Ost dOzeyde alqilanan

bazi

etkinlikler

ogretmenler tarafmdan da Ost duzeyde alqrlanrnasma raqrnen madde ortalarnasmm
daha dusuk oldugu gorUlmektedir.
maddeyi

alqrlarna

duzeyi

Genel olarak rnudur yardrmcrlanmn

'Kesinlikle

Katrhyorum'

seklinde

olrnasma

pek 90k
raqrnen

ogretmenlerin yogun olarak alqrladrklan maddeler 'Katihyorum' seklinde gozlemlenir.
Bu

da,

mudurlerin

etkinliklerinin

yardrrncrlan

tarafmdan

daha

Ost

dOzeyde

algdand1g1n1gostermektedir.
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4.3. Alt problem 3

Okul

Mudurlerinin

Cinsiyetlerine, Yaslanna,

lletisim

Becerilerine

lliskin

Mudur

Yardrrncrlanrun

Branslarma, Krdemlerine Ve Bulunduklan Okuldaki

Yoneticilik Hizmeti Suresine Gore Bulgular Ve yorumlar:

4.3.1. Mudur Yardimcrlannm Klslsel Ozelliklerine Gore Alg1lar1

Okul

mudurlerinin

iletisirn

becerilerine

iliskfn

rnudur

yardrrnctlanrun

cinsiyetlerine, yaslanna, branslanna, kidernlerine ve bulunduklan okuldaki yoneticilik
hizmeti suresine gore alqrlarmda anlarnh fark olup olmadtqrm bulmak arnacryla
ankete katilanlann saytstrun az olmasmdan dolayi: cinsiyet degi~keni icin MannWhitney U testi, diger deqiskenler icin Kruskal-Wallis H testi uyqulanrrusttr.
Mudur yardimcilanrun cinsiyet degi~keni icin uygulanan Mann-Whitney U
testinden elde edilen anlarnhhk degeri 0.41 ?'dir ve gruplann karsrlastmlmasrnda
kabul edilen alfa=0.05 deqerinden buyuk olduqu icin, rnudur yardrrnctlanrun okul
mudurlennin iletisirn becerilerine iliskin alqilan konusunda cinsiyetlerine gore farklrhk
olmadrqt qonilmektedir.
Mudur yardrmcilanmn yas deqiskeni i9in uygulanan Kruskal-Wallis testinden
elde edilen anlarnhhk deqeri 0.848, (p>a=0.05) olduqu icin, mudur yardrrncrlannm
okul mudurlerinin iletisirn becerilerine iliskin alqrlan konusunda yaslarma gore anlarnh
bir farkm olrnadrq: soylenebtllr.
Mudur yardrmcrlanrun brans analizi icin Kruskal-Wallis testi uyqulanrrus ve
ugulanan anket sayrsrrun az olmasmdan dolayi brans daqrhrru analizinde branslar
arasmda grupland1rma yapilrnrstrr. Tarih, Cografya, Turk Dili ve Ed., Yabanci Oil
Sosyal Bilgiler olarak; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji branslan ise Fen-Matematik
adt altmda toplanrrus ve grup sayrst 3 olduqu icin Kruskal-Wallis testi uyqulanrrustrr.
Test sonucunda elde edilen anlarnhhk deqeri p=0.317, kabul edilen alfa=0.05
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degerinden

buyuk oldugu

icin, rnudur yard1mc1lannin okul mudurlerinin

ileti~im

becerilerine iliskin alqrlan konusunda bran~lanna gore fark olmadrq: soylenebilir.

09 gruptan olusan yoneticilikte gegirilen hizmet surest icin uygulanan KruskalWallis test sonucunda

elde edilen anlamhhk degeri 0.114, alfa=0.05 degerinden

bOyOk olduqu icin mudur yard1mc1larmm okul rnudurierinin uetisim becerilerine iliskin
alqilan konusunda yoneticilikteki hizmetlerinin sOresine gore bir farkhhk yoktur.
Mudur vardrrncnannrn bulunduklan okuldaki yoneticilik hizmetlerinin analizinde

xuuanuan Kruskal-Wallis testi sonucunda elde edilen anlamllllk deqeri
edilen

0.05 alfa degerinden

mudurlerinin

buvuktur,

tlettsirn becerilerine

iliskin

Bu durumda

0.475, kabul

rnudur yanmcilanrun,

alg1lan bulunduklan

okuldaki

okul

yoneticilik

hizmetlerinin sOresine gore bir farkllhk gostermedigi soylenebilir.

