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ABSTRACT
The general

purpose

of this research

is, to determine the conflict

resolution strategies of primary school leaders which they have conflict with each
others.
In order to generalize the findings, this study adopted

a quantitative

approach. As the sample size is large enough, it can be stated that the sample size is
representative

of the population.110 headmasters

and assistant headmasters

in

primary schools in Nicosia, Kyrenia, Famagusta, Guzelyurt and Iskele were given
questionnaires

which was developed

by the researcher.

130 questionnaires were

completed and returned, and the analysis of the data was carried out with the help
of the statistical program,

SPSS. Frequency is analyzed and interpreted by using

percentage and arithmetic average techniques.

At the primary schools, to realize their aims: While the functional conflict
sometimes occurs, the unfunctional conflict takes place in general. According to the types
"--.,
of the conflict: While potential and emotional conflicts occur occasionally, perceived and
revealed conflict never occur. According to the situation: While penetrating conflict
occurs in general, horizontal conflict takes place occasionally; on the other hand,
administrator-specialist and social conflict never occur. According to people: Conflict
among individuals usually occurs in groups, group and organization conflict occur
frequently: conflict in the individual never takes place. According to other conflict types:
While role conflict occurs in general: purposeful and established conflicts occur from time
to time.

The primary school administrators in the study indicated that implementing strategic
planning to change unwanted behavior, increase in the resources, reconciliation, changing
of behavior,
use of communication
,-,

skills, problem solving strategies and superior's

constant use of strategies will avoid conflicts. They also added that use of calming down
and authority would be useful strategies. Lastly, they mentioned that the intervention of a
third person, indifference,

obeying the superior's

decision, changing constitutional

xiv
variables, voting, negotiation and running away strategies are used occasionally. What
they never use is determining common enemy, compromising, holding back, use of
political powers, keeping others busy and trying to change the belief of others.

Key words: Primary school, the types of conflict, conflict resolutions strategies

1

BOLUMI

Bu bolumde,

arastirmanm problem durumu,

problem cumlesi,

alt

problemler, arastirmanm onemi, sayiltilar, smrrhhklar, tanrrnlar yer almaktadrr.

1.1. Problem Durumu
lnsanoglu tarih boyunca toplu halde yasamistir.

insanm saghkh bir

'G

sekilde yasayabilmesi icin yapisi geregi buna ihtiyaci vardir. Gereksinimlerini tek basma
karsilayamaz, Diger insanlarm yardirnma muhtactir. insanlann toplu halde yasamalan
sonucu orgutler dogmustur, Toplumu olusturan insanlar, yasamlannm cogunu
orgutlerde gecirmektedir,
Toplum bilimcileri orgutu degisik bicimlerde tarumlarmslardir. Barnad, "Orgut
iki veya daha fazla kisinin bilincli olarak esgudumlenmis etkinliklerinin yer aldigi bir
sistemdir" (Aydm, 1994: 288). Schein, "Orgut is ve isler bolumu yapilarak, bir otorite
ve sorumluluk hiyerarsisi icinde ortak ve acik bir amacm gerceklestirilmesi icin bir grup
insarun faaliyetlerinin ussal esgtldumudur" (Schein, 1978: 11). Bursahoglu, "Orgut
belirli bir amac dogrultusunda duzenlenmis harekete hazrr bir yapidir" (Bursahoglu,
2000:15).
Tammlardan da anlasilacagi uzere, orgutun en belirgin ozelligi, bir
amaci gerceklestirmek icin birden 90k insamn bir araya gelerek guclerini
birlestirmesidir. lnsan kaynagi, orgutun amaclanmn gerceklesmesinde en onemli unsurdur.
Bir orgutt; meydana getiren bireyler arasmda algi farkhhklan, deger yargilan
aralanndaki farklihklar, kisilik farklihklan ve amaclara ulasilacak yontemler konusundaki
farkhhklar gibi bircok farkhhklar vardir.
Farkh yapilara sahip bireylerin karsihkh etkilesimleri sonucu uyusmazhklar,
anlasmazhklar, itilaflar ve problemler meydana gelmektedir.
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Ne kadar ussal bir yapi ve yonetim uygulamasi olursa olsun, orgutlerde gozlenen
bazi sorunlar kacnulmaz oldugu bir gercektir. Orgutlerde sik sik karsilasilan ve birlikte
yasamlan sorunlardan birisi de" catisma" dir (Aydm, 1994: 291 ).
Catismalar 90k degisik ortamlarda ve duzeylerde ortaya cikmaktadir. Aynca
catismalann ortaya 91k1~ sekli de 90k cesitlidir, Ulkelerarasi savaslardan grevlere, rekabetten
basit kizma ve nefret etme olayma kadar cesitli catismalar soz konusudur. Bu nedenle
catismamn kesin tarumiru yapmak zordur. Kocel, orgutlerde ortaya cikan catismayi, "iki
veya daha fazla kisi veya grup arasmdaki cesitli kaynaklardan dogan anlasmazliktir''
(Ko9el, 1998: 458-459) seklinde tammlarmstir.
Catisma, cesitli zaman dilimleri icerisinde degisik onem kazanrrustir. 1940'h
yillardan once catisma, orgut yasami icin yikici ve zararh gorulmus, Orgutlerde catismarun
bulunmamasi, eger bulunuyorsa yok edilrnesi goril~il hakimdi. Fakat 1940'h yillardan sonra
catismanm insan dogasmm bir geregi oldugu kabul edildi. Catisrnadan kacimlmayacagma
gore orgiltiln yaranna olacak sekilde yonetilmesi gorusti benimsendi.
Egitim orgutleri de, toplumu olusturan diger orgutler gibi belirli bir amaci
gerceklestirmek uzere kurulmus orgutlerdir. Ancak egitim orgutlerinin toplurna acik bir
sistem olmasi, girdisi ve ciktisirun insan olmasi, amaclan toplurnun butun bireylerini
yakmdan ilgilendirir olusu, isgorenlerin cogunlugu degisik uzmanhk alanlannda yetismis
olmasi gibi ozelliklerinden dolayi, diger orgutlerden onemli olcude aynlmaktadir.
Egitim orgutlerinin en onernli ve en buyuk alt sistemi okullardir, Okullar toplumsal
acik sistemlerdir. Hammaddesi ve ilrilni.i insandir. Okullarda farkh yapilara sahip isgorenler
cahsmaktadir,

Bu yo gun, insan iletisimi ve etkilesimi sonucu okullarda, diger

orgutlerden daha fazla cansma yasarur. Egitim yoneticileri zamanlarmm ve enerjilerinin
buyuk cogunlugunu catismalann cozumune harcamaktadir.
Okul yoneticileri, okul ortammdaki farkhhklan

okulun amaclan

dogrultusunda kullanmahdir. Bunun icin okul yoneticileri catisma yonetiminde yeterli
bilgi ve beceriye sahip olmahdir,
Egitim sistemi, bireylerde olurnlu davrams degisikligi kazandirarak, bireylerin
s

toplumla uyumlu bir sekilde yasayabilmeleri icin hayata hazirlar, Kalkmma icin,
ekonominin ihtiyaci olan yetismis nitelikli insanlar egitim ile saglamr. Toplumun
kulturunu yeni nesillere aktarma, bu kulturu yasatma ve zenginlestirmek egitimin
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islevlerindendir. Bu nedenlerden dolayi egitim sistemi, toplumun varhgmi devam
ettirmesinde onemli rol oynayan sosyal bir sistemdir.

Egitim sisteminin beklentileri karsilayabilmesi, bu sistemin temel parcasi olan
okullann verimli ve etkili cahsabilmesine baghdir. Egitim hizmetlerinin amacma
ulasmasmda en buyuk sorumluluk okul yoneticilerine dusmektedir.
Okul yoneticilerinin okullarda ortaya cikan catismalan yok etmek,
gormemezlikten gelmek ve catismarun hie var olmadigim kabul etmek yerine, onu yapici
bir hareketin kaynagi olarak gormeleri gerekir (Bayrak, 1996: 25).
Okullar farkh yapidaki insanlardan olusan karmasik orgut oluslanndan dolayi,
catisma kacmilmaz bir olgudur. Okulun amaclanni gerceklestirebilmesi,

okul

yoneticisinin catismalan etkili yonetme becerisiyle dogru orantihdir. Cunku okulda
surekli catisma yasandigindan

dolayi, eger bu catismalar etkili yonetilmez ise okul,

verimlilik ve etkililigini gerceklestiremeyeceginden

dolayi amacma ulasamaz,

Her orgutte oldugu gibi okullarda da cesitli turlerde catismalar
yasanmaktadir. Okul yoneticileri karsilastiklan catismalann turlerini belirleyerek,
uygun strateji veya stratejileri kullanarak catismalan okulun yararma olacak sekilde
yonetmelidir. Boylece okulun amaclan daha etkili ve verimli gerceklesir, Bu nedenle
okul yoneticileri, catisma turleri ve 96zum stratejileri alanmda bilgi ve beceri sahibi
olmahdir.
Ilkogretim okullannda yasamlan catisma turlerinin ve catismalarda
yoneticilerin izledikleri cozum stratejilerinin belirlenmesi arastirmamn temel
problemini olusturmaktadir.

/

s
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I .2. Problem Ciimlesi
Ilkogretim ok:ullannda yasamlan catisma ttirleri ve izlenilen cozum stratejileri hakkmda
okul yoneticilerinin gorusleri nelerdir?
1.2.1 Alt Problemler
1. Ilkogretim Okulu yoneticilerinin, ilkogretim okullannda

catismanin amaclan

gerceklestirmeye katkisi acismdan:
a Fonksiyonel olan catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusler nelerdir?
b. Fonksiyonel olmayan catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusler nelerdir?
2.ilkogretim Okulu yoneticilerinin, ilkogretim okullannda catismanm ortaya 91k1$
sekillerine gore:
a Potansiyel catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

b. Algilanan catisma ttirlerinin dereceleri hakkindaki gorusleri nelerdir?
c. Hissedilen catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
d, Acik cansma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
3.ilkogretim Okulu yoneticilerinin, ilkogretim okullannda catismanm yerlerine
gore:
a Dikey catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
b. Yatay catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
c. Yonetici-Uzman cansma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
/

d. Sosyal catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
.
\
4.Ilkogretim Okulu yoneticilerinin, ilkogretim okullannda catismanm taraflan

a Bireyin Kendi i9i catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
b. Bireylerarasi catisma ttirlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
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c. Grup i9i catisrna tilrlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
d Gruplar arasi catisma turlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

e. Orgutler arasi catisma tilrlerinin dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
5.ilkogretim Okulu yoneticilerinin, ilkogretim okullannda diger catisma turleri olan:
a Amac, cansmalann dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
b. Rol, cansmalann dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
'

c. Kurumlasrms, catismalann dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
6.ilkogretim Okulu yoneticilerinin, ilkogretim okullarmda yasamlan catismanm
cozitmlenmesinde izlenilen stratejilerden:
a. Kacmma, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
b. Kayitsrz kalma, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
c. Cekilme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
d. Hukmetme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
e. Yatisnrma,

kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

f.Uzlasma, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
g. Taviz verme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

h.Ucuncn tarafin mudahalesi,
1.

kullanma dereceleri hakkmdaki gortisleri nelerdir?

Mesgul etme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

j.Politik

araclar, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
(

k Oylama, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
I

l.Ortak dusman belirleme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
"

'-,

m.Ust'un amaclar belirleme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
n.Ust'un kararma birakma, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
o. Kaynaklarin artmlmasi, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
p. lletisimin artmlmasi, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
r. Muzakere, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

--------------
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s. Bireylerin degistirilmesi, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
t. Davrarus degistirme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
u. Yapisal degiskenleri degistirme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?
v. Problem cozme, kullanma dereceleri hakkmdaki gorusleri nelerdir?

1.3. Arasnrmanm Onemi
Orgutlerde catisma kacmilmaz bir olgudur. Yoneticilerin catisma yonetimi
alanmdaki bilgi ve becerilerine bagh olarak; catismalar iyi yonetilirse yararh, yonetilmez ise
zararh olabilmektedir.

Egitim orgutleri farkh deger yapilanna sahip bireylerin yogun etkilesimi
icerisinde bulunmasi nedeniyle diger orgutlerden daha fazla catismalar yasanmaktadir. Bu /
nedenle egitim yoneticilerinin oncelikli niteliklerinden biri de catisma yonetimi alanmda
bilgi ve beceri sahibi olmahdir.
Ilkogretim okulu yoneticilerinin en temel gorevi, okulun insan ve madde
kaynaklanm butunlestirerek, okulun yonetsel ve egitsel amaclanna ulastirmaktir.
Yoneticilerin bu gorevlerini gerceklestirebilmeleri,

okullarda her zaman yasamlabilen

catismalan etkili yonternleriyle saglayabilirler,

Ilkogretim okulu yoneticileri, okullarda yasamlan catismalan okulun
yararma olacak sekilde yonetmeyip, catismalan gormemezlikten gelme veya yok
etmeye cahsirlarsa okulun etki li ligi , verirn'li ligi ve motivasyonu

amac larmi gerceklestiremeyebilir.
Egitim sisteminde,

azalacagrndan

(

"Egitim hizmetlerinde esas olan ogretmenliktir."

lF

dusuncesi son zamanlara kadar yaygm oldugundan dolayi egitim yoneticisi
yetistirilmesine

onem verilmemekteydi.

Egitim yoneticiligi bir meslek ve uzmanhk alam

olarak da goriilmemekteq-7di.
Egitim yonetimi alamnda fazla bir deneyimi ve bilgisi olmayan ogretmenin, bir anda
okul yoneticisi gorevini ustlenmesi kendisinden beklenilenleri yerinde, zamanmda, tam ve dogru
\

yapamamasma neden olmaktadir, Okulda yasamlan sorunlan deneme-yamlma yontemiyle cozmeye
cahsmasi da zaman, madde ve enerji israfma neden olmaktadir,
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Bu arastirma ile okul yoneticilerinin en 90k karsilastiklan catisma hakkmda
yeterli bilgiye sahip olarak, okullan daha etkili yonetmeleri beklenmektedir. Aynca

Kibns'ta son yillarda arastirmacilar, catisma konusuna ilgi gostermektedir.
Genellikle orgutsel catismanm nedenleri ve yonetimi konulan incelenmektedir.
Catismanm turleri konusunda bir arastirrna boslugu bulunmaktadir. Bu arastirma ile
giderilmeye cahsilmasi ve arastirmacilann bu konuya da dikkatlerinin cekilerek daha detayh
incelemeleri dusunulmektedir.

1.4. Arasnrmamn Sayilnlan
1. Ornekleme alman ilkogretim okullannda gorev yapan yoneticiler, evreni temsil
etmektedir.
2. Ankette yer alan sorular, ilkogretim okullannda yasamlan catisma turlerinin ve
catismalarda yoneticilerin izledikleri cozum stratejilerinin duzeyini olcebilecek
niteliktedir.

3. Arastirmada kullamlan istatistiksel cozumleme teknikleri arastirmamn problem ve
alt problemlerine uygundur.
4. Ilkogretim okulu yoneticilerinin,

anket formlanm ictenlikle ve dogru

cevapladiklan varsayilrmsnr.

1.5. Arasnrmanm Sunrhhklari
_j
f

1. Arastirma KKTC smirlan icerisinde yer alan Lefkosa, iskele, Gazimagusa, Gime ve
Guzelyurt ilcelerindeki resmi ilkogretim okullanyla snurhdir.
2. Arastirma, omekleme giren okul mudurleri ve mudur muavinlerinin gorusleriyle

sirurhdir.
3. Arastirma 2004-2005 Ogretim yilmdaki yonetici gorusleriyle simrhdir.
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1.6. Tammlar
Catisma: Bireyler, kisiler arasi catima durumlan ile karsilastiklannda sosyal
'0'

rollerin, fikir aynhklannm, gereksinimlerin, kulturel faktorlerin, inanclann, isteklerin
ve iletisim becerileri yonunden farklilik gostermis oldugundan ve bir takim
anlasmazhklar ortaya ciktigi zaman yasamaktadirlar (Thomas, 1976)
Catisma Yonetimi: Catismanm orgut icin yikici etkilerini ortadan kaldirarak
yapici etkilerini artirma ve orgutun yaranna catismanm kullamlmasmi saglamaktir.
Catismamn Cozum Stratejisi: Catismanm herhangi bir yontem aracihgi ile gecici
veya kahci olarak sona erdirilmesidir.
Okul Yoneticileri: Okullarda gorevli mudur, mudur muavini ve mudur
yardimcilandir.
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BOLUM II
KURAMSAL BiLGiLER VE iLGiLi ARA~TIRMALAR
Bu bolumde cansrna kavrarm, orgutsel catisma turleri, orgutsel catismalara neden
olan faktorler, catisma yonetimi, cansmamn cozum stratejileri ve ilgili arastirmalar yer
almaktadir,

2.1. <;ATI~MA KA VRAMI
Sosyal bir varhk olan insan, diger insanlarla birlikte yasamak zorundadir. insan
varhgmm dogasmda olan farkhhklar, insanlarm farkh dusunmelerine ve farkh davranmalanna
sebep olmaktadrr, Farkhhklar da catismayi meydana getirir. Bu nedenle insanm bulundugu her
yerde cansma kacuulmaz bir olgu olmaktadir.
Cansmanm kesin bir tanrrruru yapmak oldukca zordur. Cunku catismalann ortaya
900.~ sekli de 90k cesitlidir. Ulkelerarasi savaslardan grevlere, rekabetten basit kizma ve
nefret etme olayma kadar cesitli catismalar soz konusudur (K.09el, 1998: 458-459)
Orgut ortami lcerisinde birey ve gruplar birbirleriyle surekli etkilesim icerisindedir.
Bu etkilesim silrecinde bireyler ve gruplar arasmda meydana gelen uyusmazhklar sonucu
catismalar olusur. Orgutlerde ortaya cikan catisma, literaturde degisik tammlar yapilrrusnr.
Bu tammlardan bazilan asagidadir.
Orgutteki bireyler ya da gruplar arasi algilama, duygu ve davramslarla bunlann
sonuclanm iceren bir surectir (Ertekin, 1993: 66).
Bir secenegi tercih etmede bireyin ya daebir grubun guclukle karsilasmasi ve bunun
sonucu olarak karar mekanizmalannda yasanan bozukluktur. (Can, 1994: 290).
·-"-0

Catisma, iki veya daha fazla kisi veya grup arasmdaki cesitli kaynaklardan
dogan anlasmazhklardir (Ko9el, 1998: 459).
Cansma, birbirlerinin amacma ulasmasma acikca dusmanhk gosteren veya
birbirlerinin amacma ulasrnasma mudahale eden iki taraf arasmdaki bir tartisma ya da
kavgadir (Baler, 1995: 146).
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Catisma, farkli ilgi, istek veya degerler nedeniyle onaya cikan uyumsuz
davrarnslar veya aym seyi istemekten dogan bir cekismedir (Bilgin. 2000: 86).
Bir orgutte catisma, bireyler ve gruplarm birlikte cahsma sorunlarmdan
kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasma veya.kansmasma

neden olan olaylardir

(Eren, 1998:445).
Catisma, iki veya daha fazla birey veya grubun; hedefler, istekler, amaclar veya
guduler surecinin temelde birbirine uyumlu olmamasidir (Erturk, 1994: 121).
Orgutte iki veya daha fazla kisi veya grup arasmda kit kaynaklarm
paylasilmasi veya faaliyetlerin tahsisi ile yine bu kisi veya gruplar arasmdaki statu, amac,
deger, ya da algi farklihklanndan kaynaklanan anlasmazhk ya da uyusmazhkur (Simsek,
1996: 299).
insanlar bakimmdan catisma, gerek fizyolojik, gerekse sosyo-psikolojik
ihtiyaclannm tatminine
durumlandir

engel olan sikmtilann

meydana getirdigi gerginlik

(Bingol, 1997:265).
Catisma,

birbiriyle uyusmayan iki veya daha fazla gudunun ayrn anda bireyi

etkilemesidir (Cuceloglu, 1997: 282).
Catisma, bir orgutte iki veya daha fazla birey arasmdaki mumsuzluk iliskisidir
(Pondy, 1973 :363).
Orgtrtlerde catisma, bir karar verme durumunda bireylerin cesitli secenekler
arasmda secim yapamadiktan zaman ortaya cikabilecegi gibi, bireylerin ayn ayn
secenekler secmesinde de ortaya cikar (Aket, 1997: 343).
Catisma, aym ya da karsrt olan esdeger iki durumdan birini secmek zorunda
kalan bireylerde gorulen kararsizhk veya uyusmazhktir (Basaran, 1992: 235).
Catisma, kisinin icinde bulundugu sosyal ortam ve zaman diliminde
istemedikleri ile karsi karsiya kalmasi ve bir sonuc icin zorlanmasi halinde
gerceklestirdigi davrams, ulastigr duygusal yapidir (Erdogan, 1996: 146).
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Cuceloglu'na (2002: 195) gore "Kisiler iyi niyetli olur ve birbirleriyle nasil
kucaklasacaklanm

bilirlerse, aralarmda tartisma, catisma cikmaz" karusi yaygmdir.

Ayni dusunceye bir baska yonden bakihrsa "aralannda surtusme cikan kimseler, iyi
niyetli olmayan ya da birbirleriyle nasil konusacagim bilmeyen kimselerdir."
Sonucuyla karsilasmaktadirlar.

Bu ifadeler, bazi iyi niyetli ozlemleri dile getiriyor

olabilir, ama gercekleri ifade etmez. Cunku insanlar bir arada yasadiklan surece, ne
kadar iyi niyetli ve anlayisli olurlarsa olsunlar, aralannda surtusmelerin, catismalann
cikmasi kacmilmazdir.
Oner'e (1996:191) gore "catisma, bir yada birden 90k kisinin herhangi bir
konu uzerinde anlasamadigi zaman ortaya cikar. Bazi catisma durumlannda catisma
icerisinde yer alan bireylerin soylemleri ve davranislan birbirinden farkhdir ya da
kisiler bunlan farkh algilarlar. Genellikle insanlann gereksinimleri, durtuleri ve
istekleri birbiriyle ters du~tugu zaman aralarmda catisma cikar. Bu farkh
gereksinimler farkh durtuleri farkh bakis acilan ve farkh algilama da cansmaya yol
acar. Hepimiz zaman zaman farkh dusundugumuz icin catisma yasanz. Bu insan
olmanm ozelligidir."
Tasan'a (2002:1) gore bireylerin kisilerarasi cansma yasamalannda iki
faktorden soz etmek dogru olacaktir. Gene bireylerin kisiler arasi catisma yasamalannda
kendileri icin istedikleri icin istedikleri her ne ise surdurmek zorunda olduklan iliskilerin
turleri ve cesitliligidir. Bireylerin kendi ihtiyaclanm tatmin edebilme durtusuyle hareket
etmelerinden dolayi ortaya cikan iddiaci, kendi kendine yetebilen.hakkim

savunan

tavirlan yine hem kisilerin kendi iclerinde catismalann ortaya cikmasma, hem de kisiler
arasi catisma yasamalanna neden olmaktadir (www. Organizasyon ve insan kaynaklan
yontemi),
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Kisilerarasi iliskiler baktigimizda catisma, pek 90k sekilde tamrnlanrrustir.
Bu tammlarm birisinde Maurer ( 1991) catismayi "iki ya da daha 90k taraf arasmda
birbirine uymayan isteklerin istenmeyen sonuclan olarak tarnmlanrmsur."

(Aktaran:

Sweeney, Carruthers, 1996).
Catisma yasayan insanlar, cansmalanm cozmek icin farkli davrams
sekillerinde bulunur. Catisma cozumu asagida belirtilen bes davrams bicirniyle
aciklanrmstrr (Thomas, 1976).

Zorlama (Forcing): Cansma cozmeye cahsan kisilerden, taraflardan birinin
kendi isteklerini digerine kabul ettirme ~rzusudur. Kisilerin amaclan kendileri icin
iliskilerden daha 90k onemlidir. Karip'e (1999) gore "ustunluk kurma stratejisi
taraflardan birinin kendi ilgi ve ihtiyaclanm doyurmaya, karsi tarafm ilgi ve
_J

ihtiyaclanm pahasma onem vermesi durumunda kullamhr".

"\_-

Kacmma (Avoidence): Cansma ortammdan kacinma. Taraflardan birinin
digerinin arzularma karsi ilgisiz kalmasidir. Kisi karsismdaki ile bir araya gelip cozum

'

bulmaya cahsmaktadir, cunku umutsuzdur. Karip'e (1999) gore "taraflann hem kendi
hem de karsi tarafm ilgi ve ihtiyaclanna verdikleri onem dusuk oldugu durumlarda
catismadan kacmmaya ya da cansmayi goz ardi etme stratejisi kullarnhr."

Uyma (Accomodation): Kendi ihtiyaclanndan vazgeceme. Catisma
yonteminde en sik kullamlan bu yontemin esasi farkhliklann paylasilmasidir. Taraflardan
birinin kendi arzulanm goz ardi etmesi diger kisinin arzulanm yerine getirmek icin caba
harcamasidir. Karip'e (1999) gore "taraflardan birinin, karsi tarafm ilgi ve ihtiyaclannm
"

on plana cikmasi karsihgmda kendi ilgi ve ihtiyaclanmn doyurulmasmdan

vazgecmesi

soz konusudur."

~,

Uzlasma (Compromise): Taraflardan birinin diger bir kisinin arzusunu
karsilayabilmek icin kendi arzusundan vazgecme durumudur. Kisiler arasmda orta yolu
bulmak icin caba harcanmaktadir, Karip' e ( 1999) gore "taraflann karsihkh odun vermeyi
bir strateji olarak kabul etmeleri durumunda her iki tarafta uzlasmak ve bir cozume

ulasmak icin bazi seylerden vazgecerler".
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jsbirligi (Collaboration): Her iki tarafm da ihtiyaclan goze almarak
cozulur. Taraftarlar birbirleriyle isbirligi icindendir, Karip' e (1999) gore "taraflann
hem kendi hem de karsi tarafm ilgi ve ihtiyaclanna verdikleri onem yuksek oldugu
durumlarda bu strateji kullamhr".
Tammlara genel olarak bakildigmda catisma, farkh yapilara sahip
bireylerin etkilesimi sonucu cesitli nedenlerden

dolayi ortaya cikan anlasmazlik ve

uyusmazhk halleri seklinde tammlamak mumkundur. Catisma kavrammm tammmda
bazi ortak noktalar sunlardir (Ipek, 2000: 221 );
1. Cansma, bir surec niteligi tasimaktadir.
2. Catismanm taraflarca algilanmasi gerekir.
· 3. Catisma, olumlu ve olumsuz yonleriyle iki boyutlu bir olgudur.
4. Herhangi bir catisma, iki veya daha fazla secenek arasmdan tercih yapma guc;ltigunti
tasimaktadir.
5. Catismada; amac, dusunce, gorti~ vb. farkhhklardan kaynaklanan anlasrnazhk,
uyusmazhk, surtusme ve zithk vardir.

2.1.1. Catisma Diizeyi
Orgutlerde catisma kacmilmazdir, Orgutsel etkinlik icin belirli bir duzeyde
catisma olmasi gerekir. Cunku hie; catismamn olmadigi orgutlerde yenilik, degisim, yaraticihk
ve performans etkilenecegi gibi surekli ve onemli catismalann oldugu orgutlerde de karann
gecikerek verilmesi veya verilmemesi vb. nedenlerle yine performans olumsuz yonde
etkilenecektir. Bu durum sekil 1 'de gosterilmistir (Aket, 1997: 344).
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Orgutun
performans
Duzeyi

Yuksek

, --

·······~- --·- .. ·-----

.

Dusuk
Yuksek
Catisma Di.izeyi

Sekil 1. Cansma-Performans ili~ki
Kaynak: (Aket, 1997:344)

Sekil l'de goruldugu gibi, orgutlerde catisma duzeyi sifir oldugunda,
orgutun performansi dusuktur. Orgutlerde catismanm yuksek oldugu durumlarda da
yine orguttm performansi dusukttir. Orgutlerde catisma optimal duzeyde oldugunda
orgutun performansi ytiksektir.

Demek ki, makul bir duzeyde catisma, orgutler icin gerekli oldugundan,
tesvik edilmelidir. Cunku makul duzeydeki bir catisma, orgtittin etkililiginin ve
gelismesinin gostergesidir.

Catisma orgutsel yasarmn bir gercegidir. Catisma kacmilmaz olduguna
· gore, yoneticilerin orgutlerin verimliligini ve etkinligini artrrabilmeleri icin, cansmadan
yararlanmayi ogrenmeleri gerekmektedir. Catisma iyi yonetildigi takdirde orgutsel
degisimin butunlestirici bir yetenegi olacaktrr (Korkmaz, 1994: 77).

2.1.2. Orgiitsel Cansma Konusunda Yaklasimlar
Stepnen P. Robbins, orgutlerde ortaya cikan catismalar uzerinde duran uc
temel yaklasimdan soz ekmektedir. Bunlar: geleneksel, davramssal ve etkilesimci
yaklasimlar seklinde siralanabilir (Simsek, 1996: 300).

2.1.2.1. Geleneksel Yaklasnn
19. yuzyilm gorusu olan ve 1940'lara kadar suren bu felsefeye gore; catisma
yikici olarak gorulmekte ve ne surette olursa olsun catismadan kacimlmasi gerekmekteydi.
Bu da yonetimin uzerine dusen bir gorev olarak kabul ediliyordu. Catismanm yaraticihgi ve
verimliligi arttmci yonunu dikkate almayan bu felsefe gunumuzde gecerliligini
kaybetmistir (Kihn9, 1985: 108).

2.1.2.2. Davramssal Yaklasrm
Bu goruse gore catisma, butun grup ve orgutler icin dogal ve kacmilmazdir.
Catisma, karmasik orgutlerin dcgalan geregidir ve dogal karsilanmahdir. Davramsci
orgut kuramcilan, butun catismalann, orgiit icin yikici olmadigim, bazi catismalann,
ornegin grup cansmalanrnn, toplumsal bir islevi yerine getirdigim dusunurler. Cunku
onlara gore orgutsel catisma, orgutteki bireyler ya da gruplar arasi aynmlasmadan
kaynaklamr, Orgutte catismanm yok edilmesi demek, birey ya da gruplar arasmdaki bu
aynmm ortadan kaldmlmasi anlamma gelir. Orgutsel bir ortamda bunlarm yapilmasi ise
olanaksizdir. Bu goruse gore, catisma tamamen ortadan kaldmlamaz, hatta bazi
durumlarda catisma orgutun verimine olumlu yonde katki da saglayabilir (Ipek, 2000:
228).

2.1.2.3. Etkilesimci Y aklasnn
Bu gortis, catismanm kacimlmazligma inanmakta ve yogunlasan
catismalann cozulmesinin zorunlu oldugunu kabul etmektedir. Saghkh ve hareketli bir
orgutte, gorti~ aynhklanmn ve catismamn her zaman bulunacagim, fakat bunun istenilen
duzeyde tutulmasi gerekir.

lb

Etkilesimcilere gore, orgutlerde catisma olmamasi sakmcahdir. Catisma
olmayan bir orgutte sadece ilgisizlik ve duraganhk olur (Aydm, 1984: 31-32).
· Duragan orgutlerde, degisme ve yenilige kayitsiz olunacagi gorusune
dayamlarak catismayi tesvik etmek gerektigi one surulmektedir (Atay, 2001: 22).
Catisma konusunda geleneksel ve davranissal yaklasimlar klasik ve neoklasik
yonetim anlayisma, etkilesimci yaklasim ise modem yonetim anlayisina uygunluk gosterir.
Bu nedenle ilk iki yaklasimi "geleneksel" ve ucuncu yaklasmu da "modern" yaklasimlar
bashgi altmda ve karsilastirmali olarak tablo 1 'de gosterilmistir (Simsek, 1996: 302).

