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ÖN SÖZ

Günümüzde bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişmeler,
ülkeler arasındaki rekabetin artması ve küreselleşme, eğitim faaliyetlerimizde
yeniden yapılanmak, yeni program ve metodlar ile öğretim metodlarını
geliştirip çağımıza uygun eğitimli insan yetiştirmek zorunlu ve kaçınılmaz
kılmaktadır. Özellikle bilişim teknolojisi ile bilim ve teknolojisindeki baş
döndürücü değişme ve gelişmelerin eğitim kurumlarını etkilemesi sonucu,
etkili

okulun

yeni

araştırma alanlarını

doğurdu;

etkililiği

ölçme ve

araştırılmasında yeni bakış açıları ortaya çıkardı.
.Bu gelişmeler ışığında okulların ne derecede etkili olduğunu bilmek ;
yönetici, öğretmen, okul kültürü ve ortamı, öğrenciler ve veliler boyutunda
okulların etkililik durumunu bilmeye bağlıdır. Etkili okullar öğrenmede farklılık
yaratabildiği gibi, öğrenci başarısına da büyük bir etkisi vardır. Ayrıca
toplumun geleceğine yön verdiği için büyük bir önem taşımaktadır.
Bu araştırma, K.K.T.C.'deki Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı
okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarının etkililiğine yönelik görüşlerini
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma bir yıllık yoğun ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya
çıkmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ile okulların etkililiğine önemli
katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.
Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın
problem durumu tartışıldıktan sonra, amaç, önem, sınırlılıklar, sayıltılar ve
sıkça kullanılan bazı kavramlar tanımlanmıştır. İkinci bölümde, araştırma
konusuyla ilgili araştırmalar ve dayandığı kuramsal çerçeve açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde, araştırmanın gerçekleştirilmesinde benimsenen araştırma
modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve uygulama, verilerin çözümü ve
yorumlanması ile süre ve olanaklar yer almıştır. Araştırmada elde edilen
bulgular dördüncü bölümde açıklanmış, bulgulara dayalı olarak ulaşılan
sonuç ve geliştirilen önerileç beşinci bölümde açıklanmıştır.
Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde yardım ve katkıları olan herkese
teşekkürü bir borç bilirim.
III

Öncelikle, yetişmemde büyük katkısı olan ve araştırma sürecinde beni
yönlendiren, yapıcı yaklaşımları ile destekleyen, araştırma raporumu
okuyarak önemli katkılar getiren değerli hocam sayın Yard. Doç. Dr. Hüseyin
Uzunooylu'ya teşekkür ederim.
Etkili okul anketini uyguladığım Lapta Yavuzlar Lisesi, Anafartalar
Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Esentepe Ortaokulu, Bayraktar
Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Şehit
Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi yönetici ve öğretmenlerine,
gösterdikleri yardım ve katkıları için teşekkür ederim.
Yalnız bu araştırma için değil, yaşamdaki her olayda gerekli olan sevgi
ve özveriyi gösteren arkadaşım ve eşim Candan'a, canımdan çok sevdiğim
biricik oğlum Ali'ye, ayrıca aileme teşekkür ederim.

Mehmet FARUK
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Bu araştırmada ortaöğretim okullarının etkili okul özelliklerine ne
derecede sahip oldukları, bu okullardaki öğretmen algıları doğrultusunda
ortaya konmaya çalışılmıştır.
K. K. T. C. Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda görev yapan
öğretmenlerin var olan durum ve uygulamalara ilişkin algılarına dayalı olarak,
sözkorıusu

okullarının ne ölçüde etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırma

verileri, geçerliliği ve güvenirliği yapılan "Etkili Okul Anketi" ile tarama
modeline göre toplanmıştır.
Araştırma bulguları araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ele
alınarak tablolar halinde açıklanarak, yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına
dayalı olarak, öğretmenler okullarının; yönetici, öğretmen, okul kültürü ve
ortamı, öğrenciler ve veliler'boyutunda ne derecede etkili olduğu belirlemiştir.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, en etkili boyut öğretmen boyutudur.
Diğer boyutlar ise etkili olma açısından daha az etkili bulunmuştur.
Araştırma sonunda elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilen
önerilere yer verilmiştir. Ayrıca araştırma raporunun sonunda ekler yer
almıştır.
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In this study the efficiency of secondary education schools is
distinguished with the help of teachers' impression.
The efficiency of schools is studied by the impression of the teachers,
who are working for TRNC General Secondary Education Department, to the
existing situations and applications.
The

date of

research is

obtained

by the "Efficient

School

Questionnaire" which have validity and reliability.
The findings of research are studied and explained with the help of
tables according to the aim of the study.
The efficiency is studied by the data of research made with teachers
as the managers and teachers of their school, the culture and environment of
the school and also the students and their families dimensions. The result of
the study showed that the most efficient factor is teachers at schools. Other
factors are not as efficient as teachers at schools.
As a conclusion, the suggestions are given according to the results of
the research. Also at the end of the study the annex is given.
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GiRİŞ

Ülkeler

arasındaki

rekabetin

artması,

küreselleşme

ve

bilgi

toplumunun yapısının ağırlık kazanması, örgütlerin sürekli olarak kendilerini
yenileme sorununu gündeme getirmiştir.
Çağımızda okullar, bir öğrenme yeri olarak tanımlanmaktadırlar.
Okullardan

beklenen

ise

sözkonusu

öğrenmenin

etkili

bir

biçimde

gerçekleştirilmesidir. Gerekli ortam ve koşullar hazırlandığında bütün okullar,
herkesin beklentilerini karşılayabilecek bir eğitim ve öğrenme hizmeti
üretebiür. Okullardan gerçekleştirmesi beklenen temel amaçlardan biri, önceki
yaşantı ve davranışlarına göre, öğrencilerde bir takım farklılıklar meydana
getirmektir.
Okullardaki eğitimin niteliğini arttırabilmek için yapılan araştırmalar
etkili okul kavramını ortaya koymuştur. Etkili okul çok boyutlu bir kavram
olmakla beraber, araştırmacıların üzerinde birleştiği birtakım ortak özellikler
bulunmaktadır. Bunlar; başarı konusunda yüksek beklenti, okul yöneticisinin
liderlik özellikleri, etkili okul iklimi, okul-aile-çevre işbirliği, örgütsel öğrenmeyi
gerçekleştirmek ya da öğrenen okul olmak, karar sürecine katılım şeklinde
özetlenebilir.
Eğitim ve öğretime ilişkin işlevsel kararların okul düzeyinde alınması,
eğitim teknolojisi kavramının, bilgisayar programları ötesinde düşünülmesi,
okul programları ve takvimlerinde esneklik sağlanması bu yenilikleri işlemek
okulun verimliliğini ve etkililiğini artıracaktır.
Etkili okul ile ilgili ideoloji şu noktalarda betimlenebilir; tüm öğrencilerin
öğreneceklerine inanma, öğretmenlerin tüm öğrencileri öğretebileceklerine
inanma, tüm öğrencilerden yüksek beklentileri olma, yüksek başarı normları
geliştirme ve düşük öğrenci başarısızlığının duygusunu taşıma.
Etkili bir okul projesinin başarısı, katılan öğretim elemanlarının
otonomileri ile Eğitim Bakanlığının talimatları arasında yasal bir karışıma
bağlıdır.Kararlarda esneklik ve bağımsızlık, etkililikte önemlidir; ancak başarı
aynı zamanda bakanlığın anlamlı talimat ve desteği ile gerçekleşebilir.

2

K.K.T.C.'deki okullarrn, etkili okul özelliklerine ne ölçüde sahip
olduğunun bilinmesi, okulları iyileştirme politikasının temelini oluşturabilir.
Başka bir deyişle bu araştırmanın, okulların daha etkili olabilmesi için hangi
noktalar

üzerinde

yoğunlaşılması

beklenmektedir.

"

gerektiği

konusunda

ışık tutacağı
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BÖLÜM I

Bu bölümde problem durumuna, araştırmanın amaç ve önemine yer
verilmiştir.

1.1. Problem Durumu
Okul çok boyutlu bir kavramdır. Ülkenin gelişimi, ilerlemesi, kalkınması
ile doğrudan ilişkilidir.Toplumun eğitim kavramı ve hizmeti ile özdeşleştirdiği
kurum, okuldur (Açıkalın, 1995;2).
Okul çevredeki bütün formal ve informal örgütlerin ya yön verdiği,
yahut etkilediği bir örgüttür. Çevrenin tüm eğitim problem ve görevlerine
katılmayan okulun, başarılı olduğu söylenemez. Okulun amaçları, bu
örgütlerin çoğundan uzun sürelidir. Fakat okul bunlar için insan kaynakları
hazırlayan bir örgüttür (Bursalıoğlu, 1979;5).
Okulun amaçları eğitimin amaçlarına paraleldir. Ulusların genel eğitim
amaçları olduğu gibi okulların da kendi yapılarına göre amaçları vardır.
K.K.T.C. Milli Eğitim Sistemi içerisinde yer alan ortaöğretimin amaç
ve görevleri, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak şunlardır:
ı.

•

Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi

sağlamak ve korumak;
•

Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür

vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm
yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak;
•

Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli

programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yüksek
öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime veya toplumsal yaşama
ve iş alanlarına hazırlamak (17/1986 K.K.T.C. Milli Eğitim Yasası).
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Okul, bu amaçlara varabilmek için öğretim ve eğitim metodlarından, okul
içinde yaratılıp yaşatılacak iş, çalışma, temizlik ve doğruluk havasından, milli
hayatımızın okulun iç hayatına ulaştıracak olaylarıyla, değerlerinden ve
telkinlerinden yararlanır. K.K.T.C. eğitim örgütlerinde yapılacak her türlü
değişikliğin temel amacı, daha iyi, daha nitelikli ve daha etkili eğitim içindir.

Bu amaçların önemi doğrultusunda düşündüğümüzde,

bir ülkenin

sosyso-ekonomik düzeyinin yükselmesi, o ülkenin eğitiminin niteliğine
bağlıdır.Bu bağlamda eğitimin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Gelecekleri için
ülkelerin, nitelikli eğitim vermeye gereksinimleri vardır. Eğitim-öğretim
kademelerinin amaçlarını,

ne derecede gerçekleştirebildiği

ise

uzun

dönemler sonucunda toplumdaki düzen ve düzeye göre ortaya çıkmaktadır.
Başka bir anlatımla, eğitim uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Okulun ve eğitimin
temel amacı, öğrencide öngörülen yönde bir farklılaşma ve davranış
değişikliği

oluşturmaktır.

Eğitimin

ikinci

basamağı

olan

öğrencilerin temel davranış özelliklerini kazanmalarında

ortaöğretim,
son derece

önemlidir. Bu nedenle, K.K.T.C. Eğitim Sistemindeki okulların etkili okul
özelliklerine ne derece sahip olduklarının araştırılması anlamlı bulunabilir.

••
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1.2. Araştırmanın Amaçları

Bu araştırmanın temel amacı, ortaöğretim düzeyindeki okulların, etkili
okul özelliklerine sahip olma düzeylerini belirlemektir.
Belirlenen bu temel amaca dayalı olarak, aşağıdaki sorulara yanıt
aranmaktadır.

1. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin özellikleri nasıldır?
2. Etkili okulun bir boyutu olan "okul yöneticisi"ne ilişkin olarak,
göstermeleri gereken davranışların gerçekleşme düzeyi konusunda
öğretmenlerin algıları nasıldır?
3. Etkili okulun bir boyutu olan "öğretmen"e ilişkin olarak, göstermeleri
gereken davranışların gerçekleşme düzeyi konusunda öğretmenlerin
ve okul yöneticilerinin algıları nasıldır?
4. Etkili okulun bir boyutu olan "öğrenciler"e ilişkin olarak, göstermeleri
gereken davranışların gerçekleşme düzeyi konusunda öğretmenlerin
ve okul yöneticilerinin algıları nasıldır?
5. Etkili okulun bir boyutu olan "okul kültürü ve ortamına" ilişkin olarak,
olması

gereken

özelliklerin

gerçekleşme

düzeyi

konusunda

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin algıları nasıldır?
6. Etkili okulun bir boyutu olan "okul çevresi ve veliler"e ilişkin olarak,
••

göstermeleri gereken davranışların gerçekleşme düzeyi konusunda
öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin algıları nasıldır?

1.3. Araştırmanın Önemi

Bu

araştırma, K.K.T.C.'de ortaöğretim kademesinde etkili okul

konusunda yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olması nedeniyle önemli
görülebilir.
yöneticilerin

Bu araştırma sonucunda ulaşılacak bulgular öğretmen ve
yetiştirilmesi,

atanması

ve

yükselmesi

politikalarının
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oluşturulmasında ilgililere yol gösterebilir. Ayrıca, gelecekte bu okul
kademelerine ilişkin iyileştirme çabalarına hangi boyutlarda ağırlık verilmesi
gerektiği noktasına ışık tutabilir. Okul yöneticiferinin ve öğretmenlerin
okullarda nasıl daha başarılı olabileceklerine de yol gösterebilir. Ayrıca bu
araştırma, etkili okul konusunda çalışma yapacak olan araştırmacılara da
kaynak olacaktır.

1.4. Sınırlılıklar

1. Araştırma, 2003-2004 eğitim - öğretim yılında K.K.T.C. Milli E:ğitim ve
Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı Girne ve Lefkoşa
Bölgesi Ortaöğretim Kurumları ile sınırlıdır.
2. Araştırma, bulguları, etkili okulun boyutlarının gerçekleşme düzeyini
belirlemek amacıyla okul yöneticilerine ve öğretmenlere uygulanmak
üzere geliştirilmiş olan anket formlarına verdikleri yanıtlarla sınırlıdır.
3. Araştırma, bu ortaöğretim okullarında görevli okul yöneticileri ve
öğretmenleri ile sınırlıdır.

1.5. Sayıltılar

1.

Etkili okulun boyutlarının gerçekleşme düzeyi; öğretmen ve okul
yöneticilerinin bu konuyla ilişkin görüş ve eğilimleriyle doğrudan
ilişkilidir.

2. Araştırmaya katılan okul yöneticisi ve öğretmenler, anket formlarını
yanıtlarken içten ve yansız davranmışlardır.
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1.6. Tanımlar

Deney Grubu: Etkili okul ve okul geliştirme anketini yapan denek grubu.
Etkililik: Örgütün amaçlarına ulaşma derecesidir.

Fırsat eşitliği: Toplum bireylerine, eğitim görmede fırsat ve olanak eşitliğinin
sağlanmasıdır.

Formal eğitim: Belirli kalıplar içerisinde yapılan eğitimdir.

Informal eğitim: Okulun kültürel yapısı, değerler dünyası, tutum ve algıları,
okuldaki karmaşık ilişkiler, kişilerarası ve psikolojik ilişkilerin tümünü
kapsayan eğitimdir.

Okul geliştirme: Öğretim - öğrenme sürecinin değişimi ve I ya da okulu
daha etkili kılmak yoluyla bir ya da daha çok okulda son amaç olarak
eğitimsel amaçları başarmak için içsel koşulların yaratılması

olarak

tanımlanabilir.

Ortaöğretim: Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az altı yıl süreli eğitimin
!l

tümünü kapsar.ilköğretimi tamamlayan her öğrenci, orta öğretime devam
etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, istek ve

yetenekleri ölçüsünde

yararlanma hakkına sahiptir.

Örgütsel kuram: Örgütlerin gelişme, yapı ve performansının analizine imkan
veren betimsel ve açıklayıcı bir çerçevenin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Rasyonel karar: örgütsel etkililiğin belirlenebilmesi için bu amaçların açık,
kesin ve ölçülebilir nitelikte olması rasyonel kararları oluşturur.
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BÖLÜM II

ETKİLİ OKUL İLE İLGİLİ KURAMSAL ÇERÇEVE

2.-1. Kuramsal Çerçeve
Bu araştırmanın kuramsal çerçevesi; eğitimin tanımı, okullardaki
eğitim, örgütsel etkililikle ilgili yaklaşımlar, etkili okul ile ilgili çalışmalar ve
etkili okulun boyutları ile açıklanmıştır.
2.1.1. Eğitimin Tanımı
Sürekli gelişme içinde olan uluslar iş, yönetim ve eğitim kurumlarında
mükemmeli aramaya yönelmek zorunda kalmışlardır. Teknolojinin hızla
ilerlemesi toplumları yenileşmeye itmektedir. Bu yenileşme çabaları içinde de
"eğitim" birinci sırada yerini almaktadır. Toplumdaki değişim ve yenileşmeler
eğitim kurumlarını doğrudan etkilemektedir. Eğitim kurumlarının işlevlerini
yerine getirebilmeleri için toplumun beklentilerini göz ardı etmemelidir.
"Çevredeki değişim ve yenileşmeler" eğitim kurumlarını hem çıktıları
(öğrenci), hem de aldığı girdilerin (öğretmen, öğrenci, aileler, toplum, iş
dünyası

vb.

)

beklentilerine

cevap

vermek

açısından

iki

yönlü

etkilemektedir.Bu beklentilere cevap vermek amacıyla Türkiye Eğitim Sistemi
çeşitli

arayışlara

girmiştir.

1980'1erden beri yenileşme girişimlerinde

bulunulmuş, fakat istenilen başarıya ulaşılamamış, bu nedenle denenen
yenileşme hareketlerinden geriye dönülmüştür (Ôzdemir, 2000;2).
Son yıllarda artık geleneksel yapılar terk edilmeye, değişime ayak
uydurabilecek çağdaş yapılanmalara yönelinmiştir. Eğitim kurumlarında da
böyle olmaktadır. Avrupa ülkelerinin, eğitim yapıları ve eğitim yöntemlerini
standartlaştırma ve eğitimde kaliteyi yakalama gibi yenileşmeye yönelik
hareketliliği hedeflemeleri, Avrupa ülkeleri arasına girmeye çalışan Türkiye'yi
de eğitim sisteminde yenileşmeye mecbur bırakmıştır. Eğitim örgütlerinde
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değişimin düzenli ve planlı olarak belli hedeflere göre yapılması sürekli
gelişme ile paralellik oluşturmaktadır. Öğrencilerin yalnız okulda değil hayat
boyu gösterecekleri başarı, okulda temellendiği için hiçbir zaman bitmeyecek
önemli bir süreç olarak düşünülebilir (Ünal, 2002;2).
Eğitim, insanın çevresinde olan değişmeleri karşılayabilecek biçimde
insana

yeni

davranışlar

kazandırmakla

yükümlüdür.

Eğitimin

bu

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi hızla değişen çevreye ayak uyduracak
niteliğe erişmesi ile mümkündür (Başaran, 1975;1 O).
Eğitim en genel tanımıyla, bireyin doğumdan ölümüne dek süren bir
süreçtir. Eğitimin en genel amacı ise, bireyin potansiyelini ortaya çıkarmak ve
topluma yararlı hale getirmektir. Bireyin yaşamı boyunca süren eğitiminin bir
kısmı, okulda ya da sınıf ortamında planlı ve programlı bir biçimde
yürütülmektedir. Bu kesite "öğretim" denmektedir.

Okullarda yapılan eğitimin toplum yaşamına yansıtılmasıyla ilgili olarak
K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Sn. Doç. Dr. Mehmet Altınay eğitim
stratejileri temel yaklaşımında okul için şu açıklamayı yapmıştır.
Okul; "öğrencileri hoşgörülü, sorumlu yurttaş, ahlaklı ve dürüst, doğaya
ve çevreye saygılı,

okumayı seven, akılcı, bilinçli, yapıcı, yaratıcı,

iyimser, coşkulu, sorgulayan, araştıran, kendini yenileyen, çevresi ile iyi
ve olumlu iletişim kurabilen, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen,
liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın,

••

yeteneklerinin farkında olan, kendisi ve çevresiyle barışık, sevgi dolu
bireyler olarak yetiştirir" (Altınay; 21.Yüzyıla Girerken Eğitim Stratejileri
Planı, Mayıs 1999).

K.K.T.C.'de yapılan eğitim ve öğretimin toplumumuz için ne derece
önemli olduğu konusunda K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Sn.
llkay Kamil 24 Kasım 2003'de Öğretmenler Günü münasebetiyle
açıklamayı yapmıştır:

şu
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"Eğitim ve öğretim dünya uluslarının bugünkü yapılarına kavuşmalarında
büyük paya sahip olan önernf kavramlardır. Bir toplumdaki problemleri
görebilmek, onları çözüme ulaştırmak, toplumu zamanın gereklerine göre
iJerletebilmek için eğitim gereklidir"

(Kamil; 24 Kasım 2003 Öğretmenler

Günü Bildirisi).

Bilginin toplum yaşamına yansıtılmasıyla ilgilf olarak Almanya Federal
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Herzog 1997'de görüşlerini şöyle açıklamıştır.
"Bugün herkesin bildiği bir gerçek vardır. Ham madde fakiri ülkemizde
(Almanya) en değerli kaynağımız bilgidir. Bilgiye ise ancak eğitim ile
ulaşabiliriz. En yüksek yaşam standartlarını, en iyi sosyal sistemi ve en
kapsamlı çevre koruma önlemlerini yaşatmak ve korumak isteyen bir ülke, en
iyi eğitim sistemine sahip olmak zorundadır" (Do!)an, 2000; Uzunboylu, 2002).

Eğitim Yönetiminin Kuramları ve Türkiye'deki Uygulamaları Kitabında
Doç Dr. Kaya, Dwight Waldo'nun şu ifadelerine yer vermiştir;
"Eğitimle aktif olarak ilgilenmemek hepimiz için anlamsız ve tehlikelidir. Eğer
yaşamak, mutlu olmak ve köklü ulusal sorunları çözmek zorunda isek eğitim
alanına yönetim kuramıyla akıllı ve etkili katkılarda bulunmalıyız (Kaya,
1979;92).

"

2.1.2. Okulda Eğitim
Okullar, bireysel inanç ve değerlerin, örgütsel değerlerle uyumlu
olmasını sağlamak için bireylerin davranışlarını sistemli olarak biçimlendirir.

su- bağlamda

okullar, eğitim sisteminin genel, özel amaçları ve temel ilkeleri

doğrultusunda, öğrenciye istendik bilgi, beceri ve davranışların bilimsel
yöntemlerle kazandırıldığı

örgütlerdir. Okullar sayesinde genel çevreden
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gelen iyi etki ve oluşumları güçlendirilir; olumsuz etki ve oluşumlar engellenir
ya da en aza indirilir.
Okullar, hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yaşama
alanlarıdır. Okul yaşamındaki niteliğin artırılmasının "sağlıklı bir okul" ile
mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. Sağlıklı bir okul; kurum açısından
bakıldığında her şeyden önce çevresiyle iyi ilişkiler içinde olan, bu çevre
tarafından meşrulaştırılan ve bu çevreden destek alan okuldur. Yönetim
boyutundan incelendiğinde ise sağlıklı; okula kaynak sağlayan, bu kaynakları
dağıtan, okulun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için çalışanlarına yön veren
ve rehberlik edebilen bir okul müdürüne ihtiyaç duymaktadır. Öğretmen
açısından

bakıldığında,

öğrenme ve öğretmenin en verimli

şekilde

yürütüldüğü bir duruma göndermede bulunulur. Başka bir ifadeyle, akademik
başarının ön plana çıktığı, öğrenmenin her şeyden önce geldiği bir anlayışın
egemen

olduğu

bir

ortam

anlamına

gelmektedir

(http://İlköğretim

online.org.tr/vol1sayı2/v01s02kınc1.htm).
Okul çok amaçlı bir örgüttür. En önemli ve açık özelliği, üzerinde
çalıştığı ham maddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan oluşudur.
Gerçekten sosyal bir sistem olarak kurulması ve çalışması gereken

okul

ortamında, davranış bilimleri ve insan ilişkilerinin yeri bu bakımdan büyük
önem taşır (Bursalıoğlu, 1979;50).
1'

Toplumun, devletin ve genelde tüm insanlığın yaşam damarını
oluşturan okulun geçmişi, insanlık tarihine kadar yol almaktadır. Çoğu zaman
belli zümrelerin eğitiminde kullanılan okul sistemi, siyasi arenanın demokrasi
zemininde yer bulmasıyla olabildiğince kitlelerin hepsine ulaştırılmaya
çalışılmıştır.