S0nu9

olarak,

okul

rnudurierinin

yard1mc1lanntn cinsiyetlerine,
okuldaki

hizmet surelerine

ya~lanna,

ileti~im

becerilerine

branslanna,

gore alqilarnalmda

iliskin

rnudur

k1demlerine ve bulunduklan

a=0.05 dOzeyinde anlarnh bir fark

yoktur.

4.3.2. Ogretmenlerin Ki~isel Ozelliklerine Gore Alg1lar1
K.K.T.C. Lefkosa'da faaliyet gostermekte
ogretmenlerin
hizmet

surest)

olan Lise/Kolej ve ozel Kolejlerde,

ki$isel ozellikleri ( cinsiyet, yas, brans, krdem, bulunduklan
acrsmdan

okul muounennin

ileti~im becerilerine

okuldaki

ili~kin goru~leri

arasrnda bir farkhk olup olmad191n1 bulmak amacrvla. cinsiyet degi~keni i9in T-testi ,
diger degi~kenler i9in ise One Way ANOVA Testi uygulanm1$t1r.
Arastirrnaya

katnan 250

ogretmenin

sorulara

bak1ld1gmda katrhrncilann 138'inin (% 67.3) kadtn, 67'sinin
gorOlmektedir. Uygulanan T-Test analizlerinden
kabul

edilen

rnudurlerinin

alfa

degerinden

ileti~im becerilerine

yine

buyuktur

vermis

oldugu

yarntlara

(%32.7) ise erkek oldugu

elde edilen anlamllllk degeri 0.295,
(p>a=0.05).

iliskin ogretmen

alqtlarinda

Bu

durumda

okul

cinsiyetlerine

gore

farkhlrk gorOlmOyor.
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Tablo 4.5. bgretmenlerin Yaslanna Gore Okul MOdOrlerin ileti~im Becerilerine
iliskin Alg1lar1 Arasmdaki Farklar lcln Tek YonlO Varyans Analizi

Karel er
Toolarru

Kareler
Ortalarnasi

SD

GRUPLAR ARASI

185,224

78

2,406

GRUPLARl<;I

326,532
511,756

127

2,571

TOPLAM

F Deceri
,936

P Deceri

,621

205

Tablo 4.6'da goruldOgO gibi, yaslarma bagl, olarak ogretmenlerin,

mOdOrlerin

ileti~im becerilerine ili~kin algllanndaki farkl1llg1 tesbit edebilmek icin uygulanan One
Way ANOVA Testi analizlerinde
sonuclan,
alqilama

p>a=0.05
dOzeyleri

olduqu

elde edilen anlamlihk degeri p=0.621 'dir. Analiz

icin

arasrnda

bgretmenlerin,

yaslan

rnudurlerin

bakrrnmdan

anlamh

iletisim

becerilerini

bir farkm

olrnadrqrru

qostermektedir.

Tablo 4.6. bgretmenlerin Branslanna Gore Okul MOdOrlerinlletlslm Becerilerine
Iliskin Alg1lar1Arasmdaki Farklar lcin Tek Yonlu Varyans Analizi
Kareler
Toolarru
GRUPLAR
ARASI
GRUP lc;i
TOP LAM

3060,202
122533,4
37
125593,6
39

Ogretmenlerin,

SD

2
202

Kareler
Ortalarnasi

1530,101

F Deqeri

P Deceri

2,522

,083

606,601

204

rnudurlerin

iletisirn becerilerine

ili~kin alqilanrun

branslarina

bagl, olarak deqisip degi~medigini tesbit edebilrnek icin One Way ANOVA Testi (Tek
Yonlu Varyans Analizi) uyqulandr. Test sonucunda Fen-Matematik, Sosyal ve Diger
olmak uzere 3 grupta analiz edilen branslarina
0.083, (p=0.083>0.05)
rnudurlerin

gore elde edilen anlarnhlrk deqeri

kabul edilen alfa deqerinden buyuk olduqu icin ogretmenlerin,

iletisirn becerilerini

alqilarnalannda

branslanna

gore anlarnh farkhlrk

olrnadrq: soylenebilir,
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ablo 4.7. Ogretmenlerin Ogretmenlikte Gecirdikleri Hizmet Suresine Gore
kul Mudurlerin ileti~im Becerilerine ili~kin Alg1lari Arasmdaki Farklar icin Tek
Yonlu Varyans Analizi
Kareler
Toplam1
GRUPLAR
ARASI
GRUPLARi<;i
TOP LAM