17

Geleneksel Y aklasim

Modern Y aklasim

(Klasik ve Neoklasik)

(Etkilesim Modeli)

l .Cansma kacmilabilir.

I. Catisma kacimlmazdir.

2. Catisma, yonetiminin Orgut yapismi

2. Catisma; Orgutsel yapi, amaclardaki

olusturmada ve onu yonetmesindeki

kacuulmaz farkhhklar, hat ve

hatalarmdan ve sorun yaraticilar

kurmay elamanlarmm

tarafmdan ortaya cikanhr,

sorunlara bakis acilanndaki

algi deger ve

farkhhklar ve benzeri cesitli
nedenlerden kaynaklamr.

3. Catisma, orgutun dtizenli bicimde

3. Catisma, degisik derecelerde

islemesini kesintiye ugranr ve optimal

orgutsel basanya katkida

is basanmuu (performans) engeller.

bulunabilecegi gibi onda azalmaya
da neden olabilir.

4. Yonetimin temel gorevi cansmayi
ortadan kaldirmaktir.

4.Yonetimin gorevi, catismanm
cozumunu optimal Orgutsel
basanya hizmet edecek bicimde
yonetmektir.

5. Optimal orgutsel i~ basanrru catismanm
ortadan kaldmlmasmi gerektirir.
~

5. Optimal orgutsel i~ basanrm makul
dtizeyde bir orgutsel basannm
varligim gerekli kilar

Tab lo 1. Orgtitsel Catisma Konusundaki Y aklasimlar
Kaynak: (Simsek, 1996: 302)

us
Tablo 1 incelendiginde su sonuc cikanlabilir: Yoneticilerin en onemli gorevi

catismayi bastirmak degil, catismayi yonetmektir. Yonetici orgute zarar verecek
durumdaki siddetli catismalan makul duzeye dusurmeli, catismarun az oldugu durumlarda
ise catrsmayi makul duzeye kadar tesvik etmelidir. Aynca catisma, orgutun sorunlannm su
ustune cikmasim sagladigmdan dolayi yonetici orgutteki sorunlan tamr ve cozmeye cahsir.

Boylece yonetici catismadan faydalamr.
2.1.3. Cansmanm Orgiit Acismdan Olumlu ve Olumsuz Sonuelari
Uygun bir bicimde yonetilen catisma orgute onernli katkilar saglar.
Problemlerin tammlanmasmda

ve cozttmlenmesinde catisma bir aractir. Catismarun birey

ve orgut icin sayisiz yararlar saglamasma karsm, catisma etkili bir bicimde
yonetilmediginde ya da goz ardi edildiginde: kalitesizlik, verimsizlik, insan
kaynaklanmn ve parasal kaynaklarm israfi ve i~ kaybi gibi olumsuz sonuclar dogurur
(Karip, 1999).
Catismanm orgut acisindan olumlu ve olumsuz sonuclan maddeler halinde
asagidaki gibi aciklanabilir,

2.1.3.1. Cansmamn Olumlu Sonuelari
1. Birey, gercek dustmcelerini ve duygulanm aciklamada kendini daha rahat hissetmeye
baslamasmm sonucu olarak daha iyi iliskiler kurabilir.
hesaplasmalann

lcten pazarhklann ve kurgu

azalmasi bireyin daha az stresli bir isgunu gecirmesine katki saglar,

2. Catisma bireylerin baskalannm dusuncelerini ve bakis acilanm dinleyebilmelerine,
kabul edebilmelerine ve daha az ben merkezli olmalanna yardimci olur. Catisma
surecinde gu9lukl$n

ustesinden gelebilme bireyin kendine guveninin artmasim saglar.

3. Kaygilann, korkularm, beklentilerin ve onerilerin tartisilmasi; kalite dusuklugu,
yuksek maliyet, haksizhk, esitsizlik gibi orgutlerde etkililige engel ogelerin
l

belirlenmesine yardimci olur.
)

4. Karsit goruslerin tartisilmasi farkh perspektifleri dikkate alarak dusuncelerin entegre
edilmesini ve konulann farkli bilgi ve anlayislarla derinlemesine irdelenmesini

saglar,

5. Catisma surecinde hareketlilik, uyarma ve katilma, gunluk rutinlerdeki monotonlugu
ortadan kaldirarak isi zevkli hale getirebilir (a.g.e.,s. 22-23).

6. Catisma, orgutte yenilesmenin onemli bir kaynagi, canahci ogesidir.

lY

7. Catisma, Orgute yeni amaclar kazandirabilir, eski amaclan cagdaslastirabilir.
(Basaran, 1992: 266).

8. Catisma, ise karsi motivasyonu, ozenmeyi artirarak, belli bir heyecan duzeyi
meydana getirerek basanyi olumlu yonde etkileyebilir (Varol, 1990: 204).

2.1.3.2. Catismamn Olumsuz sonuelari
1. Orgutte emek, zaman, para savurganhgi artmaya ba~I)yabilir (Basaran, 1992: 266).
2. Cansma, dusmanhk hislerine ve saldirganhk davramslanna neden olabilir.
3. Catisma, catisan taraflann kendi amaclanm, sistemin butunune ait amactan ustun
gormelerineyol acabilir (Baysal, 1996: 317).
4. Stres ve isten bikkmhk,
5. Orgtitte iletisimde azalma ve bozukluklar.
6. Guvensizlik ve supheciligin hakim oldugu bir havamn olusmasi.
7. i~ doyumu ve performansm dusmesi,
8. Degisime karsi direnmenin artmasi (Karip. 1999: 25).

Yukandaki maddeleri cogaltmak mumkundur, Onemli olan nokta,
catismalann hepsi mutlaka zararh ve onlenmesi gerektigi dusunulmemelidir. Orgute
zarar verecek catismalann onlenmesi orgutun etkililigi icin gereklidir. Bununla beraber,
ozellikle rekabetten kaynaklanan catismalann enerji ve motivasyonu artirarak,
verimliligi yukseltecegi bilinmelidir.
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2.2. ORGUTSEL <;ATI~MA TURLERi

Orgutsel catisma; amaclanm gerceklestirmeye katkisi acismdan, ortaya 91k1~
sekillerine gore, orgut icindeki yerlerine gore, taraflan acismdan ve diger catisma turleri
olmak uzere simflandmlnustir.
2.2.1. Amaclarun Gerceklestirmeye Katkisr Acismdan Cansmalar

Orgutun amaclanm gerceklestirmeye katkisi acisindan catismalar, fonksiyonel
olan ve fonksiyonel olmayan cansmalar olmak uzere iki kategoride incelenebilir.
2.2.1.1. Fonksiyonel Olan Cansmalar

Fonksiyonel catismalar, orgutun amaclanm gerceklestirmesine ve
guclendirmesine katkida bulunan catismalar seklinde ortaya konabilir. Bu tur catismalar
orgutun belirli bir kesiminde bazi rahatsizhklann bulundugunu yoneticilerin dikkatine
sunmayi saglamak suretiyle orgutun butunu icin yararlar saglamaktadirlar (Simsek, 1996:
306).
2.2.1.2. Fonksiyonel Olmayan Catismalar

Fonksiyonel olmayan catismalar orgutun isleyisini engelleyen cansmalardir.
Klasik ve neoklasik yaklasimlar butun cansmalan fonksiyonel olmayan catisma olarak
gorurler. Bu yaklasimlara gore catismarun mevcudiyeti orgut yapismm yetersizliginin bir
gostergesidir. Modern yonetim yaklasirruna gore de bazi catismalar fonksiyonel
olmayabilir. Ancak butun catismalar fonksiyonel olmayan turden degildir (Erturk, 1998: 205).
)
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2.2.2. Ortaya Crkis Sekillerine Gore Catismalar
Buna gore catismalar potansiyel catisma, algilanan catisma, hissedilen catisma
ve acik catisma seklinde olabilir. Bu sureci asagidaki sekil gosterebilir (Tokat, 1990:31)
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Sekil 2. Catisma Sureci
Kaynak: (Tokat, 1990:31)
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2.2.2.1. Potansiyel Cansma
Catismayi ortaya crkarabilecek nedenleri ifade etmektedir. Ornegin orgut
icinde, amaclar konusundaki onemli farkhhklar, kaynaklann kit olmasi gibi durumlar, bu
catismaya neden olabilecek, cansma potansiyeli tasiyan durumlardir (Ceylan, 1998: 91).

2.2.2.2. Algdanan Cansma
Orgut uyeleri tam olarak catismamn nedenini aciklayamasalar da
catrsmanm farkmdadirlar. Uyumsuzlugun farkma vanldigi zaman da cahsanlarda gelirim
baslar. Ornegin, yasal bir guc kullammi sonucunda verilen emirlere zorunlu bir uyma
davramsi gostermek gibi (Kirel, 1997: 480).

2.2.2.3. Hissedilen Cansma
Algilamalar hislere donusmektedir. Hissedilen cansma, cansma halindeki
taraflann olay ve olaylar konusundaki hislerini ifade etmektedir. Taraflar kizgm, ofkeli,
kirgin, endiseli, patlamaya hazir olabilir. Bu davramslar rekabet, isbirligi, uzlasma,
kacmma ve uyarlama biciminde ortaya cikar (Tokat, 1999: 32).

2.2.2.4. A~1k Cansma
Bu catisma turu; davrarusta bulunan tarafm, karsi tarafm arnaclan uzerinde

yikici bir etki yapmasi seklinde tammlanabilir

(K1lm9, 1985: 112). 6rneg~,a91k

catisma, karsihkh tartisma, birbirine agrr dil ve sozler kullanma belirli bilgi ve verileri
karsi tarafa gondermeme, hatta fiziki kuvvet kullanma seklinde ortaya cikabilir (Kocel,
1998: 460).

2.2.3. Orgiit Ieindeki Y erlerine Gore Catismalar

_1

Orgut icindeki yerlerine gore catismalar; dikey, yatay, emir-komuta ve
kurmay (yonetici-uzman) ve sosyal catismalar olmak uzere dort kategoride incelenebilir.

2.2.3.1- Dikey Catisma

Orgut icinde yonetenleri ile yonetilenler arasmdaki, ustlerle astlar arasmdaki
catismadir. Ornegin orgutsel hiyerarsi icerisinde ustun yakm arkadasi olan ast ile arasmda cikan
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anlasmazlik bir catisma kaynagi olabilecektir, Aynca bir ustun yetki alamnm genisletmek
istemesi, astm, birden eek uste sorumlu olmasi, ustlerin astlarma karsi uzmanhk ve benimseme
guclerinden cok yasal guclerini kullanmak istemeleri bir catisma nedeni olabilir. Bireylerin
orgilt icerisindeki oynadiklan rolde catisma meydana getirebilir (Tokat, 1999: 32).
Baska bir goruse gore, dikey catismamn ortaya cikisi (Kecelioglu, 1999; 107);
"Ustlerin astlan kontrol etmeye kalkismasi ve astlarm bu kontrole direnis gosterme egilimi
icerisinde olmalanndandir."

Okullarda mudur ile ogretmen arasmda yasarnlan catisma bu tur bir

cansmadir.

2.2.3.2. Yatay Cansma
Orgutlerde aym hiyerarsi kademesinde bulunan bireyler arasmdaki catismayi
ifade etmektedir (Kocel, 1998: 462). Bir okulda gorev yapan ogretmenlerin okul mudurune
daha iyi gorunmek icin, birbirleriyle catismaya girmeleri ornek olarak verilebilir.

2.2.3.3. Ernir-Komuta ve Kurmay (Ydnetici-Uzman) Cansmasi
Orgutlerde gorev yapan ve yurutme yetki ve sorumlulugu tasiyan emir-

komuta personeli ile, kurmay personel arasmda cogu kez catismalar meydana gelir. Kurmay
birimde gorev yapan personel genellikle konusunda uzman, iyi egitim gormus ve iyi yetismis
personeldir.
Kurmay-personelin, emir-komuta personeli uzerinde bir yaptmm yetkisi
~

c

yoktur. Sadece onlara yapacaklan isle ilgili yol gosterici ve tavsiye niteliginde r.aporlar
verebilir. Bu tavsiyelere uyup uymamak emir-komuta personelinin bilecegi istir.
Yapilan i~ ile ilgili butun sorumluluk emir-komuta personeline aittir. Kurmay
personelin dikey yetkisi olmadigi gibi herhangi bir basansizhk durumundan da sorumlu
degildi,
Emir-komuta personeli ile kurmay personel arasmdaki catisma tistlendikleri
rollerin ozelliginden kaynaklanmaktadir,
Kurmay personel, uygulamadan dolayi bir sorumluluk tasimadrgi icin, uzmanhk
konusunun dogrulanru rahathkla savunabilmektedir. Ancak emir-komuta yetkisine sahip
yonetici ise kendisini basansiz kilacagma inandigi ve yonetim politikasma ve kisiligine
uygun dusmeyen kurmay personelin tavsiyelerini uygulamaya koymak istemez. Yonetici de,
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kurmay personel de, rollerini ve sonucta kendilerini savunurlar. Her iki tarafmda bu
savunmalarmm altmda yatan, yetki ve konum catismasidir (Ertilrk, 1994: 128).
Emir-komuta

ile kurmay personel arasmda olusan catismalan, her iki taraf

farkh etkenlere baglamislardir.

Emir-komuta personeline gore, emir-komuta ile kurmay

personel arasmdaki catismalann temelinde su dort unsur yatar (Simsek, 1996: 311);
1. Kurmay elemanlar sahip olmadiklan bir yetkiyi hem de asm derecede kullanma
egilimi gosterirler.
2. Kurmay elemanlar tam, dogru ve saghkli oneriler getirmemektedirler.

Cunku

kurmaylar, hat personelin gunluk olarak karsilastiklan ve daha 90k isin yapilmasiyla
dogrudan ilgili gerceklerden habersiz bulunmaktadirlar,
uygulanabilme

yeteneginden

yoksun bulunmaktadir.

Bu yuzden onerileri
Zira onerilerin kulaga hos

gelmesi ile bunlarm uygulanabilir olmasi farkli seylerdir.
3. Kurmay elemanlar sahip olduklan bilgi ve uzmanhk guclerinden yararlanarak
list duzey yoneticilerin

destegini saglamakta ve bu destegi cogu kez alt duzey

yoneticiler uzerinde bir bask! araci olarak kullanma yoluna gitmektedirler.
elemanlar, aynca,

Bu

orgutte saglanan olumlu sonuclan kendilerine mal etmeye

cahsirken, olumsuz sonuclardan hat elemanlan sorumlu tutmaya cahsirlar,
4. Belirli bazi alanlarda uzmanlasmalan sonucu, kurmay elemanlar oldukca dar bakis
acilanna sahipliler. Bu yuzden onerdikleri

hususlarla orgutun gercek

gereksinmeleri ve amaclan arasmda iliski kurmada basansizliga ugrarlar.

Kurmay personele gore emir-komuta ile kurmay personel arasmdaki
catismalarm nedenleri ise asagidaki sekilde siralanrmstir ( a.g,e.,s.311-312);

1. Hat elamanlar,

kurmay elemanlan cekemedikleri

anlarmyla yararlanamamaktadirlar.

icin onlardan tam

Sahip olduklan otoriteyi kurmaylarla

paylasma veya kismen de olsa onlara kaptirma endisesi, hat elemanlan kurmay
hizmetlerden

yeterince yararlanmaktan ahkoymaktadir.

2. Hat elemanlar, konum ve stattilerini tehlikeye sokar endisesiyle yeni fikirlere
karsi cikarlar. Oysa boyle bir endisesi bulunmayan kurmay elemanlar orgutun
surekliligi ve gelismesi icin gerekli dinamizm ve yaraticihgi savunur ve uygulatmaya
cahsirlar,
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3. Hat elemanlar kurmaylara 90k az yetki verirler. Kurmay elemanlar, kendi
uzmanhk alanlarma giren konulardaki sorunlara daima hatlarmkinden daha iyi ve
etkili cozum yollanna sahip olduklarma inamrlar. Bu yuzden bu konulardaki
onerileri hat elemanlan tarafmdan desteklenip uygulanmadigi zaman buyuk bir
kizginhk duyarlar.
Okullarda yoneticiler ile rehber ogretmen arasmda yasamlan catisma, bu tur
catismaya ornek olarak verilebilir.

2.2.3.4. Sosyal Cansma
Orgut dismda catismalann orgutsel iliskilere yansimasidir (Korkmaz, 1994: 79).
Okul toplumsal bir cevrenin icindedir, Bu cevrenin belli bir kismi toplumsal ve yerel
degerlerden olusan kulturdur. Okulu kusatan bu toplumsal sistem, okul icin baski ve gerilim

kaynagidir (Aydm, 1994: 227).
Herhangi bir orgutt; dolayh veya dogrudan etkilemeye cahsan gruplara soz
konusu orgut acismdan birer baski grubu denilebilir. Okul ilgi ve guc gruplannm
dikkatlerinin merkezindedir. Bunlar okulun cevresini olusturur, Okuldan beklentileri olan birey
veya gruplar hem 90k hem de degisik sayidadir (Toprakci, 2001).
Toplumdaki baski gruplan, okulu kendi istekleri dogrultusuna yoneltmek icin,
okulun amaclanm ve calisma yontemlerini degistirmeyi hedef tutarak okul yoneticilerine
olumsuz etkiler yaparlar (Ural, 1998: 39).
Cevrede sosyal, siyasal ve ekonomik gucu elinde bulunduran bireyler ile
topluma yon veren sendikalar, dernekler, vakiflar ve siyasi partiler gibi orgutler, okulu
kendi amaclan dogrultusunda yonlendirmek istemeleri; okul yoneticisi ile bu birey veya
orgutler arasmda catisma kacimlmaz olmaktadir. Cunku okul yoneticileri okulun amaclanm
gerceklestirmek icin cahsmaktadir.

2.2.4. Taraflari Aersmdan Catrsmalar
Taraflan acismdan catismalar; bireyin kendi icindeki catisma, bireylerarasi catisma,
bireyler ve gruplar arasi catisma, grup ici ve gruplar arasi catisma, orgutler arasi
i.izere bes kategoride incelenebilir.

cansma olmak

Lb

2.2.4.1. Bireyin Kendi Ieindeki Cansma
Akla gelen eylem seceneklerinden biri butun otekilerden acikca daha iyiyse, akla
gelen ve tercih edilen secenek kabul edilebilecek kadar iyiyse, basit bir karar durumu var
demektir. Bu kosullar altmda karar cabucak ahmr (March.11975: 130).
Ancak yasamda kisi her zaman boyle kolay kararlar verme durumunda degildir,
Bircok durumlarda seceneklerin hicbiri digerinden daha iyi degildir ve karar verme guclesir
(Can, 1994: 291). Bu durumlarda ti<; tur catisma ortay cikar (Baysal. 1996), Bunlar:
2.2.4.1.1. Yaklasma-Yaklasma Cansmasi
Bireyin davramsi i.izerinde en az etkiye sahip olan bu catisma turunde, birey
birbirini engelleyen iki cazip amactan birisine karar vermede zorlanarak, cansmaya duser.
Belirli bir miktar parasi olan bireyin ikisini de 90k istedigi spor araba ve yazhk ev
amaclanndan hangisini satm alacagma karar verememesi, bu catisma turune tipik bir omektir.
2.2.4.1.2. Kacma-Kacma Cansmasi
Kacma-kacma

cansmasi, bir bireyin kacmmak istedigi iki ya da daha fazla

amac arasmda kararsiz kalmasi durumunda ortaya cikar. Askerlik cagina gelmis olan bir
gencin askere gitmek istememesi ancak bunun icin de ulkesini terk etmek zorunda olmasi
bu cansma turunun tipik bir ornegini olusturur,
2.2.4.1.3. Yaklasma-Kaema Cansmasi
Burada bireyin hem olumlu, hem de olumsuz ozelliklere sahip olan bir amac
karsismdaki kararsizhgi soz konusu olmaktadir, Maddi acidan arzulanan odulleri saglayacak bir
fazla mesaiye kalmamn, aile yasammda ve diger sosyal ugraslardan feragat etmeyi
gerektirmesi durumu, bu catisma turunun iyi bir ornegi olarak dusunulebilir.
Bireyin kendi icindeki catisma sekil 3'te gosterilmistir.
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Kaynak: (Baysal, 1996:296)

2.2.4.2. Bireylerarasr Cansma

insanlar bir arada yasarlar, birlikte ortak sonuclara ulasmak isterler. Bireylerin olusan
kisilikleri dogrultusunda bilgileri, egilimleri benzer olaylara karsi tutumlan ve deger yargilannda
farkhhk olacaktir. Sozu edilen farkhhklar zamanla zithklara asm uyumsuzluklara donusurse ortaya
bireylerarasi catisma cikar (Erdogan, 1996:154). Bireylerarasi catisma, egitim kurumlannda yaygm
olarak mudur ve ogretmen gruplan arasmda gorulmektedir (Korkmaz, 1995a:27)

2.2.4.3. Bireyler ve Gruplar arasi Catisma

Bu tur catisma daha cok, bireylerin grup tarafmdan belirli normlan kabule
zorlanmalan ile olusur. Grup amaclanru ve normlanm benimsemeyen bireyler grup ile
catisma haline gelecektir. Bu bireyler aym zamanda grup uyesi ise bu takdirde gruplarm
kendi icindeki catismadan soz edilecektir (Aket, 1997: 345).

2.2.4.4. Grup

i~i ve

Gruplar arasr Cansma

Grup ici catisma turn grup uyelerinin birbirleriyle catismasmi kapsar. Uyelerinin
birbirleri ile catistigi, anlasma ortammm yeteri kadar bulunamadigi bir grupta verimden soz
etmek bazen zor olabilir (Erdogan, 1996: 155).
Orgutlerde isbolumu gruplar arasmda catisma meydana getirir (Bale1, 1995: 154).
Baska bir goruse gore (Korkmaz, 2000: 21); "Gruplar arasi catismalar daha eek
aym bolum yoneticisine bagh olarak gruplann birbirleriyle mucadeleye girmesinden dogar."
Acikahu'a gore; "Farkli gruplarm orgut odullerinden daha fazla pay alabilmek
icin acik ve kapah cabalan orgutte catismalar meydana getirir" (Acikalm, 1994: 23).
Gruplar arasi catismalar, orgutte en cok rastlanan catisma turudur (Peker,
1995:143).
Bu tur catismalann yonetimi, yonetici icin daha zordur. Cunku bazen yonetici de
bir grup mensubu olarak catisan gruba dahil olabilir. Boyle olmayip, hakem rolu oynasa
bile, izleyecegi cozum stratejisi gruplan hosnut kilmazsa orgut faaliyetleri olumsuz
yonde etkilenebilecektir (a.g.e., s. 143-144).
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2.2.4.5. Orgutler arasi Catisma
Bu catisma turunde bir orgutun kendi dismdaki diger orgutlerle catismasi
soz konusudur. Ekonomik sistemde ve acik sistem anlayis icinde cesitli orgutler birbirleri
ile dogal olarak catisma icinde olacaktir (Ozer, 2000: 28-29).
Ayni cevrede bulunan iki okul, kayrt doneminde hangi okulun hangi mahalleden
ogrenci kabul edecegi konusunda gorus aynhklanna dusmeleri, orgutler arasi catismaya
ornek olarak gosterilebilir.
Bu bes tur cansmayi asagidaki sekillerle ifade etmek mumktmdur (Kocel,
1998:461).
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2.2.5. Diger Cansma Tiirleri
Diger catisma turleri olarak; amac catismasi, rol catismasi ve kurumlasrms

catisma olmak uzere u9 kategoride incelenebilir.
t,

2.2.5.1. Amae Cansmasi

Orgutu meydana

getiren bireylerle gruplan cesitli duzeydeki amaclan

arasmdaki farkhhklar "amac cansmalanna" neden olur. Her orgutte, bireylerin ve gruplann
orgut amaclanndan farkh bir takim amaclan oldugu bilinen bir gercektir. Bireyler ve gruplar
bazen amac konusunda kendi aralannda bazen de kendileriyle orgutun butunu arasmda
uyusmazhga dusebilirler. Amaclar konusundaki catismalar azaltilabildigi ve orgutun
amaclanyla uyum saglanabildigi olcude orgutsel is basanrm ve etkinligi artar (Simsek,
1996:310).
Okullarda yoneticilerle ogretmenlerin amaclan arasmdaki fark ne kadar 90k ise,
catisma da o kadar yogun olur. Yoneticinin amaci, ogrencilerin bir bayram toreni icin
gosteriyi en iyi sekilde yapmak icin hazirlanmalan,

ogretmenin amaci, ogrencilerin Anadolu

liseleri smavlarma en iyi sekilde hazirlanmasi ise, bu durumda yonetici ile ogretmen
arasmda amac farkhligmdan kaynaklanan bir catisma olmasi kacirulmazdir.
2.2.5.2. Roi Cansmasi

'D

Rol catismasi, bireyden beklenen ile yapmasi gerekenin arasmda
uyumsuzluk bulunmasi durumunda ortaya cikan catisma seklidir (Erturk, 1998: 205).
Yapilan cahsmalar, bireylerin rol catismasi ile karsi karsiya kalmasmm temelinde
rol belirsizliginin yatngim gostermektedir. Rol belirsizligi, rolu gerceklestiren kisinin
kendisinden beklenen davramslar veya gorevleri hakkmdaki algilama yetersizliginden ortaya
cikar.
Rol catismasi orgutsel catismamn ozel bir turudur, Rol cansmasmm ortaya cikmasi
icin oncelikle bir orgutun ve bu orgut icerisinde de bireylerin belirli gorev tammlarmm
'

olmasi gerekir. Bireyin gorev tarumma ters dusmesi rol catismasmm ortaya cikismm
baslangicidir (Erdogan, 1996: 158). Bireyin aym anda 90k sayida rolle karsi karsiya kalmasi
halinde de rol cansmasi meydana gelir (Erdogan, 1990:28). Boyle bir durumda, birey, asm caba
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ve geriliinden dolayi, yaptigi isten hoslanmayacak, icinde bulundugu cahsma ortammdan
~

kurtulmak isteyecektir (Dogan, 1981: 497).
Egitim sistemimizde yoneticiligin mesleklesme ve kurullasmasma en onemli engel
ogretmenlik ile yoneticilik gorev ve degerlerinin kanstmlmasi olmustur. Bu kansim ogretmen
yonetici tipinin dogmasma ve ogretmen olarak yetistirilen kisinin iki deger sistemin
oynamasma yol acmistir. Uygulamalarda bu rollerin aykm dustugu durumlarda meydana
gelen rol catismalan egitim yoneticisinin gucunu azaltmakta ve yipranmasma neden
olmaktadir (Taymaz, 2000: 82).
Ilkogretim okullannda, ikinci kademede bos gecen brans dersler, siruf
ogretmenleriyle doldurulmaya cahsilmaktadir. Bu durumda suuf ogretmeni olan birey, rol
catismasma girmektedir. Brans d1~1 atanan sirnf ogretmenleri ise, bu alanm
egitimini almadiklanndan dolayi, gorevlerini tam yapamamalan, rol catismasi
yasamalanna neden olmaktadir.
2.2.5.3. Kurumlasmis Catisma
Catismanm dogabilecegi kosullann, catismanm derece ve siddetinin, catisma
c;ozi.irn yollanmn sosyal sistem tarafmdan belirlendigi, taraflann bir cansma halinde nasil
davranacaklarmm, hangi yontemleri izleyeceklerinin aynntih olarak belirlendigi durumlan
<?

ifade eder (Koc;el, 1998:462-463).
Bu tur catismanm tipik ornegi, ozellikle kamu orgutlerinde gorev yapan amir ile
o amirin emrinde cahsan memur arasmdaki catismadir. Amir, memurun hangi
davramslanndan dolayi sorusturma acabilecegi ve sorusturma sonucunda ne tur ceza
verilebilecegi; memurun ise, amirin uygulamalan hakkmda nasil sikayette bulunabilecegi
gibi konular yasal hi.iki.imlerlebelirlenmistir,
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Catisma turleri sematik olarak asagidaki gibi gosterilebilir.
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2.3. ORGUTSEL (:ATI~MALARA NEDEN OLAN FAKTORLER
Modem toplumsal yasamm bir geregi olarak dusunulen catisma olgusu, pek 90k
etmen ve faktorun bir sonucu olarak, birey ve grup yasaminm hemen her kesitinde
gorulmektedir. Catismalara neden olan faktorler konusunda en kapsamh calismayi yapan
Robbins'e gore ii9 ana bashk altmda ele almrmstir (Baysal, 1996: 309.9. Iletisime iliskin
faktorler, Orgutsel yapiya iliskin faktorler, Bireysel davrams etmenlerine iliskin faktorler
(K1hn9, 1985:113).
2.3.1. Iletisime Iliskin Faktorler
lletisim orgut ve yonetim acismdan son derece onemlidir. Hemen hemen butun
yonetim sureclerinin saghkh bir bicimde surdurulmesi, orgutlerde yeterli bir bicimsel iletisim
sisteminin varhgim gerektirir (Kaya, 1984: 175).
Iletisimle yeterli bilgi toplanmadigmda orgutun sorunlan bilinemez,
cozulemez. Planlama, orgutleme, esgudumleme, denetleme sureclerini cahstiran guc,
iletisim yoluyla toplanan bilgilerdir (Basaran, 1989: 281).
lletisim kavrarm literatiirde degisik sekillerde tarumlanrmstir. Gurgen'e gore
iletisimr'Iki kisinin duygu, dusunce ve bilgilerini paylasarak birbirini anlamasi ile ilgili
bir surectir" (Giirgen, 1997: 9). Baska bir goruse gore (Dokmen, 1994: 15); "Iletisim, bilgi
uretme, aktarma ve anlamlandirma surecidir."

Iletisim surecini sematik olarak sekil 6'daki gibi verilebilir (Bingo1, 1997: 281 ).
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Kaynak: (Bingol, 1997:281)
Sekilde gorulebilecegi gibi, iletisim, gondericinin gonderecegi fikri duzenleyip ne
bicimde kodlamayi veya sifrelemeyi dusunmesiyle bashyor, Gonderici, daha sonra soz konusu fikri,
belirlenen ahcilara ulastirmak icin bir seri sembollere donusturur, baska bir deyisle kodlama
islemini gerceklestirir. Gonderici, alici tarafmdan anlasilabilecek uygun kelime veya ifadelerle, aym
zamanda kullamlacak uygun araclan secer. Ucuncu asama olarak, orgutsel yapi icinde secilmis
kanallar aracihgiyla kodlanrms olarak mesajm iletimi gelir. Dorduncu asama, ahcmm surece girdigi
asamadir, Ahci, mesaji almaya yonelir. Mesaj sozlu olarak gonderilmisse, alici iyi bir dinleyici
olmahdir. Bununla beraber, ahci islevini yerine getirmezse mesaj yitirilir. Besinci asama, fikirleri
kelimelere donustnrme olarak isimlendirebilecegimiz

"mesaji cozumleme" asamasidir. Bu asamada,

kelimelerin veya isaretlerin anlami hususunda ahci ile gonderici arasmdaki algilama
farkhhklarmdan dolayi, coznmleme gondericinin ozgun olarak kodladigi fikirle aym olmayabilir.
Son asama ise, ahcmm davrarusta bulunmasi veya tepki gostermesini kapsamaktadir. Alier, bilgiyi
ahr, gerekirse daha fazla bilgi ister ve sonucta belirli bir davramsta bulunur. Bununla beraber,
mesajm almdigmi dogrulayacak bicimde gondericiye dogru bir tur geriye bildirim veya bir isaret
soz konusu olmadikca, iletisimin bulundugundan bahsedilmeyebilir (a.g.e.,s.281-282)
"'

Iletisim sistemindeki aksamalar orgutlerde bir takim tikamklara neden olur.

