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ONSOZ
Egitim, bir ulusun istikbalini etkileyen 90k degerli bir ogedir. Egitimin
gerceklestirildigi kurumlar ise, ulusu meydana getiren kisilerin ogretmenlerce
islendigi egitim yuvalandir. Ogretmenler, bir ulusun mihenk tasidirlar ve okullarm
en onde gelen unsurudurlar. Bu nedenle, bireyleri sekillendirme gorevinde bulunan
ogretmenler, omuzlarmda 90k agir bir sorumluluk tasimaktadirlar. Aksi bir durumda,
gelecek nesillerin olumsuz etkilenecegi kacimlmaz bir gercektir, Ogrctmenlerin
gorev ifa ettikleri okullardaki karar konularma dahil olmalan ve motivasyonlarmm
yiiksek olmasi, ogrencilerin basansi uzerinde direkt olarak etkide bulunmaktadir,
Cunku; cahstig, ortamdan mutlu olan ogretmenler, gorevlerini daha istekli ve verimli
yaparak egitimin kalitesini artirmaktadrrlar. Bu cahsma ile amaclanan, ilkokul
ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma seviyeleri ve dahil olma
istekleri ile kurumlarmda sahip olduklan motivasyon arasmda bulunan iliskiyi ortaya
cikarmaktrr.
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bir
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OZET
iLKOKUL OGRETMENLERiNiN

ALINAN KARARLARA KATILMA

DURUMLARI VE KATILMA iSTEKLERi iLE
ARASINDAKi

ts MOTiVASYONLARI

n.tsxt

Giirbiizer, Ergen
Yiiksek Lisans, Egitim Ydnetiml, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dah

Tez Damsmam: Doe. Dr. Zebra Altmay Gazi
Haziran 2016, xv+ 127 Sayfa
Bu cahsmanm amaci, ilkokullarda cahsan simf ve brans ogretmenlerlnin,
kendi kurumlarmda alman karar konularma dahil olma seviyelerini ve dahil olma
isteklerini saptayarak, kurumlannda sahip olduklan motivasyon durumlan arasmdaki
baglantryi gun yuzune tasimaktir.

Bu cahsmamn evreni, 2015-2016 egitim ogretim yih, KKTC Lefkosa Bolgesi
Devlet llkokullannda gorev yapan suuf ogretmenlerinden ve brans ogretmenlerinden
meydana gelmektedir. KKTC Milli Egitim Bakanhgr'ndan (MEB) edinilen verilerce,
Lefkosa Bolgesinde 2015-2016 egitim ogretim yih itibariyle 20 devlet ilkokulu
egitim vermekte ve bu egitim kurumlarmda 340 simf ve brans ogretmeni
cahsmaktadir. ilgili cahsmanm orneklemlni ise, Lefkosa Bolgesi devlet ilkokullan
icerisinden basit tesadufi omekleme yontemiyle elde edilen 11 ilkokuldaki l 18'i snuf
ve 70'i brans ogretmeni olan toplam 188 ogretmen meydana getirmektedir.
Verilerin toplanmasi amaciyla, Koklu tarafmdan olusturulan "Ogretmenlerin
Kararlara Katilma Durumu ve Katilma lstegi Anketi", ve Yildmm tarafmdan
gelistirilen "i~ Motivasyonu Olcegi" ile arasnrmacmm kendisince

gelistirilen

"Kisisel Bilgi Formu"ndan yararlamlmistir.
Arastirmaci

nezninde

uygulanan

anketlerce

elde

edilen

verilerin

9ozi.imlenmesi ve birtakim istatistiki hesaplamalarm yapilabilmesi amaciyla SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 17.0 programi kullamlmistrr.
Olceklerden edinilen verilerin yorumlanmasmda; yuzde, frekans, standart sapma,
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aritmetik ortalama, t-testi, tek yonltl varyans analizi ve basit korelasyon analizi
kullamlarak anlamlihk degeri p< .05 olarak almrmstrr.
Arastirmadan

ortaya

cikan

sonuclara

gore;