Kareler
SD

Ortalamas:

F Degeri

P Degeri

4

256,810

,412

,800

200

622,832

1027,241
124566,3
98
125593,6
39

204

mOdOrlerin iletisirn becerilerine illskin alqrlarinm, ogretmenlikte

Ogretmenlerin,

gegirdikleri toplam hizmet surest degil?kenine gore fark, bulmak amaciyla yapilan
One Way ANOVA Testi sonucuna gore Tabla 4.8 incelendigi zaman; elde edilen
F=0.412, P=0.800>a=0.05 oldugu icin ogretmenlerin, mOdOrlerinin iletislm becerilerini
alg1lamalarrnda krdernlerine bagl, olarak anlarnh bir degil?ikligin olmad1g1 soylenebilir.

Tablo 4.8. Ogretmenlerin Anket Yapilan Okuldaki Hizmet Suresine Gore Okul
Mudurlerin ileti~im Becerilerine ili~kin Alg1lar1 Arasmdaki Farklar icin Tek Yonlu
Varyans Analizi
Kareler
GRUPLAR
ARASI
GRUP i<;i

2283,829
123309,8
10
125593,6
39

TOP LAM

SD

Ortalamas:

F De/:leri

P Deaeri

3

761,276

1,241

,296

201

613,482

204

Anket yapilan okuldaki hizmet sOresine bagll olarak ogretmenlerin, mOdOrlerin
iletisim becerilerine ilil?kin alqrlanndakl farkl1f1g1 tesbit edebilmek igin uygulanan One
Way ANOVA Testi analizlerinde
edilen

alfa

becerilerini

degerinden

bOyOk

alg1lamalarrnda,

anlamh bir fark

elde edilen F(3, 201 )=1.241, p=0.296>0.05
oldugu

bulunduklan

icin

ogretmenlerin,

okuldaki

hizmet

kabul

mOdOrlerin iletisim

sOresine bagl1 olarak

bulunmam,l?t,r. Analiz sonucuna gore; ogretmenlerin,

bulunduqu

okuldaki cahsrna sOresinin, mOdOrlerinin ileti~im becerilerini alg1lamalarrnda anlarnf
bir farkl1llga yol a9mad1g1 soylenebltlr.
suresintn
mOdOrlerin
gostermektedir.

algllanmas,

Bu bulgu, ogretmenlerin

Ozerinde

anlarnn

bir

okuldaki cahsrna

etkisinin

olrnadrqm:

2

BOlUM V
SONUC VE ONERiLER

Bu bolurnde, arastrrrnada

elde edilen bulgulara gore arastrrrna sorulanna

uygun olalarak kisaca sonuclar aciklanmis ve onerller qelistirilrnistir.

5.1.

Arastrrrnamn Alt Problemlerine ili~kin Sonuc;lar

5.1.1. Birinci Alt Problemle ilgili Sonuc;lar

Okul

mOdOrlerinin

iletisirn

becerilerine

iliskin

rnudur

yardrrncrlan

ile

ogretmenlerin alqrlariru belirlemek uzere yOzde ve frekanslar almrrustrr.

MOdOr yardrrncrlanrun,
sahiptir.',

'Okulda,

anlatrrnda

gelecekte

ana dilini

alqrlarnalanmn

mudurlerinln

'lletisirni baslatrp, sOrdOrecek yeterliqe

uygulanacak

etkinlikler

hatasrz

% 47.64

kullanmaya

ile 'Kesinlikle

ozen

hakkmda

qosterir.'

bilgi verir.', 'Yazih

gibi etkinliklere

Katrhyorurn' seceneqinde

iliskin

yogunla$ml$tlr.