Uysal

( 1978)

eğitimin

dünyadaki

gelişimini

incelediği

araştırmasında, eğitimin, belirli bir kesime sunulan ve seçkin insan yetiştirmeyi
amaçlayan bir hizmet olarak geliştiğinin görüldüğünü belirtmiştir (Uysal,
1978;131).
Okul, hem toplumsal istikrarın korunmasında hem de toplumda kültürel,
teknolojik değişikliklerin gerçekleşmesinde rol oynar. Toplumun kültürünü,
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düzenini yetişmekte olan nesile aktarmak okulun görevi olduğu gibi,
ülkemizde ve dünyadaki toplumsal,

kültürel,

teknolojik ve ekonomik

gelişmeleri yakından izleyip benimseterek ve yetişmekte olan nesile aktararak
toplumun

ilerlemesine

katkıda

bulunmak

da

görevidir

(http:54ahmetturk.sıtemynet.com/sakarya/ıd55.htm).
Okulun sosyal görevi, çocuğu sosyalleştirmek yani kültürü ve toplum
değerlerini aşılamak; ekonomik görevi nitelikli insan gücü yetiştirmek; politik
görevi ise iyi vatandaş yetiştirmektir (Bursalıoğlu, 1994;35).
Okul toplum içinde oluşan sınıflar arasında iletişimi kolaylaştırabilir;
birleştirici, eşitleştirici ve yenilikçi işlevlerini geliştirerek toplumu yönlendirebilir,
fırsat eşitliğini sağlayabilir. Yapılan araştırmalar, her okulun kendine özgü bir
kişiliğinin ve ikliminin olduğunu göstermektedir.
Okullar bir yaşama alanı olarak tanımlandığında; bu yaşama alanındaki
kişiler arası ilişkilerin niteliğinin okulun genel atmosferini oluşturmada temel
etmen olduğu söylenebilir (Turan, 1998).
Her ne kadar 1960'1ı yıllarda Coleman ve arkadaşları (1966) ve diğer
bazı araştırmacılar, okulların öğrenciler üzerinde fazla bir etki ve farklılık
meydana getirmediğini ileri sürmüşlerse de izleyen yıllarda okullar üzerinde
yapılan çok sayıda araştırmanın sonuçlarına göre, okulun öğrenciler

ve

onların öğrenme yaşantıları üzerinde bir takım etkileri olduğu görülmüştür.
Yani okullar, öğrencilerin gelişimlerini çeşitli yönlerden etkilemektedir. Okul
yaşamında gözlenebilir

••

birtakım değişiklik ve iyileştirmeler de okulun

sonuçlarına ve bu bağlamda öğrencilere yansımaktadır. Buna göre okullarla
ilgili olarak politika belirleyicilere ve uygulamacılara düşen temel görev,
okulları iyileştirmek, kısaca etkili kılmak için planlar hazırlamak ve uygulamak,
özelde ise bilhassa etkisiz olan okulları daha etkili hale getirmek için
çalışmalar yapmak olarak görülmektedir (Şişman, 2002;28).
Okul;

yöneticiler,

öğretmenler,

öğrenciler

ve

eğitici

olmayan

personelden oluşur. Okullar, eğitimin verildiği yerdir. Bu nedenle okul
yöneticiliğini herhangi bir yöneticilikten ayıran etkenler vardır. Burada
yapılacak işler, eğitimden soyutlanarak yapılamaz. Her işin öğrenci
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açısından, onun niteliği, iyiliği için düşünülmesi gerekir.Çünkü okulların
varolmasının nedeni öğrencinin bizzat kendisidir (Binbaşıoğlu, 1975;145).
Etkililik, beklenen bir etkiyi meydana getirme yeteneği, çıktılar, çok
belirli ve olgusal sonuçlar gibi anlamları karşılar. Genel olarak yaklaşıldığında
etkililik, okulun beklenen bir etkiyi meydana getirebilme yeteneği olarak
tanımfanmaktadır. Bu açıdan herhangi bir okul, bir grubun beklediği etkileri
meydana getirebildiği ölçüde etkili olarak görülmektedir (Şişman, 2002;1).
Etkili okul konusuyla ilgili çalışmalar, okulların başarılı ve daha az
başarılı okullar biçiminde sınıflandırılabileceğini, bu başarılı ve daha az
başarılı okulları birbirinden ayıran belirgin bazı özellikferi belirlemeyi
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, başarılı, iyi okullar olarak nitelendirilen,
çeşitli okullarda yapılan araştırmalar sonucunda bazı ortak özellikler
bulunmuştur.

Okulun

etkili

olabilmesi

için

bu

özellikleri

taşıması

beklenmektedir.

2.1.3. Örgütsel Etkililiğin Ölçülmesiyle İlgili Yaklaşımlar

Örgütsel

etkililiğin

ölçümü

konusunda

araştırmacılar

arasında

uzlaşılmış bir yöntem yoktur. Etkili okul konusunda yapılan araştırmaların bir
••

kısmında yaygın olarak kullanılan üç kuramsal yaklaşım vardır. Bunlar, amaç
yaklaşımı, sistem yaklaşımı ve ekolojik yaklaşımdır.

2.1.3.1. Amaç Yaklaşımı

Model (Katz ve Kahn 1978; Chenk 1996;28) etkililiğin geleneksel
yaklaşımını gösterir. Bir örgüt amaçlarını başardığı ölçüde etkilidir. Modelin
iki temel varsayımı şunlardır;
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1.Örgütte rasyonel karar alacaklara spesifik amaçlar kümesi yöl
gösterir.
2.Bu amaçlar yeterli sayıda, yeterince anlaşılır ve ilgililerce katılım
içinde tanımlanabilir. Modelin katkısı, okul planında kapsanan amaçların
tiplerine bağlıdır. Kapsam çoğunca yetersizdir ya da ihmal edilir (Balcı,
2001;5).
Amaç yaklaşımına göre örgütsel etkililiğin belirlenebilmesi için bu
amaçların açık, kesin ve ölçülebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bazı
örgütlerde çıktıları ölçmek kolay, bazılarında ise zordur. örneğin bir örgüt
olarak okullarda, amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek oldukça zordur
(Şişman, 1996;16).

2.1.3.2. Sistem Kaynak - Girdi Yaklaşımı

Bu model, amaç modeline alternatif olarak 1950'1erde geliştirilmiş,
1960 ve 1970'1i yıllarda oldukça ilgi görmüştür. Sistem yaklaşımı, amaçlar ya
da sonuçlardan çok söz konusu amaç ya da sonuçlara ulaşmada kullanılan
araçlar ya da kaynaklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu modele göre
örgütsel etkililiği ölçme çalışmaları, amaçların gelişmesinde etkili olduğu
1'

kabul edilen örgüt içi ve örgüt dışı çevre ile ilgili ögelerin birbiri ile ilişkileri
üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla model, kısaca örgüt ve çevre arasındaki
etkileşim üzerinde yoğunlaşmaktadır (Şişman, 2002;9).
Sistem kaynak-girdi modeline göre istekler sayısız, karmaşık ve
dinamiktir; bu nedenle uygun spesifik amaclar tanımlamak mümkün değildir.
Oysa örgütün asıl ilgisi yaşamak ve büyümektir. Bu görüş açısı, örgütün
kendisi için gerekli kaynakları çevresinden sağlayabilmesi ve rekabet
edebilmesi yeteneğine dikkati çeker. Böylece bir örgütün etkililiği örgütün
içsel tutarlılığının sürdürülmesini, kaynakları kullanmadaki etkinliğini, uyum
mekanizmalarının başarısını özellikle de az olan kaynaklar için öteki
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örgütlerle rekabet edebilme yeterliliğinin saptanmasını gerekli kılar (Balcı,
2001;5).

2.1.3.3. Ekolojik Yaklaşım

Amaç ve sistem yaklaşımlarının örgütsel etkililiği açıklamada görülen
yetersizlikler ve sınırlılıklar nedeniyle, 1970'1i yılların sonundan itibaren bu iki
yaklaşımın

sentezine dayalı

modeller de oluşturulmaya çalışılmıştır.

Geliştirilen bu yaklaşımlardan biri de çevresel yaklaşım (ekolojik yaklaşım) ya
da stratejik birimler yaklaşımı biçiminde anılmaktadır. Modele göre, bir
örgütün amaçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesinden önce yapılması
gereken,

söz

sorgulanmasıdır.

konusu

amaçların

Buna

göre

uygun

sadece

amaçlar
amaçlara

olup

olmadığının

ulaşmak

yeterli

görülmemekte, bunların uygun ve doğru amaçlar olması da gerekli
görülmektedir.Bu yaklaşıma göre örgütsel etkililik, örgütün organik olarak
bağlı bulunduğu iç ve dış baskı gruplarının beklentilerini tatmin etme düzeyi,
biçiminde tanımlanmaktadır (Şişman, 2002;10).
••

2.1.4. Etkili Okul İle ilgiJi TemeJ ÇaJışmalar

Okulların başarı konusunda gösterdikleri farklılıklar, etkili okul
araştırmalarının ilk basabağını oluşturmuştur.
Etkili okul çalışmaları, Amerika Birleşik Devletlerinde 1960'1ara kadar
dayanmaktadır. James Coleman ve arkadaşları 1966 yılında ilk etkili okul
araştırmasını yapmışlardır. 1980 yılından itibaren de bu alanda araştırmalar
yoğunlaşmıştır.
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Etkili okul dendiğinde akla gelebilecek en önemli nokta, başarı
konusunda yüksek beklentilerdir. Bir örgüt olarak okulu, yorumladığımızda
her alanda yüksek beklenti şeklinde açıklayabiliriz.
Etkili okul özellikleri Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda
şu temel noktalarda birleşmiştir.
•

Okullar; bütün çocuklara, ailelerine ve geçmiş yaşantılarındaki alt
yapılarına

bakılmadan,

nitelikli

eğitim

verebilecek

kapasiteye

sahiptirler.
•

Etkili okulla, şu boyutlarda kavramlaştırılmaktadır; liderlik, okul iklimi,
yüksek beklentiler, eğitime önem verme, başarıyı ödüllendirme,
personelin birbirine bağlılığı.

•

Her okul kendini geliştirebilir, nitelikli öğretim ve öğrenmeyi takım
ruhuyla yakalayıp, bir bütün halinde esas içerik üzerinde odaklanabilir
(American Association of School Administrators; Girmen, Yüksek
Lisans Tezi, 2001;7).

2.1.4.1. Etkili Okul Araştırmatannın Başlaması ve Günümüze
Gelişi
!>

Etkili okulla ilgili araştırmalar şu dönemlerde incelenebilir:

2.1.4.1.1. 1970 Öncesinin ilişkisel Araştırmaları
Bu dönem, 1960'1arın başından 1970'1ere kadar sürer. Bu dönemdeki
çalışmalar, "büyük örneklemli ilişkisel(korelasyonel) araştırmalar" olarak
nitelenebilir.
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İlişkisel türdeki etkili okul araştırmalarının liderliğini Roland Edmonds
yapmıştır. Edmonds etkili okulu, öğretim yönünden "güçlü ve zayıf
öğrencilerin temel becerileri kazanmasını sağlayan okul" olarak tanımlar.
Edmonds temelde etkili okulun şu özellikleri gösterdiğini ortaya koymuştur:
•

Güçlü yönetimsel liderlik

•

Doyurucu öğrenci başarısının beklenmesi

•

Düzenli, ancak baskıcı olmayan bir okul iklimine sahip bulunma

•

Öğrencilerin temel okul becerilerini kazanmalarına ağırlık verme

•

Öğrenci gelişiminin sürekli yönetildiği bir sistem olması

•

Okulun kaynaklarının temel öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesine
yöneltilmesi.

2.1.4.1.2. 1970 Sonrasının Bireysel Okul Araştırmaları

1970'1erde Weber'in öncülüğünde bir akım gelişmiştir. Bu akımın
taraftarları etkili okulu örnek olay ve benzeri bazı çalışmalarla araştırdılar. Bu
dönemdeki araştırmalar "süreç araştırmaları" olarak nitelendirildiler.
Rand yaptığı çalışmada "okuldaki öğrencinin öğrenmesini etkileyen
başlıca kaynaklar, süreçler ve örgütsel düzenlemeler nelerdir?" sorusuna
••

yanıt

aramıştır.

Öğrencinin

öğrenmesiyle

ilgili

girdi,

çıktı,

süreç

araştırmalarının ve tecrübeye dayalı araştırmaların taranmasını içermiştir.
Etkili okul araştırmaları, öğrenmede bir fark yaratılamayacağını ortaya
koyamadı; ancak nelerin fark yapabileceği konusunda pek bir araştırma
yapılmadığını ortaya koydu.
Diğer yandan Coleman Raporu okulların, öğrencilerin çoğu için bir
farklılık yapamayacağını.ancak azınlık ve dezavantajlı öğrenciler için biraz
geliştirme yapabileceğini ortaya koydu. Bu rapor ayrıca öğrenci başarısındaki
farklılıkları öğretmenlerin niteliğine, öğrencinin eğitimsel özgeçmişine, onun
dilek düzeyine ve öğretim imkanlarına bağlamıştır.
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1970'1erden sonra Richard Murana nicelik etkili okul araştırmalarını
güncelleştirdi. Murane okul kaynakları ile eğitimin niteliği ilişkisine ağırlık
veren yöntemsel gelişmelerin son araştırmalarda yer aldığını tartıştı.Son
araştırmalar analiz ünitesi olarak bireysel çocuğu alıyor, etkililik ölçütü olarak
da başarı yerine süreci kullanıyordu. Murana temel kaynakların öğretmenler
ve öğrenciler olduklarını gösterdi. Ote yandan sanıldığının aksine fiziksel
imkanlar, sınıf büyüklüğü, program ve öğretim stratejileri ikincil kaynaklar
olarak saptandı.
Etkili okul araştırmalarında diğer bir öncü ise George Weber'dir. 1971
yılında dört ilköğretim okulunda araştırma yapmıştır. Bu okulları seçme
nedeni ise daha başarılı eğitim vermeleridir. Weber, bu dört okulun bazı ortak
özelliklere sahip olduklarını görmüştür:
•

liderlik

•

Öğrencilerden yüksek beklentiler

•

Güvenilir ve sakin bir ortama sahip olmaları,

•

Okuma becerilerini kazandırmaya önem verme,

•

Öğrenci gelişimini sık sık ve yakından izleme.

Weber'in araştırma sonuçları, Ronald Edmond'un ilgisini çeker, daha
sonraları da etkili okulun lideri konumuna gelir.
Edmond (1979) yaptığı bir araştırma ile 20 okulda öğrenim gören 2500
••

öğrencinin okuma ve matematik başarısını analiz etmiştir. Ortalamaların
üzerindeki okul başarısını belirledikten sonra, araştırmacı okullar arasındaki
farklılıkların

ailelerin

sosyo-ekonomik

yapısından

değil,

okulların

özelliklerinden kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Bu araştırma, ortalamanın
üzerinde başarılı olan okulların yöneticilerinin, ayni zamanda öğretim
konularında

etkili

liderlik

geliştirdiklerini,

öğretmen

ve

öğrencilerden

beklentilerini açıkça ortaya koyduklarını ve onlara ilettiklerini, öğretim
programının başarısı için
koymuştur.

bir yönetim

sistemi geliştirdiklerini ortaya
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Etkili okulun temel göstergeleri olarak

ayrıca aşağıdaki bulgulara

ulaşmıştır:
•

Etkili liderlik

•

Etkili iklim

•

Öğrencilere temel becerileri kazandırma yanında, okul aktivitelerine
önem verme.

•

Öğrenci başarısını, gelişimini düzenli aralıklarla test etme ve
geliştirme.

2.1.4.1.3 1985'e Kadar Etkili Okul Araştırmaları

Coleman sonrası 1985'e dek büyük ölçekli üç süreç- çıktı okul etkileri
çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan ikisi ABD'de biri ise Birleşik Krallık
(UK)'tadır. ABD'de; Brookıver ve meslekdaşları Michigan'da, Teddie ve
meslektaşları

Louisiona'da yapılmıştır. Bu iki araştırmada da öğrenci,

öğretmen ve yönetici tutum ve verileri ile öğrenci başarısı puanları, 70'den
fazla okulda araştırılmıştır. UK'de ise Rutter ve meslektaşları 14 ortadereceli
okul üzerinde sonuçları rapor etmiştir. Bu üç araştırmada, öğrencilerin
sosyo-ekonomik değişkenlerini, özgeçmişlerini kontrol ederek bazı okulların
1'

diğerlerine göre tutarlı olarak daha büyük başarı kazançları ve diğer arzu
edilen çıktılar sağladıkları bulunmuştur. Bu üç araştırma, daha çok etkili
okulların karakteristiklerinin, daha zengin ailelerdeki öğrencilere daha çok
hizmet verebileceğini göstermiştir.
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2.1.4.1.4 1985 Sonrası Etkili Okul Araştırmaları
1985 sonrası okul etkileri araştırmalarından Louisiana Okul Etkililiği
Araştırması öğretmen ve okul etkileri araştırma temeline dayanmaktadır. Bu
araştırmada daha çok, etkili okulların nasıl yaratılacağına ilişkin bilgiler
verilmekte, uzun dönemli hedefi ise daha fazla etkili okul süreçlerini
tanımlayan, okulların nasıl gelişeceğini izah eden ve geliştirmeyi kolaylaştıran
bir model sağlamaktır (Balcı, 2001;19).

2.1.4.1.5 1990 ve Sonrası Etkili Okul Araştırmaları
1990'1arda eğitimsel değişme, öncesinden farklı olarak dışsal olarak
üretilmektedir; okulun iç örgütü buna uyum

göstermek durumundadır.

Böylece okul geliştirme, okul içi bir harekettir ve okula dayalı girişimler okul
dışı üretilen değişmeye takipte yetersiz kalmaktadır. Böyle bir programın
dayandığı temel ilkeler şöyledir:
•

Bilgi temelli etkili okul literatürü yanında uygulayıcı temelli literatüre
dayalıdır. Bu haliyle program, kuram ve uygulamayı birleştirmiştir.

•

Bireysel öğretmenin motivasyonuna bağlıdır.

•

Okulun dışında üniversite içinde yerleştirilmiştir.

•

Okul süreçleri bakımından yukarıdan aşağıya ilişkiler öngörmekte,

~

.

ancak aksi yöndeki ilişkileri de gözetmektedir.
•

Problem çözücü gelişmeleri hazırlama amacındadır.

Katılanların davranışları yanında diğerlerinin davranışlarını değiştirmek
için oryantasyonu davranışsaldır (Balcı, 2001;58).
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2.1.5. Etkili Okulun Boyutları

Etkili okulla ilgili olarak literatürde sıralanan bazı özellikler, birtakım
boyutlar altında toplanmaktadır. Bu araştırmada etkili okulla ilgili boyutlar;
okul yöneticisi, öğretmen, okul kültürü ve ortamı, öğrenci, okul çevresi ve
veliler olmak üzere beş boyutta ele alınmıştır.

2.1.5.1. Etkili Okulda Yönetici Boyutı.ı

Hemen hemen tüm etkili okul araştırmalarına göre okul yöneticisi, okutun
etkililiğinde anahtar bir rol oynar (Balcı, 2001;113).
Eğitim yöneticisi, bir eğitim örgütünün başı olarak, örgüt yasalarının,
genel eğitim politikalarının, kalkınma planlarının ve çağdaş eğitim anlayışının
beklentileri doğrultusunda örgütünü başarıyla amacına ulaştırmak göreviyle
yükümlü olup, bunun için yetkiye, yardımcılara ve öteki olanaklara sahiptir
(Kaya, 1979;95).
••

Bir örgütün etkili olmasında temel öge, örgütün etkili yönetilmesidir. Etkili
yönetimde birinci derecede sorumluluk yöneticilerindir. Yöneticiler, hangi
yolla yönetici olursa olsun, yönetimde yeterli olmalıdır. Yönetim yeterliliği,
yönetim kavram ve kuramlarında, yönetim teknolojisinde ve insan ilişkilerinde
bilgili, becerili olmayı ve olumlu tutum göstermeyi gerektirir (Aytekin, Kıbrıs
Gazetesi;8).
Bir okulda yönetici,

okulunu

amaçlarına

uygun olarak

yaşatmak

zorundadır. Okulun başarısı ve sürekliliği, saptanan amaçlara ulaşma
derecesine bağlıdır.
Etkili okulların yöneticilerinin, etkili olmayan okulların yöneticilerinden
farklı birtakım liderlik özelliklerine veya davranışlarına sahip oldukları
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görülmüştür. Aynı zamanda okul

yöneticilerinin liderleriği, etkili okulların

diğer boyutlarının (okul iklimi, okul kültürü, okul-çevre ilişkileri vb.) ve
özelliklerinin de temel belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (Şişman,
2002;137).
Johnson ve Synder (1990), etkili okul liderliği ile ilgili olarak on boyut
belirlemişlerdir. Bunlar, şöyle sıralanmıştır:
1. Okulun amaçlarını belirleme,
1. Okul kadrosunun performansını belirleme,
2. Okulun öğretim kadrosunun bireysel performansını sağlama,
3. Okul kadrosunun geliştirilmesini sağlama,
4. Klinik denetimde bulunma,
5. iş grupları ya da iş takımları geliştirme,
6. Kalite kontrol etkinlikleri,
7. Öğretim programı,
8. Kaynak geliştirme,
9. Değerlendirme.

Dale

(1990), etkili

okul

konusunda yapılmış bazı

araştırmaların

sonuçlarını tarayarak etkili okulda görev yapan okul yöneticilerinin liderlik
••

davranışlarıyla ilgili olarak şu özellikleri belirlemiştir:
1. Grup süreçleri ve karar süreçleriyle ilgili becerilere sahip olma,
2. Açık okul amaçları oluşturma,
3. Okulun amaçlarına ulaşmayı sağlayacak görevleri gerçekleştirme,
4. Okul ve eğitim-öğretimle ilgili yüksek beklentiler oluşturma,
5. Okulla ilgili sorunları ustalıkla çözme,
6. Öğretim liderliği rollerine sahip olma,
7. Mesleki bilgi sahibi olma,
8. ikna etme becerilerine sahip olma,
9. Motive edici olma,
10. Değişmeyi başlatma ve yönetme,
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11. iyi yargılamada bulunma,
12. Eleştirel ve analitik düşünme becerilerine sahip olma,
13. Zamanı etkili yönetme,
14. Planlama ve örgütleme becerilerine sahip olma.

Neufeld'e göre etkili okul yöneticisinin özellikleri şöyle sıralanmıştır:
1. Bir öğretim lideridir,
2. Öğretmenlerin kararlara katılmasını sağlar,
3. Açık kurallar koyar ve uygular,
4. Başarı üzerinde yoğunlaşır ve temel amaçları değerlendirir,
5. Zamanı gözleyerek ve öğreterek harcar,
6. Temsil yeteneğine sahiptir,
7. Öğretim kadrosuna inanır ve güvenir,
8. Öğretmenlerinden yüksek düzeyde beklentileri olup bunu kendilerine
iletir,
9. Duruma göre liderlik stili belirler,
1 O. üst yönetimin desteğine sahiptir,
11. Program geliştirme üzerinde yoğunlaşır,
12. Öğrencileri okul çalışmalarına katar ve sorumluluk verir,
••

13. Toplumun ve okul yönetim kurulunun desteğine sahiptir,
14. Öğretmenlerin zamanlarını mümkün olduğunca öğretime ayırmalarını
sağlar,
15. Okulun en önemli işlevinin öğrenmeyi sağlamak olduğunu herkese
açıklar (Şişman, 2002;142).
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2.1.5.2. Etkili Okulda Öğretmen Boyutu

Günümüz toplumlarında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç giderek
artmaktadır. Toplumların nitelikli insan gücü ihtiyaçları ancak nitelikli eğitim
kurumlarıyla sağlanabilir.
bulunmaktadır.

Kuşkusuz

Eğitimin niteliğini etkileyen pek çok faktör
bu

faktörlerin

en

önemlilerinden

biri

de

öğretmendir. Öğretmen eğitim sürecinde anahtar rol oynar (Dağlı, A ve Oral,
B. Mayıs 1999 http://www.eğitim.aku.edu.tr/boral3.doc).
Öğretmenin, okuldaki rollerinden en önemlisi bilgi yayıcılıktır. Bu
rolüyle öğretmen; öğrencisine istendik davranış değişikliklerini oluşturur, ona
iyi ilişkiler kazandırır ve onu becerikli kılar. Ayrıca öğrencisine geçerli değer
duygusu kazandırması, disiplincilik,

yargıçlık, sırdaşlık gibi roller de

öğretmenden beklenir (Bursalıoğlu, 1987;70; Erken, 1974;10).
Öğretmenlerin eğitim sürecinin hedeflerine ve genel prensiplerine
(Dewey; 1970;175) inanmaları, bireysel girişim ve yaratıcılığın gelişmesi için
hoşgörüye sahip olmaları gerekir. Eğitimin her öğesi öğretmen tarafından
düğümlenir ve değerlenir. Öğretmene değer verme, şahsiyetine saygı, onun
refah ve güvencesi, milletlerin geleceğinin kaderi anlamını taşır (Develioğlu
, 1987;2).
Bir ülkenin kalkınması, o ülke halkının eğitim ve öğretimden geçme
oranının artırılması ve kaliteli öğretmen yetiştirilmesi ile doğru orantılıdır
(Büyükkaragöz, 1985;30). "
Etkili öğretimin tanımlanmasında pek çok yol vardır. Pek çok kişi, iyi
öğretmenlerin ilgili, destekleyici, öğrencilerin refahı I huzurunu sağlamaya
çalışan, kendileriyle ilgili bilgi sahibi olan, velileriyle, yöneticilerle ve
meslektaşlarıyla

biraraya

gelmeyi

başarabilen

ve yaptıkları

işlerden

kendilerine özgü çoşku duyan bireyler olduğu konusunda kuşku yoktur
(http:/www.geocities.com/geldost1/etkili.htm).
Bir okul yöneticisi öğrenci başarısıyla doğrudan ilgili değildir. Ancak,
öğretmenler aracılığıyla öğrenci başarısı üzerinde etkili olabilmektedir.
Okulun amaçlarının gerçekleşmesinde en başta öğretmenlere görev
düşmektedir. Okulun amaçları öğretmenlerin etkin ve verimli çalışmaları
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sayesinde

gerçekleşir.