Iletisim engellerin nedeniyle amaclann butun birimlere iyi anlatilmamasi durumunda birimler
arasmda farkhlasmalar ve degisik deger algilan olusmaya baslar. Orgut icindeki bireylerin
ve birimlerin farkhlasrnasi da catismalara neden olur (Erturk, 1994: 134 ). Cansmalara neden
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olan iletisime iliskin temel faktorler; anlam guclukleri, yetersiz bilgi ahsverisi ve iletisim
kanallanmn bozuklugu seklinde siralanabilir (Baysal, 1996; 309).
2.3.1.1. Anlam Gii~liikleri
Belirli bir lisana sahip olmamaya da uygun iletisim araclanndan yoksun
bulunma nedeniyle dogan engellerdir. Ortak sembollerin olmadrgi ortamlarda, anlam
guclukleri kacimlmaz bir sekilde ortaya cikacaktrr. Mesajlann acik bir sekilde
algilanamamasma ve dolayisi ile de cesitli anlasmazhk ve catismalara neden olacaktir (a.g.e.,
s. 309-310).
2.3.1.2. Yetersiz Bilgi Ahsverisi
Y etersiz bilgi, gonderici ile ahci arasmda bir engel olusturur. Gonderilen
mesaji anlamayan biri, duruma gore ya anlamadigi yerleri akhndan doldurur ya da ilgisi dagihp
baska seyler dusunmeye baslar,
Gonderici, ne hakkmda konustugunu iyi bilmelidir. Dahasi, dinleyenlerin
soylenenleri ne zaman anlamadigim, gonderici sezinleyebilmelidir. Konusulan ya da yazilan
berrak bir sekilde ifade edilmez ise yani mesajda bosluklar birakihrsa, alicilar bu bosluklan
kendi varsayimlan ya da On yargilanyla dolduracak, boylece anladiklan gondericinin
anlatmak istediginden farkh olacaktir (Fran, 1993: 14).
2.3.1.3. Iletisim Kanallanndaki Bozukluk
Iletisim kanallanndaki bozulma, mesajm gercek anlamda iletilmesine engel teskil
eder. Mesajm, kaynaktan cikngmdaki anlarm ile ahci tarafmdan algilandigi anlarru arasmdaki
farkhhk yanhs anlamalara ve dolayisiyla cansmalara yol acar (Kiline, 1985: 114).
Orgutteki bolum ya da gruplar birbirlerinin faaliyetlerine iliskin fazla bilgiye
sahip olduklan zaman da catisma meydatYageli~(Tengilimoglu, 1991; 134). Hicbir mesaj,

7

ahcisma, gondericinin arnacladrgi icerik ve bicimde ulasmaz, Bunu bir telden gecen akmun
dirence karsi gii9 yitimine benzetmek olasidir. Kaynagm duygu ve dttsuncelerini alicrya aynen
ulasmasi gerceklesmesi olanaksiz, tasarlanan bir durumdur. Bu nedenle iletisim olgusunu
engelleri ile birlikte algilamak, iletisimin etkililigini artirrnanm on kosuludur (Acikahn, 1998:
41-42).
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2.3.2. Orgiitsel Yaprya Iliskin Faktorler
2.3.2.1. Orgiitiin Biiyiikliigii
Orgut yapisi buyuyup genisledikce, amaclarda acikhk azalrr, iliskiler daha formal bir
nitelik kazamr, 90k sayida basamaktan gecen bilginin degisiklige ugrama ihtimali artar, her uzman
kendi alamm korumaya cahsir. Bu egilimler de catisma ihtimalini artmr (Akcay, 1996: 157).
Okullar bnyudukce yetki duzeylerinin artngi ve catismarun da sayi ve yogunluk acismdan artngi
gorulmustur (Aydm 1994: 308).
Kucuk orgutlerde cansmanm daha az olusu, Orgut amaclanmn ve bu amaclara
ulasmada kullamlacak arac ve yontemlerin buyuk orgutlere oranla daha belirgin ve daha az
karmasik olmasma baglanmaktadir (Ipek, 2000: 224). Orgut buyuklugu ile catisma arasmda
dogru oranti vardrr. Orgut buyudukce cansma artar. Orgut kuculdukce de catisma azahr.
2.3.2.2. Biirokratik Nitelikler
Orgutlerin burokratik ozelliklerinden olan uzmanlasma ve rutinlesme, cansma
olgusu ile 90k yakmdan ilgilidir. Orgutlerde uzmanlasrna artnkca farkh gorusler, iliskiler,
tecrubeler ve beklentiler geliseceginden, catismalann da arttigr gorulmektedir.
Gorevlerin rutin olmadigi ve karmasik oldugu orgutlerde catisma duzeyi
yuksektir, Gorevlerin basit ve rutin oldugu orgutlerde ise catisma duzeyi dusuktur. (Erturk,
1998: 211).

2.3.2.3. i~boliimii
lsbolumu toplu bir cabayi gerektiren bir isin, cesitli bireyler tarafmdan
yurutulebilecek bir bicimde, ~

olarak, kencli ogelerine aynlmasi olarak ifade edilebilir.

lsbolumunun dogal bir sonucu olarak olusan birimler ya da sistemler islevleri geregi, kendi
ozel normlanm, deger yargilannm, psikolojik yonlenmelerini ve davrarus bicimlerini, deger
yargilannm

gelistirilmesi,

bu alt sistemlerinin aynmlasmalanna

neden olur. Alt sistemler

arasmdaki catismalar bu aynmlasmalardan kaynaklamr (Tokat, 1999: 28).

38
2.3.2.4. Fonksiyonel Bagrmhhk
iki birey veya iki grup bir digerine kendi basanlan icin bagimh iseler, taraflann
farkh amaclannm veya onceliklerinin 'olmas1 catisma icin kaynak olusturur (Aksu, 1997: 20).
~

James Thompson fonksiyonel bagimhhgm uc degisik bicimde ortaya
cikabilecegini belirtir (Can, 1994: 296). Bunlar:
2.3.2.4.1. Ortaklasa Bagunhhk
Gruplarm karsihkh etkilesimi soz konusu degildir. Arna her bir grup orgutsel
amaca katkida bulunmak zorundadir.
Ornegin A bankasmm izmir ve Ankara subeleri birbirleriyle etkilesim icinde
olmamakla birlikte orgutsel basan icin her birinin yeterli i~ basansinda bulunmasi anlammda
aralarmda karsihkh bagimhhk soz konusudur. Ortaklasa bagimhhk durumlarmda catisma
olasihgi dtlsuktur,
2.3.2.4.2. Dizgisel Bagunhhk
Bir grubun isini yapmasi kendinden once gelen grubun isini bitirmesine
baghdir. Montaj hath buna ornek verilebilir. Bu tur bagimhhkta catisma olasiligi, bir grubun
9Ikt1s1 diger grubun girdisini olusturacagi icin, daha fazladir. Catismayi onleme etkili bir
planlamayla saglanabilir,
2.3.2.4.3. iki Tarafl1 Bagunhhk
Her bir grubun 91kt1s1 digerlerinin girdisi niteligindedir. Ornegin ameliyat
odasmda doktor, anestezisi, hemsire ve teknik personel birbirlerine muhtactirlar. Bunlann
esgudumu icin iletisim ve karar verme i~~erinin becerili kullarumi gerekir.

~ :1;

0

>
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2.3.2.5. Ortak Karar Verme
Bir orgutteki birimlerin stmrli bir kaynaga bagimhliklan arttikca, soz konusu
kaynaga iliskin ortak karar verme gereksinimleri de artar. Kisaca, sirnrh kaynaklann
farkh birimler arasmda paylastinlma zorunlulugu ortak karar vermeyi gerektirir. Bu durum
soz konusu birimler arasmda catisrnaya yol acar. Aym sekilde, farkh birimlerin islevsel olarak
birbirlerine bagimh olmasi etkinliklerin zamanlandmlmasmda ortak karar gerektirir. Buda
ortak karar verecek olan birimler arasmda catismaya yol acar (Ipek, 2000:224).
Catisma katihmdan sonrasmda oncesine kiyasla daha yogun degilken,
kanhm yoluyla cansma, gizlilikten acikhgi dogru yonelir (Robbins, 1977: 41 ).

2.3.2.6. Personel Farkhhklarr
Bir sosyal sistemde yer alan bireylerin farkh sosyal ve kulturel ortamlardan
gelmeleri ve bu ortamlarm etkilerini yeni sistemde de siirdiirmeleri tipik bir gizli catisma
gostergesidir.

Yine, bir gruba ya da cevreye yeni giren bir bireyin, o grup ya da cevrenin kural,
norm ve iklimine uyum cabalan cansmalann dogmasma yol acabilir (Baysal, 1996: 311).
Yash ve tecriibeli personelin cahsngr oturmus orgutlerde catisma daha azdir (Ertiirk,
1998:211).
Conwin tarafmdan okullarda yapilan arastirmada, ogretmenlerin yaslan ile
catisma derecesi arasmda bir iliski gozlenrnistir. Bir ogretmenin yas ortalamasi buyudukce
catisma olaymda dusme gorulmustur (Aydm, 1994; 310).
2.3.2.7. Denetim Bieimi
Denetim, kurumda cahsan personelin gorevlerini yapma sekillerini gozlemek,
hatalan ve eksikleri ortaya koymak, bunlan diizeltmeleri icin gerekli onlemleri almak,
sorunlan cozumlemek, yenilikleri tamtmak, yontemleri gelistirmelerini saglamaktir (Taymaz,
1997: 27). Denetimin uzaktan yapilmasi fayda saglamaktadir. Yakin denetim ogretmenlerin,
yoneticilere dusmanca duygular beslemesine neden olmakta ve cansmayi desteklemektedir
(Atakh, 1995: 24).
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Mufettislerin, kontrol ve raporlamaya dayah teftis surdurmeleri,

rehberlik ve

gelistirmeye yeteri derecede onem vermemeleri, ogretmenlerin denetime karsi olumsuz tutum
sergilemelerine neden olmaktadir. Yine mufettislerin ve yoneticilerin egitim duzeyleri,
ogretmenlerin egitim duzeyleriyle hemen hemen aym olmasi, ogretmenlerin denetime karsi
olumsuz tutum sergilemelerinin bir baska nedenidir.
2.3.2.8. Hiyerarsik Yapidan Kaynaklanan Sorunlar
Orgutsel hiyerarsinin cesitli duzeyleri arasmda farkh gorus, anlayis ve guc
kullanma egilimi nedeniyle catismalar gorulebilir, Hiyerarsi basamaklannm

ust kismmda yer

alan orgut uyeleri uzun donemli goruse ve genis sorumluluklara sahipken, alt basamaklarda
yer alanlar daha teknik ve kisa donemli hedeflere yonelirler. Bu nedenle yonetim kurulu;
orta kademe ve alt kademe yoneticileri arasmda sik sik catismalar gorulebilir (Kihnc,
1985:116).
2.3.2.9. Y eni Uzmanhklar
Kucuk orgutlerde yonetici personel bircok isi uhdesinde toplayabilir. Ancak
orgutler buyudukce, orgutlerde daha fazla uzman personelin istihdamma ihtiyac duyulur
(Erturk, 1994: 132). Orgut icinde ortaya cikan yeni uzmanliklar,
uzmanhklan tehdit eder. Buda orgut ici iliskilerde

cansma dogurur

eski yonetimleri ve
(Ipek, 2000: 224).

2.3.2.10. Odiil Sistemlerinin Farkhhgi

Cogu catismalann kokeninde bireylerin gosterdikleri b~anl~}~iisiinde
odullendirilmeleri yatmaktadrr. Odullerin gosterilecek basanya baglanmasi hatta eldeki orgutsel
,JJ

olanaklarm bu basanlar olcusunde dagrtilmasi bireyleri yansma icine sokmaktadir, Bu
yansma havasi duygusal acidan bireyleri d,il~manca bir tutum icine sokmakta, isin icine
degerlendirme hatalan cesitli hilelerin, kiskanchklann ginnesi ve orgut icinde gil<; birligi yerine
adeta birbirinin gucunu azaltan, kotuleyen birey ve gruplann ortaya cikmasma neden
olabilmektedir (Eren, 1998: 448).
Okullarda yoneticiler, her yil basanh ogretmenleri ayhkla odullendirme tekliflerini
bir ust makama yaparlar. Bu tekliflere istinaden o ogretmenler ayhkla odullendirilir. Bu durum,
diger ogretmenler arasmda huzursuzluga neden olmaktadrr. Cunku ogretmenler, yoneticilerin
objektif degerlendirrne yapmadiklanm ve duygusal hareket ettiklerini dusunurler.
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2.3.2.11. Sorumluluklarm Yetersiz Tammlanmasr
Tum sosyal sistemler acismdan onemli bir catisma kaynagi, sistemde yer alan

bireylerin sorumluluklannm ve nufuz alanlannm acikhkla belirlenmem esi ya da birbirleriyle
cakismasi durumudur.
Genel olarak bicimsel olmayan gruplarda sozel, bicimsel gruplarda da yazili
olarak bireylerin yetki ve sorumluluklann belirlenmis olmasi ozellikle rol belirsizligi basta
olmak Iizere pek eek catismanm ortaya cikmasmi onleyecektir (Baysal, 1996: 313-314).
Eger orgutlerde, kimin, hangi alan ve konularda ve kime ne Olcude sorumlu
oldugu belirli degilse (Peker, 199 5: 144 ), bu durumda iki farkh netice olabilir. Birincisi bazi
1

gorevlere birden fazla kisi sahip cikar ve aralannda catisma cikabilir. ikincisi ise, bazr
gorevlere his; kimse sahip cikmaz ve sonucta is aksar. Herkes bir baskasmi bu sonuctan sorumlu
tutar. Buda ayn bir catisma turudur (Erturk, 1994: 133).
2.3.2.12. Orgiitsel Degisimm Etkisi

Egitim sistemi sosyal, ekonomik ve politik sistemlerle etkilesim halinde bulunur.
Diger sistemlerdeki yenilik ve degismeler egitim sistemini de etkiler ve bazi degismeleri zorunlu
hale getirir (Taymaz, 2000: 20).
Degisim, aliskanhklan

ve dengeleri tehdit eder. Degisim, orgutlerde

catismalan meydana getiren onemli faktordur (Cottringer, 1999: 22). Bu nedenle orgutte bir
~

yenilik yapmak gerektiginde yeni durumun getirdigi degi~mler cahsanlara aciklanmali ve bu
yemlikleri benimsemeleri
saglanmahdir. Personelin benimsemedigi yeniligin basanya ulasmasi
.o
cok zordur (Akcay, 1996: 158).
~

C , Okullar, toplumdaki tum orgutlerin insan gucunu yetistirdigi icin planh
degismeye en 90k ihtiyac duyulan orgutlerdir, Okul muduru degisim surecinde ogretmenlere ve
diger personele sabir ve anlayisla rehberlik etmelidir (Celikten, 2001: 17-18).
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2.3.2.13. Orgiitsel iklim,
Orgut iklimi, orgute kimligini kazandiran, gorevlilerin davramslanrn etkileyen
ve onlar tarafmdan algilanan, orgute egemen olan ozellikler dizisidir (Celik, 1993: 142).

Orgut ikliminin belirlenmesinde insan iliskileri buyuk onem tasir (Aksu, 1999: 12). Genel
\_

tutum ve anlayism catismalan artma ya da azaltici etkisi olacagi bir gercektir
(Baysal,1996:314).
Bir okulda mudur ve mudur yarduncisi kendi aralannda catisma icerisinde
bulunuyor ve bunu giderme yonunde bir girisim gostermiyorlarsa, ogretmenlerin de
catismaya girmekten cekinmeyecekleriaciktir,
Okul yoneticisi etkili bir okul iklimi olusturarak ogretmenlerin is doyumunu ve
motivasyonunu artirabilir ve saghkli bir okul kisiliginin gelismesine yardrmci olabilir (Celik,
1993: 145).
2.3.2.14. Yoneticilik Bicimleri Arasmdaki Farkhhklar
Yonetim ilkelerinin ulkeye gore, yoreye gore degismemesine ragmen
yoneticilik bicimleri degismektedir (Ozalp, 1989: 87). Her yonetici karar verme, planlama,
bunlan uygulatma bakimmdan, astlanru harekete gecirme, onlan guduleme ve kontrol etme
yontmden farkh yol ve yontemlere sahiptir (Eren, 1998: 451).
Eger yonetici-ile astlan arasmda bu konularda onemli farkhhklar varsa bunlar
birer catisma nedeni olabilir (Ko9el, 1998A~

Onun icin bir orgute yeni atanan yoneticinin

ilk yapmasi gereken is, astlanna kendi yonetim bicimini aciklamaktir.
~

2.3.2.15. Smfh Kaynaklarm Paylasmn
Orgutler insan, makine, materyal ve para kaynaklarmdan meydana gelmislerdir.
Bu kaynaklar belirli mal ve hizmetlerin uretilmesine tahsis edilmislerdir. Cesitli gorevleri
yerine getirmek uzere bir araya gelmis bulunan orgut uyeleri, gorevlerim daha etkin yerine
getirmek ve hedeflerine eksiksiz bicimde ulasabilmek icin bu kaynaklara ihtiyac duyarlar
(Eren, 1998: 447). Bu kaynaklar herkese yetecek coklukta degilse ve bu kaynaklan elde
edecek taraf, diger tarafm kaybma neden olacaksa catisma ortaya cikacaktir (Kilmc, 1985:
118).
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Omegin, ogretmen dersini daha etkili ve verimli bir seklide isleyebilmesi icin
konuyla ilgili materyal kullanmak istediginde, bu materyali baska bir ogretmenin kullamyor
olmasi veya okul yonetiminin cesitli gerekcelerle materyali vermemesi sonucunda cansmanm
cikmasi 'kacuulmazdir.

Baska bir ornek ise, okulun ortak kullarulan salonunda; bir ogretmenin okuma
bayrarm yapmak istemesi, baska bir cgretmenin ise tiyatro gosterisi yapmak istemesi, simrli
kaynaklarm paylasimmdan kaynaklanan catisma nedenine diger bir ornektir,
2.3.3. Bireysel Davrams Etmenlerine Iliskin Faktdrler
2.3.3.1. Ki~ilik
Taraflarm bireysel ozellikleri catismanm olusmasma ve gelismesinde onemli
etmen olmaktadir. Asm duzeyde dogmatizm ve otoriteye, alt duzeyde ozsaygiya sahip
taraflarm catisma icinde olmamalan hemen hemen imkansizdir. Bu bireylerin, esnek olmayan
yapilan nedeniyle sorunlanru ortak amaclan dogrultusunda cozemeyecekleri gercektir (Aksu,
1997: 20).
2.3.3.2. insanm Saldirgan TabiatI
insanla ilgili yapilan arastirmalar, insanm yapi itibanyla saldirgan egilimlere
sahip oldugunu delillerle ortaya koymuslardir. Savaslar, cesitli sportif olaylar, boga guresi,
intihar olaylan, cinayetler hatta 9'ocuk k~lan(

insamn saldirgan dusmanca hisler

.

altinda bulunan bir canh oldugunun gostergesidir. Bu teze gore orgutler, insanlann
saldirgan egilimlerinin aciga vurulmasinda bir arena olarak kullamlmaktadir (Kilmc,
1985:119).

[

2.3.3.3. Toplumsal Etkilesim
Yapilan arastirmalar, toplumsal etkilesimin bir catisma kaynagi oldugunu tam
olarak gostermemekle birlikte, aralarmda iliski bulundugunu ortaya koymustur. Kendi takirm
maglup olan bir taraftarm, stattan crktigmda diger iiziintiiliitaraftarlarla bir etkilesime girerek
tek basma olsa belki hicbir zaman yapamayacagi taskmliklarda bulunmasi bu iliskiyi
dogrulayici ve sik yasanan bir ornektir (Baysal, 1996: 315).
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2.3.3.4. Engellenme
Orgutlerde bireysel catismamn en basit sekli olarak ele almabilir.
Orgutsel bir amaca ulasmasi engellenen bireyin, caresizlige ve umitsizlige
dusmesini ifade eden bu durum cesitli sekillerde gorulebilir.
Ornegin kendi kapasitesinin ustunde bir amaca ulasmak isteyen ve
bunu basaramayan birey, bu tur catismayi kuvvetle hissedecektir.

Bu

durumda birey kendi eksik yonlerini gidermek icin bazi cabalara girisir,
Bunda da basanli olamadigi takdirde bunahma dusecektir, Ya da bir amaca
yonelen bireyin bu cabasi baska bir bireyce engelleniyorsa, engele yonelik bir
saldirganhk ve dusmanhk dogacaktir (Kilmc, 1985: 119).

2.3.3.5. Statii Farkhhklari
Orgutlerde hiyerarsik yapi hakim oldugundan degisik statiide
birey ve gruplar mevcuttur (Ozalp, 1989: 86). Bu kisi ve gruplar kendi
statulerini baskalanndan farkh ve daha fazla prestiji olan bir statu olarak
gorebilir. Statu anlayismdaki bu tur farkhhklar algi ve iletisimi etkileyerek bir
cansma nedeni olabilir (Kocel, 1998: 464).
Ornegin matematik ve fen bilgisi ogretmenleri, kendi statiilerini
diger branstaki ogretmenlerin statiilerinden daha yuksek bir statu olarak kabul
ederler.
Statu catismalan en 90k ya~~a ve kidemce eski olan bireylerin,
kendilerinden daha gene ve kidemsiz olan kisilerin emri altma girmeyi
hazmedememelerinden

l<aynaklamr (Baysal, 1996: 316). Yash ve kidemli bir

,----

ogretmene, gene okul muduruntm emretmesi sonucunda catisma cikabilir.
Egilimi; baska bir degisle, algilanan statu ile bulunulan statu
arasmdaki fark, catismaya neden olmaktadir (Aydm, 1984: 29).

r-:,r

2.3.3.6. Amac ve Deger Farkhhklan
Orgutlerde isbolumu ve uzmanlasmamn olmasi orgutsel etkinligi
artrrmak bakimmdan onemlidir. Bununla birlikte her birim kendi birimiyle
ilgili ~okJ<;e$itliamaclar belirleyerek kendi birimlerinin amaclanm diger
birimlerin amaclanndan veya bir butun olarak orgutun amaclanndan daha onemli
gorebilirler (Erturk, 1998: 209).
Okullarda yoneticilerle ogretmenler arasmdaki amac farkhhgi sonucu
cansma olusur, Okulda egitim ve ogretim etkinliklerinin daha verimli
yurtttulebilmesi icin yonetici, ogrencilerin daha disiplinli olmalan gerektigini;
ogretmen ise, ogrencilerin serbest davranmalarmm gerektigini dusunduklerinde,
amac farkhhgmdan dolayi bir cansmanm cikmasi dogaldir.
Bireylerin deger yargilan bireylerarasi ve orgut ici catismalara neden
olabilir. Deger yargilan farkh olan bireyler orgutte degisik davramslan
gosterirler. Omegin astlar yumusak denetimi benimserken ustler siki denetim
modelini isteyebilirler (Ozalp, 1989:83).

2.3.3.7. Algdama Farkhhklan
Kisi veya gruplarm belirli olay ve gelismeleri farkh sekilde
algilamalan, muhtemel bir catismaya neden olabilecektir. Algrlama ile
davrams arasmdaki yakm tliski bilinmektedir (Kocel, 1998: 464).
r=:"

'
Algilamadaki farklihklar; bilgi edinme ve gondermeden, bilgi
saglamada bagimsizhktan, zaman ufkundaki farkhhktan, bolum amaclanmn
farkh olusundan, yoneticilerin goril~ ve uygulamalanrun degisik bulunmasmdan,
statu degisikliklerinden, yeniliklerin gerektirdigi yeni bilgi ve gorti~
aynhklanndan dogmaktadir (Can, 1994: 296).
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2.4. <;ATI~MA YONETiMi
Orgutlerde gorev yapan personel arasmdaki deger yargilan, anlayislan,
dusunceleri, amaclan, amaclara ulasmada takip edilmesi gerektigine inandiklan
yontemler, olaylan algilamalan gibi bir 90k farkhhklar catismalan meydana
getirmektedir. Zaten insanlarm bulundugu her ortamda catisma vardir.

Hayatta catismadan kacimlmayacagina gore, ondan korkmak yerine,
yararlamlmahdir.

Makul duzeydeki catisma, orgutun hareketliliginin,

ve uretkenliginin gostergesidir.

canhhgimn

Aynca catisma, orgut sorunlanmn meydana

cikmasma ve boylece cozumune zemin hazirlar, Yoneticilerin, catismadan, etkin
bir sekilde faydalanmalan,

catisma yonetimi hakkmda bilgi ve beceri sahibi

olmalanna baghdir.

Cansma yonetimi orgutsel etkililik icin belirli bir duzeyde catismanm
varhgmi ve catismanm farkh durumlarda uygun stratejilerle yonetilmesi gerekir.
Catisma yonetimi sureci catismamn tammlanmasi ve catismaya mudahale
edilmesini icerir (Karip, 1999: 53).

Bir goruse gore de catisma yonetimi (Akkirman, 1998:3); "Orgut icindeki
bireyler ya da gruplararasmdaki

catisma seviyesini kontrol altma alarak taraflar

arasmdaki anlasmazhk ve huzursuzlugun orgutun yaranna olacak sekilde
yonlendirilmesidir."

biciminde tammlanrmstrr. ~

Etkin olarak yonetilen catismalar, orgut misyonunun ve kulturunun
gelismesine katkida bulunmaktadir, Orgutlerde catisma ve gorus aynhklan her
zaman vardir. Cunku,
1990: 1).

'\

cansma degisimin

butunlestirici bir niteligidir (Bumin,

4/

Catismarun yasanmadigi

orgutler, duragan orgutlerdir. Bu

orgutlerde yenilik, degisim ve performans

dusuktur. Surekli ve yogun

catismalann yasandrgi orgutlerde ise, kararlann zamamnda verilmemesi,
sorunlann coztlmlenememesi, personelin moral bozuklugu ve stres gibi
nedenlerle i~ veriminin olumsuz yonde etkilenmesine
cozumlenemeyen

neden olur. Hatta

ve giderek siddetlenerek artan catismalar, orgtitun varhgiru

tehlikeye sokar.

Makul bir di.izeydeki catisma, orgutun dinamizmi, uretkenligi, yeniligi ve
gelismesi icin gerekli oldugundan dolayi tesvik edilmelidir.

Egitim orgutleri, farkh motivasyona, programa, yasam bicimlerine, iletisim
yapilanna sahip farkh insanlardan olusmaktadir (Korkmaz, 1995b: 13). Bu nedenle
diger orgutlerde oldugu gibi okullarda da catisma kacmilmazdir. Catisma okul yoneticileri
ve ogretmenlerin hayatlannda tekrar tekrar meydana gelen bir rol oynadigma gore bu
pozisyonlan ellerinde bulunduran bireyler catismayi etkili sekilde yonetmeyi ve
catismayi yapici sonuclara yonlendirmeyi ogrenmelidir. Okul yoneticileri, kendi
orgutlerinde ortaya cikan catismamn hie var olmadigmi kabul etmek yerine onu yapici ve
verimli bir hareketin kaynagi olarak gormelidir (Korkmaz, 1995a).

Yoneticiler, catismalan ne bastirarak tamamen ortadan kaldirrnah, nede
gormemezlikten gelerek catismalann orgute zarar verecek seviyeye ulasmasma firsat
vermemelidir. Yoneticiler, catismalann nedenlerini arastirdiktan sonra en uygun cozum
stratejisini veya stratejilerini uygulayarak causmalan makul bir seviyede tutmalidir.
Boylece catismalan orgutun yararma uygun hale getirmelidir. Yoneticiler,
?< -

catismalardan korkmamah, bilakis catismalardan yararlanarak orgutun verimliligini ve
etkililigini artirabilmelidir.
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2.5. <;ATISMANIN<;OZUMLENMESiNDEiZLENiLEN STRATEJiLER

Catismanm cozumlenmesinde bircok cozum stratejileri vardir. Bu stratejilerden
bazilan uzun donemli ve kahci cozumler getirirler, bazilan ise catismarun gercek
nedenleri arastmlmadan ve detayh dusunulmeden uygulandigi icin catismayi o an icin
c;ozmii~ gibi gorunur, fakat daha sonra tekrar yogunlasrrus bir bicimde catisma ortaya
cikar. Bu tip stratejiler ise gecici c;oziim stratejileridir.
Belirli bir duzen saglamasi acismdan orgutsel catismalarda kullamlan 9ozilm
stratejileri gecici ve kahci stratejiler olmak uzere iki farkh bashk altmda ele ahnrmstrr
(Kilmc;, 1986: 152; Baysal, 1996:318).

2.5.1. Cansmanm <;oziimlenmesinde izlenilen Gecici Cdzum Stratejileri

2.5.1.1. Kacmma
4

Kacmma, bircok yonetici tarafmdan kullamlan bir stratejidir.
Yoneticiler personel arasmdaki catisrnayi bilmemezlikten

gelirler. Zaman

icinde personelin kendi problemlerini kendilerinin cozecegi dii~iiniili.ir
(Erturk, 1998: 214).

Yonetici acik taraftutmamakta ve dogrudan catismaya mudahale
_,_)

etmek istememektedi~m~ek,

1996: 317). Boyle bir yol, kuskusuz

catismayi cozmez, Krsa vadede yararh olsa bile uzun vadede orgut etkinligini
azaltabilir. Ancak catismanm onemsiz oldugu durumlarda catismanm
taraflarca daha etkin olarak cozulebilecegi hallerde yararh olabilir (Aket
1997:347).

~
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2.5.1.2. Kayitsiz Kalma

Bu dusuncede
mudahalenin

olah

yoneticiler

herhangi

bir dogrudan

mumktm sonuclannm oldukca belirsiz ve riskli oldugundan hareket

ederek catismanm varhgma ve ciddiyetine fazla onem vermezler ve ileride
kendiliginden cozumlenecegine inamrlar.
Boylece, orgutte bir catismamn oldugunu bilmemezlikten gelme
bazen taraflarm birbirlerine anlayis gostererek sorunlan cozumlemesi ve
zaman icinde anlasmanm gerceklesrnesi

ile sonuclanacagi

gibi, sorunun cogu

hallerde koklesmesine ve boyutlannm 90k genislemesine de yol acabilir. Cahsan
taraflarm birbirlerini anlamalan ve inatlasmamalan halinde bu cozum yararh olabilir
(Eren, 1998: 456).

2.5.1.3. Cekilme
o"

Su veya bu sekilde bir cansmaya taraf olan ve baskr altmda kalan bir
bireyin ortamdan fiziki olarak cekilebilir (Tokat, 1999: 36). Cekilme
genellikle taraflarda bir " tehdit duygusu hakimdir. Taraflar birbirlerini isbirligi
icin firsat arayici olarak gormekten 90k, tehlikeli rakipler olarak algilarlar.
Kaybeden taraf felaket tellalhgi yapar ve bu tilr soylentiler de cekilmeyi
kolaylastmr (Baysal, 1996: 324).

(

~fj

J,
2.5.1.4. Hiikmetme (Y etki Kullanma)

Catismalann, yoneticinin gilcilnil ve otoritesini kullanarak
96ztimlenmesini ifade eder. Bu stratejiyi izleyen yonetici "Burada amir benim,
bu i~ su sekilde olacaktir" demektedir (Aket, 1997:347). Htikmetme

,

stratejisinde taraflardan birinin cesitli bicimlerde glic kullanarak karsi tarafa kendi
'
'
cozumunu empoze etmesi soz konusudur. Hukmedilen taraf ulasilan cozumden
memnun degildir. Aslmda bir coztmiden 90k zorlama vardir. Kisa donemde
_/

ozellikle, astlarla tistler arasmda catismalann coznmlenmesinde en kestirme yol
'

olarak gozukse de, uzun donemde orgutsel etkililik uzerinde olumsuz etkileri
gorulur (Karip, 1999: 64).