MOdOrlerin bu etkinlikleri yardrrncrlan tarafmdan en Ost dOzeyde alqrlanrnaktadrr.

MOdOr yardrmcuar tarafmdan yine cok iyi dOzeyde alqilanan 'Okulun arnaci
hakkmda bilgi verir.', 'Okulun politikalan hakkrnda bilgi verir.', 'Astlan ile lllskllerinde
icten davrarur.', 'Iletisirn etkinliklerinde kendine gOveni tarndrr.' gibi maddelerin de %
46.47 dOzeyinde

ancak ortalama olarak biraz daha dusuk alg1lnd1g1 gorOlmektedir.

Bu da qosteriyor ki, rnudur vardtrncrlanrun alqrlarnalanna gore okul mOdOrleri iletisirn
kurmada

yeterli

yardrrnctlanyla

duzeyde

olup

kendilerine

quvenlyorlar,

okul

ile

ilgili

bilgileri

paylasrna becerisine sahiptirler ve ana dillerini hatasiz kullanmada

oldukca basarrhdrrlar.

Mudur yardrrncrlan
(soylenti,
seceneqiyle

dedikodu,

tarafmdan,

saptrrrna,

vb.)

rnudurlerinin
etkilenir.'

'informal

etkinligini

iletisirn kanallarindan
'Kararstzrrn/Farketrnez'

%28.82 ile daha dusuk duzeyde alqilanmaktadrr.

MOdOrlerin iletisirn
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\<.\.m:!,r'i<..en

\ntmrna\ \\et\~\rn 't<.ana\\anria ba~\lurrna\anmri SoKmc-a\,

bu ~e't<.\\tie ba2an

oldugu ve dogru karar almalanru olumsuz etkileyebileceqi soylenebilir.

MOdOr

yardrrncrlan

tarafmdan,

mOdOrlerin

'Yapllan

calrsmalarda

cezalandrrrnayi on planda tutar.', etkinligi 'Katrlrruyorurn' seklmde % 23.52 dOzeyinde
alqilanmaktadtr.

Bu durumda

mudurlerin

ara sira cezalandrrmaya

basvurduklan

soylenebilir,

Bu deqerlendirrneler

1~1ginda rnudur yardrrncrlan tarafindan,

mudurlerin bazi

iletisirn becerileri daha dusuk duzeyde alqrlanmasrna raqrnen genel olarak okulda
yoneticiler arasrnda iletisirn kurma ile ilgili onernli bir sorun olrnadrq: soylenebilir.

Ogretmenlerin,
iliskin

alqrlannda

yogunlal?mll?tlr.

mudurlerlnin

'Okulun arnaci hakkmda bilgi verir.' maddesine

y191lmanin % 45.61
Bu

durumda

okul

ile 'Kesinlikle
rnudurleri

katrhyorurn'

okulun

seceneqinde

arnaclan

konusunda

ogretmenlere

zarnarunda

ogretmenlerini bilgilendirmektedir.

Okul

mudurlerlnin

duyurrnasr,

cahsanlarin

anlasmazhklarrn

dileklerine

ilgili

degil?iklikleri

onern

cozurnunde taraf tutrnamast.

yapmasi gibi etkinliklerin
ancak ortalama

yonetirnle

vermesi

ve

aralannda

crkan

iletisirn icin gerekli tutum degi~ikligi

ogretmenler tarafrndan yuksek duzeyde alqrlanrnaktadrr

olarak en Ost duzeyde

degildir.

Bundan

dolayi

mudurlerin

bu

konulara gereken onemi vermedikleri soylenebilir.

Ogretmenler
(soylenti,

dedikodu,

alqrlanmaktadrr.Okul

tarafmdan,

okul rnudurlerinin

saptrrrna, vb.) etkilenir.'
mudurlerinin

'informal

etkinligi

iletisirn

kanallanndan

% 32.92 ile orta duzeyde

'Yapilan cahsrnalarda cezalandrrmayi

on planda

tutar.' Etkinligi ise ogretmenler tarafindan % 30.58 ile orta duzeyde alqilanrnaktadrr.