Okul

yönetimi

öğretmenleri

böyle

çalışmaya

yöneltmek ve güdülemekle sorumludur (Kabadayı, 1990;3).
Öğretmenler ile okul yöneticileri arasındaki ilişkiler okulun havasını,
personelin moralini ve verimini birinci derecede etkiler (Bursalıoğlu, 1982;68).
Bir okuldaki öğrenmenin kalitesi üzerinde çeşitli etkenlerin rolü vardır.
Bunlardan biri de kuşkusuz öğretmendir.Sınıf içindeki öğrenmelerin kalitesi ise
amaçların belirlenmesi, sınıfın örgütlenmesi ve düzenlenmesi,
düzenlenmesi,

öğretme-öğrenme

sürecinin

örgütlenmesi

ve

içeriğin
yönetimi,

öğrencilerle ilgili çıktıların değerlendirilmesi, geri bildirim ve düzeltme gibi
etkinliklere bağlıdır. Etkili bir sınıf öğrenme çevresinin oluşturulması, etkili
okulun önemli bir özelliğini ifade etmektedir. Sınıf öğretmenlerinin niteliği, bir
bütün olarak okulun çıktılarının kalitesi yönünden de önem taşımaktadır
(Şişman, 2002;155).
Etkili okulda öğretmenler, öğrencilerle igili yüksek standartlar belirlemeli
ve öğrenci başarısı konusunda yüksek beklentiye sahip olmalıdır. Bu
doğrultuda öğretmenin de öğrenciden beklediği yüksek standardı kendisi için
de uygulaması gerekmektedir. Etkili öğretim yöntemleri geliştirmeli ve sınıf
yönetimi konusunda donanımlı olmalıdır. Ayni zamanda profesyonel gelişimini
devamlı kılmalıdır. Sınıfta öğretimin yönetimi, eğitim ortamı ve öğrenim
yaşantılarının amaçlar doğrultusunda bütünleştirilmesini tanımlamaktadır. Bu
anlamda, öğretim yönetimi birbirlerine bağlı süreçlerin toplamıdır. Öğretim
sürecinin niteliğini belirleyen en önemli etken ise, koşullara uygun ve etkin bir
öğretim stratejisi geliştirmektir. Öğretme, kısaca sınıfta öğretmen tarafından
gerçekleştirilen eğitsel etkinliklerin tümünü ifade eden bir kavramdır. Başarılı
bir öğretim sürecinde, öğrencinin etkin olması gerekir. Dolayısıyla öğretmen,
amaçların belirlenmesi, bilgilerin sınıflanması, kaynakların hazırlanması,
yöntem ve tekniklerin seçimi, değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesi gibi
öğretim tekniklerinde, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım izlemelidir (Aydın,
2000;58).
Eğitim örgütlerinin kültürüne uyum sağlayamayan öğretmen, toplum
kültürüne

de uyum sağlayamaz. Örgütsel kültürü bilmeyen yönetici,
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ilişkilerdeki

uyumsuzlukları

ve

örgütsel

çatışmaları

zamanında

algılayamadığından gereği gibi çözümleyemez (Çelik, 1997;44).
Günümüzdeki gelişmelerin doğal bir sonucu olarak öğrencilerin; sayı,
nitelik, yetenek beklenti, sosyo- ekonomik durum, zihinsel ve bedensel gelişim
gibi özellikler yönünden değiştiği görülmektedir. Bilgi çağını yaşama, bilgi
toplumu olma, bilgi toplumunun etkin bir üyesi olma gibi olgular öğrencinin
bilgi ve toplumla olan ilişkilerinin değişmesine, dolayısıyla öğrencinin
niteliklerinin değişmesine neden olmaktadır.
İngiltere ve Galler Eğitimde Standartlar Bürosu araştırmalarına göre
öğretimin kalitesinin dayanakları şunlardır:
•

Öğretmenin öğrettiği alanda güvenilir bilgi ve anlayışın olması,

•

Öğretmenin yüksek beklentilerinin olması,

•

Etkili planlama,

•

Program hedeflerini tüm öğrencilerin ihtiyaçları ile eleştiren yöntem ve
düzenlemeler,

•

Öğrencilerin iyi yönetilmesi ve yüksek standartların başarılması

•

Öğrenci etkinliklerinin tam ve yapıcı olarak değerlendirilmesi ve dönüt
verme,

•

Okulda öğrenileni pekiştirmek üzere ev ödevinin etkili kullanılması
(Balcı, 2001;130).

••
Öğretmenlerin mesleklerinde başarılı olabilmeleri için .aşağıdaki bilgilere
ihtiyaçları vardır (Motimore 1992):
•

Eğitim program bilgisi.

•

Pedagojik bilgi.

•

Psikolojik bilgi.

•

Okul ve sınıf süreçleri bilgisi.

•

Irk, sınıf, cinsiyet, din gibi faktörlere ilişkin sosyolojik bilgi.

•

Farklı yetenekteki öğrencilere uygun materyal ve bilgi kaynaklarını
örgütleme.

•

Karmaşık bilgi gövdesini analiz etme.

27

•

Argüman, önerme ve kuramların geliştirilebilmesi için fikirleri sentez
edebilme.

•

Bütünlüğüne zarar vermeden karmaşıklığını açıklığa kavuşturacak
tarzda bilgiyi sunma.

•

Öğrenci çalışmalarını değerlendirme.

•

Bireysel olarak öğrencinin, grupların ve sınıfların dinamiklerini,
maksimum

enerjilerini

yapıcı

etkinliklerde

harcamaları

için

yönetebilme.
•

Kendini,

içini

içgörü

kazanacak

ve

pratik

geliştirmek

üzere

değerlendirebilme (Balcı, 2001 ;140)

Öğretmen ve öğrenciler arasında kurulan iletişimin niteliği, öğretmenin
iletişim konusundaki yeterliliği, eğitim ve öğretimdeki başarıyı artırmaktadır.
Gerçekte iletişim oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır. Sınıf içi
iletişim sadece öğretmen ile öğrenci arasında değil, öğrenciden öğrenciye,
öğrenciden öğretmene ve çevreden hepsine dönük bir süreci kapsar.
Bunlardan sadece birine yönelik olan tek yönlü iletişim, sıkıcı ve yararsızdır.
Bu

nedenle

öğretmen,

iletişimin

doğası,

niteliği

konusunda

bilgili

olmalıdır.iletişimin en önemli ögesi dildir. Öğretmen kullandığı dil ile,
öğrencilerin davranışlarını kontrol etmelidir. Buna göre öğretmen, yargılayıcı
olmayan esnek ve betimleyici bir dil kullanmalıdır. Öğrencilerin kaygılarını
••

azaltan, derse katılımını güçlendiren

ve güdüleyen

bir iletişim tarzı

benimsenmelidir. Ayrıca öğretmen, sözlü iletişimin yanında beden dilini iyi
kullanabilmeli ve değerlendirebilmelidir (Aydın, 2000;8).

Günümüzde, öğretmenden beklenen davranış ve tutumlar ışığında
gerçekleşen ideal öğretmen modeli ile etkili okullardaki öğretmen niteliği ve
davranışları büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. İdeal bir öğretmen
modelini tanımlayan özellikler şöyle sıralanabilir.
•

Öğretmen önyargılardan uzak eleştiriye açık ve karşıt düşüncelere
saygılıdır.
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•

Öğretmen, duygusal ve düşünsel açıdan tutarlı ve sağlıklı bir kişilik
örüntüsüne sahiptir.

•

Öğretmen, kendisi, toplumu ve dünya ile barışık insandır.

•

Öğretmen, sürekli öğrenen, öğrendiklerini paylaşan ve yaşama etkin
bir biçimde katılan insandır.

•

Öğretmen, siyasal örgütler ve baskı gruplarının etkilerinden uzaktır.

•

Öğretmen, insanı, doğayı ve yaşamı sever.

•

Öğretmen, insan ilişkilerinde başarılı, bilimsel gelişmelere ve sanatsal
etkinliklere duyarlıdır,

•

Öğretmen, kollektif çalışmaya yatkın, üretken, güdüleyici ve bilgilidir.

•

Düşünme ve gözlemlerinde nesneldir, yargılarında yanılabileceğini
kabul ederek esnek ve akılcı davranır.

•

Demokratik yaşamın ilkelerine ve insan haklarına saygılıdır (Aydın,

2000;6).

2.1.6.3. Etkili Okulda Öğrenci Boyutu

Okul öğrenciyi hızla sanayileşen ve şehirleşen bir çevre ve topluma,
sosyo-ekonomik hayatın özelliklerine, demokratik vatandaşlığın gitgide
güçleşen görevlerine,bilimspl yöntem ve üretimin geçerli olduğu bir dünyaya,
artan ve çeşitlenen bilgi ve becerilere, ayrıca her öğrencinin yetenekleri,
ilgileri ve gereksemelerine göre yetiştirilmelidir (Bursalıoğlu, 1998;48).
Etkili okulla ilgili belirlenen özellikler, çok boyutlu ve birbiriyle etkileşim
halinde olmasına karşılık bunların önemli bir kısmı, sınıf içi süreçlerle
ilgilidir.Bu süreçlerde de öğretmen, öğrenci, program, karmaşık ilişkiler
içindedir.

Okul,

bir

öğrenme yeri

olup

öğrencilerin

öğrenmesinden

sorumludur. Her ne kadar okullarda öğrenci kompozisyonu homojen olmasa
da etkili okullarda, öğrenciler arasında akademik yönden büyük ölçüde bir
farklılaşma ve tabakalaşmanın olmaması beklenmektedir. Yani bütün
öğrencilerin öğrenebileceğine ilişkin olarak okul toplumca benimsenen
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inançlara

bağlı olarak

okul

normlarında,

politikalarında

ve

öğretim

uygulamalarında bu inançlar yansıtılmaktadır (McCormak-Larkin ve Kritek,
1982, Şişman, 2002;167).
Okulda eğitim-öğtretim sürecine okul programı, okul programına
okulun ve eğitimin amaçları yol gösterir. Program denilince bir okulda
öncelikle akla akademik program, yani müfredat programı gelir. Oysa geniş
anlamda okul programı, program dışı etkinlikler olarak nitelendirilen sosyal,
kültürel, sportif her türlü etkinlikleri de kapsamaktadır. Etkili okulun akademik
programı, bütün öğrencilerin akademik yönden ve okul dışı yaşam için gerekli
becerilerini geliştirmelerine fırsat sağlayan bir programdır. Etkili okulun
akademik programının hazırlanmasında aileler, öğretim kadrosu, öğrenciler
ve toplumun katılımı öngörülmektedir. Öğrenci gelişimi açısından iyi
oluşturulmuş bir akademik program, okulun temel amacıdır. Etkili okullarda
olabildiğince zenginleştirilmiş öğrenme yaşantıları oluşturmaya dönük bir
program söz konusudur.
Etkili oullardan, bütün öğrencilere akademik ve toplumsal yaşam için
gerekli becerileri kazandırması beklenir. Bunların başlıcaları, sayısal
beceriler, yazılı, sözlü, elektronik iletişim becerileri, vatandaşlık becerileri,
bilgiye ulaşma ve bilgiyi analiz edebilme becerileri gibi becerilerdir. Etkili okul
araştırmalarının bir çoğunda okulun etkililiğinin değerlendirilmesinde genelde
sözel ve sayısal alanda öğrencilerin akademik başarılarına bakılarak okulun
etkililiği hakkında yargılamalarda bulunulmaktadır. Ancak okulun, öğrencilerin
yazılı, sözlü, elektronik iletişim becerilerini geliştirme yanında amaçlarında
öngörülen başka (iyi bir vatandaş olma, eleştirel düşünme, estetik gelişin vb.)
becerilerini de geliştirmesi beklenir (Şişman, 2002;168).
Eğitimde

temel

amaç,

öğrenciye

eleştirel

düşünme

yetisinin

kazandırılmasıdır. Etkili okullarda öğrencilerin, eleştirel düşünceye sahip
olması beklenir. Eleştirel düşünmenin belirleyici özellikleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
•

Değişkenler arasında mantıksal açıdan anlamlı ilişkiler kurma,
anlamsız bağlantıları eleme,
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•

Bir bilgi kümesinden yeni bilgiler üreterek, geliştirilen çözüm
önerilerinin geçerliklerini doğrulama ve yanlışlama,

•

Düşünme süreçlerine yaratıcılık, esneklik ve geliştirebilirlik becerisi
yansıtma,

•

Soruna çok boyutlu ve bütünsel yaklaşma,

•

Değişkenler arasında anlamsal ve yapısal tutarlılık taşıyan ilişkiler
kurarak bunları uygun sayı ve nitelikte gözlemlerle ardışık olarak test
etme,

•

Doğrulanan denence sonuçlarına göre aşamalı olarak problem alanını
sınırlandırma, sorunu tanımlama ve geçerli çözümleri raporlaştırma
(Aydın, 2000;136).

2.1.6.4. Etkili Okulda Okut Kültürü ve Ortamı Boyutu

Yöneticilerin

öğretim

liderliği,

sadece

öğrenci

başarısını

etkilememekte, iklimi de etkilemektedir. Öğrenme, öğrenmenin zevkli ve
eğlenceli bir uğraş olarak görüldüğü bir iklim içinde gerçekleşir.Okul denilen
yapının üç özelliğinden sözedilebilir;
•

Okulun fiziki boyutu,

•

Okulun sosyal boyutu,

•

Okulun kültür boyutu.

••

Etkili okul araştırmaları etkili okulda öğrenmeye uygun olumlu bir
havanın bulunması gerektiğini vurgulamaktadır. Okul personelinin birikimleri,
karşılıklı etkileşimleri zamanla okulda o okula özgün bir kültürün gelişmesine
neden olmaktadır. Bu kültür norm, inanç, tutum, beklenti, davranış ve
eğilimlerden oluşmaktedır. Sonunda okulda nelere önem verildiği, nelerin
değersiz bulunduğu, nasıl hareket edileceği konusunda personel arasında bir
ortaklaşma doğmaktadır (Şişman, 2002;188).
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Örgüt iklimi, okul iklimi, profesyonel iklim, okul öğrenme iklimi gibi
davranışlar literatürde farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu konuda yapılan
araştırmalar, örgüt psikolojisinin temel kavram ve teorilerinin kullanarak
okulun kişiliğini anlamaya çalışmaktadırlar. Başka bir ifade ile, okul iklimi,
okul toplumunun üyelerinin kendi okullarına yönelik genel duygularını ifade
etmek için kullanılmaktadır. Okula ilişkin genel duygu ise, okulun genel
atmosferini ve iklimini yansıtmaktadır. Okulda yönetici-öğretmen, öğretmen
öğretmen ve öğrenci öğretmen ilşkileri, iklimin önemli boyutlarından birini
oluşturmaktadır. Etkili okullarda olumlu bir öğrenme iklimi vardır. Olumlu
örgüt iklimi ise söz konusu grupların sosyalleşmesiyle yakından ilgilidir.
Olumlu iklimin başlıca göstergeleri, güven, açıklık, sorumluluk, yüksek moral,
himaye etme, dostluk, samimiyet ve doyum olarak sıralanabilir (Şişman,
2001;189).
Örgüt kültürünün oluşmu ile ilgili üç görüş bulunmaktadır (İpek 1999)
1. Örgüt kurucusu ve diğer yöneticiler örgüte kendi varsayım, değer ve
artıfaktlarını getirirler ve bunları örgüt üyelerine de benimsetirler.
2. Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin, iç bütünleşme ve çevreye uyum
sorunlarını çözmek amacıyla girdikleri etkileşimden doğar.
3. Örgüt üyelerinin örgüt kimliği, denetim, bireysel gereksinimler ve kabul
görme sorunlarına ilişkin olarak geliştirdikleri çözümler, örgüt ikilmini
oluşturur.
Bu

çerçevede

örgütsel

kültür

ile

ilgili

şu

genellemeler

yapılmaktadır:Örgüt kültürü;
1. Her an değişim ve oluşum içindedir.
2. insan faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsar
3. Örgüt dış uyum ve iç bütünleşmesi sorunlarına çözüm bulma amacıyla
öğrenilir.
4. Sonuçta

birbirleriyle

etkileşim

varsayımlar dizisi şeklindedir.

içinde

olan

kalıplaşmış

temel
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Orgüt

kurucusunun

felsefesi,

seçim

ölçütleri,

üst

yönetimin

uygulamaları, çalışanların işe gelişte beraberlerinde getirdikleri birikimleri
ve sosyalleşme süreci örgüt kültürünü oluşturur (Balcı, 2001;186).

2.1.5.5. Okul Çevresi ve Veliler Boyutu

Çağcıl

toplumlarda

bireylerin

eğitimi

büyük

ölçüde

okullardan

beklenmekle birlikte aile, okul ve çevrenin, çocuğun eğitimi konusunda
sorumlulukları paylaşması gerektiği, büyük ölçüde kabul edilmektedir. Etkili
okullarda, okul çevresinin ve velilerin, okula önemli ölçüde destek ve katkıda
bulundukları görülmüştür (Johnson ve Sydner, 1990; Şişman, 2002;193).
Okul ve aile, her ikisi de öğrenci için bir eğitim ve öğrenme yeridir.
Dolayısıyle bu durum, iki kurumun eğitimde işbirliği yapmalarını zorunlu
kılmaktadır.

Hemen bütün

ülkelerde

bunu sağlamaya

dönük

bazı

düzenlemeler vardır. Aileler, çocuklarının evdeki öğrenmelerinde ve ev
ödevlerini hazırlamalarında bir model, denetleyici ve yardımcı olarak
doğrudan katkıda bulunabilirler. Diğer taraftan aileler, okulda okul yönetim
kurulunda, okul amaç ve programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde
karar süreçlerine katılarak, çeşitli sınıf komiteleri, okul aile birlikleri ve
8

koruma derneklerinde rol alarak çocuklarının eğitiminde dolaylı katkılarda
bulunabilirler (Şişman, 2002;194).
özetle

belirtmek gerekirse etkili okullarda okul-çevre ve okul-aile

ilişkilerinde gözlenen bazı özellikler şöyle sıralanabilir:
•

Toplumla ilişkiler konusunda açık yöntemler geliştirilir,

•

Okulda öğrenciler ve yetişkinler için güvenli bir çevre oluşturulması
için işbirliği yapılır,

•

iş dünyası ve toplumun okula dönük sağlayabileceği kaynak ve
hizmetler belirlenir,
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•

Toplumun okula ve karar sürecine katılımına yer veren bir örgüt yapısı
. oluşturulur,

•

Aile ketılımı ile okulda bilgi ve güç paylaşılır,

•

Aileler okulda karar sürecine katılır,

•

Aileler öğretim sürecinin bir parçası olurlar,

•

Aileler, çocuklarının eğitime katıldıklarında çocukları daha başarılı
olmaktadır,

•

Aile ve okul arasında düzenli bir ,iletişim ve işbirliği gerçekleşmektedir,

•

Okul, ailenin ana-babalık becerilerini gerçekleştirmektedir,

•

Okul, ailelerin yardım ve desteğine ihtiyaç duymaktadır (Şişman.
2002;200).

••
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2.2. İlgili Araştırmalar

2.2.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar

Yurt içinde yapılan araştırmalar oldukça sınırlı olup, ancak aşağıda
belirtilen bu çalışmaya ulaşılabilmiştir.

2.2.1.1. Değgin'in Araştırması

Değgin'in (2003), etkili okul araştırmasını K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığına bağlı Girne Bölgesindeki örneklem yoluyla seçilmiş 5 ilkokulda
yapmıştır. Bu araştırma Y.D.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi
ve Denetimi Anabilim Dalı, Çağdaş Sistemde Eğitim Sorunları Dersinde
hazırlanmıştır.Araştırmasında genel tarama modeli kullanmıştır.
Yapılan

analizlerde

öğretmenlerin

branş

farklılıklarının

ve

cinsiyetlerinin etkili okul yönetiminde bir fark oluşturmadığıdır. Ayrıca
öğretmenlerin "yaş" ve "hizmet sürelerinin" etkili okul üzerinde etkili olmadığı
fakat görev yaptıkları okuldaki hizmet sürelerine göre guruplaştırlıdıklarında,
aralarında anlamlı bir görüş farklılığı tesbit edilmiştir.
Öğretmenlerin "öğrenci" özelliklerini algılamalarında yaş, branş ve
öğretmenlik hizmet sürelerinin etkisinin bulunmadığı saptanmıştır.
Öğretmenlerin algılarına göre "veliler" faktörüne ilişkin özelliklerin etkili
okul faktörleri içinde en az gerçekleşme olanağı bulunan faktördür.
Etkili okul araştırma ve bulgularına göre amaç ve misyonları şöyle
özetlenebilir. "Öğrencilerimizden okulu bitirdiklerinde neyi bilmelerini ve neleri
yapabilmelerini istiyoruz? Kaç öğrencimizden neleri yapabilmelerini ve neleri
yapamamalarını bekliyoruz?"

Bu soruların cevabı okulun misyon ve eğitim

programı amaç ve önceliklerini ortaya koymaktadır. Değgin, etkili okulun
temel misyonunu 4 başlık altında toplamıştır.
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•

Okulun görevi öğrencilere mezun olduklarında ne yapabilecekleri
konusunda çok seçenek kazandırmaktır.

•

Okulun temel işlevi öğretim ve öğrenimdir.

•

Bir okulun etkililiğinin temel kanıtı öğrencilerin çıktılarında görülür.
Öğrencilerden

öğrenmelerini

istediğimizi öğrendiklerini

gösteren

sağlam-ölçülebilir kanıtlar görülmelidir.
•

Etkili okulun odağı kalite ve eşitliliktir.

2.2.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

2.2.2.1. Balcı'nın Araştırması

Balcı, Milli Eğitim Bakanlığınca bir kurs için seçilen ilköğretim okulları
öğretmenleri hazır gurubu üzerinde veri toplanması yoluyla şu araştırmayı
yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ilköğretim müfettişliği sınavını
kazanarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde 13.5.1991-7.8.1991
tarihleri arasında düzenlenen İlköğretim Müfettişliği Formasyonu Kursuna
katılan ilköğretim okulları öğretmenleri, araştırmanın çalışma gurubunu
••

oluşturmuştur. Türkiye'de ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine ne
derecede sahip olduklarını tespit etmek üzere yapılan bu araştırma hakkında
şunlar söylenebilir:
Okul yöneticileri yönetsel işleri birinci planda işleri olarak algılamakta,
buna karşılık öğretim işlerini dolayısıyla öğretim liderliğini ikinci plana
atmaktadırlar. Oysa etkili okul araştırmaları yöneticinin asıl işinin öğretim
liderliği olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerinin eğitim yöneticisi faktörünü
algılamalarına genelde yaş, branş ve öğretmenlik hizmet süresi gibi
etkenlerin etki etmedikleri saptanmıştır. Öğretmenlerin algılamalarına göre
orta ve alt düzeyde bulunan öğretmenler faktörüne ilişkin özellikler genelde
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öğrencilerin

daha

çok

öğrenmesine

katkı

getirici

özelliler

izlenimi

vermektedir. Öğrencilere yönlendirilmiş ev ödevi verme, tüm öğrencilerin
öğretilebileceğine inanma, onların bir konuyu öğrenmelerine çok zaman
ayırma gibi. Araştırmacının kanısına göre; sınıfların çok kalabalık olması
öğretmenlerin bu konulara az değinmelerinin nedeni olabilir. Okul ortamına
ilişkin özellikler içinde ortalama ve alt düzeyde algılananların genelde
öğretim sürecinin özüne değil destekleyici etkenlerine ilişkin olduğu
görülmektedir. Araç-gereç eksikUği, küçük sınıflsrda öğretim yapılması gibi.
Öğretmenlerin algılamalarına göre diğerlerine oranla daha az gerçekleşme
imkanı bulan "öğrenciler" özellikleri genelde okuln kültürüne ve yönetimin
tutumuna bağlıdır. Öğretmenlerin algılamalarına göre "veliler" faktörüne
ilişkin özelliklerin hepsi de orta ve alt düzeyde gerçekleşmektedir.
Araştırmacıya göre bu demektir ki etkili okul faktörleri içinde genelde az
gerçekleşme olanağı bulunan veli faktörüdür.

2.2.2.2. Şişman'ın Araştırması

Şişman

(1996)

tarafından

yapılan

etkili

okul

yönetimi

adlı

araştırmasında, Eskişehir İli içindeki ilkokulların saptanan etkili okul özellikleri
••

yönünden nasıl bir görünüm sergilediklerini belirlemek amacıyla araştırmada
şu sorulara cevap aranmıştır: Öğretmen algılarına göre, Eskişehir Iii içindeki
ilkokullar; okul yöneticisi, öğretmenler, öğrenciler, okul programı ve eğitim
öğretim süreci, okul kültürü ve ortamı, okul çevresi ve veliler boyutlarında yer
alan etkili okul özelliklerine ne ölçüde sahip oldukları araştırılmıştır.
Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır ve veri toplama aracı
olarak anket geliştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; ilkokullarda etkili
okul boyutları yönünden genelde ene etkili boyut yönetici boyutu olup
yönetici boyutunu, en yüksek ortalama ile sırasıyla okul kültürü ve ortamı,
öğretmen, okul programı ve eğitim-öğretimsüreci boyutları izlemektedir.
Öğretmenlerin algılamalarına göre ilkokullarda en az etkili bulunan boyut ise
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öğrenci boyutudur. Bu boyutu ikinci sırada en düşük ortalama ile okul çevresi
ve veliler boyutu izlemektedir.İlkokullarda genel olarak öğretmen boyutuyla
ilgili en yüksek ortalamaya sahip özellik, öğretmenlerin öğrenciler için ideal
davranış modeli oluşturma özelliğidir. En düşük ortalamaya sahip özellikler
ise, öğretmenlerin öğrencilere yönelik beklentilerine ilişkin özelliklerdir.
Bunlar her öğrenciye öğretebileceklerine inanma, tüm öğrencilerin çok
başarılı olmalarını bekleme ve her öğrencinin öğrenebileceğine inanma
özellikleridir.İlkokullarda genel olarak öğrenci boyutu ile ilgili en yüksek
ortalamaya sahip özellikler, öğrencilerin başarılı olma konusunda yüksek
beklentilere sahip olma ve öğretmenlerin öğrettiklerinin çoğunu öğrenebilme
özellikleridir. En düşük ortalamaya sahip özellikler ise öğrencilerin birlikte ve
işbirliği

içinde

öğrenme

anlayışına

sahip

olma ve

eğitim-öğretimle

olabildiğince bütünleşme özellikleridir.
Genel olarak ilkokullarda okul programı ve eğitim-öğretim süreci
boyutunda

en

yüksek

ortalamaya

sahip

özellikler,

eğitim-öğretimde

öğrencinin ne , nasıl ve niçin sorularına cevap verildiği, öğrencinin beklenti
ve ihtiyaçlarından hareket edildiğine ilişkin özelliklerdir. En düşük ortalamaya
sahip iki özellik ise zaman yönetimi ile ilgili olup sınıftaki zamanın çoğunun
öğretime ayrılması ve gerektiğinde yavaş öğrenen öğrencilere zaman
ayrılması durumlarıdır.İlkokullarda genel olarak okul kültürü ve çalışma
ortamı ile ilgili en yüksek ortalamaya sahip özellikler, okulun çevre ve velinin
8

önerilerine açık olma ve okul amaçlarına ulaşmada yönetici, öğretmen ve
öğrenci arasında işbirliğinin olması durumlarıdır. En düşük ortalamaya sahip
özellikler de okulda her örnek davranışın ödüllendirilmesi ve pekiştirilmesi ve
farklı,

olağan

dışı düşünmenin

ve

bunu

ifade edebilmenin

teşvik

edilmesidir.İlkokullarda okul çevresi ve veliler boyutu ile ilgili en yüksek
ortalamaya sahip iki

özellik, velilerin öğrenci hakkında yönetici

ve

öğretmenlerle rahatça görüşebilme ve okulla ilgili şikayet ve önerilerini okul
yetkililerine çekinmeden iletebilme özellikleridir. En düşük ortalamaya sahip
özellikleri ise, çevre ve velilerin okula maddi-manevi katkıda bulunmaya
istekli olma ve okulun kendilerinden neler beklediğinin bilincinde olma
özellikleridir.
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Balcı ve Şişman tarafından yapılan çalışmalarda okulun etkililiğinin
ölçülmesinde öğretmen görüşlerine baş vurulmuş ve bulgular bu boyutta
incelenmiştir.İlkokul

ve

ilköğretim

okulları

düzeyinde

gerçekleştirilen

araştırmalarda gehelde en etkili bulunan boyut, yönetici boyutu olup, yönetici
boyutunu sırayla; okul kültürü ve ortamı, öğretmen, okut programı ve eğitim
öğretim süreci boyutları izlemektedir. Öğretmenlerin görüşlerine göre;en az
etkili bulunan boyut ise öğrenci boyutudur. Bu boyutu ikinci sırada en düşük
ortalama ite okut çevresi ve veliler boyutu izlemektedir.