:,v
Yonetici,

orgutte meydana gelen catismalann nedenlerine

inmeden, sadece yasal yetkisini kullanarak

catismanm

cozumune

degil

cozmeye

cahsmasi,

sadece bastmlmasma neden olur. Bu

durumda bireyler sevk, izin ve rapor alarak islerini aksatirlar. Boylece
yonetime olan tepkilerini belirtmis olurlar.

Catismalann

sik sik hukmetme stratejisiyle coznmlenmeye

cahsilan orgutlerde,personelin morali ve motivasyonu bozuldugundan dolayi,
orgutun verimliliginde onemli dti~ti~ gorulur.

Hukrnetme (yetki kullanma), orgutsel catismayi gidermede en eski
ve en az etkili bir~tratejidir. Taraflar yoneticinin gucunu kabul etmelerinden
(CT

dolayi catismaya seklen son vermelerine ragmen, yoneticinin otoritesinin zayif
oldugu an catisrna tekrar cikabilir.

2.5.1.5. Yansnrma

Bireyler ve gruplararasi farkhhklan onensemeyerek ortak yanlan
vurgulama stirecidir (Balc1, 1995: ~2). Yonetici catisma icinde bulunanlan
yatistrrmaya caba harcar ve olaylarai zamanla duracagim telkin etmeye
cahsir (Hatipoglu, 1995: 185t Yletici

"biz buyuk aileyiz" veya "aym

gemideyiz, gemiyi batirmaga cahsmarun bir yaran yok" gibi sloganlarla
catismayi azaltmayi amaclar. Yatistirmada en 90k anlasma saglanacak ortak
konular gundeme getirilir ve dostluk atmosferi yerlestirilmeye cahsihr,
Burada temel dusunce ortak noktalan gQ,n\ieme getirmek yoluyla taraflann
neden olduklan catismamn azaltilacagidir (Ozalp, 1989: 108).

Y atistrrma, orgutsel catismayi gidermede 90k ~1k kullarulan bir
teknik olmasma karsm, sadece yuzeysel bir cozum
saglayabilir. A91k9a ortaya
_/
konulmayan aynmlar zamanla yeniden su yuzune cikmak uzere bekleme
durumundadir.

Bu nedenle yatistirma stratejisine kisa sureli ve gecici bir

cozum YQ\u olarak bakmak gerekir (Aydm, 1994: 320).
'

)1

2.5.1.6. Uzlasma

Cansan birey veya gruplar kendi ctkarlanndm vazgecerek ortak cikarlar
dogrultusunda birlesmeleridir,

Uzlasmanm ayirt edici ezelligi, her bir tarafm bir

seylerden vazgecmesinin gerekli oldugudur (Kirel, 1997: 482). Bu stratejiyle acikca
kazanan ya da kaybeden yoktur (Can, 1994: 298). Toplu sozlesmeler buna ornek
olarak gosterilebilir. Bu yolla cozulen cansmalara sonuclanrms gozuyle bakilamaz.
Cunku bulurduklan ozveri taraflan rahatsiz edecek ve diger catismalan doguracaknr
(Bursahoglu, 2000: 157).

2.5.1.7. Taviz Verme

Taraflarm kendi goril~ ve fikirleri dismda, karsi tarafin da gorus ve
dustmcelerine hak vermeleri sonucunda gecerlidir (Tokat, 1999: 38). Catismaya
taraf olanlar, kendi amaclanndan biraz fedakarhk yaparak ortada belirli bir yerde
bulusacaklardir; Boyle bir yaklasimda hangi tarafm ne kadar taviz verecegi,
taraflarm nispi guclerine baghdir. Cogu kez bu yol ancak gecici bir catisma
cozum stratejisidir, bir sure soma taraflarm yeniden cansmasi muhtemeldir
(Ko9el, 1998:468)

2.5.1.8. U~iincii Tarafm Miidahalesi

/Jv\

Ucuncu tarafm

mudahalesi;

hakemlik, arabuluculuk ve yargichk

olmak uzere ti<; kategoride incelenebilir.

2.5.1.8.1. Hakemlik

Taraflar kendi aralarmda anlasarmyorlarsa ve yonetici de onlan bir
,I'

konuda ikna edemiyorsa bu takdirde objektifligine guvenilen bir ucuncu kisinin
veya grubun hakemligine basvurulabilir. Hakem olarak kullamlan kisinin
J)

-

taraflarm her ikisinin de guvenini kazanrms ve tarafsiz olarak hareket edecegine
inamlrms bir kirnse olmasi gereklidir. Hakemin karan ne olursa olsun her iki
tarafm da bunu saygi i~ karsilamasi ¥ozumun etkinliginde temel kosuldur.
Hakem olarak tayin edilen kimseveya grup taraflan ayn ayn dinler, onlara
cesitli sorular sorar ve sonunda karanm aciklar (Eren, 1998:457-458).

)L

2.5.1.8.2. Arabuluculuk
Arabuluculuk stratejisi, orgutteki catismalan kontrol etmek ve
cozmek icin kullamlan bir mudahale teknigidir (Dincer, 1994: 217).

Arabuluculuk: Catisma surecinde taraflann ortak ve kabul
edilebilir bir cozume ulasmalanna yardimci olmak amaci ile, karar yetkisi
olmayan ya da cok simrh olan ve taraflann gorus birligi ile belirlenen ucuncu
bir tarafm mudahalesi olarak tammlanabilir. Arabulucunun bazi mesleki ve
bireysel yeterliklere sahip olmasi gerekir. Arabulucu bireylerarasi diyalogu
gelistirebilmeli ve taraflara duygusal destek saglayabilmelidir. Arabulucu
taraflann birbiri uzerine yogunlasmalan yerine problem uzerine
yogunlasmalanm saglamahdir.
Arabulucu.tarafsiz kalmakla birlikte, dogrudan dogruya cansma
konusuyla ilgilenir ve taraflann catisma konusu uzerinde bir cozume varmalan
icin cahsir. Arabulucu taraflan ortak bir cozum bulmaya tesvik eder, fakat
sonuc karan taraflara birakir, lste bu noktada arabulucu, hakemden farkhdir.
Cunku; hakem karan kendisi verir, arabulucu ise karan taraflara birakir
(Karip, 1999).

2.5.1.8.3. Yargrchk
Yargic, catismamn cozumune iliskin karar verme bicimi yonunden
hakemle aym islevi yerine getirir. Ancak yargicm karan emredici niteliktedir
ve yaptmm gucu vardir, Genellikle kendiliginden hakeme giderken, yargic
tarafmdan bir istek olmadan catismaya mudahale etme yetkisine sahiptir (a.g.e., s.

"j

109).

, Kamu personeli kendi aralannda cozumleyemedikleri bazi sorunlan,
bolge idari mahkemelerine basvurarak, mahkemenin verecegi karara taraflar
~

uymak suretiyle cozumledikleri gorulmektedir.
Q/,_

\,
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2.5.1.9. Mesgul Etme

Bu stratejinin esasi, catisan taraflara 90k is vererek bos
zamanlamn ortadan kaldirrnak ve neticede birbirleriyle ugrasacak, catisacak
vakit bulamamalanm saglanmasidir. Burada catismanm siddeti azalir ve
makul bir duzeye iner, fakat catisma tamamen ortadan kalkmaz (Erturk,
1998: 218). Taraflar bos vakit bulduklannda veya is yeri disinda
cansmalan muhtemeldir. '--v,

2.5.1.10. Politik Araelar

t< .J

Bu stfatejinin uygulanmasmda yonetici, Orgut icinde catisan
taraflara cansmadan vazgecmeleri durumunda belirli vaatlerde bulunur.
Kendilerine belirli konularda destek sozu verir. Catisan taraflar catisrnadan
L,

vazgectikleri takdirde yeni imkanlara kavusacaklanrn ogrendiklerinden
cansmadan vazgecerler: Burada her iki tarafta belirli odunler vererek
anlasirlar ve belirli imkanlar elde ederler. Bu strateji catismayi tamamen
ortadan kaldirmasa da zararsiz di.izeye indirebilir (Erttirk, 1994: 142).

2.5.1.11. Oylama

Catismaya taraf olanlar bir topluluk onunde fikirlerini ayn ayn
aciklarlar. Daha sonra toplulugun oyuna basvurulur, Cogunlugun oyunu
alan taraf lehine catismamn cozumlenmesi yoluna gidilir.
0
~

Bu stratejinin basanh olabilmesi, catisan taraflann, oylamaya
katilan toplulugun objek;tifdavranacagina inanmalarma baghdir. Eger
r..,/

oylamaya katilan topluluk duygusal davramr veya guclu gorunenin tarafmda
yer ahrsa, catisma <;o~msi.izlesinOkullardaki bazi sorunlar ogretmenler
kurulunda oylamayla cozumlenmektedir.
'---

r
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2.5.1.12. Ortak Bir Dusman Bulmak
Cansan taraflann her ikisinin de cikarlanru tehdit eden bir dusmamn
varhgmm empoze edilmesidir. Bu durumda taraflar aralanndaki causmayi gecici
/

olarak birakip bu ortak dusmanla savasmak icin isbirligi gelistirebileceklerdir.
Ancak, bu isbirliginin gecici oldugu ve tehlikenin ortadan kaldmlrrtasmdan
sonra catismanm tekrar baslayacagi bir gercektir (Kilmc, 1986: 158).
Birbirleriye catisan iki ogretmen, baskici ve asm otoriter okul mudurunun
bazi uygulamalanna,

ortaklasa karsi cikarak, aralanndaki catismayi sona

erdirip isbirligi icerisine girerler.

2.5.1.13. Ustiin Amaelar Belirleme
L

Bu strateji, catisan taraflann amaclanndan daha onemli ve daha
kapsamh amaclar belirleyerek, catisan taraflan arasmdaki farkhhklan bir
yana birakarak, bu daha onemli ve kapsamli amaclar dogrultusunda

birlesmeleri ve yardimlasmalan icin isbirligi yapmalandir.

Ozellikle kriz donemlerinde yoneticilerin bu tur bir catisma
cozumleme stratejisi izledikleri gorulmektedir. Ancak kriz donemi
atlatildiktan sonra catisan taraflan bir araya getiren ortak amac veya tehlike
ortadan kalkacagmdan,

catismalar tekrar cikacaktir (Kocel; 1998: 468).

f
2.5.1.14. Ust'iin Kararma Birakma
a-

Ast-ust iliskilerinin mevcu] oldugu hiyerarsik yapih orgutlerde
catisan taraflann sorunu cozmesi icin her ikisinin de ust'u durumunda bulunan
bir kisiden karar vermelerini istemeleri sikca gorulen bir durumdur. Ust'un
otoritesi tanmdigmda verilecek kararher iki tarafca da kabul edilme
egiliminde olacaktir. Bu strateji, hakem ve ar~buluculuktan ayiran en onemli
"',,

nokta karann baglayicihgidir.Ust'un

karan catismalann azaltilmasmda etkin

bir stratejidir. Ancak bu strateji cansmanm kaynagma inmeyip, sadece gecici
(
bir sonuc getirmektedir (Baysal, 1996: 328).

s.:;.,
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Ogretmen ile okul muduru, aralannda cozumleyemedikleri

bir

sorunu, her iki tarafm ust'u durumundaki milli egitim mudurunden cozmesini
isterler. Milli egitim ~tiri.ini.in verecegi karara her iki taraf uymak suretiyle
catismanm cozumlenmesi, bu stratejiye ornek olarak verilebilir.

2.5.2. Cansmanm Cdztlmlenmesmde izlenilen Kahci Cozum
Stratejileri

2.5.2.1.Kaynaklarm Artrrrlmasi
Cansmamn kaynaklarm yetersizliginden 91kt1g1 durumlarda etkili
olarak kullamlabilen bir stratejidir. Kaynaklar artmldigmda taraflann
catismasi nedeni ortadan kalkacaktir, Kaynaklann artmlmasi her zaman
mumkun olmamasi, bu stratejinin uygulanabilirligini sunrlamaktadir (Akcay,
1996: 161).
Ornek olarak, okulda bulunan tepegoz aracmm, ogretmenlerin
kullammmda yetersiz kalmasi sonucu meydana cikan catisma, okula ikinci
bir tepegoz aracmm ahnmasiyla cozumlenebilir.

2.5.2.2.ileti~imin Artmlmasi

Catismamn orgutteki iletisim yetersizliklerinden kaynaklandigi
durumlarda iletisimin artmlmasi sonucu, orgutsel iliskiler gelisip,
?
taraflarm birbirleriyle ilgili bilgileri artac~gmdan,yanhs anlamalar azalacak,
beklentilerde dogruluk saglanacak ve onyargih davramslar ortadan
kaldmlabilecektir (K1lm9, 1986: 159).

Egitim orgutlerinin karmasikligi iletisim kanallarmm onemini
artirmaktadir. Iletisim kanallanmn ba~an~ bir bicimde isleten
yoneticiler, orgutlerini de etkili yonetebilmektedir
(Yildmm, 1993: 6).
I,._
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2.5.2.3. Miizakere
Muzakere, farkli cikarlann ve ihtiyaclann karsilanmasina
yonelik bir etkilesim surecidir, Muzakerede amac, baskalannmrkararlanni
etkileyerek istediklerimizi elde etmek icin onlann dusuncelerini degistirmek,

..•.

karsihkh iletisimle ikna etmek, ortak bir karar vermek, ilgilerde ve
ihtiyaclarda ortakhgi saglamaktir.

Muzakerede taraflar arasmda cift yonlu bir iletisim ve etkilesim
vardir, Ortak kararlar icin taraflann karsihkh olarak, bazi taleplerden
vazgecmeleri ve karsi tarafm bazi taleplerini de kabul etmeleri zorunludur.
Muzakere sureci siddeti icerrnez, Muzakerede ikna onemli bir ogedir.

Muzakerede taraflann amaci, uzlasma ve iliskinin surekliligini
saglamaktir. Taraflar birbirine guvenir ve cok fazla direnc gostermeden
konumlanrn degistirebilirler,

tekliflerde bulunabilirler, anlasmaya ulasmak

icin tek tarafh vazgecmeler olabilir, diger tarafm kabul edebilecegi

secenekler aramr ve karsi tarafa baski yapmamaya ozen ggsterilir.
Taraflar arasmda "muzakerenin gerceklesmesi ve taraflann ilgi, ihtiyac ve
crkarlanna uygun ortak bir cozum uretilmesi, taraflann algilan ve tutumlan
ile ilgili olarak iyi niyet, isteklilik, ortak cozum arama istegi, acikhk, rakip
olarak gormeme ve ortak cikarlan uzerinde yogunlasma gibi onkosullann
varligma baghdir,
Taraflarm her ikisinin de muzakereyi ist/medigi
durumlarda,
",,
disandan baski ile muzakere empoze edilemez. Muzakere, gonullu bir surectir
(Karip, 1999).

2.5.2.4. Bireylerin Degi~tirilf esi
~

Orgutte
degistirilerek

catismaya

taraf olan bireylerin gorev yerleri
<,
catismanm cozumlenmesi y6luna gidilebilir. Okullarda
-

meslektaslanyla

J

siirekli catisan ve okulun havasiru olumsuz yonde etkileyen
".\:'

ogretmenlerin tayinlerinin baska okullara yapilmasi bu stratejinin
\

uygulanmasma ornektir,

~)

YI
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2.5.2.5. Davrams Degistirme

Orgutte bireylerin algilama farkhhklan, birbirlerini yeterince
tammamalan gibi nedenler catismalann kaynagidir, Bu nedenle bireyler,
egitime tabi tutularak davraruslan degistirme yoluna gidilir. Orgut gelistirme
yollanndan olan "t grubu" ya da "duyarhhk egitimi" denen yaklasimlar buna
Q

ornek olarak verilebilir (Akcay, 1996: 163). Bu strateji pahahya mal olmasi ve
uzun zaman almasma karsm, alman sonuc daha anlamh, kahci ve etkilidir
(Aydm, 1984: 39.

2.5.2.6.

Yapisal Degiskenleri Degi~tirme

Catismanm nedeni yapisal oldugu durumlarda catismanm
cozumlenmesi icin orgutsel yapmm degistirilmesi bir cozum olarak ele
almabilir (Ozalp, 1989: 111). Bu degistirme i~ tammlan ile ilgili olabilir,
'1

belirli bmmlenn baska birimlere baglanmasi seklinde olabilir, yeni bolumler,
kurulabilir (Erturk, 1994: 141 ). Egitim orgutlerindeki yapisal degisiklikler,
Milli Egitim Bakanligi tarafmdan gerceklestirilmektedir.

Okul

~

yoneticilerinin yapisal degisiklik yapma yetkileri yoktur.

2.5.2.7. Problem Cozme

Admdan da anlasildigi gibi, bu stratejinin amaci sorunu
cozmedir. Catismanm temelindeki nedenlere inerek onu cozmeyi
amaclamasi en etkili strateji olarak kabul edilmektedir. Bu stratejinin amaci,
hakh veya haksiz tarafm belirlenmesi degil, taraflar arasmdaki temel

goru~

aynhklarmm saptanmasidir (Aydm, 1994: 317-318).
-:

"l

-B

,,.J

.r .

Taraflar karsi karsiya gelt;.rek g~~9ek1problemi ve ne

yapilabilecegini gtrven ve acik sozlulukle tartisirlar. Karsihkh guven ve
acikhgm hakim oldugu bir iletisim, problem cczrnenin

on k9~ulu kabul

edilir. Her ilci taraf icin de kabul edilebilir bir 90Zlime ulasmak icin taraflar
arasmdaki farkhhklan analiz ederler. Problem cozme surecinde her iki tarafm ilgi
""

ve ihtiyaclan icin maksimum doyumu saglayacak bir cozum bulunabilir (Karip,
1999:61-62).

__)
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Problem cozme stratejisi; kavram kargasasi, anlamCb~ukluklan,
yanhs ve hatah algilamalar gibi nedenlerden kaynaklanan catismalann
cozumlenmesinde en etkin ve basanh yol olarak gorulebilir. Bununla birlikte,
problem cozme stratejisi acilen cozulmesi gereken catismalarda,
inane sistemlerinin farkhhgmdan

deger ve

kaynaklanan catismalann cozumlenmesinde

basansiz kalabilir (Kiline, 1986: 161 ).

Literattirde gecen catismamn cozum stratejileri aciklandiktan
sonra, "Hangi catismada hangi cozum stratejisi kullarulmalidir?" seklindeki bir
sorunun akillara germesi muhtemeldir. Bu soruya kesin cevap verilemez. Cunku
catismamn nedenleri, orgutun yapisi, catismaya taraf olan bireylerin ozellikleri
gibi degiskenlere gore catismada kullarulan cozum stratejileri belirlenir. Bu
nedenle, her olay icin gecerli bir catisma cozum stratejisi yoktur.
/_

1,

Yonetici, bir catismanm cozumunde kullandigi strateji basanh
oldu diye, degisik catismalarda da aym cozum stratejisini kullanmasi dogru
degildir. Cunku her catismarun 91kl~ nedenleri ve ozellikleri farkhdir.

Cansmamn nedenleri detayh bir sekilde arastmldiktan

sonra,

mevcut durum ve kosullara gore en uygun cozum stratejisi veya stratejileri
uygularnr.

l,

i

2.6.

n.cn.t ARA~TIRMALAR
Bu bashk altmda konuyla ilgili egitim orgutlerinde ve egitim

orgutleri dismda yapilan arastirmalara yer verilmistir,
Konuyla ilgili egitim orgutlerinde yapilan arastirmalar asagida ozetlenmistir.

Aydm (1979), "Orgutlerde Catisma Nedenleri ve Cozum
Yo llan" kon ul u arastirmasmda, gorevsel do yum, orgut hiyerarsisinde degisik
duzeylerde bul~an yoneticilerin, kendilerine verilen emirler ve kendilerinin
verdikleri emirleri-arasmdaki tutarsizhk ve gorev-yetki belirsizligi boyutunda
yoneticilerin algilannm belirlenmesi amaclanmistrr.

Arastirma verileri Milli Egitim Bakanligi merkez orgutunde
gorev yapan genel mudur, genel mudur yardimcisi, daire baskam, daire baskan
yardimcisi, sube muduru ve sube mudur yardimcilanndan olusan 441 kisilik
bir gruba anket uygulama yoluyla elde edilmistir. Bu anketlerden 372'si geri
.

donmustur, Anketlerden elde edilen verilerin analizi icin kay-kare ve
bagimhhk katsayisi teknikleri kullarulmistrr.

Arastirmanm Onemli sonuclan sunlardrr:

1.Yoneticilerin parasal, sosyal ve psikolojik olarak nitelendirilebilecek
durumlarda.gorevlerinin tatmin edilecegine iliskin algilan ile hiyerarsik
duzeyleri arasmda anlamh iliski bulunmustur,
2.Yoneticiler, "verilen emirler arasmda tutarsizhk bulundugu kamsmda
bulunmuslardir.

Bu tutarsizhklara neden olarak da yasa ve kurallann
,?

belirsizligini.daha fist yoneticilerin farkh isteklerini, Iletisim sisteminin
bozuklugunu, cesitli baskilan ve yonetim biliminin temel ilkelerinin

JV\

bilinmemesini gostermislerdir,
3.Gorev ve yetki tam olarak belirlenmemis olarak algilanrms ve gorev ve
yetkilerindeki belirsizligin fist duzey yoneticilerde daha da artugi gozlenmistir.

6U

Gumuseli (1994), "Izmir Ortaogretim
Ogretmenler

Okulu Yoneticilerinin

ile Aralanndaki Catismalan Yonetme Bicimleri" konulu

arastirma yaprmstir. Bu arastirma ile, okul mudurlerinin ogretmenlerle
aralannda cikan catismalan yonetmede tumlestirme, odun verme,
hukmetme, kacmma ve uzlasma stillerinin kullamm dereceleri, ogretmen
ve mudur gorusleri ve demografik degiskenlere gore ogretmen ve mudurlerin
gorusleri arasmda anlamh bir fark olup olmadigim belirlemeyi amaclarmstir.
Arastirma verileri, Rahim tarafmdan gelistirilen kisa adi
ROCil 1 olan anketin '~Rahim Orgutsel Catisma Olcegi" B Forrnu'nun
Turkce'ye cevirisiyle hazirlanrmstir. Hazirlanan anket, izmir ilinde
bulunan 107 resmi ortaogretim okullannm butun mudurleri ve 321
ogretmene uygulanrmstir,

Verilerin analizinde, "The SAS System" adh programda
frekans, agirhkh ortalama ve standart sapmalan hesaplanrmstir. Okul
mudurleri ile Ogretmen gruplarmm kendi iclerinde ve aralarmda anlamh bir
farhhgm olup olmadigmi belirlemek icin de varyans analizi yapilrmstir.

Arastirmarun bashca onemli sonuclan sunlardir:

1. Okul mudurlerinin

algilanna dayamlarak tumlestirme stilini her zaman,

uzlasma stilini cogunlukla, odun verme ve kacmma stilini arasira,
hukmetme stilini ise az kullamldigi belirlenmistir,
2. Ogretmen

algilanna dayam~arak, okul mudurlerinin

tumlestirme

ve

uzlasma stillerim cogunlukla, odun verme ve kacmma stillerini arasira,
hukmetme stilini ise az derecede kullamldigr anlasilrrustir.
L.,,

3. Her iki grup da okult

turu, bulundugu cevre, buyuklugu; okul mudurunun

mezun oldugu okul. 'cinsiyeti, yasi, meslek kidemi ve okuldaki kidemi gibi
demografik degiskenlerin mudurun catisma yonetimi bicimine iliskin
tercihini etkilemedigi konusunda ayni gorusleri paylasrmslardir.
4. Okul mudurunun yonetim konusunda katildigi hizmet ici egitim sayisimn
~

mudurun catisma yoneurni bicimine iliskin tercihini etkilernistir.

ici egitim alan miidiirle~in hukmetme
azalma, tumlestirme

oldugu saptanrmstir.

stilini

-

~~

Hizmet

kullanma derecelerinde')

ve uzlasma stillerini kullanma derecelerinde ise artis
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Korkmaz (1994), "Orgutlerde Catisma ve Nedenleri" konulu
arastirmasinda, genel liselerde gorev yapan yonetici ve ogretmenler
arasmda; politik uygulama ve tutumlanmn, bi.irokratikniteliklerinin, mesleki
nitelik ve kisilik degerlerinin bireysel davrams etkenlerinin ve iletisim
bozukluklanmn catisma nedenleri olup olmadigim ve bunlan birer neden
olarak algilama i.izerindecinsiyetin, gorev turuntm, mesleki kidemin ve ogrenim
durumunun etkilerini ortaya cikarmayi amaclayan bir cahsmadir,

Arastirma, Ankara ili merkez ilcelerinde yer alan 10 genel
lisede gorev yapan 60'~1 yonetici ve 285'i ogretmen olmak i.izeretoplam 354
denek i.izerindeyapilrmstir. Bilgi toplama araci olarak arastirmacmm
gelistirmis oldugu anket kullanilrmstir,

Verilerin analizinde, bagimh degiskenler i.izerindecinsiyet ve
gorev tfui.ini.in etkilerini gormek maksadiyla t- testi uygularms, mesleki kidemin
ve ogrenim durumunun bagimh degiskenler i.izerindeki etkilerini gorrnek
r-1

maksadiyla da tek yonlu varyans analizi teknigi ve bagimh degiskenler
uzerinde cinsiyetin ve gorev turunun etkilerini birlikte gormek amaciyla da 90k
yonlu varyans analizi teknigi kullarulnustir.

Arastirmada asagidaki sonuclar elde edilmistir: -·

1. Genel liselerde gorev yapan ogretmen ve yoneticileri kendilerinin sahip
olacagi (l)Politik, uygulama ve tutumlannm, (2) burokratik niteliklerinin, (3)
mesleki nitelik ve kisilik degerlerinin, (4) bireysel davrarus etkenlerinin ve
iletisim bozukluklannm okullarmda catisma yaratan sebepler olabilecegi
'

gorusundedirler.

'\_!

2

2. Deneklerin demografik degiskenlerinden gorev turu ve cinsiyet catismaya
sebep olan durumlar i.izerindeetkili bir faktor Iken, mesleki kidem ve ogrenim
durumu bu durumlar i.izerindeetkili bir faktor olmadigi ortaya cikrrustir.

Arzhangi (1994), "llkokullarda Yonetmenler ile Ogretmenler
Arasmda ili$ki Bozuklugu Yaratan Konular" konulu arastirmasmda,
ilkokul yonetmenleri ile ogretmenleri arasmdaki iliski bozuklugu yaratan
konulan sapt~~s1 amaclanrmstir.

()L

Anket teknigi ile Ankara ili merkez ilce belediyeleri smirlan
icinde gorev yapan 78 yonetmen ve 130 ogretmenden veriler toplanrmstrr,
Elde edilen verilerin frekans, yuzdelikleri, aritmetik ortalamasi, standart
sapmalan bulunmustur. Aynca iki grubun gorusleri arasmdaki aynhgm
anlamhgim bulmak icin t- testi uygulanrmsur,

Arastirmamn sonuclan sunlardir:

1. Egitim programlan islerinde; genel hizmetler alanmda; cgrenci hizmetleri
alamnda, yonetmenler ile ogretmenler arasmda onernli.bir iliski bozuklugu
'V

yoktur.
2. lsgoren hizmetleri alanmda yonetmenlerle ogretmenler arasmda; a)
ogretmenlerin sicil ve ozluk islerinin yapilmasmda; b) hizmet ici egitime
ogretmen secmede orta derecede iliski bozuklugu gorulmektedir.
3. Butce islerinde de yonetmenlerle ogretmenler arasmda onemli iliski
bozuklugu yoktur.

Kara (1995), "Orta Dereceli Okullarda Gorevli Okul
Yoneticilerinin Orgutsel Catismaya ili~kin Goruslerinin Degerlendirilmesi"
konulu arastrrmasmda, orta dereceli okullarda gorevli okul yoneticilerin,
okullarda catismaya neden olan faktorler konusundaki gorusleri nelerdir?
Sorusuna cevap ararmsnr.
Arastirmanm evreni, Diyarbakir Buyuksehir Belediye suurlan
kapsammda yer alan 21 orta dereceli okuldan ahnnustir. Butun okullara
gidildigi icin omeklem almmamistir. Okul yoneticilerine 122 anket
dagitilrmstrr. Toplanan ge9er(i,_b15 anketin istatiksel cozumlenmesi icin
frekans dagihmlan ve yuzde teknigi kullamlrmstir.

Arastirmanm onemli sonuclan sunlardir:

1. Yoneticiler, orgutsel cahsmalann okul sistemine getirecegi en onemli
zararlan olarak; ogretmenin genel ve ders veriminin dusmesi, okulun kalite
ve verimini11sdu~mesive okuldaki birlik ve beraberligin zedelenecegini
gormektedir,

"
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2. Yoneticiler, orgutsel catismalann okul sistemine getirecegi en onemli
faydalan olarak; ogretmenlerin birbirlerine tahammul edebilmelerini
saglayarak demokratik yasam bicimlerini gelistirmesi, yonetici ve
ogretmenlerin kendi hatalanru gormeleri, catismalara cozum bulunmasi halinde
yoneticilere olan guvenin artmasi ve sorunlar yoneticilerce zamanmda tesbit
edilerek cozum yollarmm aranmasi, belirtilmektedir.
3. Okul yoneticileri isbolumu, kaynaklann suurhhgi, iletisimin yetersizligi ve
islerdeki belirsizligi onemli

cansma kaynaklan

olduklanm belirtmektedir.

4. Okul yoneticileri bireylerin farkh odullendirilmeleri,

farkh kisilikler,

imkanlannm ortak kullanmum da az catisma kaynagi olarak gormektedir.
5. Okul yoneticileri catismalann 9ozti~tinde; problem cozme ve yetki
kullanma yontemlerini benimsemektedir.
6. Okul yoneticileri catismalann cozumunde, oylama' yonternini az
kullandiklanm belirtmislerdir.
7. Okul yoneticileri

catismalann cozumunde; kacinma, yatisnrrna, ucuncu

tarafm hakemligi, uzlasma ve kayitsiz kalma

yontemlerini

hie;

kullanmadiklanm belirtmislerdir.

Yigit (1996), "Ilkogretim Okullannda Yonetmenlerle Ogretmenler
Arasmda Orgutsel Catisma Kaynaklan" konulu arastirrnasmda, ilkogretim
okullannda yonetici ve ogrctmenlerin hangi nedenler ile catismaya dustuklerini
ve ne duzeyde uzlastiklanru saptamayi amaclarmsnr.

Arastirma Ankara iii merkezi icinde secilen ilkogretim okullarmda
312'si ogretmen ve I05"i yonetmen olniak uzere toplam 417 bireye anket teknigi
uygulanarak veriler elde edilmistir. Eide edilen verilerin analizi staigraf istatistik

L

paket programi ile frekans, yuzde, ortalama' ve standart sapmalan
hesaplanmis ve t- testi uygulanarak yonet~enlerle ogretmenlerin gorusleri
arasmda anlamh bir fark olup olrnadigi aranrrusnr.