Ogretmenlere

gore, okul rnudurlerinin bazan cezalandrrrnaya onern verdikleri

ve soylenti, dedikodu, saptirma vb. gibi informal iletisirn kanallanna bas vurduklan
soylenebilir.
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5.1.2. ikinci Alt Problemle ilgili Sonuclar

Okul

rnudurlerinln

ogretmenlerin

iletisirn

becerilerine

alqilan karsuastmldiqmda

itiskin

rnudur

yardrrncrlan

ile

aralanndaki fark istatistiksel olarak anlarnh

bulunrnustur.

iki gruptan hangisinin alqilarna duzeyinin daha yuksek olduqunu

tesbit etmek

igin ortalamalar karsuastmlrms ve ogretmenlerin alg1 ortalarnasi, rnudur yardrrncrsmrn
alg1 ortalamasmdan daha dusuk olduqu ortaya crkmrstrr.

Ogretmenler,

okul rnudurunun iletisirn becerilerini, rnudur yardtmcrlanna

gore

daha yetersiz qormektedtr.

Okul rnudurlerinin
duzeyinin

iletisim becerilerine

ogretmenlere

ogretmenlerle

nazaran

kurduklan

iletisim

daha

iliskin rnudur yardrrncrlanrun alqilarna
yuksek

becerilerinde

olmasr,
istenilen

okul

mudurlerinin

duzeyde

olrnadiqrru

g6stermektedir.

Mudur

yardrrncrlan

tarafrndan,

rnudurlerin

'Yapilan

cahsrnalarda

cezalandirrnayi

on planda tutar.' etkinliqin: Wm maddeler arasrnda en dusuk duzeyde

alqrlanrrustrr.

Ogretmenler

tarafindan

alqrlanrmstrr.

Mudur yardrmcrlan

ogretmenler

'Kararsrztm.Farketmez'

ayru

bu maddeyi
sekhnde

madde

daha

'Katrlrruyorum'

yuksek

duzeyde

seklinde

alqilarken

alqilarruslardrr.

Buradan

okul

rnudurlerinm bazan cezalandrrma sistemine basvurduklan soylenebilir.

Mudur yardrrncrlan ve ogretmenler, mudurlerin 'informal iletisirn kanallarmdan
(soylenti,
alqtlarken,

dedikodu,

saptrrma,

ogretmenler

yardrrncrlannkinden

vb.)

etkilenir.'

etklnliqini

'Kattlrmyorum'

ayru maddeyi 'Kararsizrm/Farketrnez'

daha yuksek duzeyde

alqrlarnaktadrrlar.

seceneqi

seklinde
ile rnudur

Ogretmenlere

gore,

rnudurler informal iletisirn kanallanndan ara srra etkilenmektedirler.
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Mudur

yardrrncrlan

tarafmdan

en ust duzeyde

alqilanan

bazi

etkinlikler

• aretmenler tarafmdan da ust duzeyde alqtlanrnasma raqrnen ogretmenlerin madde
alarnastrun daha dusuk olduqu qorulrnektedir.

Genel
esinlikle

olarak

rnudur

Katrhyorurn'

alqrladrklan

yardrmcrlanrun

seklinde

maddeler

olrnasma

'Katrhyorurn'

pek eek maddeyi
raqrnen

seklindedir.

alqilama

ogretmenlerin
Bu

da,

yogun

rnudurlerin

duzeyi
olarak
iletisirn

cerilerinin yardimcrlan tarafmdan daha ust duzeyde alglland1gm1 qosterrnektedir.

5.1.3.

O~unci.i Alt Problemle ilgili Sonuclar
Okul

mudurlerinin

insiyetlerine,

yaslarina,

iletisirn
branslanna,

becerilerine

iliskin

mudur

krdemlerine ve bulunduklan

yardrmcilanrun
okuldaki hizmet

surelerine gore alqrlamalarinda a=0.05 duzeyinde anlamll bir fark yoktur.