2.2.2.3. Tanrıöğen'in Araştırması

Tanrıöğen
öğretmenlerinin
davranışlarının

(1998)
okul

tarafından

yapılan

müdürlerinden

araştırma,

bekledikleri

belirlenmesine yönelik

temel

"öğretimsel

bir durum

eğitim
liderlik"

saptama çalışması

niteliğindedir. Araştırmada, temel eğitim öğretmenlerinin okul müdürlerinden
bekledikleri öğretimsel liderlik davranışlarının ne olduğu ve temel eğitim
öğretmenlerinin okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin
beklentilerinin,

değişkenlere

göre

farklılık

gösterip,

göstermedikleri

incelenmiştir.
••

Araştırmanın

bulgularına

göre;

sınıf

öğretmenlerinin

okul

müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik davranışları başlıca altı boyutta
toplanmaktadır:
•

Öğretimi ve öğretmeni geliştirme,

•

Öğretimsel iklimi geliştirme,

•

İletişim becerileri,

•

Öğretimi denetleme,

•

Amaç tanımlama,

•

Öğrenci gelişimini izleme.
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Kadın ve erkek öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Envanteri'ne verdikleri
yanıtların ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kadın ve
erkek

öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik

davranışlarına ilişkin beklentileri birbirine benzemektedir. Kıdem değişkeninin
öğretmenlerin

okul

müdürlerinden

bekledikleri

öğretimsel

liderlik

beklentilerinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkardığını göstermektedir. Başka
bir deyişle, öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, okul müdürlerinden bekledikleri
öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin beklentileri de artmaktadır. Devlet ve
özel okullarda çalışan öğretmenlerin, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik
davranışlarına ilişkin beklentileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Böylece, temel eğitim öğretmenlerinin okul müdürlerinin
öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin beklentilerinin çok farklı olmadığı ileri
sürülmüştür.

2.2.2.4. Çelikten'in Araştırması

Çelikten (1999) tarafından yapılan araştırmanın amaçları şöyledir: Etkili
okul olarak saptanan okulların özelliklerinin neler olduğu, etkili okullar ile okul
müdürlerinin karar alma yöntemleri arasında ilişki olup olmadığı, anılan okul
müdürlerinin

astlarına ne derecede yetki aktardıklarıdır. Araştırmaya

Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan merkez ilçelerinde bulunan ve "etkili okul"
olarak saptanan (1997-1998 öğretim yılında üniversiteye öğrenci yerleştirme
ölçüt olarak alınmıştır) 8 genel lise örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada
örnek olay tarama modeli kullanılmıştır. Sekiz okulun yöneticileriyle daha
önce saptanan 6 soruyla mülakat yapılmıştır. Araştırma sonuçları şöyledir:
Etkili okul kendiliğinden, rasgele ve hiçbir çaba harcamadan ortaya çıkan
bir kurum değildir. Söz konusu okul türü özellikle bilinçli olarak yapılan
etkinliklerin sonucudur ve bu etkinliklerin baş mimarı da okul yöneticisidir. Bu
bağlamda okul müdürüne düşen görevler; okulun amaç ve görevlerini açık
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şekilde tanımlamak, okulda sağlıklı bir atmosfer yaratmak ve bu ortamın
öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemesi için fedakarlık yapmak, kurum
kaynaklarını programlı ve öğretimi olumlu yönde etkilemek için kullanmaktır.
Okul yöneticisi hangi düzeydeki okulda görev yaparsa yapsın ve çalıştığı okul
ne derece etkili olursa olsun karar verme onun en önemli sorumluluğu
olacaktır. Yönetici için belli bir konuda karar vermek yeterli değildir, ayni
zamanda verilen kararı yerine getirmesi, takip etmesi de gerekir.

Bu araştırmalar sonucunda özetle şu söylenebilir;

Değginin araştırmasına göre; yapılan analizlerde öğretmenlerin branş
farklılıklarının

ve

cinsiyetlerinin

etkili

okul

yönetiminde

bir

fark

oluşturmadığıdır. Ayrıca öğretmenlerin yaş ve hizmet sürelerinin etkili okul
üzerinde etkili olmadığı fakat görev yaptıkları okuldaki hizmet sürelerine göre
guruplaştırlıdıklarında, aralarında anlamlı bir görüş farklılığı tesbit edilmiştir.
Öğretmenlerin öğrenci özelliklerini algılamalarında yaş, branş ve
öğretmenlik hizmet sürelerinin etkisinin bulunmadığı saptanmıştır.
Öğretmenlerin algılarına göre veliler faktörüne ilişkin özelliklerin etkili
okul faktörleri içinde en az gerçekleşme olanağı bulunan faktördür.

Balcı ve Şişman tarafından yapılan çalışmalarda okulun etkililiğinin
ölçülmesinde İlkokul ve ilköğretim okulları düzeyinde gerçekleştirilen
araştırmalarda genelde en etkili bulunan boyut, yönetici boyutu olup, yönetici
boyutunu sırayla; okul kültürü ve ortamı, öğretmen, okul programı ve eğitim
öğretim süreci boyutları izlemektedir. Öğretmenlerin görüşlerine göre; en az
etkili bulunan boyut ise öğrenci boyutudur. Bu boyutu ikinci sırada en düşük
ortalama ile okul çevresi ve veliler boyutu izlemektedir.
Tanrıöğen tarafından yapılan araştırmada, sınıf öğretmenlerinin okul
müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik davranışları başlıca altı boyutta
toplanmaktadır.
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Kadın
verdikleri

ve

yanıtların

Kadın ve erkek
liderlik

erkek

öğretmenlerin

ortalamaları

öğretmenlerin

davranışlarına

ilişkin

Öğretimsel

liderlik

Envanteri'ne

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
okul müdürlerinden

beklentileri

birbirine

bekledikleri öğretimsel
benzemektedir.

Kıdem

değişkeninin öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik
beklentilerinde

anlamlı bir farklılık ortaya çıkardığını göstermektedir.

bir deyişle, öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, okul müdürlerinden

Başka

bekledikleri

öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin beklentileri de artmaktadır. Devlet ve
özel okullarda
davranışlarına

çalışan öğretmenlerin,

okul müdürlerinin

öğretimsel

liderlik

ilişkin beklentileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

bulunmamıştır.

Böylece,

temeleğitim

öğretmenlerinin

okul

müdürlerinin

öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin beklentilerinin çok farklı olmadığı ileri
sürülmüştür.

Çelikten

tarafından

okulların özelliklerinin
alma yöntemleri

yapılan

araştırmanın

etkili

okul olarak

saptanan

neler olduğu, etkili okullar ile okul müdürlerinin

arasında

ilişki olup olmadığı,

astlarına ne derecede yetki aktardıklarıdır.

karar

anılan okul müdürlerinin

Söz konusu okul türü özellikle

bilinçli olarak yapılan etkinliklerin sonucudur ve bu etkinliklerin baş mimarı da
okul yöneticisidir.
••

Sonuç olarak; yönetici, öğretmen, okul kültürü ve ortamı, öğrenciler ve
veliler bir bütün olarak düşünüldüğünde her biri okulun etkili olmasında
önemli görevler üstlenmektedirler. Söz konusu etkili okulu yaratabilmek için
okulun amaç ve görevlerini açık bir şekilde tanımlamak, okulda sağlıklı bir
atmosfer yaratmak ve bu ortamın öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemesi
için yönetici, öğretmen ve velilerin fedakarlık yapması, kurum kaynaklarını
programlı ve öğretimi olumlu yönde etkilemek için kullanmaktır.
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BÖLÜM Ill

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek üzere nasıl bir
yol izlendiği sırasıyla ele alınmış; araştırmanın modeli, evren, örneklem, veri
toplama aracı, verilerin toplanması ve verilerin çözümlenmesine ilişkin süreç
ve işlemler açıklanmıştır.

3.1. Araştırma Modeli

Belirli bir konuda varolan durumu olduğu gibi ortaya çıkartmayı
amaçlayan araştırmalar tarama modeline göre düzenlenmiş araştırmalardır.
Ortaöğretim

okullarında

görevli

öğretmenlerin

araştırmada

belirlenen

değişken ve boyutlar açısından kendi okulları ile ilgili var olan durum ve
uygulamalara ilişkin algılarına dayalı olarak, söz konusu okulların, ne ölçüde
etkili

okul

özelliklerine

sahip

olduklarının belirlemeye

çalışıldığı

bu

araştırmada da var olan durum yansıtılmaya çalışıldığından tarama modeline
desenlenmiştir.

3.2. Araştırmanın Çalışma Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın çalışma evrenini; K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Genel

Orta

Öğretim

Dairesine

bağlı

tüm

ortaöğretim

kurumlarını

kapsamaktadır. K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim
Dairesine bağlı toplam 30 Ortaokul ve Lise bulunmaktadır. Bu okullar
Lefkoşa, Girne, Gazi Magosa, Güzelyurt ve iskele Bölgelerine dağılmış
durumdadırlar.

Bu okullarda toplam 1369 öğretmen görev yapmaktadır.

43

Yapılan kura çekimi sonucunda Lefkoşa ve Gime Bölgesi Okulları örneklem
olarak belirlenmiştir.
Örneklem olarak Lefkoşa bölgesindeki Bayraktar Ortaokulu, Şehit
Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu
Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi öğretmenleri ile Girne bölgesindeki Lapta
Yavuzlar lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Esentepe
Ortaokulunda toplam 300 öğretmene uygulanmıştır. Ortaöğretim düzeyindeki
bu okulların; yönetici, öğretmen, okul çevresi, öğrenci ve veliler, okul kültürü
ve ortamı boyutları, etkililik konusunda araştırılmıştır.
Lefkoşa ve Girne Bölgesinde Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı
ortaokul ve liselerde görev yapan toplam öğretmen sayısı 644'tür. Balcı'ya
(2001) göre 1000 sayılı evrende % 5 tolerans ile 277 denek almak
gerekmektedir.
Etkili okul ve okul geliştirme anketi, bu okullar arasından rastlantısal bir
şekilde seçilmiş ve 9 okuldaki 300 öğretmene uygulanmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı ve Geliştirilmesi

Araştırmada kuramsal bilgiler, ilgili literatür taranarak elde edilmiştir ve
••
bu bilgiler ışığında araştırma aracı geliştirilmiştir. Araştırmanın uygulamaya
dayalı

verilerinin

toplanmasında

anket

formu

kullanılmıştır.

Ölçeğin

geliştirilmesi sürecinde literatürdeki benzer anketler incelenmiştir."University
of Wisconsin-Madison" profesörlerinden Dr.Jon F. Whitte'nin geliştirdiği "etkili
okul ölçeği" Türkçe'ye çevrilerek, Türkiye şartlarına uygun olup olmadığı
araştırıldı. BALCI Türkiye'deki ilköğretim okullarına uygun bir etkili okul anketi
geliştirdi. BALCl'nın geliştirdiği ve "Etkili Okul" araştırmasında uyguladığı
anket kullanılmıştır. Etkili okulu boyutları "Okul yöneticisi", "öğretmenler",
"okul ortamı", "öğrenciler'', ve "veliler"den oluşturuldu. Deneklere 31 kişisel ve
71 madde soruldu. Araçta yer alan maddeler Likert tipi ölçeğe göre
düzenlenmiş olup, bu maddeler, yargısal nitelikte ifadelerden oluşmaktadır.
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Bunlar karşısında deneklerin verebilecekleri tepkiler de beş kategoride
toplanmış

olup,

bu

kategoriler,"tamamen

katılıyorum",

"çoğunlukla

katılıyorum", "orta derecede katılıyorum", "az katılıyorum", "hiç katılmıyorum"
biçiminde derecelindirilerek ifade edilmiş, en çok kabul edilen seçenekten ,
en az kabul edilen seçeneğe doğru da 5,

4,

3,

2,

1

biçiminde

puanlandırılmıştır.
Bu anketi kullanabilmek için BALCl'dan izin alınmış olup, Ek 3'te izin
belgesi verilmiştir.
Taslak anket formları, Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin uygunluğu
bakımından, açıklık, anlaşılırlık ve içeriğin yeterliliği yönlerinden uzmanların
değerlendirilmesine

sunulmuştur. Uzman değerlendirmeleriyle

yeniden

gözden geçirilen anket, örneklem grubundan seçilen bir gruba uygulanmış ve
böylece anketin ön denemesi yapılmış, bu sonuçlar üzerinden aracın
güvenilirliği Cronbach Alfa ile yoklanmış ve güvenlik katsayısı 0,96 olarak
bulunmuştur. Bu ön teste bağlı olarak son şekli verilen anketin araştırmanın
amacına ve istenilen özellikleri ölçmeye uygun olduğu anlaşılmış ve
arştırmacı tarafından uygulanmıştır.

Çizelge 1: Etkili Okul Anketinin Güvenirlik Katsayıları
••

Alt Faktörler
Okul Yöneticisi

Güvenirlik Katsayıları
0.93

Öğretmenler

0.93

Okul Kültürü Ve Ortamı

0.94

Öğrenciler

0.86

Veliler

0.86
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Çizelge 1 'de ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu görülmektedir.
Uygulanan "Etkili Okul Anketi"nin alt faktörleri sırasıyla okul yöneticisi 0.93,
öğretmenler 0.93, okul kültürü ve ortamı 0.94, öğrenciler 0.86, veleler 0.86'1ık
değerlere sahip olmuşlardır. Bu sonuçlara göre "Etkili Okul Anketi" alt
boyutlarının hepsinin güvenilir oldukları kabul edilmiştir. Sadece okul kültürü
ve ortamı boyutundaki 1. madde olan "Öğrenim çevresi öğrenci için okul
başarısına katkıda bulunucu nitelikte değildir''

ifadesinin madde toplam

korelasyon değeri -0.02 olduğundan araştırma ölçeğine alınmamıştır.
Güvenirlik sonuçları Ek S'te verilmiştir.
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3.4. Aracın Uygulanması ve Toplanması

Anket,
dağıtılmış,
açıklamalar

araştırma

anketin

kapsamına

doldurulmasıyla

alınan

ortaöğretim

ilgili olarak

kurumlarına

öğretmenlere

yapılmıştır.Anketler araştırmacı tarafından

gerekli

uygulanmış ve

toplanmıştır. Daha sonra, eksik doldurulmuş olanlar ayıklanarak anketteki
veriler, bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

3.6. Verilerin Çözümlenmesi

Anketle sağlanan veriler, bilgisayara girilmiş, verilerin çözümlenmesi
bilgisayar

aracılığıy1a gerçekleştirilmiştir.

Verilerin

çözümlenmesinde,

istatistik paket programı olarak SPSS programından yararlanılmıştır.
1. alt amaçla ilgili veriler frekans ve % ile açıklanmıştır.
2. alt amaçla ilgili verilerin çözümü ve açıklamalarında aşağıdaki
yaklaşım izlenmiştir.

Çizelge 2: Anketteki ifadelerin Belirttiği Değerler
Hiç
Boyutlar

katılmıyorum

Ortadan az

Orta

Ortadan çok

Tamamen

katılıyorum

derecede

katılıyorum

katılıyorum

31.2-40.79

40.8-50.39

50.4-60

~

katılıyorum

Okul

ı

yöneticisi

12-21.59

21.6-31.19

Oğretmen

24-43.19

43.2-62.39

62.4-81.59

81.6-100.79

100.8-120

ve ortamı

23-41.39

41.4-59.79

59.8-78.19

78.2-96.59

96.6-115

Öğrenciler

6-10.79

10.8-15.59

15.6-20.39

20.4-25.19

25.2-30

Veliler

6-10.79

10.8-15.59

15.6-20.39

20.4-25.19

25.2-30

Toplam

71-127.79

127.8-184-59

184.6-241.39

241.4-298.19

298.2-355

Okul kültürü

!

!

t
!
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3. alt amaçta ise, ölçeğin boyutlarıyla ilgili diğer veriler t - testi, tek
yönlü varyans analizi (F) teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Değişkenler
arasındaki istetistiksel farkı anlamlılığına 0,05 düzeyinde LSD ve Scheffe
testleri kullanılarak yapılmıştır.
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Süre ve Olanaklar

Bu çalışmaya Aralık 2002'de Etkili okul ve okul geliştirme ile ilgili
anketin hazırlanması ile başlanılarak Ocak 2004'de raporlaştırılmış şekliyle
bitirilmiştir.Bu süre içerisinde yapılan işler ve süreleri haftalık olarak Çizelge
3'te verilmiştir.
Araştırma süresince yapılan tüm maddi harcamalar araştırmacı
tarafından karşılanmıştır.

Çizelge 3: Çalışma Süresi

Yapılan İşler

Süre

•
•

Araştırma Önerisinin Hazırlanması

12 Hafta

•

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması

08 Hafta

•
•
•
•

Uygulama

12 Hafta

Verilerin Analizi

04 Hafta

Araştırma Raporunun Yazılması

12 Hafta

Eğitim bilimcilere Araştırma Raporunun

06 Hafta

Literatür Taraması

Sürekli

Okutulup, Eleştiriler Doğrultusunda
Düzeltilmesi

"
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BÖLÜM IV
BULGULAR VE YORUMLAR
4.1.

Kişise Bilgilerle İlgili Bulgular

4.1.1. Araştırma Grubunun Cinsiyet Dağılımları:
Etkili okul anketine katılan öğretmenlerin cinsiyet dağılımı ile ilgili
veriler Çizelge 4'de görülebilir.

Çizelge 4: Araştırma Grubunun Cinsiyet Dağılımları

Cinsiyet

N

%

Erkek

110

36,7

Kadın

190

63,3

Toplam

300

100

Çizelge 4'de görüleceği üzere araştırmaya katılan öğretmenlerden
11 O'u erkek, 190'1 Kadındır. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan kadın
öğretmenlerinin sayısı erkek öğretmenlere göre daha fazladır. Çizelge 4'de
il

araştırma grubunda % 36,7 erkek, % 63,3 kadın öğretmen- görev yaptığı
anlaşılmaktadır.
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4.1.2. Araştırma Grubunun Yaş Dağılımları:
Ankete katılan öğretmenlerin yaş dağılımları Çizelge 5'de verilmiştir.
Çizelge 5: Araştırma Grubunun Yaş Dağılımları

Yaş

N

%

24ve Altında

9

3,0

25-29

53

17,7

30-34

58

19,3

35-39

74

24,7

40-44

54

18,0

45-49

35

11,7

50 ve Uzeri

17

5,7

Toplam

300

100

Çizelge 5'de anlaşıldığı gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş
dağılımları genel olarak 30-44 arasında yoğunlaşmaktaqır. % 3,0 oranında
mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin, % 5, 7 oranında ise meslekte uzun
yıllar hizmet vermiş kıdemli öğretmenlerin olduğu görülmektedir. Yaş
ll

yoğunluğunun en fazla olduğu 35-39 yaşın oranı ise % 24,7 olduğu
görülmektedir.
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4.1.3. Araştırma Grubunun Branş Dağılımları:
Ankete katılan öğretmenlerin branş dağılımları ile ilgili bilgiler Çizelge
6'da görülebilir.

Çizelge 6: Araştırma Grubunun Branş Dağılımları

Branşlar

N

°lo

Edebiyat/Türkçe

45

15,0

Fen Bilimleri

36

12,0

Matematik

39

13,0

Yabancı Dil

75

25,0

Sosyal Bilimler

34

11,3

Beden Eğitimi

23

7,7

Güzel Sanatlar

22

7,3

Diğer

26

8,7

Toplam

300

100

Çizelge 6'dan en fazla kadroya sahip branşların Yabancı dil branşı ile
Edebiyat/Türkçe branşlarının olduğu anlaşılmaktadır. Yabancı dil branşı %
&

25,0 ve Edebiyat/Türkçe branşının % 15,0olduğu görülmektedir. Güzel
sanatlar branşındaki öğretmenlerin ise% 7,3 ile en az sayıda kadroya sahip
olduğu görülmektedir.
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4.1.4. Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğindeki Hizmet Süresi:
Öğretmenlerin,
hizmet verdikleri

öğretmenlik

mesleğine

girdikten sonra ne kadar süre

Çizelge Tde belirtilmiştir.

Çizelge 7: Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğinde Geçirdikleri
Hizmet Süresi Dağılımları

Hizmet Süresi

N

%

1-2 Yıl

7

2,3

3-7Yıl

79

26,3

8-12 Yıl

70

23,3

13-17 Yıl

73

24,3

18-22 Yıl

47

15,7

23 ve Uzeri

24

8,0

Toplam

300

100

Çizelge Tde görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet sürelerinde, en fazla
3-22 yıl arasında yığılmanın olduğu anlaşılmaktadır.
öğretmenlerin

% 2,3 , 23 yıl ve üzerinde hizmeti olan öğretmenlerin
~

olduğu görülmektedir.

sayısının

Öğretmenliğe

az oluşu Etkili okul anketinin

olmadığı söylenebilir.

ise %

'

8,0 olduğu görülmektedir. En fazla hizmet süresinin
arası

Mesleğe yeni başlayan

% 26,3 oranı ile 3-7 yıl

yeni başlayan

sonucunu

öğretmenlerin

etkileyebilecek

sayıda
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4.1.5. Öğretmenlerin Görev Yaptıklan Okuldaki Hizmet Süresi
Dağılımlan:
Ankete katılan öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okullarındaki
hizmet süreleri Çizelge 8'de varilmiştir.

Çizelge 8: Öğretmenlerin Okuldaki Hizmet Süresi Dağılımlan
Hizmet Süresi

N

%

1-2 Yıl

43

14,3

3-4 Yıl

72

24,0

5-6 Yıl

48

16,0

7 ve Uzerinde

137

45,7

Toplam

300

100

Çizelge

8'de görüldüğü gibi öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu

okullardaki hizmet sürelerinin en fazla 7 yıl ve üzerinde olduğu, oranının ise
% 45,7 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin kadrolarının bağlı bulundukları

okul kadrosuna geldikten sonra büyük bir kısmının nakil yoluyla yer
değiştirmek istemediği Çizelge 8'den anlaşılmaktadır. Bu çizelgeye göre %
!I

14,3 oranı ile hizmet süresi 1-2 yıl olan öğretmenler okul kadrolarında yer
almaktadırlar. Bu oranlara göre okulda yeni göreve başlamış öğretmenlerin
araştırma sonuçlarını etkileyebilecek sayıda olmadığı söylenebilir.
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4.1.6. Öğretmenlerin Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Süresi:
Öğretmenlik mesleği boyunca ankete katılan öğretmenlerin katıldığı
hizmetiçi eğitim programı sayısı Çizelge 9'da görülebilir.

Çizelge 9: Öğretmenlerin Öğretmenlik

Meslekleri Boyunca

Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Süresi Dağılımları
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

N

%

1-2

48

16,0

3-4

74

24,7

5-6

47

15,7

7 ve Uzerinde

131

43,7

Toplam

300

100

Çizelge 9'da öğretmenlerin % 43,?'sinin 7 ve üzerinde sayıda hizmetiçi
eğitim programlarına katıldığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim
programlarına önem verdiklerini ve uygulanan programlara katıldıklarını
söyleyebiliriz. En az sayıda 1-2 hizmetiçi eğitim programına katılan öğretmen
oranı ise% 16,0'dır. Bu oranlara göre bu grupta yer alan öğretmenlerin Etkili
••
okul araştırmasının sonucunu etkileyebilecek oranda olmadığı söylenebilir.
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4.2.