Arastirmanm sonuclan sunlardir:

1. Yonetmenlerle ogretmenler arasmda; okulun temizlik isleri ile islik ve
dersligin temizlik isleri konusunda orta duzeyde cansma olmustur.
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2. Yonetmenlerle ogretmenler arasmda: egitim arac gerec yetersizligi, okul
kiitilphanesinin yetersizligi, laboratuvar yetersizligi, okuldaki harcamalarm
yetersiz olmasi, oyun alam yetersizligi, bos gecen derslerin doldurulmasi,
rehberlik hizmetleri, lavabolarm yetersizligi, cevrenin korunmasi, ogrenme
guc;lugu olan ogrenciler, arac gerec donarumi satm alum, tuvaletlerin
yetersizligi, dersligin yetersizligi, ogrctmenc tahkikat acilmasi, dersligin
donatilmasi konulannda az duzeyde catisma bulunmustur.
3. Yonetmenlerle ogretmenler arasmda; okuldaki harcamalarm dengesiz
olmasi.ogretmenlerin sicil ve ozluk islerinin yapilmasi, hizmet ici egitime
ogretmcn secimi.mazeret izni, ogrenci saghk isleri, isrtma, koridorun darhgi,
derslik secimi, ogrenci beslenmesi, dersligin badana ve boyasi konularmda
cok az duzeyinde catisma bulunmustur.
4. Yonetmenlerle ogretmenler arasmda; isitma, dersligin badana ve boyasi,
koridorun darhgi, dersligin donanlmasi, Ogrenci beslenmesi, ogrenci saghk isleri,
mazeret izni, derslik secimi, cevrenin korunmasi, okul kutuphanesinin
yetersizligi, oyun alam yetersizligi, dersligin yetersizligi, rehberlik
hizmetleri, okulun temizlik isleri.tuvaletlerin yetersizligi,

islik ve dersligin

temizlik isleri, bos gecen derslerin doldurulmasi, lavabolarm yetersizligi,
okuldaki harcamalarm yetersizligi, arac-gerec donamrmmn satm alum,
ogretmenlerin sicil ve ozluk islerinin yapilmasi, ogretmene tahkikat acilmasi,
okuldaki harcamalann dengesiz olmasi, ogrenme guc;liigu olan ogrenciler,
egitim arac gerec yetersizligi, laboratuvar yetersizligi, hizmet ici egitime ogretmen
secimi konularmda orta duzeyde uzlasma saglandigi bulunmustur,

Ozel (1996), "Kamu Orgutlerinde

Catisma ve Verimlilige

Etkisi" konulu arasnrmasmda, kamu orgutlerinde isgorenler arasmdaki
cansmalann nedenlerini ve bu cansmalann orgutsel verimlilige etkisini
incelemistir,
Anket teknigi araciligi ile rnilli egitim rniidiirlugu ve defterdarhkta
cahsanlardan elde edilen verilerle su sonuclara ulasilrmstir:

1. Kamu orgutlerinde personel arasi iliskiler genel anlamca iyi duzeydedir,
2. Kamu orgtitlerinde basit duzeyde cansmalar ortaya cikmaktadir.
3. Ucret farkhhklan, ilerleme olanaklanrun smirhhgi, isbolumu ve iletisim
sisteminin bozuklugu bashca catisma nedenleridir.

65
4. Kamu orgutlerinde catisma kavramma olumsuz bakildigi, bu dusunceden
dolayi catismalan orgutun cikarlan dogrultusunda yonetilmesi yoluna
gidilmemektedir. Catismalan cozme yerine, ortadan kaldirma yoluna
gidilmektedir.
5. Kamu orgutlerinde cansmanm rekabete, degisime, yenilige yol acmamasi
dolayisiyla, cansmarun verimlilige olumlu etkisi bulunmamaktadir.

Demirbolat (1997), "Ilkogretim Okullannda Orgutsel Catismaya
Neden Olabilecek Durumlann Catisma Yaratma Dereceleri Hakkmda
Yonetici ve Ogretmen Gorusleri'' konulu arastirmasmda, ilkogretim
Okullannda okul yoneticileri ile ogretmenler, ogrermenlerle ogretmenler
arasmda orgutsel cansmaya neden olabilecek durumlann, catisma yaratma
derecesini belirlemeyi amaclarmstir,

Arastirmanm evrenini olusturan Ankara ili merkez ilceleri
belediye simrlan icerisinde bulunan 26 ilkogretim okulundan, 317 ogrctmcn
ve 169 yonetici omeklem kapsamma almrmstir. Arastirmaci tarafmdan
gelistirilen anket deneklere uygulanrmstir,

Elde edilen verilerin cozumlenmesinde istatiksel teknikler olarak
ortalama, standart sapma ve kay-kare teknikleri kullamlrmstir. Bu analiz
SPSS istatiksel paket programi aracihgi ile gerceklestirilmistir.

Arastirmanm sonuclan sunlardir:

l .Yoneticiler ve ogretmenler arasmda orgutsel cansma yaratan durumlar,
yonetim surecleri boyutunda denetleme ve degerlendirme, karara katilma,
yonetici ve ogretmenlerin gorev ve sorumluluklanm ihmal etmeleri ve
iletisim konulan ile ilgili~
2. Yoneticiler ve Ogretmenler arasmda orgutsel catisma yaratan durumlar,
insan iliskileri boyutunda saygi, dedikodu, onyargi, bazi kisi ya da gruplarla
farkh iliski, ogretmenlerin yoneticiye karsi gruplasma egilimleri, karsihkh
guven eksikligi, yoneticinin politik go~ ve tutumunu iliskilere yansitmasi ile
ilgilidir.

()()

3.0gretmenler

arasmda catisma yaratan durumlar, dedikodu, politik gorli~

ve dusuncelerin yansitilmasi, kadem el erarasi gorev dagihmmm dengeli
olmamasi, kademeler arasmda egitim ve ogretim anlayisi ile ilgili karsihkli

...

suclamalar, ikinci kademede
algilamalan

gorev alan ogretmenlerin konumlanm

farkh

ve ayn ogretmcn odalannm kullamrm konulanm kapsamaktadir.

4.<:;at1~ma yaratan durumlann catisma yaratma dereceleri ile cinsiyet
degiskeni arasmdaki iliskiler anlamhdir.
:>

5.<:;at1~ma yaratan durumlann

catisma yaratma dereceleri ile kidem

degiskeni arasmdaki iliskiler anlamhdir. Durumlar karsismda cansma
yasandigmi en yuksek yuzde oramyla ifade eden grup meslegin ilk 5 yilmda olan
Ogretmenler tarafindan olusturulmaktadir. Cansma yaratan durumlar karsismda
catisma yasandignu en dusuk yuzde oramyla ifade eden grup ise kidemi 1115 yil arasmda olan ogretmenlerden olusmaktadir.

Ozmen (1997), "Firat ve Inonu Universiteleri'nde Orgutsel
Cansmalar ve Catisma Yonetimi Yaklasimlan" konulu arastirmasmda, Firat ve
Inonu Oniversitele~de

gorev yapmakta olan akademik personelin goruslerine

dayanarak, orgutselscatismalann yasanma yogunlugunu ve bu catismalann
cozumu icin basvurulan yaklasimlann duzeyini saptamayi amaclarrustir.

Tarama yontemi uygulanan arastirmamn omeklemi, Firat ve Inonu
Universiteleri'nde gorev yapan 548 akademik personel olusturmaktadir. Anket
teknigi ile elde edilen veriler "t" smanmasi, "F" degiskenlik cczumlemesi
ve LSD yontemlerinden

yararlanarak degerlendirilmistir.

l .Bu arastirmada deneklerin yasadiklan orgutsel catismalann cogunlukla orta
duzeyde gerceklestigi anlasilmaktadir,
2.<:;at1~malann yonetiminde, ar~~~adaki btittm deneklerin onceligi srrasiyla
buttmlestirme, uzlasma, odun verme ve kacmma yaklasimlanna verdikleri,
hukmetme yaklasimim ise son sirada ve en az kullandiklan gorulmektedir.
~
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Ural ( 1997), "llkogretim Okulu Yoneticilerinin Ogretmenlerle
Aralanndaki <;at1~malanYonetme Yontemleri'' konulu arastirmasmda,
ilkogretim okullarmda gorev yapan yoneticilerin, ogretmenler ile aralarmdaki
catismalan yonetmede, problem cozme, kacmma, odun verme., uzlasma ve
hiikmetme yontemlerini kullanma dereceleriniortaya cikarmayi amaclarrustir.

Arastrrmacinin gelistirdigi anket, Bolu ilinde 61 Ilkogretim
okulu mudurlerinin tamamma ve Ogretmenlerin de 224'iine uygulanrrustrr,
Elde edilen bilgiler, yuzde, frekans, t- testi, tek yonlu varyans analizi ve
tukey testi is-tatiksel yonternleri kullamlarak cozumlenmistir.

Arastirmada su sonuclara ulasilrrusnr:

1. Ilkogretim okulu yoneticilerinin ogretmenlerle aralarmdaki catismalan
yonetmede; problem cozme ve uzlasma yontemlerini her zaman, kacmrna
Y9E,teinini genellikle ve arasira, odun verme yontemini arasira kullandiklan,
{iikmetme yontemini ise hicbir zaman kullanmadiklanru belirtmislerdir,
2. Birinci kademe ogretmenleri, yoneticilerinin cansmalan yonetmede problem
~

cozme yontemini her zaman, kacmma, odun verme ve uzlasma yontemlerini
genellikle.hukmetme yontemini ise arasira kullandiklan gorusundedir.
3. Ikinci kademe ogretmenleri ise yoneticilerinin catismalan yonetrnede
problem cozme, kacmma ve uzlasma yontemlerini genellikle, odun
verme ve hukmetme yontemlerini ise arasira kullandiklan gorusundedir,
4. Ilkogretim okulu yoneticilerinin catismalan yonetrnede, kacmma, odun
c;-

verme ve hukmetme yontemlerini kullanmalanha iliskin, yonetici, birinci
/

ve ikinci kademe ogretmenlerinin gorusleri arasmda 0.05 anlamhhk
duzeyinde fark bulunmazken, problem cozme ve uzlasma yontemlerinin
kullamlmasma iliskin yonetici gorusleri ile birinci ve ikinci kademe
ogretmenlerinin gorusleri arasmda anlamh fark bulunmustur,
5. llkogretim okulu yoneticilerinin; gorevli olduklan ilkogretim okulu
kademesi,yoneticili~ egitimleri, yoneticilik kidemleri,

cahsmakta

olduklan okuldaki yoneticilik sureleri, cahsmakta olduklan okuldaki
ogretmen sayisi ve cahsmakta olduklan okulun bulundugu yerlesim birimi
degiskenlerinin, ogretmenlerle aralanndaki catismalan yonetmede
kullandiklan yontemler uzerinde etkili olamadigi sonucuna vanlrmstir.

\
\
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6. Birinci kademe ogretmenlerinin yoneticilerinin
yontemlerini

kullanmalanna

catisma yonetimi

iliskin goruslerinin; mesleki kidemleri,

cahsmakta olduklan okuldaki gorev sureleri ve cahsmakta olduklan okuldaki
Ogretmen saytsi degiskenlerinden etkilenmedigi gozlenmistir,
7. Ikinci kademe ogretmenlerinin catisma yonetimi yontemlerinin
kullamlmasma iliskin goruslerinin ise degiskenlerin tamammdan etkilendigi
gozlenmistir.

Ozbaykal (1997), "Turkiye'de Ilkogretim Okullannda Yonetim
ve Sorunlan" konulu arastirmasmda,

Turkiye'de ilkogretim okullannm

yonetim acismdan sorunlanm belirlemeyi amaclarmstir.

Arastirma, Istanbul ili Kadikoy ve Umraniye ilcelerinde 44

ilkogretim okulunda 59 yoneticiye uygulanan anket formuyla yapilrmstir.
Verilerin analizinde frekans, yuzde ve aritmetik ortalama teknikleri
kullarulnustir.

Arastirmanm onemli sonuclan sunlardir:

1. Her derslige ortalama 74 ogrenci dusmektedir.
2. Yoneticilerin % 52.5'i hizmet ici egitim kursuna hie; katilmarmslar.

3. Yoneticilerin % 61 'i yetkilerini kullarurken engellerle karsilastiklanm
belirtmislerdir.
4. Yoneticilerin

% 55.9'u ilkokullan teftis etmekle gorevli mufettislerin,

ilkogretim okullanru Teftisinde problemlerle karsilastiklanm belirtmislerdir,

5. Smrf ogretmenlerinin % 8.3'ti gercek bransi degildir.
6. % 57.6 oranmda brans ogretmeni sikmtisi yasanmaktadir. Bunlann basma
Turkce.Ingilizce ve Beden Egitimi branslan gelmektedir.

Kaya (1998), 'Ilkogretim Okulu Yoneticilerinin

Ogretmenlerle Aralarmda Cikan Catismalan Yonetme Bicimleri" konulu
arastirmasmda, ilkogretim ok~u yoneticileri,"'ogretmenlerle aralannda cikan
catisma durumlanm yonetmede, catisma yonetimi yaklasimlanmn hangilerini
ne derecede kullanmaktadirlar?

Sorusuna cevap ararmstir.
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Arastrrmaci Rahim tarafmdan hazirlanan "Orgutsel Catisma
Olcegi" olarak bilinen anketi, Batman ilinde bulunan 27 ilkogretim okul
muduru ve 656 ogretrnenin tamamma uygulayarak, dogrudan evren uzerinde
cahsrmstir.

Verilerin analizinde SPSS paket programi kullamlarak frekans,
yuzde dagihmlan, aritmetik ortalamalan hesaplanmistir, Yonetici ogretmen
gorusleri arasmdaki farkhhk icin "rnann-whitney u" testi kullamlrmstir.
Deneklerin demografik degiskeni erindeki farkhhklar icin t- testi ve varyans
analizi smanrmstir.

Arastirmada su onemli sonuclara ulasilmisnr:

1. Okul yoneticilerinin tumlestirme yaklasimmi kullanmalanna iliskin
yoneticiler her zaman secenegini belirtirken, Ogretmenler de arasira
secenegini belirttikleri ve bu konuda farkh goruste olduklan gorulmektedir.
2. Okul yoneticilerinin Odun verme, hukmetrne ve kacmma yaklasimlanm
kullanmalarma iliskin yoneticiler ve ogretmenler arasira secenegini
belirttikleri ve bu konuda aym goruste olduklan gorulmektedir.
3. Okul yoneticilerinin

uzlasma

yaklasmum

kullanmalanna

iliskin

yoneticiler cogunlukla secenegini belirtirken, ogretmenler arasira secenegini
belirttikleri ve bu konuda farkh goruste olduklan gorulmektedir.
~

Elma (1998), "Ilkogretim Okulu Yoneticilerinin

Catismayi

Yonetme Yeterlikleri" konulu arastirmasmda, ilkogretim okulu yoneticilerinin
cansmayi yonetme yeterliklerini belirlemeyi amaclarmstir,
Veri toplama araci olarak, catisma kavramma iliskin yargi
bildiren 7 madde ve 4 yeterlik alamm betircleyen 36 maddeden olusan ve
-. '
arastirmacuun gelistirdigi anket kullamlrrustir. Bu anket Ankara ilindeki 50
okuldan 185'i yonetici ve 475'i ogretmen olmak uzere 660 denekten alman
veriler analiz edilmi'-ti&
't--!)

/U

Verilerin analizinde SPSS paket programmda

frekans, yuzde,

aritmetik ortalama, standart sapma ve iliskisiz t- testi teknikleri kullarulrmstir.

Arastirmanm onemli sonuclan sunlardir:

1. Ogretmen ve yoneticilerin, catisma kavramma iliskin gorusleri arasmda
anlamh bir farkhhk bulunmarrustir.
2. Cansmanm kaynaklanm belirlemeye yeterliklerine iliskin, ogretmen ve
yoneticilerin gorusleri arasmda anlamli farkhhklar bulunmustur. Cansmaya
neden olan iletisim engellerini belirleyebilirle yeterliklerine iliskin olarak,
yoneticiler kendilerini buyuk olcude yeterli bulurken, ogretmenler yoneticileri
biraz yeterli bulmaktadir,
3. Cansmanm etkilerini kestirme yeterliklerine iliskin, Ogretmen ve
yoneticilerin gorusleri arasmda anlamh farkhhklar bulunmustur.

Catismaya

taraf olanlann tepkilerini kestirebilme yeterliklerine iliskin olarak yoneticiler
kendilerini buyuk Olcude yeterli bulurken, ogretmenler yoneticileri biraz yeterli
bulmuslardir,
4. Catismayi yonetmede uygun yontemleri kullanma yeterliklerine iliskin
olarak.ogretmen

ve yoneticilerin gorusleri arasmda anlamh farkhhklar

bulunmustur. Cansmaya taraf olanlann amaclanm burunlestirebilme
?

yeterliklerine iliskin olarak yoneticiler kendilerini buyuk olcude yeterli bulurken,
ogretmenler yoneticileri biraz yeterli bulmuslardir.
5. Catismayi orgutun amaclanna uygun yonlendirme yeterliklerine iliskin
olarak.ogretmen ve yoneticilerin gorusleri arasmda anlamh farkhhklar
bulunmustur. Bu yeterliklerine iliskin olarak yoneticiler kendilerini buyuk
olcude yeterli bulurken, ogretmenler yoneticileri biraz yeterli bulmuslardir.

Bozkan (1998), "llkogretim Okullarmda Gorev Yapan Simf
••

G

.

••

Ogretmenleri Ile Brans Ogretmenleri Arasmdaki Catisma Nedenleri" konulu
arastirmasmda, ilkogretim okullannda gorev yapan siruf ogretmenleri
ile brans
<I
ogretmenleri arasmd~~at1~~a nedenlerini ortaya cikarmayi amaclanustir.

71
Arastirma, A:fyon ili snurlan icinde, Milli Egitim, Bakanhgi'na
81 ilkogretim olculunda gorev yapan simf ve brans ogrctmenlennin

bagh

% 48'ini

kapsayan 500 kisilik gruba anket uygulanarak veriler elde edilmistir, Bu veriler,
SPSS programmda aritmetik ortalama, frekans, yuzde, standart sapma vet- testi
kullamlarak istatiksel cozumleme yapilmistir.

Arasnrmanm onemli sonuclan sunlardir:

1. Iletisimden kaynaklanan
ortalamalan

arasmda;

catisma nedenleri konusunda,

gorevlerine, cinsiyetlerine

ogretmenlerin

ve mesleki deneyimlerine

gore anlamh farklar cikrmstir.
2. Ilkogretim

okullannm

nedenleri konusunda,
cinsiyetlerine

orgutsel

yapismdan

ogretmenlerin ortalamalan

kaynaklanan

catisma

arasmda: gorevlerine ve

gore anlamh farklar ortaya cikarken, mesleki deneyimlerinde

gore anlamh bir fark ortaya cikmamistir.

3. Bireysel etkenlerden kaynaklanan cansma nedenleri konusunda,
Ogretmenlerin ortalamalan

arasmda; gorevlerine ve cinsiyetlerine

gore

anlamh farklar ortaya cikarken, mesleki deneyimlerine gore anlamh bir fark
ortaya cikmarmstir.

Cahskan (1999), "Izmir'de Ilkogretim Okullarmm vs
Yoneticilerinin Ozellikleri ve Orgutsel Cansma Duzeyleri" konulu
arastirmada, izmir ili simrlan icindeki ilkogretim okullannda algilanan
Orgutsel catisma duzeyleri nelerdir? Orgutsel cansma duzeyleri, okulun
ozelliklerine ve okul yoneticilerinin ve ogremenierinin bireysel ve mesleki
ozelliklerine gore onemli farkhhk gostermekte midir? Sorulanna cevap
ararmstir.
.

OJ

Arastirma, Izmir ilinde 56 ilkogretim okulunda gorev yapan
688 ogretmen ve 56 yoneticiye uygulanan anket tekniginden elde edilen
verilerin analizinde aritmetik ortalama, t- testi, F testi ve tukey anlamhhk testi
uygulanmistir.

IL

Arastirmarun sonuclan sunlardir:

1. Bu arastirmanm bulgulan

ilkogretim okullannca algilanan

orgutsel catisma duzeylerinin ogretmenlerin bireysel ve mesleki
ezelliklerinden cok, ilkogretim okullannm ozellikleri ve yoneticilerin
bireysel ve mesleki Ozellikleri ile iliskili oldugu seklinde ozetlenebilir.
2. Arastirmada elde edilen bulgulardan biri, egitim orgutlerinden orgutsel
catismalann azaltilmasi ve buna bagh olarak egitimde niteligin ve
verimliligin yiikseltilmesi icin ilkogretim okullannm sahip oldugu
olanaklann ve fiziki kosullann iyilestirilmesinin ne kadar Onemli oldugunu
ortaya cikarmaktadir.
3. Ote yandan elde edilen baska bir bulguya gore de, orgutsel catismalann
azaltilarak, egitimde verimliligin ve niteligin artmasi icin okulun ozelligi
kadar o okulda gorev yapan yoneticilerin czelliklerinin de onemli oldugudur,
4. Arasnrma sonunda, izmir ilinde bulunan okullarm zorunlu egitimin sekiz
yila cikanlmasina iliskin 4306 sayih Kanun'un kabul edildigi 16.08.1997
tarihinden sonra ilkogretim okullarma donusturulmus olmasmm okullarda
gorev yapan yonetici ve ogretmenler arasmda orgutsel

cansma duzeyleri

acismdan cok onemli etkisi olmadigi soylenebilir.

Konuyla ilgili egitim orgutleri dismda yapilan arastirmalar
asagida ozetlenmistir.

Tulunay (1990), "Orgut ic;i Catismalar ve Catisma Cozum
Yontemleri" konulu arastirmasmda, yoneticilerin isletmelerde ne gibi cansma
sorunlan ile karsilastiklanm, catismamn cozumunde hangi yontemleri
kullanmayi istedikleri ve kullandiklannm belirlenmes1'amaclanrmsnr.'
rl'(;
Arasnrma istanbul'da tekstil iskolunda faaliyet gosteren yedi
isletmenin orta kademe yoneticileri uzerinde yapilrmstir, Yoneticilerden geri
donen 75 ankete faktor analizi ve kay-kare testi uygulanrmstir.

73
Arastirrnamn

onemli sonuclan sunlardir:

1. Cansmayi meydana getiren en onemli neden ast-ust iletisinindeki bozukluklar
ve buna bagh olarak isbirliginin saglanamamasidir.
2. Odul sistemi, gorev ve yetki belirsizligi, amac uyusmazligi ve personelin
farkhhgi catismaya neden olan ikincil dereceden onemli faktorlerdir,
3. Yoneticiler, kacmma yontemine gerek dusuncede gerekse uygulamada
onem vermemektedir.

4. Yoneticiler; uzlasma, yatistirma, hukrnetme ve problem cozme
yontemlerini hem dusuncelerinde hem de uygulamalannda benimsemektedir.

Akdag (1990), "Bankalarda guruplararasi

yontemi" konulu arastirrnasmda,

cansma

nedenlerinin

cansma ve

kamu bankalannda

catismanm

gruplararasmdaki

ve cansmanm cozum yollannm belirlenmesi

amaclanmistir.

Kamu bankalannda mudur ve mudur yardimcisi olarak gorev yapan 80

yoneticiye anket uygulanar~veriler elde edilmistir,

Arastirmarun onemli sonuclan sunlardir:

1. Bankalarda ast ve list yoneticiler arasmda yogun catisma vardir.
2. Kidem farkhhklan, tayinler ve terfilerde adil davramlmamasi

catismanm

onemli nedenleridir.

3. Catismamn yonetiminde en 90k hiikmetme yonteminin kullamldigi belirlenmistir.

Yeniceri (1991 ), "Orgutlerde Catisma ve Yabancilasma
Sorunlannm Yonetiminde Etkili Bir Arac Olarak Yonetime Katilma ve Bir
Uygulama" konulu arastirmasmda,
yabancilasmayi

yonetime katilmamn catisma ve

yonetmedeki etkisinin belirlenmesi amaclanmistir.
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Arastirma imalat sektorunden iki, hizmet sektorunden tic;: olmak uzere bes
isletmede anket tekniginden yararlanarak veri toplama yoluna gidilmistir.
Arastirmamn onemli sonuclan sunlardir:
1. Catisma ve yabancilasma

sorunlannm yonetiminde, yonetirne katilmamn en

etkili ve demokratik bir yontem oldugu belirlenmistir,
2. Denekler, catismalardan mutlaka kacimlmasi
da deneklerde

orgutsel

catisma

hakkmda

gerektigini

geleneksel

belirtmislerdir, Bu

gorusun

hakim

oldugunu gostermektedir.
3. Cansmalann cozumunde, guc ve baski ogelerinin egemen oldugu
anlasilmaktadir.
4. Yonetime katilma konusunda yoneticilerin astlan icin uygun gordukleriyle,
astlarm yoneticilerden bekledikleri arasmda onemli gorii~ farkhhklan vardir.

Kashanian (1991), "Hastane Organizasyonlannda Cansma Yonetimi
ve Universite Hastanelerinde Gruplararasi Cansmalara Yonelik Bir Arastirrna''
konulu arastnmasmda, hastanelerde cahsan tibbi personel ile idari personel arasmda
cikan cansma nedenlerinin belirlenmesi amaclanrrustir.

Arastirma verileri; istanbul Tip Fakiiltesi, istanbul Cerrahpasa Tip
Fakiiltesi ve Marmara Universitesi Tip Fakilltesi'nden 50 tibbi ve 50 idari personele
uygulanan anket ile elde edilmistir,

Arastnrnarun onemli sonuclan sunlardir:

1. Tibbi personel ile idari personel arasmdaki en onemli cansma nedenlerinin sirasiyla;
iletisim yetersizligi, statu farkhhklan, cikar ve degerlerdeki farkhhklar,

Odiil

sistemi, biirokratik yapi ve amac farkhhklan oldugu ortaya cikrrustir,
2. Tibbi personel ile idari personelin gorusleri arasmda anlamh fark bulunmustur.
Cikar ve deger farkhhklan ile amac farklihklan konusunda tibbi personele gore
idari personelin daha fazla cansma algiladiklan ortaya cikrrustir.

r:C
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Ozdemir (1995), "Insana ve Ise Yonelik Onderlik Sekillerini Tercih Eden
Yoneticilerin Catisma

Yonetim Bicimleri

ve MKE Kmkkale

Muhimmat

Fabrikasmda Bir Uygulama" konulu arastirmasmda, yoneticilerin uyguladiklan
onderlik sekillerinin ne oldugu, catismalann coztimlenmesinde hangi yontemleri
uyguladiklanmn tesbit edilmesi ve yoneticilerin onderlik sekilleri ile catisma yonetim
sekilleri arasmda bir iliskininbulunup bulunmadigmmbelirlenmesiamaclanrmstir,
Makine Kirnya Endustrisi Kurumunun Kmkkale Muhimmat Fabrikasi'nda
gorev yapan 67 yonetici olmasi nedeniyle, veri toplama araci olarak kullarulan anket
butun evrene uygulanrmstir. Yoneticilerin tamarru ankete cevap vermistir, Boylece 67
anket degerlendirmeyeahnrmstir.

Arastirmarunonemli sonuclan sunlardir:

l. Yoneticilerin,ise yonelik onderlik bicimlerini benimsedikleriortaya cikrrustir.
2.Yoneticilerim catisma yonetimi konusunda kullandiklan yontemler
sirasiyla.yumusatma, problem cozme, giic; kullanma ve kacmma yolunu tercih
ettikleri ortaya ciknusnr,
3. Yoneticiler ise yonelik onderlik seklini benimsedikleri halde cansma
yonetiminde insancil yontemleri (yumusatma
uygulama

ve problem

cozrne)

egilimi gostennektecir. Bu sonuca gore yoneticilerin

benimsedikleri onderlik sekliyle, catisma yonetimi yontemleri arasmda benzerlik
soz konusu degildir.

Aydm (1996). "Organizasyonlarda

Karsilasilan

Catismalar ve

Ycnetilmesinde Amaclara ve Srrnclara Gore Yonetim Sisteminin Katkisi ve
Fonksiyonu" konulu arastirmasmda. yoneticilerin organizasyonlarda ne
gibi catismalarla karsilasabileceklerini ve bunlann yonetilmesinde hangi cozum
tekniklerini kullanma egiliminde oldulcanm ortaya cikarma, amaclara gore
yonetim sistemi ve yonetime katilmamn bu konudaki katki ve fonksiyonunun ne
olabileceginin tesbiti amaclanrmstir.
Turkiye Kalkmma Bankasi Anonim Sirketi'nde cahsan 25 personele anket
uygulanarak veriler elde edilmistir,
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Arasnrmanm onemli sonuclan sunlardir:

1. Yoneticinin

cahsana

olmasi, cahsanlara

guvenmesi,

kararlara

katilma

isletmede

olup bitenden

imkanlannm

saglanmasi,

haberdar
cahsanlann

'v-

fikir ve dusuncelerine

onem vermesi, catisma ile ilgili sorunlan onleyerek

niteligini degistirmistir.
2. Cahsanlann

%92'si

catismamn kacmilmaz .bir olgu oldugunu,

degisme ve yenilesmeye irnkan tamdigim belirtmislerdir,
3. Cahsanlann buyuk bir kismi catisma ve yabancilasma olgulannm yonetime
katilma ile tamamen onlenebilecegi kanaatinde olduklanm belirtmislerdir,
4. Cahsanlann tamami yonetime katilmamn, cahsanlara mutluluk verdigi ve
islerinden daha fazla hoslandiklanm belirtmislerdir.

Sahin (1996), "Isletmelerde Rol Cahsmasi-Rol Bilinci ve insan
Kaynaklan Yonetimi Tarafmdan lsgorene Rol Bilincinin Kazandmlmasi" konulu
arastirmasmda, isgorenlerin rol bilincini olumsuz etkileyen faktorleri ve bu
faktorlerden ne kadar etkilendiklerinin belirlenmesi amaclanrrustir .

.~

istanbul'da faaliyet gosteren 6 sigorta sirketinde cahsan 75 personele

anket uygulanarak elde edilen verilere yi.izde, frekans ve kay-kare teknikleriyle
analizleri yapilrmstir.

Arastirma sonucunda isin icerdigi bilgiden kaynaklanan rol bilinci
basta olmak uzere, bireylerin kisiligi ve bireylerarasi iliskilerle ilgili rol bilinci
seviyelerinin isgorenlerde oldukca yi.iksek etkiye sahip oldugu gorulmustur.
Takan (1997). "Orgutlerde Cansma, Rol Catismasi ve Stres Nedenleri
ve Cozumleri'' konulu arastirmasinda, otel yoneticilerinin otellerinde ne gibi
catisma, rol cansmasi ve stres nedeni ile karsilastiklan ve bunlarm cozumunde
hangi yontemleri kullanma egiliminde olduklanm tesbit edilmesi amaclanmistir,

Arastirma istanbul ve Mersin'de faaliyet gosteren bes yildizh 12 otelde
yapilrmsnr, 25 anket degerlendirmeye

almarak aritmetik ortalama ve yuzde

teknikleri kullamlarak analiz edilmistir.

--c
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Arastirmanm onemli sonuclan sunlardir:

1.

lletisim, sosyal ve kulturel farkhhklar ve otoriter kisilik cansmanm

nedenleridir.
2. Aym anda farkh gorevler yliklenilmesi, farkh beklentiler ve is yukunun agir
olmasi rol catismasmm nedenleridir.
3. Calisma saatlerinin uzunlugu, ucretin azhgi, yukselme olanaklanmn smirhhgi
ve i~ ortammm huzursuzlugu stres nedenleridir.
4. Problem cozme ve davrams degistirme teknikleri catismamn cozumunde
en cok basvurulan yontemlerdir,

5. Rol beklentilerinin yerine getirilmesi ve asm rol yukumlulugtmun
engellenmesi rol cansmalanmn cozumunde basvurulan yontemlerdir,
6. Kulturel ve sportif etkinlikleri izlemek, stres kontrol teknikleri konusunda
egitim verilmesi ve yetenekli

oldugu bir alanda etkinlik

gostermesi

stresin

cozumunde basvurulan yontemlerdir.
Yagcioglu (1997), "Orgutlerde Catisma Di.izeyleri ve Catismanm
Ele Ahrns Stilleri" konulu arastirmasmda,

kisinin orgut icinde en cok hangi

'

duzeyde catisma yasadigi ve catismalarda hangi stili daha fazla kullandiklan
~

amaclanrmstir,
izmir'de faaliyet gosteren cesitli sanayi sektorlerinde cahsan 235
personele Rahim orgutsel catisma olc;egi uygulanarak arastirmanm verileri elde
edilmistir,

Arastirmamn onemli sonuclan sunlardir:

1. Orgut icinde catismamn en fazla grup icinde, en az gruplararasmda
yasandigi gozlenmistir.
2. Kisiler en fazla butunlestirme

stilini kullandiklan; daha sonra sirasiyla

uzlasim, alttan alma, hukmetme ve kacmma stillerini kullandiklan bulunmustur.
?