Okul mudurterinin iletisirn becerilerine iliskin ogretmenlerin alqilan tomoqrafik
aptlarina

(cinsiyet, yas, brans, kidern ve bulunduklan

okuldaki yoneticilik hizmeti

suresme) gore anlamll bir farkhhk gosterrniyor.
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5.2. bneriler

5.2.1. Okul Mudurlerine Yonellk Oneriler

1. Okul mudurlerinin iletisirn becerilerine iliskin rnudur yardimcrlan ile
ogretmenlerin alqilan arasmdaki farkt

azaltmak veya gidermek icin ,

mudurlerin iletisirn becerileri ve etkilesirn konusunda duzenlenen hizmet i9i
egitim programlarma katrlrnalan saqlanrnahdrr.

2. Okul rnudurlerinin gerek rnudur yardrmctlanyla

gerekse ogretmenlerle

kurduklan iletisirn becerilerini istenilen duzeye cikarmak arnacryla okulda,
cesitf sosyal etkinliklere (informal toplantrlar, bir proje uzerinde ortaklasa
cahsrna vb.) yer verilmelidir.

3. Devlet okullan ile ozel kolej rnudurlerinin katrlacaq: panellerde ast-ust
iletisirn konusu tartrsrlrnah.

5.2.2. Arastrrmacrlara Yonellk Oneriler

Bundan sonra mudur- rnudur yardrmcrsi- ogretmen iletisiminin daha etkin hale
getirilmesi icin yaprlabilecek arastrrmalarla ilgili oneriler asaqrdaki gibi ozetlenebilir:

1. Bu arastrrrna farkh boyutlarda da ele almarak okul rnudurlerlnin lletisirn
becerilerine iliskin olarak performanslanru kendilerinin nasil alqiladrklan
konusunda arastrrmalar yaprlrnahdrr.

2. Okul rnudurlerinin iletisim becerilerini, Milli Egitim ve Kultur Bakanhqi'nda
qorevli uzmanlann ve mufettislerin nasil alqrladrklan ile ilgili cahsrnalar
yaprlabilir.

3. Okul mudurlertnln iletisim becerilerine iliskin degi~ik orqutlerde (saqnk, okul
aile birligi vb.) arastrrrnalar yaprlrnasi desteklenmelidir.
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EKLER

Ek : 1 Uygulanan Anket 6rnegi
OKUL M0D0R0N0N iLETi~iM BECERiLERiNE iLi~KiN M0D0R YARDIMCILARI
VE OGRETMENLERiN ALGI VE BEKLENTiLERi ANKETi

Saym rneslektasim,
Okul MOdOrlerinin okullarmda birlikte calrstrklan yardimcrlan ve
ogretmenleriyle kurrnus olduklan iletisirn, egitimi herzaman olumlu y6nde etkileyerek
okulun basarisma olumlu katki koyrnaktadrr. Bu cercevede Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti'nde Lefkosa llcesinde faaliyet gosteren Liseler/ Kolejlerin mOdOrlerinin
iletisim becerilerinin, rnudur yardrmcrlan ve ogretmenler tarafmdan ne derece
alqtlandrktannt ve okul rnudurunden beklentilerinin neler olduklanru ortaya koymak
Ozere bir arastrrma planlanrrus dururndadrr.
Bu arastrrrnayi D09. Dr. Cem Birol'un darusrnanhqmda yOrOtmekteyim.
Arastnrnada siz rneslektaslarmrrun bilgi ve gorO!?lerine ihtiyac duyulrnus ve bu
arnacla ilisikteki anketin kullarulrnasrna karar verilrnistir. Anket iki krsrmdan
olusrnaktadrr. Birinci krsim bes maddelik kisisel bilgileri icerrnekte, ikinci krsrrn ise 44
likert tipi maddeden olusrnaktadrr.
Her kisrru basmdaki aciklamaya gore doldurrnaruz gerekmektedir. Anketle
toplanacak bilgiler sadece bilimsel arnaclarla kullarulacak, baska kimseye ya da
kurulusa verilmeyecektir. Arastrrmarun saqhkh sonuclara ulasmasi sizlerin anketi
titizlikle ve doqru olarak doldurrnaruza baglldir. Sizlerin krsa zarnaruruzt alacak bu
anketin sonuclan, okullanrruzm qelistirilrne ve tyilestirilrne cahsrnalarmda
kullarulacaktrr.
Dilerseniz arastrrmarun kisa bir ozeti size postalanacaktrr. Sizlerin anketi
ozenle dolduracaqrruza olan inancrrm bildirir, katkrlarrruz icin sirndiden tesekkur
ederim.