Öğretmenlerin Etkili Okul Özelliklerini Algılamaları :

Okullarda görev yapan öğretmenlerin Etkili okul özelliklerini "Okul
Yöneticisi" "Öğretmen"

"Okul Kültürü ve Ortamı" "Ôg~renci" "Okul Çevresi
'
'
'
ve Veliler'' boyutunda algılamalarına ilişkin bulgular çizelge 1 O'da verilmiştir.
'

Çizelge 10: Öğretmenlerin Etkili okul Özelliklerini Algılamalarına
ilişkin Bulgular
Standart
Boyutlar

N

X

Sapma

Algılama
Orta

Yönetici

300

38,47

10,02

derecede
Ortadan çok

Öğretmen

300

85,34

16,59

Okul kültürü
ve ortamı

derecede
Orta

300

69,44

16,21

derecede
Orta

Öğrenci

300

18,53

4,88

derecede
Orta

Veli

300

18,71

5,59

derecede
Orta

i!I

Toplam

300

230,51

43,27

derecede

Etkili okulun temel faktörlerinden biri olan okul yöneticisi, bilgi toplama
aracı olan ankette 12 madde ile betimlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin
görev yaptıkları okullarının yöneticilerini, bu davranışlara göre algılamaları
sonuçlarına göre, (X =38,47, 8=10,02) değerlerle yöneticilerinin etkililiğine
orta derecede katılıyorlar. Demek ki okul yöneticileri yönetsel işleri birinci
plandaki görevleri olarak algılamakta, öğretim liderliğini

ikinci plana

,.
atmaktadırlar.

Halbuki

etkili

okul yöneticilerinin

asıl işi öğretim

liderliği

olmalıdır.

,;..

Etkili okulun temel faktörlerinden
özellik

ve davranışları

betimlenmiştir.

bilgi toplama

görev yaptıkları okullarını

algılamaları sonuçlarına göre,

çalışmalar

aracı olan ankette

24 madde

ile

Etkili öğretmenin okuldaki davranışları bu maddelerle ortaya

konmuştur. Öğretmenlerin

etkililiklerine

bıri olan öğretmenlerin etkili okuldaki

ortadan
yaptıkları

(X =85,34,

çok katılıyorlar.
yönünde

bu davranışlara

göre

S=16,59 ) öğretmenler okuldaki

Yani görev yaptıkları

görüş belirtmişlerdir.

okulda etkili

Öğretmenler

genelde

nitelikli bir öğretimin gereği olan öğretimin amaçlarının saptanması, sınıfta
düzen ve disiplinin

sağlanması,

sınıfta

iyi ilişkiler

kurulmasını

sağlama,

doğrudan öğretim gibi davranış ve özelliklere sahip görünüyorlar.
Etkili okulun diğer bir temel faktörü okuldur. Etkili okuldaki özellik ve
davranışları

bilgi toplama aracı olan ankette 23 madde ile betimlenmiştir.

Okulun ekililiği bu sorularla ortaya konmuştur. Öğretmenlerin görev yaptıkları
okullarının bu davranışlara göre algılamaları sonuçlarına göre,

(X =69,44,

S=16,21)

katılıyorlar.

değerlerle

Öğretmenler

genelde

okulların

etkililiğine

okul ortamına

ilişkin

orta

derecede

bulgularda

öğretim

sürecinin

özüne değil de araç gereç eksikliği, küçük sınıflarda öğretim yapılamaması
gibi sonuçlar vermektedirler.
Etkili okul faktörlerinden öğrenciler bilgi toplamam aracı olan ankette 6
••

madde ile ifade edilmiştir. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki
öğrencilerin bu davranışlara göre algılamaları sonuçlarına göre, (X =18,53,
S=4,88 ) değerlerle öğrencilerin etkililiğine orta derecede katılıyorlar.
Öğrencilerin birbirleri için öğretmenlik yapması, öğrenme etkinliklerine daha
çok zaman ayırmaları ve kendi başlarına öğrenme imkanı yaratmak üzere,
okuma, sınıf ve okul kütüphanelerini kullanmaları için teşvik görmeleri
özellikleri, büyük oranda okulun kültürüne ve yönetiminin tutumuna bağlıdır.
Bunlar

aynı

zamanda

etkili

okula

ulaşma

girişiminde

ortaöğretim

öğrencilerine kazandırılması gereken özelliklerin başında gelmektedir.
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Etkili okulun önemli faktörlerinden biri olan veliler, araçta 6 ayrı madde
ile ifade edilmiştir. Öğretmenlerin algılamalarına göre, (X =18,71, S=S,59)
değerlerle velilerin etkililiğine orta derecede katılıyorlar. özellikle öğrenci
başarısında rol almaya isteklidirler.
Genel toplama göre (X =230,51, 8=43,27) değerlerle öğretmenler,
"Okul Yöneticisi", "Öğretmen", "Okul Kültürü ve Ortamı", "Öğrenci", "Okul
Çevresi ve Veliler'' boyutunda algılamalarına göre okulun etkililiğine orta
derecede ketılıyorlar.

••
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4.3. Farklı Değişkenlere

Göre Öğretmenlerin

Etkili Okulla İlgili

Görüşlerine Yönelik Bulgular

4.3.1. Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Okul Yöneticisi, Öğretmen,
Okul Kültürü ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve Toplam Boyutlarında Etkili
Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre Okul Yöneticisi, Öğretmen, Okul
Kültürü ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve Toplam arasında Etkili okul
özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 11 'de verilmiştir.
lge 11: Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Okul Yöneticisi, Öğretmen, Okul
Ortamı, Öğrenci, Veliler ve Toplam Boyutlarında Etkili okul algılamaları.
Ortalama
Cinsiyet
E

I

s

N
110

38,65

Farkı

p

t

SD

10,69

Açıklama

P>0,05
0,28

298

I

o,234

o,816

Fark

K

190

38,37

9,63

anlamsız

E

110

84,08

18,22

P>0,05
-1,99

I -1,002 I o,317

298

Fark

K

190

86,07

15,57

anlamsız

E

110

70,27

17,26

P>0,05
1,30

298

I

o,671

o,503

Fark

K

190

68,96

15,59

anlamsız

E

110

18,56

5,32

P>0,05
4,25

298

o,073

I

o,942

Fark

K

190

18,52

4,63

anlamsız

E

110

18,45

6,00

P>0,05
-0,40

I

298

-0,60

I

o,548

Fark

K

190

I

5,35

anlamsız

E

110

I 230,02 I 47,56

P>0,05

18,85

-0,76

K

190

I 230,79 I 40,71

200,29

I

-o,14

I

o,883

Fark
anlamsız
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Çizelge 11 'de öğretmenlerin, yöneticilerin etkililiği algılarının cinsiyet
değişkenine göre, erkek öğretmenlerin ortalaması (X=38,65, S=10,69 ) ile
kadın öğretmenmlerin ortalamasının (X=38,37, S=9,63 ) birbirine yakın
olduğu görülmektedir. İki grubun okul yöneticilerinin etkililiği algılarının
ortalama puanları arasındaki fark anlamlı değildir ( t=0,234, P>0,05 ).

Yine Çizelge 11 'de öğretmenlerin, öğretmenlerin etkililiği algılarının
cinsiyet değişkenine göre, erkek öğretmenlerin ortalaması (X=84,08
S=18,22) ile kadın öğretmenlerin ortalamasının (X=86,07, S=15,57) birbirine
yakın olduğu görülmektedir. İki grubun öğretmenlerin etkililiği algılarının
ortalama puanları arasındaki fark anlamlı değildir ( t=-1,002, P>0,05 ).

Çizelge 11 'de öğretmenlerin, okulun etkililiği algılarının cinsiyet
değişkenine göre, erkek öğretmenlerin ortalaması (X=?0,27 S=17,26) ile
kadın öğretmenlerin ortalamasının (X=68,96, S=15,59 ) birbirine yakın
olduğu görülmektedir. İki grubun okulun etkililiği algılarının ortalama puanları
arasındaki fark anlamlı değildir ( t=0,671, P>0,05 ).

Çizelge 11 'de öğretmenlerin, öğrencilerin etkililiği algılarının cinsiyet
değişkenine göre, erkek öğ~etmenlerin ortalaması (X=18,56, S=S,32) ile
kadın öğretmenlerin ortalamasının (X=18,52, S=4,63) birbirine yakın olduğu
görülmektedir. İki grubun öğrencilerin etkililiği algılarının ortalama puanları
arasındaki fark anlamlı değildir ( t=0,73, P>0,05 ).

Çizelge 11 'de öğretmenlerin, velilerin etkililiği algılarının cinsiyet
değişkenine göre, erkek öğretmenlerin ortalaması (X=18,45, S=6,00) ile
kadın öğretmenlerin ortalamasının (X=18,85, S=S,35) birbirine yakın olduğu
görülmektedir.İki grubun velilerin etkililiği algılarının ortalama puanları
arasındaki fark anlamlı değildir ( t=-0,60, P>0,05 ).
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Çizelge 11 'de öğretmenlerin, toplamının cinsiyet değişkenine göre,
erkek

öğretmenlerin

ortalaması

(X=230,02,

S=47,56)

ile

kadın

öğretmenlerin ortalamasının (X=230,79, S=40,71) birbirine yakın olduğu
görülmektedir.İki grubun toplam değerinin ortalama puanları arasındaki fark
anlamlı değildir ( t=-0,14,

P>0,05 ).

Elde edilen bu bulgular öğretmenlerin cinsiyetinin; Okul Yöneticisi,
Öğretmen, Okul Kültürü ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve Toplam arasında olan
ilişkilerini

etkilemediği

şeklinde

yorumlanabilir.Etkili

okul özelliklerinin

algılanmasında öğretmen cinsiyetinin anlamlı bir farkı yoktur.
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4.3.2. Öğretmenlerin

Yaş

Faktörüne

Göre

Okul

Yöneticisi,

Öğretmen, Okul Kültürü ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve Toplam
Boyutlarında Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:

Okul Yöneticisi,

Boyutunun Yaş Faktörüne Göre Etkili okul

algılamalarının karşılaştırılması:
Öğretmenlerin

yaşlarına

göre

Okul

Yöneticisinın

Etkili

okul

özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 12'de verilmiştir.

Çizelge

12:

Etkili

Okul

Yöneticisi

Boyutunda

Yaşın

Karşılaştırılması:

Yaş

X

s

24 ve altında (1)

37,55

11,41

25-29 (2)

40,96

10,46

30-34 (3)

36,82

9,62

35-39 (4)

35,51

10,23

40-44' (5)

39,51

8,81

45-49 (6)

38,97

9,03

50 ve üstü (7)

45,41

9,48

Toplam

38,47

10,02

Yönetici

Çizelge 12'de görüldüğü gibi, yöneticinin yaş durumuna göre etkili okul
puan ortalamaları; 24 ve altında yaşı olanların X=37,55, 25-29 yaşı olanların
X=40,96, 30-34 yaşı olanların X=36,82, 35-39 yaşı olanların X=35,51, 4044 yaşı olanların X=39,51, 45-49 yaşı olanların X=38,97, 50ve üstünde yaşı
olanların X=45,41 'dir.
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Öğretmenlerin yaş durumuna göre, yöneticilerin etkililik durumları ile
ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi
(ANOVA) sonuçları Çizelge 13'de verilmiştir.

Çizelge 13: Öğretmenlerin Yaş Durumuna Göre, Yöneticilerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

önetlct

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Gruplararası

2027,357

6

337,893

3,535

0,002

Gruplariçi

28007,48

293

95,589

Toplam

30034,84

299

Kareler
Açıklama
*7-4
Fark
Anlamlı

* P < 0.01

Çizelge 13'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin yaş durumuna göre,
yöneticilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F (6;299)=0,002,
P<0,01 ). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre;
öğrertmenler, etkili yöneticilikte
*

35-39 (4) yaşa sahip

50 ve üstü (7) yaştaki öğretmenler için

anlamlı bir fark olduğunu belirlenmişlerdir. Bu bulguya göre 50 yaş üstü
öğretmenler mevcut okullarının etkili çalıştığını ve yöneticiliklerini yaptıklarını,
35-39

yaş gurubu öğretmenlere göre düşünmektedirler. Bu durum ters

yönden de açıklanabilir.
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Öğretmen

Boyutunun Yaş

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin yaşlarına

göre Okul öğretmenlerinin

Etkili okul

özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 14'de verilmiştir.

Çizelge

14:

Etkili

Okul

Öğretmeni

Boyutunda

Yaşın

Karşılaştırılması:

Yaş

Öğretmen

X

s

24 ve altında (1)

79,88

17,79

25-29 (2)

87,09

16,61

30-34 (3)

83,75

17,22

35-39 (4)

82,71

17, 15

40-44 (5)

86,92

1.7,52

45-49 (6)

90,22

14, 17

50 ve üstü (7)

84,52

10,84

Toplam

85,34

16,59

.

Çizelge 14'de görüldüğü gibi, öğretmenin yaş durumuna göre etkili
okul puan ortalamaları; 24 ve altında yaşı olanların X=79,88, 25-29 yaşı
olanların X=87,09, 30-34 yaşı olanların X=83,75, 35-39 yaşı olanların
X=82,71, 40-44 yaşı olanların X=86,92, 45-49 yaşı olanların X=90,22, 50ve
üstünde yaşı olanların X=84,52 'dir.

64

Öğretmenlerin yaş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir farkın
olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları
Çizelge 15'de verilmiştir.

Çizelge 15: Öğretmenlerin Yaş Durumuna Göre, Öğretmenlerin
Etkililik Durumlarıİile İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

tmen

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

2068,448

6

344,741

1,259

0,277

P>0,05

Gruplariçi

80259,19

293

273,922

Toplam

82327,64

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 15'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin yaş durumuna göre,
etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (6;200ı=0,277, P>0,05 ).
Öğretmenlerin yaş durumuna göre, ister 24 yaş ve altında (1) göreve
yeni başlamış, ister 50 ve üstünde (7) kıdemli öğretmen olsun yaş durumuna
göre öğretmenlerin etkililğinde bir fark oluşturmadığını belirtmiştirler.
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Okul Boyutunun Yaş Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının
Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin yaşlarına göre Okulun Etkili okul özelliklerinin anlamlı
bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler
Çizelge 16'da verilmiştir.

Çizelge 16: Okul

Boyutunda Yaş Faktörüne Göre Etkililiğin

Karşılaştırılması:

Yaş

X

s

24 ve altında (1)

59,00

14,23

25-29 (2)

72,71

16,88

30-34 (3)

66,70

16,56

Okul kültürü

35-39 (4)

66,17

14,96

ve ortamı

40-44 (5)

68,79

17,03

45-49 (6)

74,34

14,33

50 ve üstü (7)

80,35

11,49

Toplam

69,44

16,21

Çizelge 14'de görüldüğü gibi, öğretmenin yaş durumuna göre etkili
okul puan ortalamaları; 24 ve altında yaşı olanların X=59,00, 25-29 yaşı
olanların X=72, 71, 30-34 yaşı olanların X=66, 70, 35-39 yaşı olanların
X=66, 17, 40-44 yaşı olanların X=68, 79, 45-49 yaşı olanların X=7 4,34, 50
ve üstünde yaşı olanların X=80,35 'dir.
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Öğretmenlerin yaş durumuna göre, okulun etkililik durumu ile ilgili bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 1 ?'de verilmiştir.

Çizelge 17: Öğretmenlerin Yaş Durumuna Göre, Okulun Etkililik
Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

p

Varyansm

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

,P

Açıklama

Gruplararası

5660,131

6

953,355

3,791

0,001

*2-1,2-3,2-4

Kareler

6-1,6-3,64,7-1,7-3,74,7-5
Gruplariçi

72912,02

293

Toplam

78572,15

299

248,846

Fark
Anlamlı

*P<0.01

Çizelge 1 ?'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin yaş durumuna göre,
okulun etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F

(6;299ı=0,001,

P<0,05

). Gruplar arası farkın hangi Qruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre (*2-1, 2-3, 2-4, 6-1, 6-3, 6-4, 7-1, 7-3, 7-4,
7-5); 25-29 yaşa sahip öğrertmenlerin, 45-49 yaşa sahip öğrertmenler ile 50
ve üstü yaşa sahip öğrertmenler

okulun etkililiği için anlamlı bir fark

olduğunu belirlemişlerdir.
Bu bulguya göre, göreve yeni başlamış veya orta yaştaki veya kıdemli
öğretmenlerin

mevcut okullarının

çalıştığını belirtmişlerdir.

etkililiğine

inandıkları, okulun etkili
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Öğrenci

Boyutunun

Yaş

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin yaşlarına göre Öğrencilerin Etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 18'da verilmiştir.

Çizelge 18: Öğrenci Boyutunun Yaş Faktörüne Göre Etkililiğin
Karşılaş-tıniması:

Yaş

Öğrenci

X

s

24 ve altında (1)

16,66

5,59

25-29 (2)

18,58

4,75

30-34 (3)

17,60

5,53

35-39 (4)

18,21

4,76

40-44 (5)

18,64

4,89

45-49 (6)

20,20

3,38

50 ve üstü (7)

20,17

5,18

Toplam

18,53

4,88

Çizelge 18'de görüldügü gibi, öğretmenin yaş durumuna göre etkili
okulda öğrencilerin puan ortalamaları; 24 ve altında yaşı olanların X=16,66,
25-29 yaşı olanların X=18,58, 30-34 yaşı olanların X=17,60, 35-39 yaşı
olanların X=18,21, 40-44 yaşı olanların X=18,64, 45-49 yaşı olanların
X=20,20, 50 ve üstünde yaşı olanların X=20, 17 'dir.
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Öğretmenlerin yaş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir farkın
olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları
Çizelge 19'da verilmiştir.

Çizelge 19: Öğretmenlerin Yaş Durumuna Göre, Öğrencilerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

p

nci

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

232,923

6

38,821

1,645

0,135

P>0,05

Gruplariçi

6915,673

293

23,603

Toplam

7148,597

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 19'da görüldüğü gibi Öğretmenlerin yaş durumuna göre,
öğrencilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (6;299)=0, 135,
P>0,05 ).
Bu bulgulara göre öğretmenlerin yaş durumuna göre öğrencilerin
etkililiğinde bir fark yoktur. Göreve yeni başlamış veya kıdemli öğretmen
olmak, öğrencilerin etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.
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Veli Boyutunun Yaş Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının
Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin yaşlarına göre Velilerin Etkili okul özelliklerinin anlamlı
bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler
Çizelge 20'de verilmiştir.

Çizelge 20: Veli Boyutunun Yaş faktörüne Göre Etkililiğin
Karşılaştırılması:

Yaş

Veli

X

s

24 ve altında (1)

15, 11

6,21

25-29 (2)

18,56

5,98

30-34 (3)

17,51

6,31

35-39 (4)

18,71

5,21

40-44 (5)

19,79

4,77

45-49 (6)

19,77

4,51

50 ve üstü (7)

19,47

6,68

Toplam

18,71

5,59

Çizelge 20'de görült.lüğü gibi, öğretmenin yaş durumuna göre etkili
okulda velilerin puan ortalamaları; 24 ve altında yaşı olanların X=15, 11, 2529 yaşı olanların X=18,56, 30-34 yaşı olanların X=17,51, 35-39 yaşı
olanların X=18, 71, 40-44 yaşı olanların X=19, 79, 45-49 yaşı olanların
X=19,77, 50 ve üstünde yaşı olanların X=19,47 'dir.
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Öğretmenlerin yaş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir farkın
olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları
Çizelge 21 'de verilmiştir.

Çizelge 21: Öğretmenlerin Yaş Durumuna Göre, Velilerin Etkililik
Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

313,173

6

52,195

1,689

0,123

P>0,05

Gruplariçi

9052,597

293

30,896

Toplam

9365,770

299

Kareler

- --

Veli

Fark
Anlamsız

Çizelge 21 'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin yaş durumuna göre,
velilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(6;299)=0, 123,

P>0,05 ).
Bu bulgulara göre öğretmenlerin yaş durumuna göre velilerin
etkililiğinde bir fark yoktur. Göreve yeni başlamış veya kıdemli öğretmen
olmak, velilerin etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.
••

•
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Toplamın

Yaş

Faktörüne Göre

Etkili Okul Algılamalarının

Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin yaşlarına göre Toplamın Etkili okul özelliklerinin anlamlı
bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler
Çizelge 22'de verilmiştir.

Çizelge 22: Toplam Boyutunun Yaş Faktörüne Göre Etkililiğin
Karşılaştırılması:

Yaş

Toplam

X

s

24 ve altında (1)

208,22

44,73

25-29 (2)

237,92

44,96

30-34 (3)

222,41

45,18

35-39 (4)

221,33

42,33

40-44 (5)

233,68

44,89

45-49 (6)

243,51

33,26

50 ve üstü (7)

249,94

32,63

Toplam

230,51

43,27

Çizelge 22'de görüldüğü gibi, öğretmenin yaş durumuna göre etkili
okulda toplamın puan ortalamaları; 24 ve altında yaşı olanların X=208,22,
25-29 yaşı olanların X=237,92, 30-34 yaşı olanların X=222,41, 35-39 yaşı
olanların X=221,33, 40-44 yaşı olanların X=233,68, 45-49 yaşı olanların
X=243,51, 50 ve üstünde yaşı olanların X=249,94 'dür.
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Öğretmenlerin yaş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir farkın
olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları
Çizelge 23'de verilmiştir.

Çizelge 23: Öğretmenlerin Yaş

Durumuna Göre, Toplamın

Etkililik Durumları İle ilgili ANOVA Sonuçları

Grup

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Gruplararası

30293,74

6

5048,956

2,793

0,012

Kareler
Açıklama
*2-4,6-1,63,6-4,7-1,73,7-4

oplam

Gruplariçi

529701,2

293

Toplam

559994,9

299

1807,854

Fark
Anlamlı

Çizelge 23'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin yaş durumuna göre,
toplamın okulun etkililik durumu

ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F

(6;299)=0,012, P<0,05 ). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre (*2-4, 6-1, 6-3, 64, 7-1, 7-3, 7-4 ); 25-29 yaşa (2) sahip öğrertmenlerle, 45-49 yaşa (6) sahip
öğrertmenler ve 50 ve üstü yaşa (7) sahip öğrertmenler toplamda okulun
etkililiği için anlamlı bir fark olduğunu belirlemişlerdir.
Bu bulguya göre, göreve yeni başlamış veya orta yaştaki veya kıdemli
öğretmenlerin toplamda okullarının etkililiğine inandıkları, okulun etkili
çalıştığını belirtmişlerdir.
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4.3.3. Öğretmenlerin Branş Faktörüne Göre Okul Yöneticisi,
Öğretmen, Okul Kültürü

ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve Toplam

Boyutlarında Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:

Okul Yöneticisi

Boyutunun Branş Faktörüne Göre Etkili Okul

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin branşlarına göre Okul Yöneticisinın Etkili okul
özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmışve ilgili veriler Çizelge 24'de verilmiştir.

Çizelge

24:

Etkili

Okul

Yöneticisi

Boyutunda

X

s

Branşın

Karşılaştırılması:

Branş

Yönetici

Edebiyatrrürkçe (1)

38,37

11,08

Fen Bilimleri (2)

34,86

9,84

Matematik(3)

37,58

10,27

Yabançı Dil (4)

38,74

10,28

Sosyal Bilimler (5)

40,41

9,72

Beden Eğitimi (6)

40,47

7,63

Güzel Sanatlar (7)

37,81

6,93

Diğer Branşlar (8)

40,46

11,21

Toplam

38,47

10,02

Çizelge 24'de görüldüğü gibi, yöneticinin branş durumuna göre etkili
okul puan ortalamaları; Edebiyatrrürkçe branş olanların

X=38,37, Fen
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Bilimleri olanların X=34,86, Matematik olanların X=37,58, Yabancı Dil
olanların X=38, 74, Sosyal Bilimler olanların X=40,41, Beden Eğitimi
olanların

X=40,47, Güzel Sanatlar olanların X=37,81, Diğer Branşların

X=40,46, Toplamın X=38,47 'dir.

Öğretmenlerin branş durumuna göre, yöneticilerin etkililik durumları ile
ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi
(ANOVA) sonuçları Çizelge 25'de verilmiştir.
Çizelge 25: Öğretmenlerin Branş Durumuna Göre, Yöneticilerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Yönetici

Kareler

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

838,622

7

119,803

1 I 198

0,304

P>0,05

Gruplariçi

29196,21

292

99,987

Toplam

30034,84

299

Fark
Anlamsız

1'

Çizelge 25'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin branş durumuna göre,
yöneticilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (7;:zoo)=0,304,
P>0,05 ).
Bu bulgulara göre öğretmenlerin branş durumuna göre yöneticilerin
etkililiğinde bir fark yoktur. Farklı branşlarda öğretmen olmak, yöneticilerin
etkiI iliğinde bir fark oluşturmuyor.
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Boyutunun Branş Faktörüne Göre Etkili Okul

Öğretmen

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin branşlarına göre Okul öğretmenlerinin Etkili okul
özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 26'da verilmiştir.

Çizelge

26:

Etkili

Okul

Öğretmeni

Boyutunda

Branşın

Karşılaştırıiması:
Branş

-

X

s

Edebiyat/Türkçe (1)

88,17

16,54

Fen Bilimleri (2)

84,00

15,32

Matematik (3)

86,02

18,88

Yabancı Dil (4)

88,24

15,25

Sosyal Bilimler (5)

84,32

16,65

Beden Eğitimi (6)

86,17

15,43

Güzel Sanatlar (7)

84,13

14,68

Diğer Branşlar (8)

74,13

18,06

Toplam

85,34

16,59

Öğretmen

Çizelge 26'da görüldüğü gibi, öğretmenin branş durumuna göre etkili
okul puan ortalamaları; Edebiyat/Türkçe branş olanların

X=88, 17, Fen

Bilimleri olanların X=84,00, Matematik olanların X=86,02, Yabancı Dil
olanların X=88,24,
olanların

Sosyal Bilimler olanların X=84,32, Beden Eğitimi

X=86, 17, Güzel Sanatlar olanların X=84, 13, Diğer Branşların

X=74,53, Toplamın X=85,34'dir.
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Öğretmenlerin branş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 27'de verilmiştir.
Çizelge 27: Öğretmenlerin Branş Durumuna Göre, Öğretmenlerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları
Kareler

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Gruplararası

4192,607

7

598,944

2,238

0,031

Grup

Açıklama
*1-8,2-8,38,4-8,5-8,68,7-8

Gruplariçi

78135,03

292

Toplam

82327,64

299

Fark

267,586

Anlamlı

Çizelge 27'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin branş durumuna göre,
öğretmenlerin etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F (7;~)=0,031,
P<0,05 ). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre (* 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8, 78 );

Tabloda belirtilen branşların dışındaki branşlara sahip öğrertmenlerin (8),

Edebiyat/Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler,
Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar branşlarındaki öğrertmenler arasında okulun
etkililiği

için anlamlı bir fark

olduğunu belirlemişlerdir.Bu guruptaki

öğretmenler, diğer branştaki öğretmenlere göre (8) okulun etkili olduğunu
belirtmişlerdir.
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Okul

Boyutunun

Branş

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin branşlarına göre Okulun

Etkili okul özelliklerinin

anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 28'de verilmiştir.