/'6

Akm (1998), "Isletmelerde Catisma Yonetiminde Iletisimin Yeri ve
Onemi" konulu arastirmasmda, orgutte cahsanlar arasmdaki catismanm
yogunlugunu olcmek, daha sonra bu catismalarda iletisimin rolunu ve onemini
belirlemek amaclanrmstir.

Arastirma Kayseri'de tekstil sektorunde faaliyet gosteren buyuk olcekli
bir firmada yapilrmstir. 64 personelden elde edilen anketlere yuzde ve kaykare analizleri uygulanarak yorumlanmistir.

Arastirmarun en onemli sonucu, cahsanlar arasmda yogun bir
cansmanm yasandigi ve bunun sebepleri olarak da yetki ve sorumluluklann acikca
belli olmamasi ve iletisim yetersizligi gosterilmektedir,

Baski

(1998),

"Orgutlerde

Catisma

ve

Yonetimi"

arastirmasmda, yoneticilerin kullandiklan catisma yonetimi
bulunulan durum arasmdaki

konulu

stilled ile icinde

uygunlugun tesbiti amaclanrmsnr.

Veri toplama araci olarak hazirlanan anket, hizmet sektorunde yer alan
bir seyahat acentasmdaki 18 personele uygulanrmsur.

Arastirma

sonunda, arastirma kapsammdaki

seyahat acentasmdaki

yoneticilerin, kullandiklan catisma yonetimi stilleri ile orgutun icinde bulundugu
durum arasmda tam anlarruyla bir uyum olmadigi ortaya cikmisnr.

Erdim
Uygulama"

(1998),

konulu

"lsletmelerde

a arasnrmasmda,

Catisma

Y onetimi

catisma kavrammm

ve

Bir

nasil algilandigi,

cansmarun nedenleri, catismamn i~ uzerindeki etkileri ile catismamn cahsanlar
uzerinde

hangi

saghk

sorunlarmm

meydana

getirdiginin

ogrenilmesi

amaclanmrstir.

Arastirma, Canakkale iline bagh Y enice Belediyesi cahsanlan
uzerinde yapilrmstrr. Cahsanlara dagrtilan anketferden gecerli geri donen 23 anket
arastmnanm verilerini olusturmaktadir.

,,
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Arastirmamn onemli sonuclan sunlardir:

1. Cahsanlar, catismanm orgutsel yasamm bir gercegi olduguna inanmaktadir.
2. Catismanm en onemli nedenleri; is yukunun fazlahgi, siyasal baski ve
yetersiz maas oldugu belirlenmistir,
3. Catismalar nedeniyle cahsanlarda gorulen saghk sorunlannm basmda
bas agnsi gelmektedir.

0-lser, gastrit, hipertansiyon, uyku duzensizlikleri ve

asm sinirlilik cahsanlarda gorulen diger saghk sorunlandir.

Kantav (1998), "Orgutsel Baghlik, Orgutsel Catisma lliskisi ve
Medya Sektorunde Bir Uygulama"

konulu arastirmasmda, orgutsel catisma

ile orgutsel baghhk arasmdaki iliskinin belirlenmesi amaclanrmsur.

Arastirma verileri, istanbul'da faaliyet gosteren medya kuruluslannda
cahsan 55 personelden alman anketlerden elde edilmistir. Bu anketlere frekans
teknigi uygulanarak analizleri yapilrrustir,

Arastirmanm
haberlesme

eksikligi

sonucunda,
ve

orgutsel catismaya

yoneticilik

tarzi,

neden olan Orgut

orgutsel

baghhgi

191

etkilemedigi

gorulm ustur.

Kalkan (1999), "Organizasyonlarda
Sekilleri" konulu arastirmasinda,
sekilleri

hakkmda

uygulandigim

kisilerin

dusundukleri

isletmelerde
beklentileri,
ve

cozum

Kisilerarasi Catismalann Cozum
ortaya cikan sorunlann cozum
hangi

cozum

yontemlerinin

yontemlerinin
gruplandmlmasi

amaclanrmsnr.
Arastirma verileri, bir mobilya fabrikasmda

cahsan 124 personele

uygulanan anket ile elde edilmistir. Verilerin analizinde, t- testi ve faktor analizi
kullamlrrustir.

Arastirma sonucunda bireylerin catisma cozum yontemleri
hakkmdaki beklentileri sirasiyla problem cozme, yatistrrma, uzlasma, guc
kullanma ve kacmma iken; uygulamada

guc;: kullanma, uzlasma, yatistrrma,

kacmma ve problem cozme yontemlerinin kullamldigi dusuncesinde olduklanm

belirtmislerdir,

Tasdelen (2000), "i~ Tatmininin Rol Belirsizligi ve Rol Cahsmasiyla
ili~kisi" konulu arastirmasmda, banka cahsanlann demografik ozelliklerinin i~
tatmini, r~ belirsizligi ve rol catismasi iliskisini belirlemek amaclanrmsnr.
Arastirma verileri, dokuz bankada calisan 149 personele anket uygulanarak elde
edilmistir.

Arastirma sonucunda, cahsanlar arasmda rol belirsizligi ve rol
catismasi ne kadar fazla yasamrsa, i~ tatminsizligi o kadar artmaktadir. Aynca
egitim seviyesi artnkca daha az rol catismasmm yasandigi tesbit edilmistir.
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BOLUMIII

3. YONTEM
Bu bolumde arastirmanm modeli,

evreni,

orneklemi,

ven

toplama aracmm gelistirilmesi, verilerin toplanmasi ve verilerin analizi yer
almaktadir.

3.1. Arasnrmanm Modeli

Konu ile ilgili genis bir literatlir taramasi yapilrmstrr. Buradan elde
edilen bilgiler isigmda hazirlanan anket, okul yoneticilerine uygulanmistir.
Arastirma var olan bir durumu tespit etmeye yonelik tarama modelinde bir
cahsmadir.

3. 2. Arastirmanm Evreni

r

Arastirmarun evrenini, KKTC smirlan icindeki Milli Egitim
Bakanhgi'na

bagh resmi ilkogretim okullannda

gorev yapan okul yoneticileri

olusturmaktadir.

Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'ndan alman bilgiye gore, 20042005 ogretim yihnda Kibns'ta 110 resmi ilkogretim okulu ve bu okullarda gorev
yapan 162 yonetici vardrr.

Arastirmarun evrenini olusturan okullarm ve yoneticilerin sayilan
ilcelere gore dagilnm tablo 2'de gosterilmistir.

Tablo 2
Arastirmamn Evrenini Olusturan llkogretim Okullarmm ve Yoneticilerin Sayilannm
Ilcelere Gore Dagihmi

SIRANO
1
2
3
4
5

iL<;ENiN ADI
Lefkosa
Magus a
Guzelyurt
Gime
lskele
TOPLAM

OKUL SAYISI
30
33
17
17
13
110

YONETiCi SA YISI
54
41
23
29
15
162

3. 3. Arasnrmamn Orneklemi:

Kuzey Kibns icindeki resrni ilkogretim okullanrun ilcelere gore isimleri ve
adresleri, Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'ndan temin edilmistir.
Omekleme alman ilkogretim okullarmm ve yonetici sayilannm ilcelere
gore dagihrm tablo 3'de gosterilmistir.
Tablo 3

Arastirma Omeklemine Alman llkogretim Okullannm ve Yoneticilerin
Sayilanmn llcelere Gore
Dagihrm
'-,

SIRA NO iL<;E ADI

OKUL
SAYISI

YONETiCi
SAYISI

1 Lefkosa

30

54

2 iskele

13

15

3 G'Magusa

33

41

4 Guzelyurt

17

23

5 Gime

17

~

TOP LAM

-\..

110

29
162
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3. 4. Veri Toplama Aracmm Gelistirilmesi

Veri toplamak icin, arastirmacitarafmdan bir anket gelistirilmistir,Anket
gelistirilirken,literaturde catisma ile ilgili ulasilan arastirma, kitap, makale vb.
kaynaklar taranmisnr. Tecrubeli okul yoneticileri ile gorusulmustur, Elde edilen
bilgiler isigmda, anket sorulan olusturulmustur. Olusturulan bu anket, tez
darusmaru Prof. Dr. Aym Akay'm gorusune sunulmustur.

Anketin kapsam gecerliligi, uzmanlann gorust; ile saglanmistir.
Anketin guvenirligi, guvenirlik testi (Reliability Test) ile SPSS programmda test
edilmistir.

Anket iki bolumden olusmaktadir, Birinci bolum, ilkogretim
okullarmda

yasamlan

catisma

turlerini

belirlemeye

yonelik

33

sorudan _

olusmaktadir. Ikinci bolum ise yoneticilerin, catismalarda izledikleri cozum
stratejilerini belirlemeye yonelik 22 sorudan olusmaktadir.

Her davrams biciminin gosterilis sikhgi; her zaman, genellikle, ara
sira ve hicbir zaman secenekleri ile derecelendirilmistir. Her zaman 4, genellikle 3,
ara sira 2, hicbir zaman 1 olarak puanlandmlrmsnr,

Seceneklere gore puan arahklan asagidadrr:
Her Zaman

4

3.26-4.00

Genellikle

3 -

2.51-3.25

Ara sira

2

1.75-2.50

Hi<;birZaman

1.00-1.74

154

Anket formundaki birinci bolumde bulunan 32 sorunun dizilisine gore dagthrm:
(\

Amaclan gerceklestirmeye katkisi acismdan;
Fonksiyonel olan catisma: 2. ve 28. sorular,
Fonksiyonel olmayan catisma: 8, ve 20. sorular,
Ortaya 91ki~ sekillerine gore:
Potansiyel catisma: 5. ve 19. sorular, Algilanan catisma: 7. ve 30. sorular,
Hissedilen catisma: 9. ve 24. sorular, A91k catisma: 14. ve 32. sorular,
Yerlerine gore:
Dikey catisma: 1.ve 26. sorular, Yatay catisma: 6. ve 18. sorular,
Yonetici-uzman cansmasi: 12. ve 29. sorular,
Sosyal catisma: 15. ve 23. sorular,
Taraflan acismdan:
Bireyin kendi ic cansmasi: 3. ve 17. sorular,
Bireylerarasi catisma: 1. ve 26. sorular,
Grup ici cansma: 6. ve 18. sorular,
Gruplar arasi catisma: 10. ve 31. sorular,
Orgutler arasi catisma: 13. ve 22.sorular,
Diger catisma turleri:
Amac catismasi: 11. ve 25. sorular,
Rol catismasi: 4. ve 21. sorular,
Kurumlasrms catisma: 16. ve 27. sorular biciminde siralanrmstir.
Anket formunun ikinci bolumunde bulunan 21 sorunun dizilisine gore dagrhrm:
Catismanm coztlm stratejilerinden:
Kacmma 1., kayitsiz kalma 9., cekilme 19., hukmetme 12., yatistirma 15.,
uzlasma 2.,taviz verme 7., ucuncu tarafm mudahalesi 5., mesgul etme 8.,
politik araclar 4., oylama 17., ortak dusrnan belirleme 13., ustun amaclar
belirleme 16.,ust'iin kararma birakma 21., kaynaklann artmlmasi 3., iletisimin
artmlmasi.S.jnuzakere 10., bireylerin degistirilmesi 14., davrams degistirme 18.,
er

yapisal degiskenleri degistirme 20. ve problem cozme 11. sorular biciminde
siralanrmstir,

Anket formu Ek-B'de sunulmustur,

1

,~
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3. 5. Verilerin Toplanmasi
Veri toplana

aracmm

yoneticilere

uygulanabilmesi

icin ilgili

makamlardan gerekli izinler ahmstir. izin belgeleri Ek-C'de sunulmustur. Veri
toplama araci olarak kullamlan anket formu uygulanmak uzere cogaltilrrustir.
Anket formlan, arastnrnaci tarafindan omekleme alman okullara gidilerek,
yoneticilere dagmlnus ve daha sonra da toplannustir,

162 yoneticiye uygulanan anketten 130 gecerli anket geri donmustur,
Yoneticilerden gecerli donen anket sayilanmn ilcelere gore dagihmi tablo 4'de
gosterilmistir,

Anket uygulanan okullar ve donus sayisi Ek A'da gosterilmistir.

Tablo 4
Yoneticilerden Gecerli Donen Anket Sayilannm Ilcelere Gore Dagihrm

OKUL
SAYISI

YONETiCi
SAYISI

GE<;ERLiDONEN

30

54

47

13

15

13

3 Magusa

33

41

32

4 Gi.izelyurt

17

23

15

5 Gime

17

29

25

110

162

130

SIRA NO iL<;:E ADI
1 Lefkosa
2 lskele

<\

TOP LAM

ANKET SA YISI

1.
(

so

3. 6. Verilerin Analizi

Veri toplama

araclan

numaralandmlrms

ve verilen

cevaplar

kodlanrmsnr, Veriler "SPSS (Statistical Package For Social Sciences) for
Windows" (Sosyal Bilimler lcin istatistik Prograrm) paket programma yuklenerek
analiz edilmistir. Analizde, frekans ve yuzde teknikleri kullamlmistir. Birden cok
soru ile test edilen ve degerleri farkh cikan catisma turlerine iliskin genel
yorumlamalarda aritmetik ortalama ile yorumlanrmstir.
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BOLUMIV

4. BULGULAR VE YORUM
Bu bolumde, anket araciligi ile elde edilen verilerin analizi
sonucunda ortaya cikan bulgular ve buna iliskin yorumlar yer almaktadir,

4.1. Cansma Tiirlerine ili~kin Bulgular

Bu baslik altmda, ilkogretim okullannda yasamlan catisma
turlerine ait yonetici gorusleri sunulmustur.

4.1.1. ilkogretim Okullarmda Amaclan Gerceklestirmeye Katkisi Aersmdan
Cansmalar

4.1.1.1. Fonksiyonel Olan Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular

Tablo 5
Anlasmazhklar, Okulda Canhlik Kazandiracak Yeniliklerin ve Degisimin
Gerceklestirilmesini Kolaylastmlmasma Iliskin Yonetici Gorusleri

f
5
42
68
15
130

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hicbir Zaman
Toplam

2

%
3.7
32.3
52.3
11.7
100.0

Fr,,

gore: "Anlasmazhklar, okulda canhhk -kazandiracak yeniliklerin ve degisimin
eklestirilmesini kolaylasnrmasi'na iliskin yoneticilerin % 52.3'ii ara sira, % ll.7'si hicbir
.an,% 32.3'ii genellikle ve % 3.7'si lier zaman gorii~iiniibelirtmislerdir,

JJ

"

;?)

Anlasmazhklar,

okulda canhhk kazandiracak yeniliklerin ve degisimin

gerceklememesini ara sira kolaylastmnaktadir.

Tablo 6
Okulda Cahsanlar Arasmdaki Tartismalar, Icten Pazarhklan Ortadan Kaldiracak
Daha lyi Iliskilerin Kurulmasmda Etkililigine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hicbir Zaman
Toplam

f

%

39
41
30
20
130
C,

29.3
32.7
22.5
15.5
100.0

Tablo 6'ya gore: "Okulda cahsanlar arasmdaki tartismalar, icten pazarhklan ortadan
kaldiracak daha iyi iliskilerin kurulmasmda etkililigine iliskin yoneticilerin %32. 7'si

1

genellikle, %29.3'ii her zaman, % 22.S'i ara sira ve % 15.5'i hicbir zaman
gorii~iinii belirtmisleredir,

Okulda cahsanlar arasmdaki tartismalar, icten pazarhklan ortadan
kaldiracak daha iyi iliskilerin kurulmasmda etkili olmasi konusunda yoneticiler
genellikle ve her zaman goruslerinde yogunlasrmstir.

:~

Fonksiyonel olan catismaya iliskin yoneticiler, birinci soruya ara sira,
ikinci soruya ise genellikle goruslerini belirtmislerdir. Bu durumda agrrhkli
ortalama deger almdigmda, ilk5~etim okullannda fonksiyonel olan catisma, ara sira
yasandigi soylenebilir (X=2.37).
,
\

K

~s
c,j:_

R
(:__

5

4.1.1.2. Fonksiyonel

Olmayan Cansmaya Iliskin Yonetici Gorii~lerine Alt

Bulgular
Tablo 7
Okulda Meydana Gelen Anlasmazliklar Sonucunda, Calisanlar Arasmdaki
Uyum, Birlik ve Beraberligin Zarar Gormesine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler

f

%

Her Zaman
Genellikle
Arasrra
Hicbir Zaman
Toplam

29
32
54
15
130

22.3
24.6
41.5
11.6
100.0

Tablo 7'ye gore: "Okulda meydana gelen anlasmazhklar sonucunda,

calisanlar

arasmdaki uyum, birlik ve beraberligin zarar gormesine iliskin yoneticilerin %
41,5'i ara sira, % 24,6's1 genellikle, % 22,3'u her zaman ve % l l,6's1 hicbir zaman
gorustimi belirtmislerdir.

Okulda meydana gelen anlasmazhklar sonucunda, cahsanlar
arasmdaki uyum, birlik ve beraberlik ara srra zarar gormektedir.

(
$Tablo 8
Okulda Cahsanlar Arasmda Meydana Gelen Anlasmazhklar Sonucunda Okulun
Verimi ve Ba~ans1_R,u~mesine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle~
Ara sira ('
Hi9bir Zaman
Toplarti/

f

%

32
40
33
25
130

24.6
30.7
25.3
,,19.4
100.0

~u
Tablo 8'e gore: "Okulda cahsanlar arasmda meydana gelen anlasmazhklar
sonucunda okulun verimi ve basansi dusmesine iliskin yoneticilerin % 30. 7'si
genellikle, % 25.3'i.i ara sira, %24.6's1 her zaman
zaman

ve %19.4'i.i

hicbir

gorusunu belirtmislerdir,
Okulda cahsanlar arasmda meydana gelen anlasmazhklar sonucunda okulun

verimi ve basansi genellikle dusmektedir.
Fonksiyonel olmayan catismaya iliskin yoneticiler, birinci soruya ara
sira, ikinci soruya ise genellikle goruslerini belirtmislerdir. Bu durumda agirhkli
ortalama deger ahndigmda, ilkogretim okullarmda fonksiyonel olmayan catisma,
genellikle yasandigi soylenebilir (X= 2.57).
'-,

4.1.2. ilkogretim Okullarmda Ortaya <;1kI~ Sekillerine Gore Cansmalar
4.1.2.1. Potansiyel Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~lerineAit Bulgular
Tablo 9
Suuflann Y etersizligine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira=->
Hicbir Zaman
Toplam
(7)

f
13
48
56
13
130

%
10
36.9
43.1
10
100.0

-

Tablo 9'a gore; "Simflann yetersizligi "ne iliskin yoneticilerin % 43.1 'i ara sira,
% 36.9'u genellikle, % 1 O'u esit oranlarda fer zaman ve hicbir zaman
goruslerini belirtmislerdir.

<>
J

91
Kibns'm
derslik

en kalabahk

sehri olan

Lefkosa'da,

90k onemli

miktarda

sikmtist yasanmamasmm en onemli nedeni, son yillarda ozel okullarm

sayismin artmasmdan kaynaklandigi soylenebilir.

Tablo 10
Ders Arac ve Gerec Sikmtisi Yasanmasma lliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler

f

%

Her Zaman
Genellikle
Ara srra '

25
41
48
16
130

19.2
31.5
36.9
12.4
100.0

Hi9bir Zaman
Toplam

Tab lo 1 O'a gore: " Ders arac ve gerec sikmtisi yasanmasma iliskin yoneticilerin
% 36.9'u ara sira, % 31.5'i genellikle, %19.2'si her zaman ve %12.4'ti hicbir
zaman

gorustmu belirtmislerdir.
Ders arac ve gerec sikmtisi ara sira yasanmaktadir. Ilkogretim okullarmda

potansiyel catisma, ara sira yasandigi gorulmektedir.

4.1.2.2. Algilanan Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
~

Tablo 11
Cahsanlar, Verdiginiz Emirlere lstemeyerek Uymalanna lliskin Yonetici
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
. .Genellikle
Ara
~ srra ,,

f
)

~~bir Zarnan ,
Top lam

6
13
75
36
130

%
4.6
10
57.7
27.7
100.0

~

Tablo ll'e gore: "Cahsanlar,

verdiginiz

emirlere istemeyerek

uymalarma iliskin

yoneticilerin % 57.7 ara stra, % 27.7'si hicbir zaman % lO'u genellikle ve %
4.6's1 her zaman gorti~tinti belirtmislerdir. Yoneticilerin verdikleri emirleri, cahsanlar
ara sira istemeyerek uyarlar.
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Tablo 12
Verdiginiz Emirleri Cahsanlann Y anhs Anlamasma lliskin Y onetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam
Tablo

12'ye

anlamasr''na

gore:

"Yoneticilerin

f
0
3
56
71
130
verdikleri

%

0
2.3
43.1
54.6
100.0
emirleri

cahsanlann

yanhs

iliskin yoneticilerin % 54.6'ii hicbir zaman, % 43.1 'i ara sira,

%2.3 'ii genellikle

gorusunu belirttikleri, ancak her zaman gorusunu belirten

olmarmstir.

Yoneticilerin verdikleri emirleri cahsanlar, hicbir zaman yanhs
anlamazlar. Her zaman secenegine de yoneticilerin hicbirinin gorii$ belirtmemesi,
yoneticilerin, iletisim yeterliklerine sahip olduklan soylenebilir,

Algilanan catismaya iliskin yoneticiler, birinci soruya ara sira, ikinci
soruya ise hicbir zaman goruslerini belirtmislerdir. Bu durumda agirhkh ortalama
deger almdigmda, ilkogretim okullannda algilanan catisma, hicbir zaman
yasanmadigi soylenebilir.-,

4.1.2.3. Hissedilen Cansmaya Iliskin Ydnetici Goruslerine Ait Bulgular
Tablo 13
Anlasmazhk Durumunda Yoneticide Stres ve Endise Olusmasina Iliskin Yonetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
f,ienellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f
15/c,48 \_,_,
55,
12
130

?

%'
11.5
36.9)
-

4A.4
v)~t2
100.0

'',

':)j

Tabla 13'e gore: "Anlasmazhk durumunda yoneticide stres ve endise olusmasr'na
iliskin yoneticilerin % 42.4'il ara sira, % 36.9'il genellikle, % 11.5 her zaman ve %
9,2'si hicbir zaman gorusuntl belirtmislerdir.
Anlasmazhk durumunda yoneticilerde ara sira stres ve endise olusur.
Tabla 14
Anlasmazhk Durumunda Yoneticide Kizgmhk Olusmasma Iliskin Yonetici
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

8
22
78
22
130

6.1
16.9
60.l
16.9
100.0

Tabla 14'e gore: "Anlasmazhk durumunda yoneticide kizgmhk olusmasi'tna iliskin
yoneticilerin % 60.1 'i ara sira, % 16.9'u genellikle, % 16.9'u hicbir zaman ve % 6.1 'i
her zaman gorusunu belirtmislerdir,
Anlasrnazhk durumunda yoneticilerde ara sira kizgmhk olusur. Ilkogretim
okullannda hissedilen catisma, ara sira yasandigi gorulmektedir.

4.1.2.4. A~1k Cansmaya Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular

Okul Icindeki Anlasmazhklann

Tabla 15
Disandan Fark Edilmesine lliskin Yonetici
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle

Ara sira
(_

Hi91ifr Zaman
Toplam

f

%

3
17

2.3
13.1
39.2
45.4
100.0

51
59
130

r

94

Tablo 15'e gore: "Okul icindeki anlasmazhklann disandan fark edilmesi"ne iliskin
yoneticilerin % 45.4'il hicbir zaman, % 39.2'si ara srra, % 13.1 'i genellikle ve %
2.3'il her zaman goril~ilnil belirtmislerdir.
Okul icindeki anlasmazhklar hicbir zaman disandan fark edilmez.

Tabla 16
Okulda Cahsanlann, Birbirlerinin Cahsmalanm Engellemelerine Iliskin Yonetici
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

Tablo

16'ya

engellemeleri"ne

gore:

"Okulda

iliskin yoneticilerin,

f
0
4
32
94
130

cahsanlar,

%
0
3.1
24.6
72.3
100.0

birbirlerinin

cahsmalanru

% 72.3'il hicbir zaman, % 24.6's1 ara

sira, % 3 .1 'i genellikle gorusunu belirttikleri, ancak her zaman gorusunu belirten
olmarmstir,
Okulda cahsanlar, birbirlerinin cahsmalanru hicbir zaman engellemezler.
Okulda cahsanlann, birbirlerine karsi samimi davranmalan, saygih olmalan ve
birlikte cahsmaktan zevk almalan, okul ikliminin olumlu olmasiru saglamaktadir.
llkogretim okullannda acik catisma, hicbir zaman yasanmadigi gorulmektedir.
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4.1.3. ilkogretim Okullarmda Yerlerine Gore Cansmalar
4.1.3.1. Dikey Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 17
Derslere Plansiz Giren Ogretmenlerin Uyanlmasma Iliskin Yonetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

f
43
52
28
7
130

%

33.1
40
21.5
5.4
100.0

Tablo 17'ye gore: "Derslere plansiz giren Ogretmenlerin uyanlmasina iliskin
yoneticilerin % 40'i genellikle, % 33.1 'i her zaman, % 21.5'i ara sira ve % 5.4'-U
hicbir zaman gorlisunu belirtmislerdir,
Ogretmenler ders planlanm gereksiz, sikici ve zaman ahci bir i~ olarak
gormektedir. Ogretmenler, "Su planlardan ne zaman kurtulacagiz." seklindeki
yakmmalanyla planlara karsi isteksizliklerini belirtmektedir.
Ogretmenlerin derslere planh girmeleri yasal bir zorunluluktur.
Yoneticilerin, derslere plansiz giren ogretmenleri uyarrnalan gorevleri geregidir.
Yoneticilerin, derslere plansiz giren ogretmenleri genellikle uyarmalan,
ogretmenlerin planlara karsi olumsuz turum sergilediklerinin gostergesi olarak kabul
edilebilir.
Tablo 18
Memurun, Yazmasi Gereken Bir Yaziyi Zamanmda Yazmamasi Sonucu
Uyanlmasma ili~kinY onetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

f
35
46
42
7
130

%

27
35.3
32.3
5.4
100.0

4
Tabla 18'e gore; "Memurun, yazmasi gereken bir yazryi zamamnda yazmamasi

sonucu uyanlmasma iliskin yoneticilerin % 35.3'ii genellikle, % 32.'ii ara sira, %
27'si her zaman ve % 5.4'ii hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir.
Okullann bircogunda memur ihtiyaci bulunmaktadir. Yoneticiler
sozlesmeli memur cahstirarak, okulun me~ur ihtiyacmi gidermektedir.
Sozlesmeli memurlar, okulun isleri konusunda tam bir bilgi ve beceri
sahibi olmamalan, islerin aksamasma neden olmaktadir. Memurun yazmasi gereken
bir yaziyi zamamnda yazmamasi sonucu uyanlmasmda, yoneticilerin genellikle ve
ara srra seceneklerinde yogunlasmalan bu gorii~ii dogrular niteliktedir.

Ilkogretim okullannda dikey cansma, genellikle yasandigi gorulmektedir.

4.1.3.2. Yatay Cansmaya Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tabla 19
Disiplin Sucu Isleyen Ogrenciye Nasil Davramlacagi Konusunda, Yoneticiler
Arasmda Gorus Aynhgma Iliskin Y onetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

f '
4
16
74
36
130

%
3.2
12.2
56.9
27.7
100.0

Tabla 19'a gore: "Disiplin sucu isleyen ogrenciye nasil davramlacagi

konusunda, yoneticiler arasmda gorii~ aynhgrna iliskin yoneticilerin % 56.9'u
ara sira, % 27.7'si hicbir zaman, % 12.2'si genellikle, %3.2'si her zaman gorusunt;
belirtmislerdir,
Disiplin sucu isleyen ogrenciye nasil davramlacagi konusunda,
yoneticiler arasmda ara sira gorii~ aynhgi olur.
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Tablo 20
Simf Ogretmenleri, Sene Basmda Simflann Paylasimmda
Y asamalanna lliskin Y onetici Gorusleri
'--C
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

f

%

5
16
55
54
130

3.8
12.3
42.4
41.5
100.0

Anlasmazhk

f)

Tablo 20'ye gore; "Smif ogretmenleri, sene basmda smiflann paylasimmda
anlasmazhk yasamalanna iliskin yoneticilerin % 42.4'U ara sira, % 41.S'i hicbir
zaman, % 12.3'il genellikle ve %3.8'i her zaman gorusunu belirtmislerdir,
Siruf ogretmenleri, sene basmda simflann paylasimmda
yasanmasi konusunda iki farkh gorus ortaya cikrmstir. Yoneticilerin

anlasmazhk
yanya

yakim ara sira secenegini, diger yanya yakim ise hicbir zamarr secenegini
belirtmislerdir, Birinci kademe, 1. siruf, diger simflara gore biraz daha zordur.
Cocuklar, duzenli bir ortam olan okulla ilk kez tamsmaktadir. Bu cocuklara toplu
yasamanm gerektirdigi yeni davramslann

kazandmlmasi, ilk okuma ve yazma, basit

matematik islemlerinin ogretilmesi zor ve karmasik bir istir. Bu nedenle smif
Ogretmenleri I. simflan okutmak istemezler. Ozellikle siruf ogretmenleri, 1. simflann
paylasimmda anlasmazhk yasarlar,
llkogretim okullarmda yatay catisma, ara srra yasandigi gorulmektedir.

4.1.3.3. Ybnetici-Uzmen
Bulgular

Cansmasma

Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait

Tablo 21
Okulda Gorev Yapan Rehber Ogretmen veya Uzman Onerilerinin
Uygulanabilirligine Iliskin Yonetici Gorusleri

f

%

29
58
32
11
130

22.3
44.6
24.6
8.5
100.0

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Toplam

Tablo 21 'e gore: "Okulda gorev yapan rehber ogretmen veya uzman Onerilerinin
uygulanabilirligine

iliskin yoneticilerin % 44.6'si genellikle, % 24.6's1 ara sira, %

22.3'il her zaman ve % 8.5'i hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir.
Okulda gorev yapan rehber ogretmen veya uzman onerileri genellikle
uygulanabilir niteliktedir.
Tablo 22
Okulda Gorev Yapan Rehber Ogretmen veya Uzman, Sahip Olduklan Bilgi ve
Uzmanhk Guclerini, Yoneticiler Uzerinde Baski Araci Olarak Kullanmalanna

Iliskin Y onetici Gorusleri
7

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hic;bir Zaman
Toplam

f

%

1
6
40
83
130

0.7
4.6
30.7
64
100.0

Tablo 22'ye gore: "Okulda gorev yapanrehber ogretmen veya uzman, sahip
olduklan bilgi ve uzmanhk guclerini, yoneticiler uzerinde baski araci olarak
kullanmalarma iliskin yoneticilerin % 64 'ii hicbir zaman, % 30. 7'si ara sira, %
4.6's1 genellikle ve %0.7'si her zaman

gorusum; belirtmislerdir.