Yakrn Dogu Oniversitesi
Egitim Y6netimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamas,
Ana Bilim Dal, Enstitoso
Master Ogrencisi

Cep:05338642142
l.efkosa
Sayqrlanmla,

Sevilay CANGUL
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BOLOM 1
Ki~iSEL BiLGiLER
I.Cinsiyetiniz:
1. ( ) Erkek
II. Yasimz:
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (

2. ( ) Kadrn

)
)
)
)
)
)

24 ve alt,
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49
7. ( ) 50 ve ustu

Ill. Bran~1niz:
1. ( ) Tarih
2. ( ) Cografya
3. ( ) Turk Dili ve Ed.
4. ( ) Matematik
5. ( ) Fizik
6. ( ) Kimya
7. ( ) Biyoloji
8. ( ) Yabanci Oil ( ingilizce/ Almanca/ Fransizca)
9. ( ) Diger ( belirtiniz)
IV. Ogretmenlikte gec;irdiginiz hizmet sOresi:
1. () 1-5y1I
2. ( ) 6- 10 y1I
3. () 11-15y1I
4. ( ) 16- 20 y1I
5. ( ) 21 ve ustu
V.Bu okuldaki hizmet sureniz:
1. () 1-2y1I
2. ( ) 3- 4 y1I
3. ( ) 5- 6 y1l
4. ( ) 7 ve ustu

Bbl.OM 11
ACIKLAMA
Bu bolumde sizin asaqrdak: ifadelere ne derece kat1ld1g1n,z tespit edilmek
istenmektedir. Her ifadenin kendi okulunuz ve okulunuzdaki uygulamalarda ne
derece gerc;ekle~tirildigine ne kadar kat1ld1gm1z1 dO~OnOnOz. Sonra da bu katrlma
durumunuzu gosteren ifadenin sagindaki olc;egi (X) isaref ile i~aretleyiniz.
Kuflarulan Olcek:
1. Kesinlikle Katrhyorurn
2. Katrhyorum
3. Kararstzirn I Farketmez
4. Kat1lm1yorum
5. Kesinlikle Katrlm.yorum
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SOLUM

1
Ki$iSEL SiLGiLER

I. Cinsiyetin iz:
1. ( ) Erkek

2. ( ) Kadrn

II. Yasrruz:
1. ( ) 25- 34
2. ( ) 35- 44
3. ( ) 45 ve ustu
Ill. Bransiruz:

1. ( ) Tarih
2. ( ) Coqrafya
3. ( ) Turk Dili ve Ed.
4. ( ) Matematik
5. ( ) Fizik
6. ( ) Kimya
7. ( ) Biyoloji
8. ( ) Yabanct Oil ( ingilizce/ Almanca/ Fransrzca)
9. ( ) Diger ( belirtiniz)
IV. Yoneticilikte ge9irdiginiz hizmet suresi:
1. () 1-5y1I
2. ( ) 6- 10 yrl
3. ( ) 11 ve ustu
V.Bu okuldaki
1. ()
2. ( )
3. ( )

vonettcntk sureniz:
1-2y1I
3- 4 y1I
5- 6 y1I
4. ( ) 7 ve ustu

SOLUM 11
A<;IKLAMA
Bu bolumde sizin a~agrdaki ifadelere ne derece kat1ld1grn1z tespit edilmek
istenmektedir. Her ifadenin kendi okulunuz ve okulunuzdaki uygulamalarda ne
derece ger9ekle~tirildigine ne kadar katrldiqrmz: dusununuz. Sonra da bu katrlrna
durumunuzu gosteren ifadenin saqrndaki ol9egi (X) isareti ile isaretleviniz.
Kullarulan Olcek:

1. Kesinlikle Katrhyorurn
2.
3.
4.
5.

Katrllyorum
Kararsizrrn I Farketmez
Katrlmryorum
Kesinlikle Katrlrruyorurn
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OKUL M0D0R0N0N iLETi~iM BECERiLERiNE iLi~KiN M0D0R
YARDIMCILARI VE OGRETMENLERiN ALGI VE BEKLENTiLERi
ANKETi

Ql

NO

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

~~
C: -

·en~
a, ro

Bu okulda mudur:

~~

E
::,

0
~
-;
~

EN
-

Ql

-

!::! E

"'
~~
ro ro

~

Ql

~ LJ...