Çizelge 28: Okul

Boyutunda Branş Faktörüne Göre Etkililiğin

Karşılaştırılması:

Branş

X

s

Edebiyat/Türkçe (1)

69,44

17,26

Fen Bilimleri (2)

67,61

15,43

Okul kültürü

Matematik (3)

68,66

16,43

ve ortamı

Yabancı Dil (4)

71,02

15,37

Sosyal Bilimler (5)

69,97

16,25

Beden Eğitimi (6)

69,04

17,02

Güzel Sanatlar (7)

67,59

16,88

Diğer Branşlar (8)

69,84

17,72

Toplam

69,44

16,21

••

Çizelge 28'de görüldüğü gibi, okulun öğretmen branş durumuna göre
etkili okul puan ortalamaları; Edebiyat/Türkçe branş olanların X=69,44, Fen
Bilimleri olanların X=67,61, Matematik olanların X=68,66, Yabancı Dil
olanların X=71,02,
olanların

Sosyal Bilimler olanların X=69,97, Beden Eğitimi

X=69,04, Güzel Sanatlar

X=69,84, Toplamın X=69,44'dür.

olanların X=67,59, Diğer Branşların
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Öğretmenlerin branş durumuna göre, okulun etkililik durumu ile ilgili
bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 29'da verilmiştir.

Çizelge 29: Öğretmenlerin Branş Durumuna Göre, Okulun Etkililik
Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Varyansın

Kareler

Grup

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Okul
ültürü

Gruplararası

425,237

7

953,355

0,227

0,979

P>0,05

Gruplariçi

78146,91

292

267,626

Toplam

78572,15

299

ortamı

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 29'da görüldüğü gibi Öğretmenlerin branş durumuna göre,
okulun

etkililik durumu

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(7;299)=0,979,

P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin branşlarına göre okulun etkililiğinde bir
fark oluşturmuyor.
••
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Öğrenci

Boyutunun

Branş

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin branşlarına göre Öğrencilerin Etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 30'da verilmiştir.

Çizelge 30: Öğrenci Boyutunun Branş Faktörüne Göre Etkililiğin
Karşılaştırılması:

Branş

Öğrenci

X

s

Edebiyat/Türkçe (1)

19,53

4,88

Fen Bilimleri (2)

18,36

4,81

Matematik (3)

18,84

5,12

Yabancı Dil (4)

18,89

4,54

Sosyal Bilimler (5)

18,91

4,85

Beden Eğitimi (6)

17,91

5,07

Güzel Sanatlar (7)

18,04

4,75

Diğer Branşlar (8)

16,03

5,30

Toplam

18,53

4,88

!il

Çizelge 27'de görüldüğü gibi, öğrencilerin öğretmen branş durumuna
göre etkili okul puan ortalamaları; Edebiyat/Türkçe branş olanların X=19,53,
Fen Bilimleri olanların X=18,36, Matematik olanların X=18,84, Yabancı Dil
olanların X=18,89, Sosyal Bilimler olanların X=18,91,
olanların

Beden Eğitimi

X=17,91, Güzel Sanatlar olanların X=18,04, Diğer Branşların

X=16,03, Toplamın X=18,53'dür.
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Öğretmenlerin branş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 31 'de verilmiştir.

Çizelge 31: Öğretmenlerin Branş Durumuna Göre, Öğrencilerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Öğrenci

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

240,390

7

34,341

1,452

0,184

P>0,05

Gruplariçi

6908,207

292

23,658

Toplam

7148,597

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 31 'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin branş durumuna göre,
öğrencilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (7;299)=0, 184,
P>0,05 ).

Bu

bulguya

göre öğretmenlerin

etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.

branşlarına

göre

öğrencilerin
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Veli Boyutunun Branş Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının
Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin branşlarına göre Velilerin Etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 32'de verilmiştir.

Çizelge 32: Veli Boyutunun Branş Faktörüne Göre Etkililiğin
Karşılaştırılması:

Branş

Veli

X

s

Edebiyat/Türkçe (1)

18,62

5,08

Fen Bilimleri (2)

18,94

6,00

Matematik (3)

18,79

5,66

Yabancı Dil (4)

19,82

5,10

Sosyal Bilimler (5)

18,67

6,06

Beden Eğitimi (6)

18,21

5,23

Güzel Sanatlar (7)

18,50

6,15

Diğer Branşlar (8)

15,84

5,95

Toplam

18,71

5,59

Çizelge 32'de görüldüğü gibi, velilerin öğretmen branş durumuna göre
etkili okul puan ortalamaları; Edebiyat/Türkçe branş olanların X=18,62, Fen
Bilimleri olanların X=18,94, Matematik olanların X=18,79, Yabancı Dil
olanların X=19,82, Sosyal Bilimler olanların X=18,67, Beden Eğitimi
olanların

X=18,21, Güzel Sanatlar olanların X=18,50, Diğer Branşların

X=15,84, Toplamın X=18,71'dir.
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Öğretmenlerin branş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 33'de verilmiştir.

Çizelge 33: Öğretmenlerin Branş Durumuna Göre, Velilerin
Etkililik Durumlan İle İlgili ANOVA Sonuçlan

Grup

Veli

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

315,959

7

45,137

1,456

0,183

P>0,05

Gruplariçi

9049,811

292

30,993

Toplam

9365,770

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 33'da görüldüğü gibi Öğretmenlerin branş durumuna göre,
velilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(?;299ı=O,

183,

P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin branşlarına göre velilerin etkililiğinde
bir fark oluşturmuyor.
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Toplamın Branş Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının
Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin branşlarına göre Toplamın Etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 34'de verilmiştir.

Çizelge 34: Toplam Boyutunun Branş Faktörüne Göre Etkililiğin
Karşılaştırılması:

Branş

Toplam

s

X

Edebiyat/Türkçe (1)

234,15

43,66

Fen Bilimleri (2)

223,77

41,64

Matematik (3)

229,92

47,15

Yabancı Dil (4)

236,73

40,76

Sosyal Bilimler (5)

232,29

44,20

Beden Eğitimi (6)

231,82

39,63

Güzel Sanatlar (7)

226,09

41,58

Diğer Branşlar (8)

216,73

49,75

Toplam

230,51

43,27

Çizelge 34'de görüldüğü gibi, toplamın öğretmen branş durumuna
göre etkili

okul

puan ortalamaları;

Edebiyat/Türkçe branş olanların

X=234, 15, Fen Bilimleri olanların X=223,77, Matematik olanların X=229,92,
Yabancı Dil olanların X=236, 73, Sosyal Bilimler olanların X=232,29, Beden
Eğitimi olanların

X=231,82, Güzel Sanatlar

Branşların X=216,73, Toplamın X=230,50'dir.

olanların X=226,09, Diğer
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Öğretmenlerin branş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili bir
farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 35'de verilmiştir.
Çizelge 35: Öğretmenlerin Branş Durumuna Göre, Toplamın
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Varyansın

Kareler

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

10662,08

7

1523,154

0,810

0,580

P>0,05

Gruplariçi

549332,9

292

1881,277

Toplam

559994,9

299

Fark
Anlamsız

Çizelge 35'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin branş durumuna göre,
toplamın etkililik durumu

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (7;299)=0,580,

P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin branşlarına göre toplamda etkililikte
bir fark oluşturmuyor.
••
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4.3.4. Öğretmenlerin

Hizmet

Süresi

Faktörüne

Göre

Okul

Yöneticisi, Öğretmen, Okul Kültürü ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve
Toplam Boyutlarında Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:

Okul Yöneticisi Boyutunun Hizmet Süresi Faktörüne Göre Etkili
Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin hizmet süresine

göre okul yöneticisinın etkili okul

özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 36'da verilmiştir.

Çizelge 36: Etkili Okul Yöneticisi

Boyutunda Hizmet Süresinin

Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

X

s

1-2yıl(1)

44,71

7,34

3-7 yıl (2)

39,03

9,90

8-12 yıl (3)

35,75

9,83

13-17 y'II (4)

37,09

10,56

18-22 yıl (5)

40,00

9,01

23 ve üstü yıl (6)

43,95

8,92

Toplam

38,47

10,02

Yönetici

Çizelge 36'da görüldüğü gibi, yöneticinin hizmet yılı durumuna göre
etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl

X=44,71, 3-7 yıl X=39,03, 8-12 yıl

X=35,75, 13-17 yıl X=37,09, 18-22yıl X=40,00, 23 ve üstü yıl X=43,95,
Toplam X=38,47'dir.

86

Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre, yöneticilerin etkililik durumları ile
ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi
(ANOVA) sonuçları Çizelge 37'de verilmiştir.
Çizelge 37: Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre, Yöneticilerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçlan

Grup

Kareler

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Gruplararası

1784,363

5

356,873

3,714

0,003

Açıklama
*1-3,2-3,53,6-2,6-3,6-4

Yönetici

Gruplariçi

28250,47

294

Toplam

30034,84

299

Fark

96,090

Anlamlı

*P<0.01
Çizelge 37'de görüldüğü gibi Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna
göre, yöneticilerin etkililik durumu

ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F

(5;200)=0,003, P<0,01 ). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre (*1-3, 2-3, 5-3, 6-2,
6-3, 6-4,); Tabloda belirtildiği gibi öğretmenliğe yeni girmiş ve hizmet yılları az
olan öğretmenler ile öğretmenlikte 23 ve üzerinde yıl hizmeti olan
öğretmenlerin yöneticilerin

etkililiği

için anlamlı bir fark

olduğunu

belirlemişlerdir.
Bu bulguya göre öğretmenliğe yeni başlamış (1) öğretmenler ile
kıdemli öğretmenler (6) okul yöneticilerinin etkili çalıştığını belirtmişlerdir.
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Öğretmen Boyutunun Hizmet Yılları Faktörüne Göre Etkili Okul
Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre okul öğretmenlerinin etkili okul
özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 38'de verilmiştir.

Çizelge 38: Etkili Okul Öğretmeni

Boyutunda Hizmet Yıllarının

Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

Öğretmen

X

s

1-2yıl(1)

80,85

20,12

3-7 yıl (2)

86,56

16,92

8-12 yıl (3)

83,70

16,85

13-17 yı I (4)

82,82

17,26

18-22 yıl (5)

88,46

15,19

23 ve üstü yıl (6)

88,95

13,49

Toplam

85,34

16,59

Çizelge 38'de görüldüğü gibi, öğretmen boyutunun hizmet yılı
"
durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl X=B0,85, 3-7 yıl
X=86,56, 8-12 yıl X=83,70, 13-17 yıl X=82,82, 18-22yıl X=88,46, 23 ve
üstü yıl X=88,95, Toplam X=85,34'dür.
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Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili
bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 39'da verilmiştir.

Çizelge

39:

Öğretmenlerin

Hizmet Yılları

Durumuna Göre,

Öğretmenlerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

p

Varyansın

Kareler

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Gruplararası

1685,367

5

337,073

1,229

0,295

Gruplariçi

80642,27

294

274,293

Toplam

82327,64

299

Açıklama
P>0,05
Fark
Anlamsız

Çizelge 39'da görüldüğü gibi Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna
göre, öğretmenlerin etkililik durumları

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(5;299)=0,295, P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin hizmet yıllarına göre öğretmenlerin
etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.
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Okul

Boyutunun Hizmet Yılı

Faktörüne Göre Etkili okul

Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre okulun etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 40'da verilmiştir.

Çizelge 40: Okul

Boyutunda Öğretmenlerin Hizmet Yıllan

Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

X

s

1-2yıl(1)

66,14

18,24

3-7 yıl (2)

69,87

15,64

Okul kültürü

8-12 yıl (3)

65,81

16,76

ve ortamı

13-17 yıl (4)

67,68

15,95

18-22 yıl (5)

73,40

16,57

23 ve üstü yıl (6)

77,50

12,40

Toplam

69,44

16,21

Çizelge 37'de görüldüğü gibi, okulun öğretmenlerin hizmet yıllarına
göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl X=66,14, 3-7 yıl X=69,87, 8-12 yıl
X=65,81, 13-17 yıl X=67,68, 18-22yıl X=73,40, 23 ve üstü yıl
Toplam X =69,44'dür.

X=77,50,
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Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, okulun etkililik durumu ile
ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi
(ANOVA) sonuçları Çizelge 41'de verilmiştir.

Çizelge 41: Öğretmenlerin

Hizmet Yılları Durumuna Göre, Okulun

Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

rup

Kareler

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

3585,197

5

717,039

2,811

0,017

*5-3,6-2,6-

'

3,6-4

Gruplariçi

74986,95

294

Toplam

78572,15

299

255,058

Fark
Anlamlı

Çizelge 41'de görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet yılları durumuna
göre, okulun etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F (5;299)=0,017,
P<0,05 ). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre (*5-3, 6-2, 6-3, 6-4, );

Bu

bulgulara göre öğretmenlik mesleğinde yeni başlayan öğretmenler (2-3) ile
öğretmenlikte 23 ve üzerinde yıl (6) hizmeti olan öğretmenlerin okulun
etkililiği için anlamlı bir fark olduğunu belirlemişlerdir.Bu gruptaki öğretmenler
okulun etkili olduğuna inanıyorlar.
Hizmet yılları fazla olan öğretmenler okullarının etkili çalıştığını
belirtmişlerdir.
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Öğrenci Boyutunun Öğretmenlerin Hizmet Süresi

Faktörüne

Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre öğrencilerin etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 42'de verilmiştir.

Çizelge 42: Öğrenci Boyutunun Öğretmenlerin Hizmet Süresi
Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

Öğrenci

X

s

1-2yıl(1)

17,71

6,72

3-7 yıl (2)

18, 18

4,67

8-12 yıl (3)

18,24

5,08

13-17 yıl (4)

18,28

5,06

18-22 yıl (5)

19, 10

4,78

23 ve üstü yıl (6)

20,41

3,94

Toplam

18,53

4,88

Çizelge 42'de görüldüğü gibi, öğrenci boyutunun öğretmenlerin hizmet
8

yıllarına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl X=17, 71, 3-7 yıl X=18, 18,
8-12 yıl X=18,24, 13-17 yıl X=18,28, 18-22yıl X=19,10, 23 ve üstü yıl
X=20,41, Toplam X=18,53'dür.
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Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, öğrencilerin etkililik
durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans
Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 43'de verilmiştir.
Çizelge 43:

Öğretmenlerin

Hizmet Yılları

Durumuna Göre,

Öğrencilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup
·enci

Varyansın

Kareler

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

124,884

5

24,977

1,045

0,391

P>0,05

Gruplariçi

7023,712

294

23,890

Toplam

7148,597

299

Fark
Anlamsız

Çizelge 43'de görüldüğü gibi öğretmenlerin meslekteki hizmet yıllarına
göre, öğrencilerin etkililik durumları

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(s:200)=0,391, P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin hizmet yıllarına göre öğrencilerin
etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.

••
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Veli Boyutunun Öğretmenlerin Hizmet Yılları Faktörüne Göre
Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin

hizmet yıllarına

göre göre velilerin

etkili

okul

özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 44'de verilmiştir.

Çizelge

44:

Veli

Boyutunun Öğretmenlerin

Hizmet

Yıllan

Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

Veli

X

s

1-2 yıl (1)

17,71

6,52

3-7 yıl (2)

17,98

6,04

8-12 yıl (3)

18,27

5,88

13-17 yıl (4)

19, 10

5,27

18-22 yıl (5)

19,55

4,79

23 ve üstü yıl (6)

19,79

5,38

Toplam

18,71

5,59

Çizelge 44'de görüldüğü gibi, velilerin öğretmen hizmet yılları
durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl

X=17,71, 3-7 yıl

X=17,98, 8-12 yıl X=18,27, 13-17 yıl X=19,10, 18-22yıl X=19,55, 23 ve
üstü yıl X=19,79, Toplam X=18,71'dir.
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Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili
bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA)
sonuçları Çizelge 45'de verilmiştir.

Çizelge 45: Öğretmenlerin Hizmet Yılları Durumuna Göre, Velilerin
Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

p

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

134,813

5

26,963

0,859

0,509

P>0,05

Gruplariçi

9230,957

294

31,398

Toplam

9365,770

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 45'de görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet yılları durumuna
göre, velilerin etkililik durumları

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(5;299)=0,509, P>0,05 ).
Bu

bulguya göre öğretmenlerin hizmet yıllarına göre velilerin

etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.
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Toplamın Öğretmenin Hizmet Yılları Faktörüne Göre Etkili Okul
Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre toplamın etkili okul özelliklerinin
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili
veriler Çizelge 46'da verilmiştir.

Çizelge 46:

Toplam

Boyutunun Öğretmenin Hizmet Yılları

Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

Toplam

X

s

1-2 yıl (1)

227,14

53,61

3-7 yıl (2)

231,65

42,33

8-12 yıl (3)

221,68

45,23

13-17 yı I (4)

225,00

44,12

18-22 yıl (5)

240,53

41,48

23 ve üstü yıl (6)

250,62

29,58

Toplam

230,51

43,27

Çizelge 46'da görüldüğü gibi, toplamın öğretmen hizmet yılları
ti>

durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl

X=227, 14, 3-7 yıl

X=231,65, 8-12 yıl X=221,68, 13-,17 yıl X=225,00, 18-22yıl X=240,53, 23
ve üstü yıl X=250,62, Toplam X=230,51 'dir.
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Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, toplam faktörünün etkililik
durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans
Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 47'de verilmiştir.

Çizelge

47:

Öğretmenlerin

Hizmet Yılları

Durumuna Göre,

Toplamın Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

22281,90

5

4456,381

2,437

0,035

*5-3,6-3,6-4

Gruplariçi

537713,0

294

1828,956

Toplam

559994,9

299

Grup

lam

Kareler

Fark
Anlamlı

Çizelge 47'de görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet yılları durumuna
göre, toplamın etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır ( F (5;299)=0,035,
P<0,05 ). Gruplar arası farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre (*5-3, 6-3, 6-4, ); Tabloda
belirtildiği gibi öğretmenlik mesleğinde 18-22 yıl hizmeti olan (3) öğretmenler
ile öğretmenlikte 23 ve üzerinde yıl hizmeti olan (6) öğretmenlerin etkili
okulda

/

anlamlı

bir

ı.

fark

olduğunu

belirlemişlerdir.
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4.3.5. Öğretmenlerin Görev Yaptığı Okuldaki Hizmet Süresi
Faktörüne Göre Okul Yöneticisi, Öğretmen, Okul Kültürü ve Ortamı,
Öğrenci, Veliler ve Toplam Boyutlarında Etkili Okul Algılamalarının
Karşılaştırılması:

Okul Yöneticisi Boyutunun Öğretmenin Görev Yaptığı Okuldaki
Hizmet

Süresi

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının

Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki hizmet süresine

göre okul

yöneticisinın etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını
belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 48'de verilmiştir.

Çizelge 48: Etkili Okul Yöneticisi

Boyutunda Öğretmenin Görev

Yaptığı Okuldaki HizmetSüresinin Karşılaştırılması:

HizmetSüresi

X

s

1-2yıl(1)

41,76

8,93

3-4 yıl (2)

38,23

10,88

5-6 yıl (3)

36,20

8,81

7 ve üstünde yıl (4)

38,36

10, 11

Toplam

38,47

10,02

Yönetici

Çizelge 48'de görüldüğü gibi, yöneticilerin, öğretmenin görev yaptığı
okuldaki hizmet yılı durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl
X=41,76, 3-4 yıl X=38,23, 5-6 yıl X=36,20, 7 ve üzeri yıl X=38,36,
Toplam X=38,47'dir.
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki hizmet yıllarına

göre,

yöneticilerin etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için
yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 49'da verilmiştir.

Çizelge 49: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet
Yıllarına Göre, Yöneticilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

etici

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

718,508

3

239,503

2,418

0,066

P>0,05

Gruplariçi

29316,33

296

99,042

Toplam

30034,84

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 49'da görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet yılları durumuna
göre, yöneticilerin etkililik durumları

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F

(3;299)=0,066, P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet
yıllarına göre, yöneticilerin etkililiğinde bir fark oluşturmadığını belirtmiştirler.
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Öğretmen

Boyutunun Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet

Yılları Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına göre okul
öğretmenlerinin etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını
belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 50'de verilmiştir.

Çizelge 50: Etkili Okul Öğretmeni

Boyutunda Öğretmenlerin

Görev Yaptıkları Okuldaki Hizmet Yıllarının Karşılaştırılması:
···-

Hizmet Süresi

s

X

1-2yıl(1)

83,86

17,49

3-4 yıl (2)

86,30

16,03

5-6 yıl (3)

83,97

14,73

7 ve üstünde yıl (4)

85,78

17,30

Toplam

85,34

16,59

Öğretmen

Çizelge 50'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin görev yaptığı okuldaki
hizmet yılı durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl X=83,86, 3-4
yıl

X=86,30,

5-6

Toplam X=85,34'dür.

yıl ,. X=83,97,

7

ve

üzeri

yıl

X=85,78,
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları durumuna
göre, etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için
yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 51 'de verilmiştir.
Çizelge 51: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet
Yılları Durumuna Göre, Öğretmenlerin Etkililik Durumları İle İlgili
ANOVA Sonuçları

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Gruplararası

276,786

3

92,262

0,333

0,802

Gruplariçi

82050,85

296

277,199

Toplam

82327,64

299

Grup

retmen

Çizelge

51 'de

Kareler

görüldüğü

gibi

Açıklama
P>0,05
Fark
Anlamsız

öğretmenlerin

görev

yaptıkları

okullarındaki hizmet yılları durumuna göre, öğretmenlerin etkililik durumları
ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (3;200)=0,802, P>0,05 ).
Bu bulguya göre öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet
yıllarına

göre,

öğretmenlerin

belirtmiştirler.
••

etkililiğinde

bir

fark

oluşturmadığını
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Okul

Boyutunun Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki

Hizmet Yılı Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet hizmet yıllarına
göre okulun

etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını

belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 52'de verilmiştir.

Çizelge 52: Okul

Boyutunda Öğretmenlerin Görev Yaptıkları

Okuldaki Hizmet Yılları Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

X

s

1-2 yıl (1)

69,04

18,00

Okul kültürü

3-4 yıl (2)

71,47

16,00

ve ortamı

5-6 yıl (3)

65,10

13,13

7 ve üstünde yıl (4)

70,02

16,58

Toplam

69,44

16,21

Çizelge 52'de görüldüğü gibi, okulun öğretmenin görev yaptığı
okuldaki hizmet yılı durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl
"
X=69,04, 3-4 yıl X =71,47, 5-6 yıl X =65,1 O, 7 ve üzeri yıl X =70,02,
Toplam X =69,44'dür.
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları durumuna
göre, okulun etkililik durumu ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için
yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 53'de verilmiştir.
Çizelge 53: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet
Yılları Durumuna Göre, Okulun Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA
Sonuçlan

Varyansın

Kareler

Grup

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Okul

Gruplararası

1253,933

3

417,978

1,600

0,189

-ıtürü

Gruplariçi

77318,21

296

261,210

Toplam

78572,15

299

Çizelge

53'de

Kareler

görüldüğü

gibi

Açıklama
P>0,05
Fark
Anlamsız

öğretmenlerin

görev

yaptıkları

okullarındaki hizmet yılları durumuna göre, okulun etkililik durumları ile ilgili
anlamlı bir fark yoktur ( F

<3;299)=0,

189,

P>0,05 ). Öğretmenlerin görev

yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına bağlı olarak okulun etkililiğinde bir fark
oluşturmuyor.
••
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Öğrenci Boyutunun Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki
Hizmet

Süresi

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının

Karşılaştırılması: Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre öğrencilerin etkili okul
özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 54'de verilmiştir.

Çizelge 54: Öğrenci Boyutunun Öğretmenlerin Görev Yaptıkları
Okullarındaki Hizmet Süresi Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

X

s

1-2 yıl (1)

17,55

5,52

3-4 yıl (2)

19,04

4,46

5-6 yıl (3)

18,22

4,32

7 ve üstünde yıl (4)

18,68

5,07

Toplam

18,53

4,88

Öğrenci

Çizelge 54'de görüldüğü gibi, öğrenci boyutunun öğretmenlerin görev
yaptığı okuldaki hizmet yılı durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2
yıl

X=17,55, 3-4 yıl X =19,04, 5-6 yıl X =18,22, 7 ve üzeri yıl X =18,68,

Toplam X =18,53'dür.

••
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları durumuna
göre, öğrencilerin etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını
belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge SS'de
verilmiştir.