'

c'.

'"
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Okulda gorev yapan rehber ogretmen veya uzman, sahip olduklan bilgi
uzmanhk guclerini, yoneticiler uzerinde hicbir zaman baski araci olarak

Rehber

ogretmen

onerilerinin

veya uzman

genellikle

uygulanabilir

asi ve rehber Ogretmen veya uzman, sahip olduklan bilgi ve uzmanhk guclerini,
~

-neticiler iizerinde hicbir zaman baski araci olarak kullanmam al an; ilkogretim
okullarmda

yonetici-uzman

catismasimn

hicbir

zaman

yasanmadigi

sonucuna

.1.3.4. Sosyal Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~leri
Tablo 23
Demekler, Vakiflar ve Siyasi Partiler, Okulu Kendi Amaclan Dogrultusunda
Yonlendirmelerine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

5
16
41
68
130

3.9
12.4
31.5
52.2
100.0

Tablo 23'e gore: "Demekler, vakiflar ve siyasi partiler, okulu kendi amaclan
dogrultusunda yonlendirmeleri

"ne iliskin yoneticiler % 52.2'si hicbir zaman,

%31.5'i arasira, %14:[il genellikle ve % 3.9'u her zaman gorusunu belirtmislerdir.

Demekler, vakiflar ve siyasi partiler, okulu kendi amaclan dogrultusunda
~

)

hicbir zaman yonlendirmeye cahsmamaktadir.
!"\r

Dernekler, vakiflar ve siyasi partiler, okulu kendi amaclan dogrultusunda
yonlendirme egilimleri ~1sa bile, okul ycneticilerinin
l/

kendilerine firsat

vermemeleri nedeniyle a,ll\a9lanm gerceklestirme cabasi icerisine
girememektedirler.

100

Tablo 24

Ogretmen Sendikalannm

Okulunuzdaki Faaliyetlerinin Engellenmesine
Yonetici Gorusleri

f

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara stra
Hic;bir Zaman
Toplam

2
3
14
111
130

Iliskin

%
1.8
2.8
10.7
84.7
100.0

Tablo 24'e gore: "Ogretrnen sendikalanmn okulunuzdaki faaliyetlerinin
engellenilmesi "ne iliskin yoneticilerin % 84. 7'si hicbir zaman, % 10. 7' si ara sira,
%2.8'i genellikle ve % l .8'i her zaman gori.i~i.ini.i belirtmislerdir.

Ogretmenler ekonomik, sosyal ve ozluk haklannm iyilestirilmesi
amaciyla orgutlenerek sendikalasrmslardir.
toplumlardir.

Demokratik toplumlar orgutlu

Sendikalar, sivil toplum orgutlerinin en onemlileri ve demokrasinin

vazgecilmez unsurudur.

Yoneticilerin, ogretmen sendikalannm faaliyetlerim hicbir zaman
engellememeleri, yoneticilerde orgut kulturu bilincinin var oldugunun
gostergesidir. Orgut kulturu, insanlann etkilesimini gelistirerek sosyallesmesini

saglar. Cagdas toplumsal
yasam, orgutlenmis yasam bicimidir, Bu nedenle
\;
yoneticilerde orgut kulturu bilinci olmasi, sevindirici bir durumdur.

Ilkogretim okullarmda sosyal catisma, hicbir zaman yasanmamaktadir,

\

lUl

4.1.4. ilkogretim Okullarmda Taraflari Aetsmdan Cansmalar

4.1.4.1. Bireyin Kendi i~ Catismasma Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 25
Ayhkla Odullendirilecek Ogretmenleri Belirlemede Zorlarulmasma lliskin

Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

7
18
37
68
130

5.3
13.8
28.4
52.5
100.0

Tablo 25'e gore: "Ayhkla odtlllendirilecek ogretmenleri belirlernede
zorlamlmasma" iliskin yoneticilerin %52.5'i hicbir zarnan, %28.4 ara sira, %
13.8'i genellikle ve %5.3'u her zaman gorusunu belirtmislerdir.

Yoneticiler,

ayhkla odullendirilecek ogretrnenleri belirlemede hicbir

zaman zorlanmazlar.

Tablo 26
Mazeret lzni isteyen Ogretmenin, Sirufmm Bos Kalacagi Gerekcesiyle izin
Talebini lsleme Koyup Koymamakta Tereddut Edil~esine Iliskin Yonetici

Gorusleri

Secenekler
HerZ~an
Genellikle
Ara sira I-Hi9bir Zaman
Toplam

"c
r-

f
11
27
42 ~
50
130

%
8.5
20.6
32.3
38.6
100.0
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Tablo 26'ya gore: "Mazeret izni isteyen ogretrnenin, simfmm bos kalacagi
gerekcesiyle izin talebini isleme koyup koymamakta tereddut edilmesi"ne iliskin
u

yoneticilerin %38.6's1 hicbir zaman, % 32.3'-U ara srra, % 20.6'i genellikle ve %
8.5'i her zaman gorusunu belirlemislerdir.

Yoneticiler, mazeret izni isteyen ogrctmcnin, simfnun bos kalacagi
gerekcesiyle izin talebini isleme koyup koymamakta hicbir zaman tereddut etmezler.

Ilkogretim okullannda bireyin kendi ic catismasi, hicbir zaman
yasanmamaktadir.

4.1.4.2. Bireylerarasi Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular

Tabla 17 ve 18 incelendiginde, yoneticilerin, derslere plansiz giren
ogretmenleri genetikle uyarmalan vs memurun yazmasi gereken bir yaziyi
!
.
zamanmda yazmamasi sonucu genellikle uyarmalan; ilkogretim okullannda
bireylerarasi catismamn genellikle yasandigi sonucuna vanlabilir.

4.1.4.3. Grup i~i Cansmaya illskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
rf'

\

Tablo 19 ve 20 incelendiginde, disiplin sucu isleyen ogrenciye nasil
davramlacagi konusunda, yoneticiler arasmda ara srra goru~ aynhgi olmasi ve simf
ogretmenlerinin sen,rl basmci simflann paylasimmda

ara sira anlasmazhk

yasamalan; ilkogretim okullannda grup ici catismanm ara sira yasandigi sonucuna

{!

~(

vanlabilir.

\
)

I

,1
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4.1.4.4. Gruplar arasi Cansmaya Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 27
Brans Ogretmenleri, Ikinci Kademe Ogrencilerinin Basansizliklannda Smif
Ogretmenlerini Sorumlu Gormesi Nedeniyle Aralannda Tartismalanna Iliskin
Y onetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

8
26
80
16
130

6.1
20
61.5
12.4
100.0

Tablo 27'ye gore "Brans ogretmenleri, ikinci kademe ogrencilerinin
basansizhklannda suuf ogretmenlerini sorumlu gormesi nedeniyle aralannda
'

tartismalanna iliskin yoneticilerin % 61.5 ara sira, % 20'si genellikle, % 12.4'u
hicbir zaman ve % 6.1 'i her zaman goru~unu belirtmislerdir.
.r

'
Brans ogretmenleri, ikinci kademe ogrencilerinin basansizhklannda

simf

ogretmenlerini sorumlu gormesi nedeniyle aralannda ara sira tartisirlar.

Tablo 28

Simf Ogretmcnleri, Bfans Ogretmenlerinin

Ogrencilerin Davramslanmn

Duzeltilmesi i9in~ayret Gostermedikleri, Sadece Bilgi Aktardiklan Dusuncesiyle
Aralannda.Farnsmalanna Iliskin Yonetici Gorusleri

'Secenekler
Her Zaman
Genellikle
.,-J
, Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

f

%

4
24
78
24
130

3.1
18.4
60
18.5
100.0
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Tablo 28'e gore: "Simf ogretmenleri, brans ogretmenlerinin ogrencilerin
davramslannm duzeltilmesi icin gayret gostermedikleri, sadece bilgi aktardiklan
dusuncesiyle aralannda tartismalan'tna

iliskin yoneticilerin %60.2'si ara sira,

%l8.6's1 genellikle, %18.2'si hicbir zaman ve %3.0'1 her zaman gorusum;
belirtmislerdir.
Simf ogretmenleri, brans ogretmenlerinin ogrencilerin davranislannm
duzeltilmesi icin gayret gostermedikleri, sadece bilgi aktardiklan dusuncesiyle
'""\

aralannda ara srra tartisirlar.
Ilkogretim okullarmda gruplar arasi catisma, ara sira yasandigi
gorulmektedir.

4.1.4.5 'Orgiltler arasi Catismaya Iliskin Ydnetici Goril~lerine Ait Bulgular

Tablo 29
Egitim-Ogretim Y1h Basmda Hangi Okulun Hangi Mahalleden Ogrenci Ahp
Almamasi Konusunda Diger Okul Yoneticileriyle Gorusulmesine lliskin Yonetici
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f
69
33
15
13
130

%
53.1
25.4
11.5
10
100.0

Tablo 29'a gore: "Egitim-ogr'itim yih basmda hangi okulun, hangi mahalleden
ogrenci ahp almamasi konusunda diger okul yoneticileriyle gortisulmesi'ne
~-'

iliskin

yoneticilerin %53. lc'1:;her zaman, %25.4'U genellikle, %1 l.5'i ara suave %10'u

'

hicbir zaman goru~ilnil belirtmislerdir.
( -1

'f,--i

i~

~fh

Merkezi okullarda daha iyi egitim verildigi dii~ilncesi;le, veliler
cocuklanm bu okullarda okutmak istemeleri, merkezi okullarda yigilmalan
meydana getirmektedir.
Merke~i okullardaki yigilmalan azaltabilmek icin velilere, cocuklanm
ikametgahlanna en yakm okula gondermek zorunlulugu getirilmistir,
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Egitim-ogretim yih basmda okul yoneticileri toplanarak hangi mahalleden
hangi okul ogrenci alacagmi belirlemektedirler. Okul yoneticilerinin sosyo-kulturel
ve ekonomik seviyesi yuksek mahalleden ogrenci almak istemeleri aralannda
tartisma ortamim olusturmaktadir, Sonucta her okul kendine en yakm mahallenin
ogrencilerini kabul etmektedir.

Tablo 30
Okulunuzun Ogretmen Ihtiyaci Milli Egitim Mudurlugune Bildirilmesine
Ragmen, Ogretmen Atamasi Yapilmamasi Nedeniyle Milli Egitim Mudurlugu ile
Tartisma Yasanmasma lliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f
5
13
60
52
130

%
3.8
10
46.2
40
100

Tablo 30'a gore: "Okulunuzun ogretmen ihtiyaci milli egitim mudurlugune
bildirilmesine

ragmen, Ogretmen atamasi yapilmamasi

nedeniyle milli

egitim mudurlugu ile tartisma yasanmasi'na.iliskin yoneticilerin % 46.2'si ara
sira, % 40'1 hicbir zaman, % lO'u genellikle ve % 3.8'i her zaman gorti~tinti

belirtmislerdir.

Yoneticiler, ogretmcn ihtiyacldhru milli egitim mudurlugune
bildirmelerine ragmen, ogretmen atamasi yapilmamasi nedeniyle milli egitim
r:

miidtirliigti ile ara sira tartisma ya~an1r,,./
~\

Orgutler arasi 9at1~ya

iliskin yoneticiler, birinci soruya her zaman,

~-

ikinci soruya ise ara srra goruslerini belirtmislerdir, Bu durumda agirhkh ortalama
deger ahndigmda, ilkogretim okullarmda orgutler arasi catisma, ara sira yasandigi
soylenebilir (X= 2.48).

lUb

4.1.5. ilkogretim Okullarmda Yasamlan Diger Catrsmalar
4.1.5.1. Amae Cansmasma Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tabla 31
Yonetici, Ogrencilerin Bayram Torenine En lyi Sekilde Hazirlanmalanm isterken;
Ogretmen. Ogrencilerin Derslerinden Geri Kalacagi Gerekcesiyle Bu Konuya
Fazla Onem Vermemesi Nedeniyle Ogretmenle Anlasmazhk Yasanmasma Iliskin
Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

10
9
45
66
130

7.6
7
34.6
50.8
100.0

Tabla 31 'e gore: "Yonetici, ogrencilerin bayram torenine en iyi sekilde
hazirlanmalanm isterken; ogretmen, ogrencilerin derslerinden geri kalacagi
gerekcesiyle bu konuya fazla onem vermemesi nedeniyle ogretmenle anlasmazhk
yasanmasma iliskin yoneticilerin % 50.8'i hicbir zaman, % 34.6's1 ara sira, %
7 .6's1 her zaman ve %7'si genellikle goruslerini belirtmislerdir.
Yoneticiler ile ogretmenler, ogrencilerin bayram torenine en iyi sekilde
hazirlanmalan konusunda gorus birligi icerisinde olmalarmdan

dolay~aralarmda

hicbir zaman anlasmazhk yasanmaz.

Tablo,32
Yonetici, Ogrcncilerin Daha Disiplinli Olmasmi isterken; J)gretmen, Ogrencilerin

..

~

~

.

Serbest Davranmalanna Musaade Etmesi Nedeniyle <s,gretmen Ile Anlasmazhk
Yasanmasina Iliskin Yonetici Gorasleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f
7
22
71
30
130

%
5,.3
16.9-'
54.6
~2-3.2
100.0

lU/

Tablo 32'ye gore: "Yonetici ogrencilerin daha disiplinli olmasim isterken,
ogretmen ogrencilerin serbest davranmalarma musaade etmesi nedeniyle ogretmen
ile anlasmazhk yasanmasma iliskin yoneticilerin % 54.6'si ara sira, % 23.2'i hicbir
zaman, % 16.9'u genellikle ve % 5.3 'ii her zaman gorusunu belirtmislerdir.

Yoneticiler, ogrencilerin daha disiplinli olmasmi isterken; ogretmcn,
ogrencilerin serbest davranmalanna musaade etmesi nedeniyle, yoneticiler ile
ogretmenler, ara stra anlasmazhk yasarlar,

Amac catismasma iliskin yoneticiler, birinci soruya hicbir zaman,
ikinci soruya ise ara sira goruslerini belirtmislerdir. Bu durumda agirhkh ortalama
deger almdigmda, ilkogretim okullannda amac cansmasi, ara stra yasandigi
soylenebilir (X= 1.88).

'i_

4.1.5.2. Roi Cansmasma iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 33

Simf Ogretmcnligi Bolumu Mezunu Olmayan Fakat Snuf Ogretmeni Olarak Gorev

e,

Yapan Ogretmenlerin Yeterliklerine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

3
37
58
32
130

2.3
28.4
44.6
24.7
100.0

Tablo 33 'e gore: '~S1mf ogretmenligi boltimu mezunu olmayan fakat simf
ogretmeni olarak gorev yapan ogretmenlerin yeterlikleri "ne iliskin
yoneticilerin % 44.6's1 ara sira, % 28.4'ii
zaman

genellikle,

% 24.7'si hicbir

ve % 2.3'ii her zaman gorusunt; belirtmislerdir,
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Simf ogretmenligi
yildan dort yila cikanlmasi
karsilayamamasi
ogretmeni

bolumu

1989-1990

ve smif Ogretmenligi

nedeniyle,

smif ogretmeni

olarak atanmasiyla

giderilmeye

bolumu

Bu dusunce;

bolumu mezunu olmayan fakat snuf ogretmem

ogretmenlerin

ara sira yeterli olduklanm

suuf ogretmeni

belirtmeleriyle

icin, o bransm egitiminin

okullarmda

yeterli

smif

yoneticilerin,

smif

olarak gorev yapan

de desteklenmektedir.

Bir

almmasi gerekmektedir.

snuf ogretrnenligi

olarak gorev yapan ogretmenlerin

hizmet ici egitim faaliyetleri

ihtiyaci

gorev yaptigi bransm egitimini

Ogretmenligi

llkogretim

mezunlanmn

cahsilmaktadir.

dolayi verimli olamamaktadir.

bransta verimli olabilmek

itibaren iki

a91g1 diger brans mezunlanmn

Brans d1~1 atanan suuf ogretmenleri,
almadiklanndan

ogretim yilmdan

bolumu mezunu olmayip fakat

yetistirilmesi

icin acilan kisa sureli

degildir,

Tablo 34
Ikinci Kademede Bos Gecen Derslere Giren Smif Ogretmenlerinin
Y eterliklerine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler

f

Her
Genellikle

5
45
46
34
130

Ara sira
Hi9bir
Top lam

%
3.8
34.7
35.3
26.2
100

Tablo 34'e gore: "ikinci kademede bos gecen derslere giren simf
ogretmenlerinin yeterliklerime iliskin yoneticilerin % 35.3'ii ara sira, % 34.7'i
genellikle, % 26.2'si hicbir zaman ve % 3.8'i her zaman gorii~iil'!ii belirtmislerdir.
Yoneticiler, ikinci kademede bos gecen dersleri simf Ogretmenleriyle
doldururlar. Ctmku bos dersi olan simf gurultu yaparak diger simflann etkili ve
verimli ders islemelerini engeller.

,C

109
Ikinci kademede bes gecen derslere giren simf ogretmenlerinin
yeterliklerinde,

yoneticiler ara stra ve genellikle goruslerinde yogunlasrmstir. Eger

smif ogretmeni ilgi duydugu, bilgi ve beceri sahibi oldugu bransta gorevlendirilir
ise verimli olur. Aksi taktirde smif ogretmenin gorusu almmadan, sirf ikinci
kademede bes gecen ders dolsun da diger smiflan rahatsiz etmesin dusuncesiyle
gorevlendirilme

yapildigmda ogretmenden verim ahnamamaktadir. Dort

yilhk fakulte mezunu olan simf ogretmenlerinin yan branslan vardir, Boyle
gorevlendirilmelerde ogretmenin yan bransi dikkate ahnmahdir.

Smif ogretmenligi bolumu mezunu olmayan fakat smif ogretmeni
olarak gorev yapan ogretmenlerin ara srra yeterli olmalan ve ikinci kademede bos
gecen derslere giren snuf ogretmenlerinin ara stra yeterli olmalarmdan dolayi; bu
ogretmenlerin genellikle yetersiz olduklan soylenebilir. Bu nedenle, ilkogretim
okullarmda rol catismasmm genellikle yasandrgi sonucuna vanlabilir.

4.1.5.3. Kurumlasmis Cansmaya Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 35
Ozursuz veya izinsiz Goreve Gee; Gelen Ogretmene Uyan Cezasi Verilmesine
Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Toplam

f

%

12
28
65
25
130

9.2
21.5
50
19.3
100.0

Tablo 55'e gore: "Ozursuz veya izinsiz goreve gee; gelen ogretmene uyan cezasi
verilmesine iliskin yoneticilerin % 50'si ara sira, % 21.5'i genellikle, % 19.3'ti
hicbir zaman ve % 9. 2'si her zaman gorusum; belirtmislerdir.
Yoneticiler, yetkilerini her zaman kullanmamalan onlarm demokratik yonetici
olduklan soylenebilir, Cunku demokratik yonetici yetkisinden cok etkisini kullanan

yoneticidir,
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Tablo 36
Yoneticinin Bazi Uygulamalan Hakkmda, Ogretrnen Bir Dst Makama Sikayette
Bulunmasma lliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler

f

Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hi9bir Zaman
Toplam

1
4
30
95
130

%
0.7
3.3
23.1
72.9
100.0

Tablo 36'ya gore: "Yoneticinin bazi uygulamalan hakkmda, ogretmenin bir ust
makama sikayette bulunmalanna iliskin yoneticilerin % 72.911 hicbir zaman,
%23. l 'i ara sira, % 3 .3 'u genellikle ve % 0. 7'i her zaman gorU~i.ini.i belirtmislerdir,

Ogretmenler, yoneticilerin bazi uygulamalan hakkmda bir ust makama
hicbir zaman sikayette bulunmamalan, yoneticiler islerini dogru yaptiklan anlami
cikarmamahdir. Turk kulturunde sikayette bulunma hos karsilanmadigmdan

dolayi,

insanlarm sikayette bulunma davramslanna pek rastlamlmamaktadir.

Ogretmen aym okulda gorev yapan yoneticisini sikayette bulundugu
takdirde, yoneticinin kendisine on yargih ve kotu davranacagi, sicil notunun dustlk
verecegi gibi birtakim olumsuzluklarla karsilasacagi endisesiyle ogretmen,
yoneticinin yanhs uygulamalanna kansmama egilimi gostermektedir.

Kurumlasrms catismaya iliskin yoneticiler, birinci soruya ara sira,
ikinci soruya ise hicbir zaman goruslerini belirtmislerdir. Bu durumda agirhkh
ortalama deger almdigmda, ilkogretim okullannda kurumlasmis catisma, ara srra
yasandigi soylenebilir.

111

4.2. Cansma <;oziim Stratejilerine Iliskin Bulgular

Bu bashk altmda, ilkogretim okullannda yasamlan catismalarda
yoneticilerin izledikleri cozum stratejilerine ait yonetici gorusleri sunulmustur.

4.2.1 Kaemma Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 37
Katti Durum Dusmemek Icin Calisanlarla Anlasmazhklanmzi Aciga V urmamaya
Caba Gosterilmesine Iliskin Y onetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Too lam

f
20
35
42
33
130

%
15.3
26.9
32.4
25.4
100.0

Tablo 37'ye gore: "Katti duruma dusmemek icin calisanlarla anlasmazhklanmzr
ac;1ga vurmamaya caba gosterilmesi'ue

iliskin yoneticilerin %32.4'il ara sira,

%26.9'u genellikle %25.4 hicbir zaman ve %15.3'ti her zaman gorusunu
belirtmislerdir.

Yoneticiler, cahsanlarla kotti duruma dusrnemek icin anlasmazhklanru
aciga vurmamaya caba gosterilmesinde, birbirine yakm oranlarda ara sira ve
genellikle goruslerini belirtmislerdir.
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4.2.2 Kayitsiz Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 38
Sorunun Zamanla Cozulecegini Dusunerek Beklenmesine Iliskin
Yonetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%
7.7
26.9
48.5
16.9
100.0

10
35
63
22
130

Tablo 38'e gore: "Sorunun zamanla cozulecegini dusunerek beklenilmesi"ne iliskin

yoneticilerin %48.5'i ara srra, %26.9 genellikle, %16.9'u hicbir zaman ve %7.7'si
her zaman gorusum; belirtmislerdir.

Yoneticiler, sorann zamanla cozulecegini dusunerek ara sira
beklemektedir.

4.2.3. Cekilme Stratejisine Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 39
Anlasmazhk Yasadigmiz Ogretmenlerle S1k9a Yuz Yuze Gelmemeye
Cahsilmasina Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler "

f

%

Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

14
16
27
73
130

10.7
12.3
20.7
56.3
100.0

Tablo 39'a gore: ".Anl~mazhk yasadigmiz ogrenilenlerle sikca yilz yuze gelmemeye
cahsilmasma iliskin yoneticilerin % 56.3's1 hicbir zaman. % 20.7"si ara sira, %
12.3'il genellikle ve % 10.7'si her zaman gorusum; belirtmislerdir.
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Yoneticiler, anlasmazlik yasadiklan ogretmenlere sikca yuz yuze
gelmekten hicbir zaman cekinmezler. Yoneticiler, anlasmazhk yasadigi ogretmen ile
yuz yuze gelerek anlasmazhgi gidermeye cahsmaktadir.

4.2.4. Hiikmetme Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 40
Uygun Gordugunuz Karan Cikartmak Icin, Yetkinizi Kullanmamza Iliskin
Yonetici Gorusleri
Secenekler

f

%

Her Zaman

16

12.3

Genellikle

52

40

Ara sira

42

32.3

Hic;bir Zaman

20

15.4

Toplam

130

100.0

()._

Tablo 40;a gore: "Uygun gordugunuz karan cikarmak icin, yetkinizi
kullanmamza"

iliskin yoneticilerin %40'1 genellikle, %32.3'ii ara sira, % 15.4'il

hicbir zaman ve % 12,3'ii her zaman gorusum; belirtmislerdir.

Yoneticiler, uygun gordukleri kararlan cikartmak icin genellikle
yetkilerini kullanmaktadir. Yoneticilerin sadece % 12.3'iiniin yetkisini her zaman
kullamyor olmasi ve tablo 35'e gore de, ozursuz veya izinsiz goreve gee; gelen
ogretmene ara sira uyan cezasi veriliyor olmasi, yoneticilerin demokratik tutum
icerisinde bulunduklan soylenebilir.

4.2.5. Yansnrma Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 41
Anlasmazligm Nedenlerinin Cok Onemli Olmadignu Belirterek, Ortak Konulann
Gundeme Getirilmesine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Arasrra
Hic;bir Zaman
Toplam

f
25
64
34
7
130

%
19.2
49.2
26.l
5.5
100.0
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Tablo 41 'e gore: "Anlasmazhgm nedenlerinin 90k onemli olmadigim belirterek, ortak

.

~

konulann gundeme getirilmesine iliskin yoneticilerin % 49.2'si genellikle, % 26.1 'i
ara sira, % 19.2'si her zaman ve % 5.5'si hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir.

Yoneticiler, anlasmazligm nedenlerinin 90k onemli olmadigirn belirterek,
genellikle ortak konulan gundeme getirmektedir.

" .

4.2.6. Uzlasma Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerineAit Bulgular
Tablo 42
Karsihkh Anlasmaya Dayah Cozumler Bulmaktan Gurur Duyulmasma lliskin
Yonetici Gorusleri

('

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara stra
Hicbir Zaman
Toplam

f
95
26
7
2
130

%

73
20
5.3
1.7
100.0

Tablo 42'ye gore; "Karsilikh anlasmaya dayali cozumler bulmaktan

gurur

duyulmasr'ua iliskin yoneticilerin % 73'ti her zaman, % 20'si genellikle, % 5.3'ii
ara sira ve % l .7'si hicbir zaman gorti~ilnti belirtmislerdir.
(

Yoneticiler, her zaman karsihklr anlasmaya dayali cozumler
nretmektedir.

4.2.7. Taviz Verme Stratejisine ili~kin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 43
Anlasmazhk Yasadigmiz Cahsana Odun Verilmesine lliskin Yonetici Gorusleri

L

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f
5
8
42
75
130

%

3.8
6.1
32.3
57.8
100.0
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Tablo 43'e gore: "Anlasmazuk yasadigimz causana odun verilmesi"ne ili~kin
yoneticilerin % 57.8'i hicbir zaman, % 32.3'il ara sira, % 6.1 'i genellikle ve % 3.8'i
her zaman gorusunu belirtmislerdir.
r
(_

Yoneticiler, anlasmazhk yasadiklan cahsanlara hicbir zaman odun
vermemektedir.
4.2.8. U~iincii Tarafm Miidahalesi Stratejisine Iliskin Yonetici Gorii~lerineAit
Bulgular
Tablo 44
Anlasmazhklarda, Ucuncu Bir Tarafm Gorusunden Faydalamlmasma lliskin
Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Toplam

f
c 19
36
66
9
130

%

14.6
28.6
50.J
6.7
100.0

Tablo 44'e gore: "Anlasmazhklarda, il9ilncil bir tarafm gorusunden faydalarulmasma:
iliskin yoneticilerin % 50.l'i ara sira, % 28.6's1 genellikle, % 14.6's1 her zaman ve %
6.7'si hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir.

Yoneticiler, anlasmazhklarda ara sira ilc;ilncil tarafm gorusune
basvurmaktadir,

4.2.9. Mesgul Etme Stratejisine ili~kin Ydnetiei Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 45
Anlasmazhk Yasayan T~aflara Cok i~ Vererek, Birbirleriyle Ugrasacak Vakit
Bulmalanrun Engellenmesine Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Toplam

L

f
3
21
44
62
130

%

2.3
16.l
33.8
47.8
100.0
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Tablo 45'e gore: "Anlasmazhk yasayan taraflara cok is vererek, birbirleriyle
ugrasacak vakit bulmalanrnn engellenmesi "ne iliskin yoneticilerin % 47.8'i hicbir
zaman, % 33.8'i ara sira, % 16.1 'i genellikle ve % 2.3'u her zaman gorusunu
belirtmislerdir.

Yoneticiler,

anlasmazhk yasayan taraflann birbirleriyle ugrasacak

vakit bulmalanm engellemek icin hicbir zaman cok is verme yolunu tercih
etmemektedir.

Okulda cahsanlann gorevleri yonetmelikle yazih olarak belirtilmistir.
Yoneticiler, cahsanlara yonetmelikte yazih olan gorevlerin dismda baska gorev
verme yetkileri yoktur. Yoneticiler, cahsanlara cok is vermek isteseler bile, bu
--,

isteklerini gerceklestiremezler,

4.2.10. Politik Araelar Stratejisine Iliskin Ybnetici Gbrtislerine Ait Bulgular
Tablo 46
Anlasmazhgi Sona Erdirmek lcin Karst Tarafa Vaatlerde Bulunulmasma lliskin
Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara stra
Hi<;bir Zaman
Toplam

f

%

5
15
38
72
130

3.8
11.5
29.2
55.5
100.0

Tablo 46'ya gore: "Anlasmazhgi sona erdirmek icin karsi tarafa vaatlerde
bulunulmasi'tna iliskin yoneticilerin %55.5'i hicbir zaman, %29.2'si ara sira,
%1 l.5'i genellikle ve %J.,8'i her zaman gorusunu belirtmislerdir.

Yoneticiler, anlasmazhgi sona erdirmek icin karsi tarafa hicbir zaman
~

vaatlerde bulunmamaktadir.

I\

1n
4.2.11. Oylama Stratejisine Iliskin Ybnetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Anlasmazhklan

Tabla 47
Cozmek Icin Oylamaya Basvurulmasina lliskin Yonetici
Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Toplam

f
21
36
50
23
130

r-

%

16.3
27.6
38.4
17.7
100.0

Tabla 47'ye gore: "Anlasmazliklan cozmek icin oylamaya bas vurulmasi "na iliskin
yoneticilerin % 38.4'il ara sira, % 27.6's1 genellikle, % 17.7'si hicbir zaman ve %
16.3 'u her zaman gorusuml belirtmislerdir.

Yoneticiler, anlasmazhklan cozmek icin ara sira oylamaya
basvurmaktadir,

4.2.12. Ortak Dusman Belirleme Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait
Bulgular
Tabla 48
Anlasmazhk Yasadigimz Bireyle, Belirlediginiz Ortak Bir Dusman Karsismda
Bilesilmesine Iliskin Yonetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hicbir Zaman
Toplam

)

f
3
11
33 83

%
2.3
8.4
25.3
64

130

100.0

Tablo 48'e gore: "Anlasmazhk yasadigimz bireyle, belirlediginiz ortak bir dusman
karsismda bilesilmesi'tne iliskin yoneticilerin % 64'ii hicbir zaman, % 25.3'ii ara
srra, % 8.4'ii genellikle ve % 2.3 'ii her zaman gorusunu belirtmislerdir.

l HS

Yoneticiler, anlasmazhk yasadigi bireyle hicbir zaman ortak bir
dusman belirleyerek birlesme yolunu tercih etmemektedir.

4.2.13. Ustiin Amaelar Belirleme Stratejisine Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait
Bulgular
Tablo 49
Farkhhklan Bir Tarafa Birakarak Daha Onemli Amaclar lcin lsbirligi
Yapilmasma Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hic;bir Zaman
Toplam

f

%

77
44
7
2
130

59.2
33.8
5.3
1.7
100.0

Tablo 49'a gore: "Farkhhklan bir tarafa birakarak daha Onemli amaclar icin isbirligi
yapilmasma iliskin yoneticilerin % 59.2'si her zaman, % 33.8'i genellikle, % 5.3'il
ara sira ve % 1 ,7'si hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir.