E
::,

0
>,
~
-;
~

Okulun amaci hakkmda bilgi verir.
Okulun politikalaru hakkrnda bilgi verir.
Astlan ile iliskilerinde icten davrarur.
lletisimi baslatrp, surdurecek yeterliqe sahiotir.
Okulda, gelecekte uygulanacak etkinlikler hakkmda
bilql verir.
Yerine getirilmesini istedigi gorevin gerek<;esi
hakkmda bilqi verir.
Cahsanlan, Oretime katilmalan doqrultusunda tesvik
eder.
Cahsanlarm karara katilmalanna olanak saclar.
Calrsanlan doqrudan ilgilendiren konulan zamanmda
iletir.
Okulda yapilacak olan fiziki deqisiklikler hakkmda
bnceden bilqi verir.
Okulda yapilacak olan yonetirnle ilgili degi~iklikler
hakkmda onceden bilqi verir.
Okulda yapilacak olan program degi~iklikleri hakkmda
onceden bilqi verir.
Daha eek duyu orgarnna seslenecek sekilde sunu

vaoar.
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Iletisimi once baslatmaya cahsrr. (Merhaba,
nasrlstruz? vb.)
lletisirni saqlayacak cembersel iletisirn sistemini kurar.
Astlanyla iliskilerinde lletisirnin gidi~li- donuslu
islernesiru saqlar.
ilgili zurnreler/ birimler arasmda iletisirn kurulrnasma
aracihk vapar.
Karsrsmdakinin sozlerini kesmeden dinler.
Jest ve mimiklerini arnacma uygun (yerinde) kullarur.
Yaptlan cahsrnalarda odullendirmevi on planda tutar.
Yaprlan cahsrnalarda cezalandrrmavt on planda tutar.
Cahsanlarrn okulla ilgili dileklerine gereken onerni
verir.
Cahsanlarrn okulla ilgili sikayetlerine gereken onerni
verir.
lletisim sureci sonunda, gerekirse tuturnunda
deQisiklik vapar.
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Yazih anlatrmda ana dilini hatasrz kullanmaya ozen
qosterir.
lletisimde, calisanlann kisilik ozelliklerini (yas, krdem,
brans, cinsiyet, statu vb.) dikkate ahr,
Cahsanlar arasrndaki anlasmazlrklartn cozurne
kavusturulmasmda tarafsiz olur.
Okul yonetirninde hiyerarsik yaprya (ast-ust
iliskilerinde vonetrneliklere) baqhdtr.
Konu drsmdaki duygu ve dusuncelerle iletisirni
kesmez.
Calisanlardan gelen her turlu tepkive acik olur.
Calisanlar (yonetici, ogretmen, vb.) arasmdaki ast-ust
iliskilerini belirgin olarak tarumlar.
Okulun crkarlanru her seyden onde tutar.
lliskilerinde kisiler arasi esitliqe ozen qosterir.
lletisirn etkinliklerinde kendine quveni tarndrr.
lletisirn engellerini (qurultu, teknik yetersizlikler, ifade
acikhq: vb.) tarur.
lletisirn engellerini (qurultu, teknik yetersizlikler, ifade
a91kllq1 vb.) qiderici onlernler ahr.
lletisirni orqut arnaclanna ulasrnada bir arac olarak
kullarur.
Okul ikliminin (havastrun) cahsanlarm uyqularnalanna
engel olmayacak l?ekilde olmasma cahsrr.
A91k iletisirn vonternlerinden yararlamr.
Sozlu anlatrrnda ana dilini hatasiz kullanmaya ozen
qosterir.
Calisanlann terfilerine katkrda bulunur.
informal iletisirn kanallanndan (soylenti, dedikodu,
saptirma, vb.) etkilenir.
Yaz1II iletisirn yerine vuz yuze iletisimi tercih eder.
Makamlar kadar, bireyler ve gruplar arast iletisimin de
onemli olduqunu bilir.
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