Çizelge 55: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet
Yılları Durumuna Göre, Öğrencilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA
Sonuçları

Grup

renci

Kareler

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

67,134

3

22,378

0,935

0,424

P>0,05

Gruplariçi

7081,462

296

23,924

Toplam

7148,597

299

Çizelge

SS'de görüldüğü

gibi

Fark
Anlamsız

öğretmenlerin

görev

yaptıkları

okullarındaki hizmet yıllarına göre, öğrencilerin etkililik durumları ile ilgili
anlamlı bir fark yoktur ( F

(3;299)=0,424,

P>0,05 ). Öğretmenlerin görev

yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına bağlı olarak

öğrenci boyutunda

okulun etkililiğinde bir fark oluşturmuyor. Öğretmenin görev yaptığı okuldaki
hizmet yıllarının fazla oluşu: öğrenciler için bir avantaj sayılmıyor.
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Veli Boyutunun Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki
Hizmet

Yılları

Faktörüne

Göre

Etkili

Okul

Algılamalarının

Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına göre
velilerin etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek
için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 56'da verilmiştir.

Çizelge 56: Veli Boyutunun Öğretmenlerin Görev Yaptıkları
Okullarındaki Hizmet Yılları Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Hizmet Süresi

X

s

1-2 yıl (1)

18,23

6,13

3-4 yıl (2)

18,38

5,86

5-6 yıl (3)

18,04

5,79

7 ve üstünde yıl (4)

19,26

5,20

Toplam

18,71

5,59

Veli

Çizelge 56'da görüldüğü gibi, veli boyutunun öğretmenin görev yaptığı
*

okuldaki hizmet yılı durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl
X=18,23, 3-4 yıl X =18,38, 5-6 yıl X =18,04, 7 ve üzeri yıl X =19,26,
Toplam X =18,71'dir.
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları durumuna
göre, velilerin etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek
için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 57'de verilmiştir.
Çizelge 57: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet
Yılları Durumuna Göre, Velilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA
Sonuçları

Grup

Veli

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

80,528

3

26,843

0,856

0,464

P>0,05

Gruplariçi

9285,242

296

31,369

Toplam

9365,770

299

Çizelge

57'de

Kareler

görüldüğü

gibi

Fark
Anlamsız

öğretmenlerin

görev

yaptıkları

okullarındaki hizmet yılları durumuna göre, velilerin etkililik durumları ile ilgili
anlamlı bir fark yoktur ( F (3;200)=0,464,

P>0,05 ). Öğretmenlerin görev

yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına bağlı olarak veli boyutunda okulun
etkililiğinde bir fark oluşturmuyor. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki
hizmet yıllarının az (1) veya fazla (4) oluşu velilerin etkililiği düşüncesinde
herhangi olumlu bir görüş belirtmemiştirler.
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Toplamın Öğretmenin Görev Yaptıklan Okullarındaki Hizmet
Yılları Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına göre
toplam boyutunda etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkının olup olmadığını
belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 58'de verilmiştir.

Çizelge 58: Toplam Boyutunun Öğretmenin Görev Yaptıkları
Okullarındaki Hizmet Yılları Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:

Toplam

Hizmet Süresi

X

s

1-2yıl(1)

230,46

48,48

3-4 yıl (2)

233,44

41,55

5-6 yıl (3)

221 ,56

35,92

7 ve üstünde yıl (4)

232,12

44,82

Toplam

230,51

43,27

Çizelge 58'de görüldüğü gibi, toplamın öğretmenin görev yaptığı
okuldaki hizmet yılı durumuna göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 yıl
'
X=230,46, 3-4 yıl X =233,44, 5-6 yıl X =221 ,56, 7 ve üzeri yıl X =232,12,
••
Toplam X =230,51'dir.
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Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları durumuna
göre, toplam boyutunun etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını
belirlemek için yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 59'da
verilmiştir.

Çizelge 59: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okullarındaki Hizmet
Yılları Durumuna Göre, Toplamın

Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA

Sonuçları

Grup

Toplam

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

4819,768

3

1606,589

0,857

0,464

P>0,05

Gruplariçi

555175,2

296

1875,592

Toplam

559994,9

299

Çizelge

59'da

Kareler

görüldüğü

gibi

Fark
Anlamsız

öğretmenlerin

görev

yaptıkları

okullarındaki hizmet yılları durumuna göre, toplam boyutunun etkililik
durumları

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F (3;200)=0,464,

P>0,05 ).

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına bağlı olarak
toplam boyutunda okulun etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.
Bu bulgulara göre öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet
süresi faktörüne göre okul yöneticisi, öğretmen, okul kültürü ve ortamı,
öğrenci, veliler ve toplam boyutlarında etkililikte herhangi bir fark olmadığı
belirtilmiştir.

Demek ki

hizmet

yıllarına

bağlı

görüşlerinde bu yönde bir eğilim gerçekleşmektedir.

olarak

öğretmenlerin
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4.3.6. Öğretmenlerin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Faktörüne Göre

Okul Yöneticisi, Öğretmen, Okul Kültürü ve Ortamı, Öğrenci, Veliler ve
Toplam Boyutlarında Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:

Okul Yöneticisi Boyutunun Öğretmenin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim
Sayısı Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin katıldığı

hizmetiçi eğitim

sayısına

göre

okul

yöneticisinin etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını
belirlemek için t-testi kullanılmışve ilgili veriler Çizelge 60'da verilmiştir.

Çizelge 60: Etkili Okul Yöneticisi

Boyutunda Öğretmenin Katıldığı

Hizmetiçi Eğitim Sayısının Karşılaştırılması:
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

X

s

1-2 (1)

39,20

9,58

3-4 (2)

38,63

10,33

5-6 (3)

36,06

10,46

7 ve üstünde (4)

38,98

9,82

Toplam

38,47

10,02

Yönetici
-

••

Çizelge 60'da görüldüğü gibi, yöneticilerin, öğretmenin katıldığı
hizmetiçi eğitim sayısına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 kez katılım
X=39,20, 3-4 kez katılım X=38,63, 5-6 kez katılım X=36,06, 7 ve üstünde
katılım X=38,98, Toplam X=38,47'dir.
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Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre , yöneticilerin
etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan
Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 61 'de verilmiştir.

Çizelge 61: Öğretmenlerin Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Sayısına
Göre, Yöneticilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Kareler
Sd

Ortalaması
-

Yönetici

F

p

Açıklama

1,113

0,344

P>0,05

-

Gruplararası

334,993

3

111,664

Gruplariçi

29699,84

296

100,337

Toplam

30034,84

299

Fark
Anlamsız

Çizelge 61 'de görüldüğü gibi öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim
sayısına göre, yöneticilerin etkililik durumları
F (3;299)=0,344,

ile ilgili anlamlı bir fark yoktur (

P>0,05 ). Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına

bağlı olarak yönetici boyutunda okulun etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.

"
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Öğretmen Boyutunun, Öğretmenlerin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim
Sayısı Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin

katıldığı

hizmetiçi

eğitim

sayısına

göre

okul

öğretmenlerinin etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını
belirlemek için t-testi kullanilmış ve ilgili veriler Çizelge 62'de verilmiştir.

Çizelge 62: Etkili Okul Öğretmeni

Boyutunda, Öğretmenlerin

Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Sayısının Karşılaştırılması:
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

Öğretmen

X

s

1-2 (1)

82,35

17,21

3-4 (2)

86,50

14,45

5-6 (3)

82,55

17,32

7 ve üstünde (4}

86,78

17,13

Toplam

85,34

16,59

Çizelge 62'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin, öğretmenin katıldığı
hizmetiçi eğitim sayısına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 kez katılım
X=82,35, 3-4 kez katılım X=86,50,
5-6 kez katılım X=82,55, 7 ve üstünde
il
katılım X=86,78, Toplam X=85,34'dür.
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Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre, etkililik
durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans
Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 63'de verilmiştir.
Çizelge 63: Öğretmenlerin Katıldıklan Hizmetiçi Eğitim Sayısı
Durumuna Göre, Öğretmenlerin Etkililik Durumlan İle İlgili ANOVA
Sonuçlan

Grup

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Kareler
Sd

Ortalaması

F

p

1,418

0,238

Açıklama

-

Gruplararasr

1166,525

3

388,842

Gruplariçi

81161,11

296

274,193

Toplam

82327,64

299

P>0,05
Fark
Anlamsız

Çizelge 63'de görüldüğü gibi öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim
sayısına göre, öğretmenlerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur
( F (3;299)=0,238, P>0,05 ). Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına
bağlı olarak öğretmen boyutunda okulun etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.

••
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Öğretmenlerin Katıldıklan Hizmetiçi Eğitim Sayısına Göre, Okul
Boyutunun Etkililiğinin Karşılaştınlması:
Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre, okulun etkili
okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 64'de verilmiştir.

Çizelge 64: Okul

Boyutunda Öğretmenlerin Görev Yaptıkları

Okuldaki Hizmet Yıllan Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştınlması:
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

ı

X

s

1-2 (1}

68,62

19,13

Okul kültürü

3-4 (2)

69,62

13,42

ve ortamı

5-6 (3)

66,23

15,49

7 ve üstünde (4)

70,80

16,73

Toplam

69,44

16,21

Çizelge 64'de görüldüğü gibi, okulun, öğretmenin katıldığı hizmetiçi
eğitim sayısına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 kez katılım X=68,62,
••
3-4 kez katılım X=69,62, 5-6 kez katılım X=66,23, 7 ve üstünde katılım
X=70,82, Toplam X=69,44'dür.
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Öğretmenlerin katıldığı hizmetiçi eğitim sayısına göre, okulun etkililik
durumu ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan Varyans
Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 65'de verilmiştir.
Çizelge 65: Öğretmenlerin Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Sayısına
Göre, Okulun Etkililik Durumu İle İlgili ANOVA Sonuçlan

Grup

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Kareler
Sd

Ortalaması

F

p

0,964

0,410

Açıklama

-

Okul

Gruplararası

760,226

3

253,409

kültürü ve

Gruplariçi

77811,92

296

262,878

ortamı

Toplam

78572,15

299

P>0,05
Fark
Anlamsız

Çizelge 65'de görüldüğü gibi öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim
sayısına göre, okulun etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F
(3;299)=0,410,

P>0,05 ). Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına

bağlı olarak okul boyutunda etkililikte bir fark oluşturmuyor.
"-'
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Öğrenci Boyutunun, Öğretmenlerin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim
Boyutu Faktörüne Göre Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin katıldığı hizmetiçi eğitim sayısına göre öğrencilerin etkili
okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 66'da verilmiştir.

Çizelge 66:

Öğrenci

Boyutunun

Öğretmenlerin Katıldıkları

Hizmetiçi Eğitim Sayısı Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

Öğrenci

X

s

1-2 (1)

17,04

5,55

3-4 (2)

18,48

4,62

5-6 (3)

18,23

4,96

7 ve üstünde (4)

19,22

4,66

Toplam

18,53

4,88

Çizelge 66'da görüldüğü gibi, öğrenci boyutunun, öğretmenin katıldığı
hizmetiçi eğitim sayısına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 kez katılım
X=17,04, 3-4 kez katılım X=18,48, 5-6 kez katılım X=18,23, 7 ve üstünde

"

katılım X=19,22, Toplam X=18,53'tür.
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Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayılarına göre, öğrencilerin
etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan
Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 67'de verilmiştir.
Çizelge 67: Öğretmenlerin Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Sayısına
Göre, Öğrencilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Öğrenci

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

Gruplararası

173,188

3

57,729

2,450

0,064

P>0,05

Gruplariçi

6975,409

296

23,566

Toplam

7148,597

299

Kareler

Fark
Anlamsız

Çizelge 67'de görüldüğü gibi öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim
sayısına göre, öğrencilerin etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F
(3;299)=0,064,

P>0,05 ). Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına

bağlı olarak öğrenci boyutunda etkililikte bir fark oluşturmuyor.
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Veli Boyutunun, Öğretmenlerin Katıldıklan Hizmetiçi Eğitim
Sayısına Göre Etkili Okul Algılamalannın Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre velilerin etkili
okul özelliklerinin anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için t-testi
kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 68'de verilmiştir.

Çizelge 68: Veli Boyutunun, Öğretmenlerin Katıldıklan Hizmetiçi
Eğitim Sayısına Göre Etkililiğin Karşılaştınlması:
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

ven

X

s

1-2 (1)

17,16

6,17

3-4 (2)

18,33

5,94

5-6 (3)

18,63

4,91

7 ve üstünde (4)

19,51

5,31

Toplam

18,71

5,59

Çizelge 68'de görüldüğü gibi, veli boyutunun, öğretmenin katıldığı
hfzmetiçi eğitim sayısına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 kez katılım
8

X=17,16, 3-4 kez katılım X=18,33, 5-6 kez katılım X=18,63, 7 ve üstünde
katılım X=19,51, Toplam X=18,71'dir.
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Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre, velilerin
etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan
Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 69'da verilmiştir.

Çizelge 69: Öğretmenlerin

Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Sayılarına

Göre, Velilerin Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Veli

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Kareler
Sd

p

Açıklama

0,082

P>0,05

F

Ortalaması

- -

Gruplararası

208,965

3

69,655

Gruplariçi

9156,805

296

30,935

Toplam

9365,770

299

2,252

Fark
Anlamsız

Çizelge 69'da görüldüğü gibi öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim
sayısına göre, velilerin etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F
(3;299)=0,082,

P>0,05 ). Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına

bağlı olarak veli boyutunda etkililikte bir fark oluşturmuyor.

••
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Toplamın, Öğretmenin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Sayısına Göre
Etkili Okul Algılamalarının Karşılaştırılması:
Öğretmenlerin

katıldığı

hizmetiçi eğitim

sayısına göre toplam

boyutunda etkili okul özelliklerinin anlamlı bir farkının olup olmadığını
belirlemek için t-testi kullanılmış ve ilgili veriler Çizelge 70'de verilmiştir.

Çizelge 70: Toplam Boyutunun Öğretmenin Katıldığı Hizmetiçi
Eğitim Sayısı Faktörüne Göre Etkililiğin Karşılaştırılması:
Hizmetiçi Eğitim
Sayısı

Toplam

X

s

1-2 (1)

224,39

49,19

3-4 (2)

231,58

38,20

5-6 (3)

221,72

43,41

7 ve üstünde (4)

235,30

43,36

Toplam

230,51

43,27

Çizelge 70'de görüldüğü gibi, toplam boyutunun, öğretmenin katıldığı
hizmetiçi eğitim sayısına göre etkili okul puan ortalamaları; 1-2 kez katılım
X=224,39, 3-4 kez katılım to X=231,58, 5-6 kez katılım X=221,72, 7 ve
üstünde katılım X=235,30, Toplam X=230,51 'dir.
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Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre, toplam
boyutunun etkililik durumları ile ilgili bir farkın olup olmadığını belirlemek için
yapılan Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 71 'de verilmiştir.

Çi~elge 71 : Öğretmenlerin Katıldıkları Hizmetiçi Eğitim Sayılarına
Göre, Toplamın Etkililik Durumları İle İlgili ANOVA Sonuçları

Grup

Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Gruplararası · 8520,263
Toplam

Kareler
Sd

Ortalaması

F

p

Açıklama

3

2840,088

1,524

0,208

P>0,05

1863,090

Gruplariçi

551474,7

296

Toplam

559994,9

299

Fark
Anlamsız

Çizelge 71'de görüldüğü gibi öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim
sayısına göre, toplamın etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark yoktur ( F
(3;299)=0,208,

P>0,05 ). Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına

bağlı olarak toplam boyutunda etkililikte bir fark oluşturmuyor.
Bu bulgulara göre öğretmenler katıldıkları hizmetiçi eğitim sayıları
faktörüne göre okul yöneticisi, öğretmen, okul kültürü ve ortamı, öğrenci,
veliler

ve toplam boyutlarinda

etkililikte

herhangi bir fark olmadığı

belirtmişlerdir. Demek ki öğretmenler katıldıkları hizmetiçi eğitim sayıları
faktörüne bağlı olarak öğretmenlerin görüşlerinde bu yönde bir eğilim
gerçekleşmektedir.
Hizmetiçi eğitim uygulanış şekli veya öğretmenlerin görüşüne göre
hizmetiçi eğitimin uygulanış ve amacında

bir sorun olduğu, bu konunun

araştırılıp eksikliklerin giderilerek istenilen yönde hizmetiçi eğitim çalışmaları
başlatılmalıdır.
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BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara
ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

5.1. Sonuçlar
Bu araştırmada genel ortaöğretim okullarının etkili okul özelliklerine
ne derecede sahip oldukları incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara
dayalı olarak ulaşılan sonuçlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.

1. Etkili okulun bir boyutu olan, "okul yöneticisi"ne ilişkin sonuçlar
aşağıda sıralanmıştır.

1.1.

Ortaöğretim okullarında görevli öğretmenlerin algılarına göre,
etkili okulun temel faktörlerinden biri olan okul yöneticilerinin
etkililiğine orta derecede katılıyorlar.
Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticileri yönetsel işleri
ı,

birinci plandaki görevleri olarak algılamakta, öğretim liderliğini
ikinci plana atmaktadırlar. Halbuki etkili okul yöneticilerinin asıl
işi öğretim liderliği olmalıdır.

1.2.

Öğretmenlerin,

yöneticilerin

etkililiği

algılarının

cinsiyet

değişkenine göre, erkek öğretmenlerin ortalaması ile kadın
öğretmenmlerin

ortalamasının

birbirine

yakın

olduğu

görülmektedir. İki grubun okul yöneticilerinin etkililiği algılarının
ortalama puanları arasındaki fark anlamlı değildir.
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1.3.

Öğretmenlerin yaş faktörüne göre yöneticilerin etkililik durumları
iie ilgili anlamlı bir fark vardır. Gruplar arası farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi
sonuçlarına göre;

35-39 (4} yaşa sahip öğrertmenler, etkili

yöneticilikte 50 ve üstü (7) yaştaki öğretmenler için anlamlı bir
fark

olduğunu belirlemişlerdir. Bu bulguya göre 50 yaş üstü

öğretmenler

mevcut

okullarının

etkili

çalıştığını

ve

yöneticiliklerini iyi yaptıklarını, 35-39 yaş gurubu öğretmenlere
göre düşünmektedirler.

1.4. Öğretmenlerin branş durumuna göre, yöneticilerin

etkililik

durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur . Farklı branşlarda
öğretmen olmak, yöneticilerin etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.

1.5.

Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, yöneticilerin etkililik
durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır. Öğretmenliğe yeni girmiş
ve hizmet yılları az olan öğretmenler ile öğretmenlikte 23 ve
üzerinde yıl hizmeti olan öğretmenlerin yöneticilerin etkililiği için
anlamlı bir fark

olduğunu belirlemişlerdir. Bu bulguya göre

öğretmenliğe yeni

başlamış (1) öğretmenler

öğretmenler

okul

t6)

yöneticilerinin

etkili

ile kıdemli
çatıştığını

belirtmişlerdir.

1.6.

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları
durumuna göre, yöneticilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı
bir fark yoktur .

1.7.

Öğretmenlerin

katıldıkları

hizmetiçi

eğitim sayısına

göre,

yöneticilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.
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2. Etkili okulun bir boyutu olan, "öğretmen"e ilişkin sonuçlar aşağıda
verimiştir.

2.1.

Etkili okulun temel faktörlerinden biri olan öğretmenlerin
algılamaları

sonuçlarına

göre,

öğretmenler

okuldaki

etkililiklerine ortadan çok katılıyorlar. Yani görev yaptıkları
okulda etkili çalışmalar yaptıkları yönünde görüş belirtmişlerdir.
Öğretmenler genelde nitelikli bir öğretimin gereği olan öğretimin
amaçlarının saptanması, sınıfta düzen ve disiplinin sağlanması,
sınıfta iyi ilişkiler kurulmasını sağlama, doğrudan öğretim gibi
davranış ve özelliklere sahip görünüyorlar.

2.2.

Öğretmenlerin, cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin etkililiği
algılarının,

erkek

öğretmenlerin

öğretmenlerin

ortalamasının

ortalaması

birbirine

ile

yakın

kadın
olduğu

görülmektedir. İki grubun öğretmenlerin etkililiği algılarının
ortalama puanları arasındaki fark anlamlı değildir .

2.3.

Öğretmenlerin yaş durumuna göre, etkililik durumları ile ilgili
anlamlı bir fark"yoktur. Öğretmenlerin yaş durumuna göre, ister
24 yaş ve altında ( 1) göreve yeni başlamış, ister 50 ve üstünde
(7) kıdemli öğretmen olsun yaş durumuna göre öğretmenlerin
etkililğinde bir fark oluşturmadığını belirtmiştirler.

2.4.

Öğretmenlerin branş durumuna göre, öğretmenlerin etkililik
durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır. Edebiyat/Türkçe, Fen
Bilimleri, Matematik, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Beden
Eğitimi, Güzel Sanatlar branşlarındaki öğretmenlerin dışındaki
branşlara sahip öğrertmenlerin (8),

Edebiyat/Türkçe, Fen
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Bilimleri, Matematik, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Beden
Eğitimi, Güzel Sanatlar branşlarındaki öğrertmenler arasında
okulun etkililiği için anlamlı bir fark olduğunu belirlemişlerdir. Bu
guruptaki öğretmenler, diğer branştaki öğretmenlere göre (8)
okulun etkili olduğunu belirtmişlerdir.

2.5.

Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, öğretmenlerin
etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.

2.6.

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki

hizmet yılları

durumuna göre, öğretmenlerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı
bir fark yoktur .

2.7.

Öğretmenlerin

katıldıkları

hizmetiçi

eğitim sayısına göre,

öğretmenlerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur

3. Etkili okulun bir boyutu olan, "okul kültürü ve ortamı"na ilişkin sonuçlar
aşağıda verimiştir.

3.1.

Etkili okulun diğer bir temel faktörü okuldur. Öğretmenlerin
görev yaptıkları okullarının bu davranışlara göre algılamaları
sonuçlarına göre, okulların etkililiğine orta derecede katılıyorlar.
Öğretmenler genelde okul ortamına ilişkin bulgularda öğretim
sürecinin özüne değil de araç gereç eksikliği, küçük sınıflarda
öğretim yapılamaması gibi sonuçlar vermektedirler.

3.2.

Öğretmenlerin, cinsiyet değişkenine göre okul kültürü ve
ortamının etkililiği algılarının, erkek öğretmenlerin ortalaması ile
kadın öğretmenlerin ortalamasının birbirine yakın olduğu
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görülmektedir. İki grubun okulun etkililiği algılarının ortalama
puanları arasındaki fark anlamlı değildir.

3.3.

Öğretmenlerin yaş durumuna göre, okul kültürü ve ortamının
etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır. 25-29 yaşa sahip
(2) öğrertmenlerin, 45-49 yaşa sahip öğrertmenler (6) ile 50 ve
üstü yaşa sahip (7) öğrertmenler okulun etkililiği için anlamlı bir
fark olduğunu belirlemişlerdir.
Bu bulguya göre, göreve yeni başlamış veya orta yaştaki veya
kıdemli öğretmenlerin mevcut okullarının etkililiğine inandıkları,
okulun etkili çalıştığını belirtmişlerdir.

3.4.

Öğretmenlerin branş durumuna göre, okul kültürü ve ortamının
etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark yoktur .

3.5. Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, okul kültürü ve
ortamının etkililik durumu ile ilgili anlamlı bir fark vardır. Bu
bulgulara

göre

öğretmenlik

mesleğinde

yeni

başlayan

öğretmenler (2-3) ile öğretmenlikte 23 ve üzerinde yıl (6)
hizmeti olan öğretmenlerin okulun etkililiği için anlamlı bir fark
olduğunu belir1emişlerdir.Bu gruptaki öğretmenler okulun etkili
olduğuna inanıyorlar.
Hizmet yılları fazla olan öğretmenler okullarının etkili çalıştığını
belirtmişlerdir.

3.6.

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki

hizmet yılları

durumuna göre, okul kültürü ve ortamının etkililik durumları ile
ilgili anlamlı bir fark yoktur.
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3.7.

Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim sayısına göre, okul
kültürü

ve ortamının etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark

yoktur.

4. Etkili okulun bir boyutu olan, "öğrenciler''e ilişkin sonuçlar aşağıda
verimiştir.

4.1.

Etkili okulun diğer bir temel faktörü öğrencilerdir. Öğretmenlerin
görev yaptıkları okullarının bu davranışlara göre algılamaları
sonuçlarına

göre,

öğrencilerin

etkililiğine

orta derecede

katılıyorlar. Öğrencilerin birbirleri için öğretmenlik yapması,
öğrenme etkinliklerine daha çok zaman ayırmaları ve kendi
başlarına öğrenme imkanı yaratmak üzere, okuma, sınıf ve okul
kütüphanelerini kullanmaları için teşvik görmeleri özellikleri,
büyük oranda okulun kültürüne ve yönetiminin tutumuna
bağlıdır. Bunlar aynı zamanda etkili okula ulaşma girişiminde
ortaöğretim öğrencilerine kazandırılması gereken özelliklerin
başında gelmektedir.

4.2.

Öğretmenlerin,

öğrencilerin

etkililiği

algılarının

cinsiyet

değişkenine göre, erkek öğretmenlerin ortalaması ile kadın
öğretmenlerin
görülmektedir.

ortalamasının
İki

birbirine

yakın

grubun öğrencilerin etkililiği

olduğu
algılarının

ortalama puanları arasındaki fark anlamlı değildir.

4.3.

Öğretmenlerin yaş durumuna göre, öğrencilerin etkililik
durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.
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4.4. Öğretmenlerin branş durumuna göre, öğrencilerin

etkililik

durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.
4.5.

Öğretmenlerin meslekteki hizmet yıllarına göre, öğrencilerin
etkiHlikdurumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.

4.6.

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yıllarına
göre, öğrencilerin etkililik durumları

ile ilgili anlamlı bir fark

yoktur. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet
yıllanna bağlı olarak öğrenci boyutunda okulun etkililiğinde bir
fark oluşturmuyor. Öğretmenin görev yaptığı okuldaki hizmet
yıllanrun fazla oluşu, öğrenciler için bir avantaj sayılmıyor.

4.7.

Öğretmenlerin

katıldıkları

hizmetiçi

eğitim sayısına

göre,

öğrencilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.