( Anlasmazhklarda yoneticiler her zaman farkhhklan bir tarafa
birakarak daha onemli amaclar icin isbirligi yapmaktadir.
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4.2.14. Ustiip Kararma Birakma Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait
Bulgular
Tablo 50
Bir Anlasmazhk Durumunda D st Amirin Kararma Basvurulmasma Iliskin
Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f
25
31
52
22
130

%
19.2
23.8
40.0
17.0
100.0

Tablo 50'ye gore: "Bir anlasmazhk durumunda tist amirin karanna basvurulmasma
iliskin yoneticilerin % 4011 ara sira, % 23,8'i genellikle, % 19,2'si her zaman ve %
17.011 hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir.
Yoneticiler; anlasmazhklarda ara sira ust amirin karanna
basvurmaktadir.

4.2.15. Kaynaklarm Artmlmasi Stratejisine ili~kin Yonetici Gorii~lerineAit
n

Bulgular
Tablo 51
Kaynaklan imkanlar Olcusunde Artirmaya Cahsilmasina Iliskin Yonetici
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara sira
Hi9f,ir Zaman
Toplam
)

f
'99
26
3
2
130

%
76.1
20
2.3
1.6
100.0

Tablo 51 'e gore: "Kaynaklan imkanlar olcusunde artirmaya cahsilmasivna iliskin
yoneticilerin %76.1 'i her zaman, %20'si genellikle % 2.3'ii ara suave% l.6's1 hicbir
zaman gerusunu belirtmislerdir.
~

?

s-

lLU
.)'

Yoneticiler, her zaman kaynaklan imkanlar olcusunde artirmaya
cahsirlar. Okullann ihtiyaclan velilerden, egitime katki payi adi altmda toplanan
paralarla karsilanmaktadir. Okullarda etkili ve verimli egitim yapilabilmesi icin,
okulun her turlu ihtiyacmm giderilmesiyle mumkundur. Yoneticiler, kaynaklarm
artmlmasi icin egitime katki paymm yeteri miktarda toplanabilmesi icin gayret
gostermektedir.

4.2.16. Iletisimin Artrrrlmasr Stratejisine Iliskin Ydnetici Gorii~lerine Ait
Bulgular
Tablo 52
Iletisimi Artirarak Yanhs Anlamalann Online Gecilmesine
Gorusleri

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara stra
Hic;bir Zaman
Toplam

f

%

78

60
31.5
5.3
3.2
100.0

41
7

4
130

Iliskin Yonetici

Tablo 52'ye gore: "lletisimi artirarak yanhs anlamalann onune gecilmesi'ne iliskin
yoneticilerin % 6Q_'1 her zaman, % 3 l.5'i genellikle, % 5.3'ti ara stra ve % 3.2'si
hicbir zaman gorusunt; belirtmislerdir.
Yoneticiler, yanhs anlamalarm onune gecilmesi icin her zaman
iletisimi artirmaktadir. Tablo l 2'de de, yoneticilerin verdikleri emirleri
cahsanlar hicbir zaman yanhs anlamamalan,
'

~

bu iki bulgu arasmdaki

paralellik, okullarda etkili bir il,eti~imin oldugunun gostergesi olarak kabul
edilebilir.

Q
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4.2.17. Milzakere Stratejisine Iliskin Ydnetici Goril~lerine Ait Bulgular

Kendi Goruslerinizi

Tablo 53
Kabul Ettirmek Icin, Ikna Etmeye Cahsilmasma Iliskin
Yonetici Gorusleri
-

f

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hi9bir Zaman
Toplam

%
10
34.6
36.9
18.5
100.0

13
45
48
24
130

Tablo 53'e gore: "Kendi goruslerinizi kabul ettirmek icin, ikna etmeye calrsilmasr'na iliskin
yoneticilerin % 36.9'u ara sira, % 34.6's1 genellikle, % 18.S'i hicbir zaman ve % 1 O'u her zaman
goril~unu belirtmislerdir.
Yoneticiler, goruslerini cahsanlara kabul ettirmek icin ikna etmeye cahsilmasmda,
birbirine yakm oranlarda ara sira ve genellikle goruslerini belirtmislerdir.

4.2.18. Bireylerin Degi~tirilmesi Stratejisine Iliskin Yonetici Goril~lerine Ait
Bulgular
Tablo 54
Okulda Surekli Sorun Cikaran ve Okulun Havasuu Olurnsuz Yonde Etkileyen Ogretmenin
~ Tayininin Baska Okula Yapilmasi lcin, Caba Sarf Edilmesine Iliskin
Yonetici Gorusleri
Secenekler
Her Zaman
GeneUikle
Ara sira
Hicbir Zaman "
Top lam

-

f

~
I

17
27
40
46
130

%
13
20.7
30.7
35.6
100.0

Tablo 54'e gore: "Okulda surekli sorun cikaran ve okulun havasmi olurnsuz yonde etkileyen
ogretmenin tayininin baska okula yapilmasi icin caba sarf edilmesi"ne iliskin yoneticilerin
%35.6's1 hicbir zam~, %30.Tsi ara sira, %20.Tsi genellikle ve %13'u her zaman gorusunu
belirtmislerdir.

Y

ILL

Yoneticiler, okulda surekli sorun cikaran ve okulun havasim olumsuz yonde
CJ

etkileyen ogretmenin tayininin baska okula yapilmasi icin hicbir zaman caba sarf
etmemektedir.

Bu durum yoneticilerin uzlasmaci yaprya sahip oldugunu gostermektedir. Bu
goru~u tablo 42 'de, yoneticiler her zaman karsihkh anlasmaya dayah cozumler uretirler,
bulgusu da desteklemektedir.

4.2.19. Davrams Degistirme Stratejisine Iliskin Ydnetici Goril~lerine Ait Bulgular
Tablo 55
insan Davraruslanm Olumlu Yonde Degistirmek lcin Egitim Cahsmalanna Onem
Verilmesine Iliskin Yonetici Gorusleri

f

%

81
41
6
2
130

62.3
31.5
4.6
1.6
100.0

Secenekler
Her Zaman
Genellikle
Ara srra
Hi9bir Zaman
Toplam

Tablo 55'e gore: "Insan davramslanrn olumlu yonde degistirmek icin egitim cahsmalanna
onem verilmesi"de iliskin yoneticilerin % 62.3'li her zaman, % 31.5'i genellikle, % 4.6's1 ara sira
ve % Lti'sr hicbir zaman gorli~linli belirtmislerdir.

Yoneticiler, insan davramslanm olumlu yonde degistirmek icin her zaman egitim
l

cahsmalanna onem vermektedir.

If'

'"

lLj
l

/£
4.2.20. Y apisal Degiskenleri Degistirme Stratejisine Iliskin Yonetici Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 56
Itiraz Sistemi Gelistirerek Uygun Olmayan Emirlerin Anmda Degistirilmesine lmkan
Saglamlmasma Iliskin Yonetici Gorusleri

Secenekler
Her Zaman"'
Genellikle
Ara sira
Hi9bir Zaman
Toplam

f

%

16
45
50
19
130

12.3
34.6
38.4
14.7
100.0

Tablo 56'ya gore: "Itiraz sistemi gelistirerek uygun olmayan emirlerin anmda
degistirilmesine imkan saglamlmasma iliskin yoneticilerin % 38.4'ti ara sira, % 34.6'i
genellikle, % 14.7'si hicbir zaman ve % 12.3'ti her zaman gorustlnu belirtmislerdir.

Yoneticiler, itiraz sistemi gelistirerek uygun olmayan emirlerin degistirilmesine
birbirine yakm oranlarda ara sira ve genellikle goruslerini

imkan saglamlmasmda,
belirtmislerdir,

t

.

4.2.21. Problem <;ozme Stratejisine Iliskin Yoneticl Gorii~lerine Ait Bulgular
Tablo 57
.
1
Bir Soruna Hepinizin Beklentilerini Karsilayacak Cozumler Bulmak Icin Birlikte Cahsmaya Caba
Gosterilmesinc lliskin Yonetici Gorusleri
'
;

"'

-

Secenekler

f

Her Zaman
Genellikle"
Ara srra
Hicbir Zaman
Toplam
~),x_

77
45
7
1
130

({ %
59.2
34.5
5.3
1
100.0

~,11

Tablo 57'ye gore: "Bir soruna hepinizin beklentilerini
cahsmaya caba gosterilmesi'ne

karsilayacak cozumler bulmak icin birlikte

iliskin yoneticilerin % 59.2 'si her zaman, % 34.5'i genellikle, %

5.3 'ti ara sira ve % ) 'i hicbir zaman gorusunu belirtmislerdir,

124

Yoneticiler ortaya cikan sorunlan herkesin beklentilerini karsilayacak cozumler
bulmak icin her zaman birlikte cahsrnayi benimserler. Sorunlarm cozumlenmesinde katihmci bir
anlayisla yaklasilmasi okul iklimini olumlu yonde etkileyebilir.
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BOLUMV

5. SONU<; VE ONERiLER

Arastirmanm

bu bolumunde, elde edilen bulgular cercevesinde

sonuclar sunularak, oneriler gelistirilmistir,

5.1. SONU<;

Ilkogretim okullannda, catismanm amaclan gerceklestirrneye

katkisi

acismdan; Fonksiyonel olan catisma arasira yasamrken, fonksiyonel
olmayan catisrna ise genellikle yasanmaktadir,

A91k catismalann yasanmamasina

ragmen fonksiyonel olmayan

catismalann yasanmasuun en onernli nedeni, yoneticilerin catismalan okulun
yararma olacak sekilde yeterince iyi yonetemediklerinden kaynaklanmaktadir.

Buyuk bir cogunlugunun yonetici olarak yetismemesi ve asil
~

meslekleri ogretmenlfk olan yoneticilerin, catisma yonetimi alamnda bilgi ve
~

becerileri ya hie yoktur veya azdir. Bu durumda onlardan cansmalan okulun
yaranna olacak sekilde yonetmeleri beklenilmemelidir.

l

Buna ragmen okulda cahsanlann egitim duzeylerinin aym olmasi ve
okulda samimi, uyumlu ve h~gori.i'lil bir ortamm bulunmasi, catismalar okulun
I)

zaranna olacak boyutlara gelmeden-karsihkh anlayisla cozttmlenmektedir,
~

l:)

I:?

s{,.----;)

llkogretim okullannda, catismarun ortaya 91k1~ sekillerine gore:
Potansiyel ve'IU~sedilen catismalar arasira yasarurken; algilanan ve acik
catismalar ise hicbir zaman yasanmamaktadir,

Okullar farkh yapidaki insanlardan olusan ve aralanndaki anlayis, deger
yargilan, amac ve diger farkhhklann catismaya uygun ortam olusturmasi;
okullarda potansiyel catismanm yasanmasmda etkendir.
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Ilkogretim okullannda, acik catismalarm ya~anmatn~ olmasi,
okullarda yogun catismalann yasanmadigi sonucuna vanlabilir.

Ilkogretim okullarmda, cansmanm yerlerine gore: Dikey catisma
genellikle, yatay catisma arasira yasamrken;

yonetici-uzman ve sosyal

catismalar ise hicbir zaman yasanmamaktadir.

Bircok okulda rehber ogretmen veya uzman bulunmamaktadir.
Uzmanlar, okullara kisa sureli gorevlendirilmekte ve gorevleri bittiginde okuldan
aynlmaktadir. Ilkogretim okullannda yonetici-uzman catismasma neden olacak
ortam bulunmamaktadir.

Okul yoneticileri kendileriyle ayni hiyerarsi kademesinde cahsanlar ile
az cansma yasar iken, ozellikle astlanyla daha 90k catisma yasamaktadir,

Sosyal catisma yasanrnamasi, okulun cevreyle uyumlu yasadigi kabul
edilebilir. Okul, cevrede catisan degerleri ortak anlayisla uzlasnrmayi saglar,
Cevrenin gelismesine ve kalkmmasma katkida bulunur.

Ilkogretim okullannda, cansmanm taraflan acismdan; Bireylerarasi
catisma genellikle, grup ici, gruplararasi ve orgutlerarasi catismalar arasira
/
yasamrken; bireyin kendi.icindeki catisma ise hicbir zaman yasanmamaktadrr.
_;-:,

llkogretim okullannda grup ici, gruplararasi ve orgiitleraras1
catrsmalardan ziyade, bireylerarasi 9at1~macl~!}a 90k yasanmaktadn.

Bireyin

kendi ic catismasmm hicbir zaman y-a~amamas1, bir sorunun cozumune iliskin
olasi yollardan yonefitifer, en uygun olanmi secip uyguladiklan sonucuna
vanlabilir. Yoneticiler karar verme yetenegine sahiptir.

Ilkogretim okullannda, yasamlan diger catisma tilrlerinden: Rol
cansmasi genellikle vasarurken; amac ve kurumlasmis catismalar ise arasira
yasanmaktadrr.
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Brans d1~1 atanan siruf ogretmenlen ile ikinci kademede bos' gecen
derslere giren smif ogretmenlerinin, bilgi ve becerileriyle gorevleri arasmdaki
uyumsuzluk rol catismasi yasernalanna neden olrnaktadir.

llkogretim okullarmda, Dikey, bireylerarasi, rol ve fonksiyonel
olmayan catismalar genellikle yasanmaktadir.
grup ici, gruplararasi,

Potansiyel, hissedilen, yatay,

orgutlerarasi, ~a9, kurumlasrms ve fonksiyonel olan

catismalar arasira yasanmaktadrr. Bireyin kendi icindeki, algilanan, acik, yoneticiuzman ve sosyal catismalar hicbir zaman yasanmamaktadrr.

Ilkogretim okulu yoneticileri, cansmalann cozumlenmesinde:
Kaynaklarm artmlmasi, uzlasma, davrams degistirme, iletisimin artmlmasi,
problem cozme ve ustun amaclar stratejilerini her zaman kullanmaktad1r.Yat1~tlrma
'

ve hilkmetrne stratejilerini genellikle kullanmaktadir.
\

U9ilncil tarafm mildahalesi, kayitsiz kalma, ustun kararma birakma,
yapisal degiskenleri degistirme, oylama, milzakere ve kacmma stratejilerini arasira
kullanmaktadir,
..)

Ortak dusman belirleme, taviz verme, cekilme, politik araclar,
mesgul etme

've

bireylerin degistirilmesi stratejilerini hicbir zaman
( ~kullanmamaktadn.
~
~ ~

.

°"

\

(h/l._

, Ilkogre_ti111 okulu yoneticilerinin, Iiteraturde aciklanan kahci cozttm
stratejilerini daha 90k kullandiklan goril~ktedir.
smirh olan yoneticil~a~ad1klar1

Yonetim alanmda egitimleri

s&unlar karsismda edindikleri tecrubelerle

sorunlara dogru mudahale etme yetenegi kazandiklan soylenebilir.

{_
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5.2. ONERiLER

Arastirmada elde edilen sonuclarla ilgili olarak ust duzey yoneticilerin
dikkatlerine sunulmak uzere "uygulamacilara oneriler'' ve arastirma yapacak
arasnrmacilann dikkatlerine sunulmak uzere "ara~tirmac1laraoneriler" bashklan
altmda aciklanrrusnr.
ca

5.2.1. Uygulamacdara Oneriler

1. Okullardaki catismalann daha etkili ydnetilebilmesi icin, yoneticilerin
catisma yoneiiminin agirhkh olarak islenecegi ayn bir kurstan gecirilerek, bu
konudaki bilgi ve becerileri artmlmahdir.
2. Catrsmalarm orgtltlerde dogal oldugu benimsetilmeli, optimal duzeydeki
catisma ortamlannm sorunlarmm karsihkh guven ortami icinde cozume
kavusturuldugu ve catismanm iyi yonetildiginde orgute yarar saglayacagi
belirtilerek catismarun olumsuz cagnsimlan onlenmelidir.
3. Yoneticiler, anlasmazhklara saghkh cozumler uretebilmeleri icin,
sogukkanh ve ~jagduyulu--'davranmahdu.
4. Okuldak1R:at1~malarm,okulun amaclanrn gerceklestirmesine katki
saglayabilmesi icin okul muduru, mudur yardimcilan ve ogretmenler
esgudurnlu olarak cahsmahdir..
5. Ustun amaclar bel~errfe~stratejisi, czellikle kriz donemlerinde
kullamlmaktad1r:)Yonetjciler, her zaman bu stratejiyi kullanmamahdir.
6. Sorunun °9oiiimiiniin zamana brrakilmasi, sorunun artarak huzursuzluk

-

r)

kaynagi olabmeegiqden dolayi, yoneticiler, soruna anmda mudahale etmelidir.
\

c,

7. Hukmetme stratejisinin sikca kullamlmasi cahsanlann moral ve
motivasyonunu olumsuz yonde etkiler. Yoneticiler, yasal yetkilerinden once
etki guclerini kullanmahdir.
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5.2.2. Arasnrmacilara Oneriler

1.

Aym amach bir arastirma ogrctmen goruslerine basvurularak yapilabilir.
2.

2. Catrsrna yonetimi konusunda yapilan arastirmalarda, catismamn cozum
stratejilerinden; problem cozme, uzlasma, odun verme, kacmma ve hukmetme
stratejilerinin kullamm duzeyleri arastmlnustir. Bunlann dismda literatiirde
aciklanan diger stratejilerin kullamm duzeyleri de arastmlabilir.

3. Catisma turlerinin ilkogretim okulu ve ortaogretim okullannda arastmlarak iki
ayn yapidaki okullar arasmdaki farkhhklar ve benzerlikler incelenebilir.
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G'Magusa Polatpasa Ilkokulu
G.Magusa Sht. Husevin Akil Ilkokulu
G.Magusa Sht. Mustafa Kurtulus Ilkokulu
G.Magusa> .Sht Osman Ahmet Ilkokulu
G'Mazusa Sht. Zeki Salih Ilkokulu
G.Magusa Maarif Anaokulu
G.Magusa Alas ya V akif Anaokulu
G.Magusa Akdozan Dr. Fazil Kucuk Ilkokulu
G'Magusa Akova Ilkokulu
G'Magusa Alanici Ilkokulu
G'Magusa Cavonu llkokulu
G.Magusa Beyarmudu ilkokulu
G.Mag1ijsa Dortvol Ilkokulu
G'Magusa Esref Bitlis Ilkokulu
G'Magusa Gecitkale llkokulu
G'Magusa Guvercinlik Ilkokulu
G.Magusa Inonu Ilkokulu
G.M~gusa Morrnenekse Ilkokulu
""'G.Magrtsa Pile ilkokulu
GM~
·0 -Serdarli' ilkokulu
. agu~aG.Magusa Sutluce ilkokulu
G'Magusa Tuzla Anaokulu
G.Magus~ Sht. Salih Terzi Ilkokulu
G.Magu~i!' Tathsu Ilkokulu
G.Magtrsa Turkmenkcy Ilkokulu
G.Magusa Ulukisla llkokulu
G'Magusa: V adili Ilkokulu
G.Magusa Y eni Bogazici ilkokulu
G'Mazusa Yildmm Ilkokulu
Toplam
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iLCESi
OKULUNADI
Guzelvurt Bans Ilkokulu
Guzelyurt Kurtulus: ilkokulu
Guzelyurt Ozgurluk ilkokulu
Guzelyurt Ataturk'Maarif Anaokulu
Guzelvurt Akcav Anaokulu
Guzelvurt Aydmkoy Ilkokulu
Guzelvurt Fikri Karavel ilkokulu
Guzelyurt Doganci ilkokulu
Guzelvurt Gaziveran Anaokulu
Giizelvurt Gemikonazr Ilkokulu
Guzelyurt Kalaknh Anaokulu
Giizelvurt Lefke istiklal llkokulu
Guzelyurf Serhatkov ilkokulu
Giizelvurt Yayla Anaokulu
Guzelvurt ly edidalza anaokulu
Guzelvurt Y esilyurt ilkokulu
Guzelvurt Zumrutkov Ilkokulu
Gime
23 Nisan ilkokulu
Gime
$ht. Hasan Cafer Ilkokulu
Gime
Maarif Anaokulu
Gime ,..., Agirdag Dazvolu ilkokulu
Gime '" Alsancak Ilkokulu
Gime
Bahceli ilkokulu
Gime
Camhbel Aysun ilkokulu
Gime
·ctalkoy ilkokulu
Gime ) Dikmen ilkokulu
Gime~ -, Esentepeilkokulu
Gime
_r Karaozlanoglu Ilkokulu
Gime _j Karsiyaka Merkez ilkokulu
Gime
Lapta ilkokulu
Gime ',.,, Mehmet Boransel ilkokulu
1¢
Gime
Osman Turkav Anaokulu
I
GirneTeoebasi ilkokulu
Gime
Zihinsel Enzelliler Okulu
)foplam
Genel Tonlam
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Ek-B
Catisma Turleri ve Catismarun Cozum Stratejileri Anketleri
YONERGE
Saym Yonetici,
Bu anket, "llkogretim Okullarmda Yasamlan Catisma Turleri ve Yoneticilerin
izledikleri Cozum Stratejileri" konulu arastirmaya bilgi toplamak amaciyla hazirlanrmstir.
Okullanrmzda cahsanlar arasmda bireysel farkhhklar, amaclar konusundaki
farkhhklar, ama9hira ulasilacak yontemler konusunda farkhhklar, deger yargilanndaki
farkhhklar, algi farkhhklan, sorunlan taruma ve cozmedeki farkhhklar gibi bircok farkhhklar
vardir. lste bu farkhhklar cansmalan meydana getirir.

Catisma ilgili litaeraturde, "Orgutteki iki veya daha fazla birey ve grup arasmda cesitli
orgutsel nedenlerden dogan anlasmazhklar ve uyusmazhklar" olarak tarunmaktadir,
iki bolumden olusan anketin birinci bolumu, ilkogretim okullannda yasamlan catisma
turlerini b5:lirlemeyeyonelik 33 sorudan olusmaktadir. Ikinci bolum, yoneticilerin
catismalarda izledikleri cozum stratejilerini belirlemeye yonelik 22 sorudan olusmaktadir.
Ankete, ilgili bolumlere iliskin acilamalan okuyarak doldumamz ve hicbir soruyu
cevapsiz b1riikmamamzbeklenmektedir.
~ete vereceginiz cevaplar yalmz bilimsel arastirma amaci ile sadece arastirmaci
tarafmdan kullarulacaktir. Bunun disinda hicbir bireye veya kuruma verilmeyecektir. Ankette
elde edile~\?,erilertoplu olarak degerlendirileceginden isim yazmaya gerek yoktur.
"

Gostereceginiz ilgi ve katkilanmz icin simdiden tesekkur eder, saygilanmi sunanm,

%

1"1" 1

BOLUMI
<;ATI~MA TURLERi
Asagidaki ,,9at1~ma ( anlasmazhk, uyusmazhk) turleri ile ilgili sorulara, okulunuzda yasanma
derecelerine gore, en uygun gordugunuz secenegi (X) isareti kullanarak Belirtiniz.
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1 Derslere plansiz giren ogretmenlb'°ri uyanr rrusimz?

()

()

()

()

2 Anlasmazhklar, okulda canhhk kazandrracak
yehlliklerin ve degisimin gerceklestirilmesini
kolaylastmr,; rm?

()

()

()

()

3. Ayhkla odullendirilecek ogretmenleri belirlemede
zorlanrr misnuz?

()

()

()

()

4. Simf o~etmenligi bolumu mezunu olmayan fakat
snuf oletmeni olarak gorev yapan ogretmenler
ne deicecyeterlidir?

()

()

()

()

5. Siruflar ne derece yetersizdir?

()

()

()

()

6 Disiplin sucu isleyen ogrenciye nasil davrarnlacagi
konusunda, yonetici arkadaslanmzla
go~ aynhgi olur mu?

()

()

()

()

7. <;alwaclar, verdiginiz emirlere ne derece
istemeyerek uyar?

()

()

()

()

8. Okulda meydana gelen anlasmazhklar sonucunda,
cahsanlar arasmdaki uyum, birlik ve beraberlik
zarar gorilr mu?

()

()

()

()

9~~mazhk
olusurmu?
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()

()

()
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durumunda sizde stres ve endise
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10.' Brans ogre1menleri, ikinci kademe ogrencilerinin
~
..
basansizhklannda snuf Ogretmenlerini sonunlu
gormesi nedeniyle aralannda tarusirlar rm?

0

0

0 0

11. Bir yonetici olarak siz, ogrencilerin bayram torenine
en iyi sekilde hazrrlanmalanm isterken; Ogretmen,
Ogrencilerin derslerindengeri kalacagi
gerekcesiyle
bu konuya fazla onem vermemesi
J
nedeniyle ogretmenle anlasmazhk
yasar ITIISllllZ?

0

0

0

12 Okulda gore}yapan rehber ogretrnen veya
UZinanl~onerilerinin
uygulanabilirligi
varrm .

0

0

13. Egitim-bi~ yih basmda hangi okulun hangi
mahalledenogrenci ahp almamasi konusunda diger
okul yone~cileriyle go~i.ir musunuz?

0

0

0

0

0

0

0

15. Demekler, vakiflar ve siyasi partiler, okulu
kendi amaclan dogrultusunda yonlendirmeye
.\
cahsmalsarmdirlar?

0

0

0

0

16 Ozursuz veya izinsiz goreve gee gelen ogretrnene
uyan cezasi verir misiniz?

0

0

0

0

17. Mazeret izni isteyen ogretrnenin, smifinm bos
kalacagi gerekcesiyle izin talebini isleme koyup
koymrunakta tereddut eder misiniz?

0

0

0

0

1& Smif ogretrnenleri, sene basmda snnflann
paylasmunda anlasmazhk yasarlar rm?

0

0

0

0

19. Ders arac ve gerec sikmtisi yasanmakta midir?
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()

()
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14. Okul i9in~ anlasmazhklar disandan
fink edilirmi?
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Ok:ulda cahsanlar arasmda meydana gelen
anlasmazhklar sonucunda ok:ulun verimi ve
r
basansi dtiser mi?

()

()

()

ikinci kademede bos gecen derslere giren snuf
ogretmenleri ne derece yeterlidir? _

()

()

()

()

0

0

0

0

23. Ogretmen ',sendikalanrun ok:ulunuzdaki
faaliyetlerini engeller misiniz?

()

()

()

()

24. Anl~ma,zhk durumunda sizde ne derece
ktzgmhf)l~ur?

()

()

()

()

0

0

26. Memuru, yazmasi gereken bir yaziyi zamanmda
1
yazmamasi sonucu uyanr rmsimz?

0

0 0 0

27. Sizin ~,uygulamalanruz
hakkmda, Ogretmen
bir iist makama sikayette bulunur mu?

0

0 0 0

28. Ok:ulda cahsanlar arasmdaki tartismalar, icten
pazarhklan ortadan kaldrrarak daha iyi iliskilerin
kurulmasmda etkili midir?

()

()

29. O~da gcl;ev yapan rehber Ogretmen veya
uzman, sahip olduklan bilgi ve uzmanhk
guclerini, yoneticiler uzerinde ne derece
baski araci olarak kullanmaktadirlar?

0 0 0 0

~

22 Okulunuzun ogretmen ihtiyacmi milli egitim
mudurlugune bildirmenize ragmen, Ogretmen
atam~1 yapilmamasi nedeniyle milli egitim
mudurlugu ile tartisma yasamr mt?

()

~

25. Bir yonetici olarak ogrencilerin daha disiplinli
olmasmqisteiken, Ogretrnen ogrencilerin serbest
davranmalanna miisaade etmesi nedeniyle
ogretme1ij,te anlasmazhk yasar rmsimz?

30. Verdiginiz emirleri cahsanlar yanhs
anlarlar mt?

0

0

0 0
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0

()

0
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31. Su].ff ogretmenleri, brans ogretmenlerinin
ogrencilerin davraruslanmn dUzeltilmesi icin
gayret gostermedikleri, sadece bilgi aktardiklan
dusuncesiyle aralarmda tartisirlar mi?
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32. Okulda cahsanlar, birbirlerinin cahsmalanm
engellermi?

()

~

SJ

33. Diger (Lutfen belirtiniz)
L
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BOLUM II
<;ATI~MANIN (;OZUM STRA TEJiLERi

Bir yonetici olarak okulunuzda meydana gelen catismalann (anlasmazhklann, \ uyusmazhklann)
cozumunde, asagidaki stratejileri ne derece kullandigimzi (X) isaretiyle belirtiniz.
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1. Kotu duruma dusmemek icin cahsanlarla .
anlasmazllklanruzi a91ga vurmamaya caba gosterir
...
?
m1S1ll1Z.

()

()

()

()

2. K~~ikll anlasmaya dayah 9oztimler bulmaktan gurur
duyar rrnsimz?

()

()

()

()

3. ~ynaldan imkanlar olcusunde arnrmayacahsir
rms~?

()

()

()

()

4. Anlasmazhgr sona erdirmek icin karsi tarafa vaatlerde
r+, bulurturrnusunuz?

()

()

()

()

5. ~ · ~mazhklarda, ii9i.incii bir tarafin gorusunden faydalanrr
m1S1ll1Z7

()

()

()

()

6. il~ti~imi artrrarak yanhs anlamalann onune
gecerinisiniz?

()

()

()

()

7. Kendinizden pdi.in verirmisiniz?

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()
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8. Anlasmazhk yasayan taraflara 90k i~ vererek,
birbirleriyle ugrasacak vakit bulmalanru engeller misiniz?

~0
.,

9. Sorunun zamanla cozulecegim dusunerek bekler
misiniz?
10. Kendi goruslerinizi kabul ettirmek icin, ikna
etmeye cahsir misimz?
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C

cu

E
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11. Bir soruna hepinizin beklentilerini karsilayacak
9ozfunler bulmak icin onlarla birlikte cahsmaya caba
gosteFir misiniz?
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13. Anlasmazhk yasadigiruz bireyle, belirlediginiz
ortak bir dusman karsismda birlesirmisiniz?

()

()

()

()

14. Oltiuda surekli sorun cikaran ve okulun havasim
olumsuz yonde e1kileyen Ogretmenin tayininin baska
okula yapilmasi icin caba sarf eder misiniz?

()

()

()

()

~

()

()

¥

u1gun gordiigtintiz karan cikartmak icin

12

yetkinizi kullarur nusiruz?
\
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Anl~gm

15.

nedenlerinin yak onemli
olmadigmi belirterek, ortak konulan
giindeme getirir misiniz?
'

1

0

0

0

0

~r:

16. 11ukhhklan bir tarafa brrakarak daha onemli
amaclar icin isbirligi yapar misnnz?

()

()

()

()

17. Anlasmazhklan cozmek icin oylamaya
~~musunuz?

()

()

()

()

18. lnsan davramslanm olumlu yonde degistirmek
i<;i:n egitim cahsmalanna onem verir misiniz?

()

()

()

()

19.\8gretmenlerle sikca yuz yuze gelmemeye
cahsirrmsnuz?

()

()

()

()

20. Itiraz sistemi gelistirerek uygun olmayan emirlerin
anmda degistirilmesine imkan saglar nusnuz?

()

()

()

()

21. Bir aiil~mazhk durumunda iist amirin karanna
) ~b~vurur musunuz?

()

()

()

()
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22. Diger (Lntfen belirtiniz)
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KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM VE KULTUR BAKANLIGI
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Sn. Hurside Baybora
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Ogretmenler Sitesi
, 'vo-_g
Kermiya - Lefkosa.
"ilkogretim Okullarmda Yasamlan Cansma Tiirleri ve Yonetlcilerfn Izledlkleri
(}~ziim Stratejileri" konulu anket sorulan Talim ve Terbiye Dairesi Miidiirliigi.itarafindan
incelenmis ve uygulanmasmda bir sakmca gorulmemistir.
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Anketi uygulamadan once ilgili okul miidiirliikleri ile temas kurulmasr ve uygulama
~"'tamamlandtktan sonra da anket sonuclanrun Miidiirliigi.imiizeve Talim Terbiye Dairesi
~iidiirliigi.i'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygr ile rica ederim.
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