••
5. Etkili okulun bir boyutu olan, "veliler''e ilişkin sonuçlar aşağıda
verimiştir.

5.1.

Etkili okulun önemli faktörlerinden biri olan veliler boyutu için,
öğretmenlerin algılamalarına göre, etkililiğine orta derecede
katılıyorlar. Veliler özellikle öğrenci başarısında rol almaya
isteklidirler.

5.2. Öğretmenlerin, velilerin etkililiği algılarının cinsiyet değişkenine
göre, erkek öğretmenlerin ortalaması ile kadın öğretmenlerin
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ortatamasmın birbirine yakın olduğu görülmektedir. İki grubun
velilerin etkililiği algılarının ortalama puanları arasındaki fark
anlamlı değildir.
5.3. Öğretmenlerin yaş durumuna göre, velilerin etkililik durumları ile
HgiH anlamlı bir fark yoktur. Göreve yeni başlamış veya kıdemli
öğretmen olmak, velilerin etkililiğinde bir fark oluşturmuyor.

5.4.

Öğretmenlerin branş durumuna göre, velilerin etkililik durumları
He ilgili anlamlı bir fark yoktur.

5.5.

Öğretmenlerin hizmet yılları durumuna göre, velilerin etkililik
durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.

5.6.

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet yılları
durumuna göre, velilerin etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir
fark yoktur. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki hizmet
yıllarının az (1) veya fazla (4) oluşu

velilerin etkililiği

düşüncesinde herhangi olumlu bir görüş belirtmemiştirler.

5.7. Öğretmenlerin katıldrklan hizmetiçi eğitim sayısına göre, velilerin
etkililik durumları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur.
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5.2. Öneriler
Bu araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak Etkili okul ve okul
geliştirme konusunda yapılması gereken araştırmalarla ilgili olarak aşağıdaki
öneriler geliştirilmiştir.
5.2.1. Eğitim- öğretim programını uygulayanlar için öneriler
1. Etkili okul boyutları yönünden öğretmen algılarına göre okul
yöneticileri boyutu orta düzeyde bulunmuştur. Yöneticinin doğrudan
öğretimle uğraşmak için bazı işlerini astlarına devretmesi, sınıfları
bizzat ziyaret etmesi, sürekli öğrencileri ile temas halinde olması
gerekmektedir. Çünkü okul yöneticisinin asıl işi öğretim liderliğidir.

2. Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen boyutunun, öğretmen
algılarına göre etkililiğine ortadan çok katılıyorlar sonucu elde
edilmiştir. Ancak gerçek anlamda etkili okul yaratabilmek için yeterli
değildir. Öğretmenlerin sürekli olarak niteliklerinin geliştirilmesi gerekir.
Bu açıdan, öğretmenlerin işbaşında eğitimlerine önem verilmeli ve
destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla, bölgesel hizmet-içi
eğitim verilmeli, bunun yanında her okul, kendi bünyesinde sürekli
olarak öğrenmeyi özendiren bir okul kültürü oluşturmaya çalışmalıdır.
Öğretmenler, sadece öğreten bireyler değil, aynı zamanda sürekli
öğrenen bireyler olmalıdır.
Eğitim -öğretim süreciyle ilgili olarak okullarda sınıf yönetimi ve
zaman yönetimi konularında daha fazla iyileştirme yapılmalıdır.
3. Okul kültürü ve ortamı ile ilgili olarak ortaöğretim okullarında,
öğretmenler etkililiğe orta derecede katılıyorlar. Okullar, kendilerine
özgü değerler geliştirmeli ve korunmalarına yönelik

etkinlikler

düzenlemelidir. Okul aile birliklerini, öğrenci velilerini ve öğrencilerden
teşekkül eden öğrenci konseylerini bu etkinliklere dahil edip, okulun
kendi özelliklerine sahip çıkılmalıdır. Başarılı öğrenciler ve veliler
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herzarnan bu günlerde ödüllendirilmelidir. Geleneksel etkinlik günleri,
geleneksel okul içi yarışmalar, okul marşı okul iklimi ve ortamının
iyileşmesine katkı sağlayabilir.

4. Etkili okul boyutları yönünden öğretmen algılarına göre öğrenci boyutu
orta düzeyde bulunmuştur. Bu boyut, üzerinde en çok durulması
gereken boyut olmaktadır. Bu konuda, özellikle öğrencilerin bireysel
rekabetten

çok

işbirliğine

dayalı

öğrenmelerinin

sağlanması

gerekmektedir.
Öğretmenlerin yüksek öğrenci beklentileri teşvik edilmeli ve bunun
öğrencilerden geri dönüşümü sağlanmalıdır.
Öğrencilerin başarısında birinci etken yönetici, öğretmen ve okul
kültürü olduğuna göre başarılı öğrenciler için ödül sisteminin
gerçekleştirilmesi, farklı düşünme ve bunu ifade edebilme konularında
günümüzdekinden daha fazla teşvik sağlanmalıdır.

5. Öğretmenlerin algılamalarına göre veliler faktörüne ilişkin bulgular orta
düzeyde

gerçekleşmektedir.

Öncelikle

okul-

aile

işbirliğinin

geliştirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilmeli, çevrenin ve
velinin okulu benimsemesi için çeşitli etkinlikler yapılmalı, okulla ilgili
her türlü düzenleme ve etkinlikte çevre- veli beklentileri dikkate
alınmalıdır. Bu amaçla okulun kapıları çevreye açılmalıdır.
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5.2.2. Alanda çalışan araştırmacılar için öneriler

1. Etkili okul araştırmaları yaygınlaştırılmalıdır.

Bu araştırmaların;

K.K.T.C. Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığına bağlı proje kapsamında
ekip olarak, tüm ilçelerde yapılması sağlanmalıdır.

2. Etkili okul araştırmaları sadece öğretmen boyutu ile değil; yönetici,
öğrenci ve veli boyutu ile de genişletilmelidir.

3. Etkili okul araştırmalarında, okulun etkililiği ölçülürken velilerin görüş
ve önerilerine de başvurulmalıdır.

••
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Ek 4: ETKİLİ OKUL ANKETİ

GENEL AÇIKLAMA

Sayın meslektaşım,

"Etkili Okul ve Okul Geliştirme" konusunda hazırladığım Yüksek Lisans
Tezime temel oluşturacak bilgileri toplamak amacıyla, Ortaöğretim Okullarında
görevli Öğretmenler için hazırladığım bu anketi ilgilerinize sunuyorum.Bu
araştırmanın temel amacı, Türk Eğitim Sistemindeki okulların etkili okul
özelliklerine ne derece sahip olduklarının ortaya konmasıdır.
Bu araştırma ile gerek KKTC eğitim sistemine, gerekse eğitim
kurumlarının gelişmesine yapılacak katkı, sizlerin görüş, düşünce ve
önerilerinizle
önerilerileriniz

sağlanabilecektir.Etkili
yalnız

bilimsel

Okul

anketi

araştırma

ile

amacı

ilgili
ile

görüş

ve

kullanılacak,

kişiselleştirilebilecek bilgiler hiçbir kişi ya da kuruma açık tutulmayacaktır.
Lütfen hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız.
Gösterdiğiniz ilgi ve değerli katkılarınız için teşekkür ederim.
••

Mehmet FARUK
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi

142

ETKİLİ OKUL ANKETİ
BÖLÜMl
KİŞİSEL BİLGİLER
Bu bölümdeki sorular, çoktan seçmeli olarak düzenlenmiştir. Size uygun
gelen seçeneğin yanındaki parantez içine "X'' işareti koyunuz.

I- Cinsiyetiniz:
1. ( ) Erkek

_

2. ( ) Kadın

II- Yaşınız:
1. ( ) 24 ve altında
2. ( ) 25-29
3. ( ) 30-34
4. ( ) 35-39
5. ( ) 40-44
6. ( ) 45-49
7. ( ) 50 ve üstü

fil- Branşınız:
1. ( )Edebiyat
2. ( )Fen Bilimleri
3. ( )Matematik
4. ( )Yabancı Dil
5. ( ) Sosyal Bilimler
6. ( )Beden Eğitimi
7. ( )Güzel Sanatlar
8. ( )Başka, Belirtiniz

••
IV- Öğretmenlikte geçirdiğiniz hizmet süresi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

1-2 yıl
3-7 yıl
8-12 yıl
13-17 yıl
18-22 yıl
23 ve üstü

V- Bu okuldaki hizmet süreniz:
1.( )l-2yıl
2. ( ) 3-4 yıl
3.( )5-6yıl
4. ( ) 7 ve üstünde
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VI- Katıldığınız Hizmetiçi eğitim sayısı
1. ( ) 1-2

2. ( ) 3-4
3. ( ) 5-6
4, ( ) 7

ve üstünde

:SÖLÜMII
AÇIKLAMA
Bu bölümde sizin, aşağıdaki ifadelere (görüşlere) ne derecede katıldığınız
tespit edilmek istenmektedir. Her başlıktan hemen sonra yer alan genel ifadeyi (bu
okula) her ifadeninbaşında var olarak düşünün.
Her ifadenin kendi okulunuz ve okulunuzdaki uygulamalarda ne derecede
gerçekleştirildiğine ne kadar katldığınızı düşününüz. Sonra da bu katılma
durumunuzu gösteren ifadenin sağındakiuygun olan rakamı daire içine alınız.
Örnek: Bu okulda öğrenciler istedikleriniyapabilirler. 1

2

3

(4)

5

Eğer siz bu ifade için örnekteki gibi 4 'ü daire içine almışsanız, bu görüşe "Çok"
derecesinde iştirak ediyorsunuz demektir.
Her ifade için sadece bir rakam işaretleneciğiniunutmayınız.
Kullanılan Ölçek
1- Hiç katılmıyorum.
2- Az katılıyorum.
••
3- Orta derecede katılıyorum.
4- Çok katılıyorum.
5- Tam katılıyorum.

1. OKUL YÖNETİ~İSİ
Bu okulda okul yöneticisi;
1. Eğitim ve öğrenim etkinliklerini önem sırasına dizer, planlar ve
uygulamayakoyar.
2.

1

2 3 4 5

1

2

Öğrenci başarısına ayrı bir önem verilmesini ve başarının
ödüllendirilmesinisağlar.

3

4

5
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3.

Öğretim programlarını koordine eder.

1

2 3 4

5

4.

Öğretmen ve öğrencilerden

1

2 3 4

5

eğitim ve öğretime ilişkin yüksek

beklentileri vardır ve bunları onlara ulaştırır.
5.

Personelin okula bağlanmasını sağlar.

1

2

3 4

5

6.

Öğretmenlerin ilgilerine eğilir, onlara destek verir.

1

2

3 4

5

7.

Sınıflarda olup bitenleri (ne tür kitap ya da materyal okutulmakta,
1

2

3 4

5

5

öğrencilere

materyaller

nasıl

ulaştırılmakta,

sınıfta

ne

öğretilmekte vs.) sınıfları bizzat ziyaret ederek bilir.
8.

Sıkça okulun her tarafında görülür.

1

2

3 4

9.

Sürekli öğrenci ile temas halindedir.

1

2

3

10.

Okulda kuralları korumada katı; ancak adildir.

1

2 3 4

5

11.

Öğrencilere daha çok zaman ayırabilmek için günlük bazı işlerini
1

2

3 4

5

1

2

3

5

I

2

3

4

5

yöntemleri) seçerler.

1

2

3

4

5

3.

Sınıfta düzenli ve disiplinli bir ortam sağlarlar.

1

2

3

4

5

4.

Sınıfta açık ve mantıklı ilişki kurallarını pekiştirirler.

1

2

3

4

5

5.

Öğretimde

1

2

3

4

5

astlarına devreder.
12. Başkalarına eşit şekilde ve bireyler olarak ilgi gösterir.

4 5

4

II- ÖGRETMENLER:
Bu okulda öğretmenler;
1.

Okulun

hedef ve amaçlan

ile öğretimden

neler beklendiği

konusunda anlaşmaya varmışlardır.
2.

Öğrenme

amaçlarına

doğrudan

uygun

öğretim

öğretim

stratejileri

yaklaşımını

(yani

(teknikleri,

öğrencinin

doğrudan öğrenme görevleri ile uğraşmayı, doğrudan öğrenci ile
ilgilenmeyi) uygularlar.
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6.

1

2

3

4

5

Öğrencilerin bir konuyu öğrenmesine çok zaman ayırırlar.

1

2

3

4

5

Öğrencilere sıkça ve yönlendirilmiş ev ödevi verirler.

1

2

3

4

5

Tüm öğrencilerin öğretilebileceğine inanırlar.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Her

derste

ulaşılması istenen

amaçları ve bunlara

ulaştırıcı

etkinlikleri açıkça gösterirler.
7.

8
9.

10. · Öğrencilerin zayıf oldukları konu ve alanlarda ısrar etmeyerek,
onların yetenekli oldukları alanlarda gelişmelerini sağlarlar.
11.

Yavaş öğrenen öğrencilere ilave ilgi gösterirler.

1

2

3

4

5

12.

Kendi branşlarında öğretmenlik yaparlar.

1

2

3

4

5

13.

Aynı sınıfları okutan

okutulan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15.

Öğrencilerin bir konudaki ihtiyaçlarını teşhis ederek öğretime
ilişkilendirirler.
Etkinlikleri (faaliyet) birbirlerine dayandırırlar.

1

2

3

4

5

16.

Öğrenci çalışmalarını yakından izleyip sonucu bildiriler.

1

2

3

4

5

17.

Esnek öğretim stilleri (pekiştirme, ödev verme, ödev düzeltme
vs.) uygularlar.

1

2

3

4

5

diğer

öğretmenler

tarafından

konuların içeriğine aşinadırlar.

Öğretimin yönetiminde:
14.

Aşağıdaki konularda öğretmenlerin etki derecesi:
18.

Öğrenci davranış kalıplarını kararlaştırmada,

1

2

3

4

5

19.

Öğrencileri sınıfta yeteneklerine göre ayırmada,

1

2

3

4

5
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20.

Okul etkinliklerinin planlanmasında,

1

2

3

4

5

21.

Ders kitabı ve diğer öğretim materyallerinin seçiminde,

1

2

3

4

5

22.

Öğretim içerik, beceri ve konularının seçiminde,

1

2

3

4

5

23.

Öğrencileri disipline etmede,

1

2

3

4

5

24.

Ev ödevlerinin nitelik ve miktarını kararlaştırmada,

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ID- OKUL ORTAMI
Bu Okulda;
1.

Öğrenim çevresi öğrenci ıçın okul başarısına katkıda bulunucu
nitelikte değildir.

2.

Okulun

amaçlarına

ulaşılması

için

öğretmen,

yönetici

ve

öğrenciler arasında uyum ve işbirliği vardır.
3.

Başarılı olanlar her zaman ödüllendirilir.

1

2

3

4

5

4.

Yaratıcı düşünenler teşvik görür.

1

2

3

4

5

5.

Değişme ve gelişmeyi teşvik edici bir kültür (not; beklenti, inanç,

1

2

3

4

5

uygulama ve davranışlar bütünü) vardır.
6.

Yönetici, öğretmen ve öğrenciler temel ilişki kurallarına inanırlar.

1

2

3

4

5

7.

Yönetici ve öğretmenler öğrencilere ilgi duyarlar, öğrenciler de

1

2

3

4

5

açıkça ilan edilir, toplum

1

2

3

4

5

Öğrenci gelişimi test, yazılı ve sözlü sınavlarla izlenir, anında

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

bunun farkındadır.
8.

Başarılı öğrenciler okul toplumuna
önünde onore edilir.

9.

öğrenciye başarısı hakkında bilgi verilir.
10.

Öğrencilere

sorumluluk

almaları için (nöbet,

üyeliği, yol yönetimi gibi) fırsat verilir.

disiplin paneli
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1 1.

Küçük sınıflarda küçük gruplarla ders yapılır.

1

2

3

4

5

12.

Sınıftaki öğretim diğer öğrenme imkanları ile tamamlanır.

1

2

3

4

5

13.

Eğitim araç ve gereçleri hayli zengindir.

1

2

3

4

5

14.

Öğretmen

1

2

3

4

5

ve yöneticiler okulun disiplin politikası konusunda

yakın bir anlayış içindedirler.
15.

Tüm personel bir takım ruhu içinde çalışır.

1

2

3

4

5

16.

Paylaşılmış yönetim ve programlama anlayışı hakimdir.

1

2

3

4

5

17.

Eğitim ve öğretim için olumlu bir ortam vardır.

1

2

3

4

5

18.

Tüm

1

2

3

4

5

örgüt

ve

yönetim

düzenlemeleri

sınıftaki

öğretimi

kolaylaştırıcı niteliktedir.
19.

Sınıftaki dersler kesintiye uğramadan yapılır.

1

2

3

4

5

20.

Öğretmenlerin etkili kullanımı vardır.

1

2

3

4

5

21 .

İşbirliğine dönük davranışı pekiştirir.

1

2

3

4

5

22.

Bireysel çabayı özendirir.

1

2

3

4

5

23.

Her

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

bir konunun

neden

öğretildiğini

çocuklara

açıklanması

vurgulanır.

IV-ÖGRENCİLER
Bu okulda öğrenciler:
1.

Kendilerinden neler beklendiğini bilirler.

2.

Kendi

başlarına

okuma,

sınıf

ve

okul

kütüphanelerini

kullanmaları için özendirirler.
3.

Bazı okul işlerinden sorumlu tutulurlar.

1

2

3

4

5

4.

Sık ve sistemli olarak değerlendirilirler.

1

2

3

4

5

5. Birbirleri için öğretmenlik (tutorluk) yaparlar.

1

2

3

4

5

6.

1

2

3

4

5

Öğrenme etkinliklerine daha çok zaman ayırırlar.
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V-VELİLER
Bu okulda öğrenci velileri:
1.

Okulun etkinliklerine destek verip katılırlar.

1

2

3

4

5

2.

Okul yönetimi ile iyi ilişki ve etkileşim içindedirler.

1

2

3

4

5

3.

Günlük olarak okulu ziyaret edebilirler.

1

2

3

4

5

4.

Öğrencilerin sorunlarını öğretmen ve yöneticilerle tartışabilirler.

1

2

3

4

5

5.

Okulun kendilerinden neler beklediğini bilirler.

1

2

3

4

5

6.

Öğrenci başarısında rol almaya isteklidirler.

1

2

3

4

5

••
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Ek 5: ETKiLi OKUL ANKETiNİN MADDE ANALİZİ SONUÇLARI
Alt Faktörler

Madde - Toplam
Korelasyonu

Okul Yöneticisi
1.

Eğitim ve öğrenim etkinliklerini önem sırasına dizer,

.70

planlar ve uygulamaya koyar.
2. Öğrenci başansına ayn bir önem verilmesini ve başannın

.75

ödüllendirilmesinisağlar.
3. Öğretim programlarını koordine eder.

.74

4. Öğretmen ve öğrencilerden eğitim ve öğretime ilişkin

.80

yüksek beklentilerivardır ve bunlan onlara ulaştırır.
5. Personelin okula bağlanmasınısağlar.

.79

6. Öğretmenlerin ilgilerineeğilir, onlara destek verir.

.80

7. Sınıflarda olup bitenleri (ne tür kitap ya da materyal

.70

okutulmakta, öğrencilere materyaller nasıl ulaştınlmakta,
sınıfta ne öğretilmekte vs.) sınıfları bizzat ziyaret ederek
bilir.
8. Sıkça okulun her tarafında görülür.

.42

9. Sürekli öğrenci ile temas halindedir.

.58

10. Okulda kuralları korumada katı; ancak adildir.

.75

11. Öğrencilere daha çok zaman ayırabilmek için günlük

.73

bazı işleriniastlarına devreder.
12. Başkalarına eşit şekilde ve bireyler olarak ilgi gösterir.

Alpha GüvenirlikDeğeri = O. 93

.78
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Öiretmenler
amaçlan

ve

hedef

1. Okulun

neler

.55

stratejileri

.64

öğretimden

ile

beklendiği konusunda anlaşmaya varmışlardır.
2. Öğrenme

amaçlarına

öğretim

uygun

(teknikleri, yöntemleri) seçerler.
.64

3. Sınıfta düzenli ve disiplinli bir ortam sağlarlar.
4.

.64

Sınıfta açık ve mantıklı ilişki kurallarını pekiştirirler.

5. Öğretimde

doğrudan

(yani

yaklaşımını

öğretim

.68

öğrencinin doğrudan öğrenme görevleri ile uğraşmayı,
doğrudan öğrenci ile ilgilenmeyi) uygularlar.
6. Her

derste

ulaşılması

istenen

ve

bunlara

.67

çok

zaman

.56

amaçları

ulaştırıcı etkinlikleri açıkça gösterirler.

7. Öğrencilerin

bir

konuyu

öğrenmesine

ayırırlar.
8.

.64

Öğrencilere sıkça ve yönlendirilmiş ev ödevi verirler.

.67

9. Tüm öğrencilerin öğretilebileceğine inanırlar.
1 O. Öğrencilerin
etmeyerek,

zayıf oldukları
onların

konu ve alanlarda
oldukları

yetenekli

ısrar

.59

alanlarda

gelişmelerini sağlarlar.
11. Yavaş öğrenen öğrencilere ilave ilgi gösterirler.

.59

12. Kendi branşlarında öğretmenlik yaparlar.

.32

13. Aynı

sınıfları

okutan

diğer

öğretmenler

tarafından

.47

ederek

.72

okutulan konuların içeriğine aşinadırlar.
14. Öğrencilerin bir konudaki ihtiyaçlarını teşhis
öğretime ilişkilendirirler.
15. Etkinlikleri (faaliyet) birbirlerine dayandırırlar.

.73

16. Öğrenci çalışmalarını yakından izleyip sonucu bildiriler.

.71

17. Esnek öğretim stilleri (pekiştirme,
düzeltme vs.) uygularlar.

.67

ödev verme, ödev
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18. Öğrenci davranış kalıplarını kararlaştırmada,

.62

19. Öğrencileri sınıfta yeteneklerine göre ayırmada,

.57

20. Okul etkinliklerinin planlanmasında,

.57

21. Ders kitabı ve diğer öğretim materyallerinin seçiminde,

.45

22. Öğretim içerik, beceri ve konularının seçiminde,

.57

23. Öğrencileri disipline etmede,

.70

24. Ev ödevlerinin nitelik ve miktarını kararlaştırmada,

.61

Alpha Güvenirlik Değeri = O. 93

Okul Ortamı
1. Öğrenim çevresi öğrenci için okul başarısına katkıda

-.02

bulunucu nitelikte değildir.
2. Okulun amaçlarına ulaşılması için öğretmen, yönetici ve

.62

öğrenciler arasında uyum ve işbirliği vardır.
3. Başarılı olanlar her zaman ödüllendirilir.

.62

4. Yaratıcı düşünenler teşvik görür.

.75

5. Değişme

ve gelişmeyi teşvik

edici bir kültür

(not;

.72

beklenti, inanç, uygulama ve davranışlar bütünü) vardır.
6. Yönetici, öğretmen ve öğrenciler temel ilişki kurallarına

.71

inanırlar.
7. Yönetici

ve

öğretmenler

öğrencilere

ilgi

duyarlar,

.71

açıkça ilan edilir,

.60

öğrenciler de bunun farkındadır.
8. Başarılı öğrenciler

okul toplumuna

toplum önünde onore edilir.
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9. Öğrenci gelişimi test, yazılı ve sözlü sınavlarla izlenir,

.52

anında öğrenciye başarısı hakkında bilgi verilir.
10. Öğrencilere

sorumluluk

almaları için (nöbet,

disiplin

.50

paneli üyeliği, yol yönetimi gibi) fırsat verilir.
11. Küçük sınıflarda küçük gruplarla ders yapılır.
12. Sınıftaki

öğretim

diğer

öğrenme

.50

imkanları

ile

.64

tamamlanır.
13. Eğitim araç ve gereçleri hayli zengindir.
14. Öğretmen

ve

yöneticiler

okulun

.35
disiplin

politikası

.75

konusunda yakın bir anlayış içindedirler.
15. Tüm personel bir takım ruhu içinde çalışır.

.78

16. Paylaşılmış yönetim ve programlama anlayışı hakimdir.

.78

I 7. Eğitim ve öğretim için olumlu bir ortam vardır.

.79

18. Tüm örgüt ve yönetim düzenlemeleri sınıftaki öğretimi

.76

kolaylaştırıcı niteliktedir.
I 9. Sınıftaki dersler kesintiye uğramadan yapılır.

.58

20. Öğretmenlerin etkili kullanımı vardır.

.70

2 I. İşbirliğine dönük davranışı pekiştirir.

.75

22. Bireysel çabayı özendirir.

.68

23. Her

bir

konunun

neden

açıklanması vurgulanır.

Alpha Güvenirlik Değeri= 0.94

öğretildiğini

çocuklara

.65
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Öğrenciler

1. Kendilerindenneler beklendiğinibilirler.

.61

2. Kendi başlarına okuma, sınıf ve okul kütüphanelerini

.71

kullanmalarıiçin özendirirler.
3. Bazı okul işlerinden sorumlu tutulurlar.

.63

4. Sık ve sistemliolarak değerlendirilirler.

.67

5. Birbirleri için öğretmenlik (tutorluk) yaparlar.

.68

6. Öğrenme etkinliklerinedaha çok zaman ayırırlar.

.65

Alpha GüvenirlikDeğeri= 0.86

Veliler

1. Okulun etkinliklerinedestek verip katılırlar.

.58

2. Okul yönetimi ile iyi ilişkive etkileşimiçindedirler.

.61

3. Günlük olarak okulu ziyaret edebilirler.

.67

4. Öğrencilerin

sorunlarını öğretmen

ve

yöneticilerle

.63

tartışabilirler.
5. Okulun kendilerindenneler beklediğinibilirler.

.68

6. Öğrenci başarısında rol almayaisteklidirler.

.74

Alpha GüvenirlikDeğeri= 0.86