ilkokul ogretmenlerinin

kurumlarmdaki kararlara dahil olma seviyeleri "Biraz" ( X =2,59) olmasma ragmen,
kararlara dahil olma istekleri "Cok" ( X =3,71) seviyesinde bulunmaktadir, Ogretsel
icerikli karar konularma dahil olma seviyeleri "Biraz" ( X =2,97), yonetsel icerikli
karar konulanna dahil olma seviyeleri ise "Cok Az" ( X =2,36)'dir. ilkokul
ogretmenlerinin brans gruplan, mesleki kidemleri ve cinsiyetleri ile kurumlarmdaki
karar konulanna dahil olma seviyeleri ve cahsma motivasyonlarmm seviyeleri
arasmda anlamli bir fark bulunmamaktadir. ilkokul ogretmenlerinin cahstiklan
kurumlarda sahip olduklan genel motivasyon seviyeleri "Oldukca" (X =3,69)'d1r.
Ogretmenlerin her ii9 alt boyutta motive olma seviyeleri ile genel motive olma
seviyeleri

arasmda

herhangi

anlamli

bir

fark

bulunmamaktadir.

ilkokul

ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile genel
motivasyon seviyeleri arasmda ust seviyede, dogrusal ve pozitif bir iliski
bulunmaktadir.
Anahtar Kelimeler: ilkokul Ogretmeni, Motivasyon, Karara Katihm
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ABSTRACT
THE RELATIONSHIP AMONG PRIMARY SCHOOL TEACHERS'

~m~~~~ . m~--· IN DECISION-MAKING, THEIR DESIRE AND WORK
MOTIVATION LEVELS
Giirbiizer, Ergen
Department of Post Graduate, Educational Administration, Supervisory,
Economy and Planning
Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Zehra Altmay Gazi
June 2016, xv+ 127 Pages
The aim of this study is to determine the involvement level and the
involvement desire of the primary school class and branch teachers to decide taken
subjects in their institutions and to bring to light the relationship between motivation
circumstances in the institutions.
The universe of this study consists of class teachers and branch teachers who
work in public primary schools in TRNC Nicosia of 2015-2016 academic year.
According to TRNC The Ministry of Education (MEB) data, by 2015-2016 academic
year 20 public schools are providing education in Nicosia region and 340 class and
the branch teachers are working in these educational institutions. The sample of
related study consist of 188 teachers in total regarding 118 of class teachers and 70 of
branch teachers in 11 primary schools which are obtained by simple random
sampling in Nicosia region public primary schools.
Due to the aim of collecting data, ''Survey of Teachers Decision Agreement
Condition and Agreement Demand" comprised by Koklu and "Job Motivation
Scale" developed by Yildmm and "Personal Information Form" developed by the
researcher itself, have been used.
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 17.0 program has been
used due to analyzing survey data which are conducted by the researcher and
calculating a several statistical data. During commenting obtained data from scales;
by using percentage, frequency, standard deviation, arithmetic average, t-test, one
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way analysis of variance and simple correlation analysis, significance value is taken
asp< .05.
According to research results; although the decision involvement level of
primary school teachers' in institutions is "Less" ( X =2,59), the request to decision
involvement is in "Much" ( X =3,71) level. Organizational contented decision
subject involvement level is "Less" ( X =2,97), and administrative conctented
decision subject involvement level is "Too Few" ( X =2,36).

There isn't a

significant difference between decision involvement levels and working motivation
level in institutions primary school teachers' branch groups, professional seniority
and genders. Primary school teachers' general motivational level in their institutions
is "Quite" ( X =3,69). There isn't any significant difference between teachers'
motivated level in each three sub-dimension and general motivated level. And there
is a linear and positive relationship between decision articles involvement levels and
general motivation level of teachers' in institutions.
Key Words: Primary School Teacher, Motivation, Agreement with The Decision
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BOLUMI

ctats
Bu bolum icerisinde, cahsmaya yonelik problem durumu, problem ciimlesi, alt
problemler, arastirmamn amaci, arastirmanm onemi, sayiltilar, simrhhklar, tammlar ve
kisaltmalar bulunmaktadir,
1.1. Problem Durumu
Giiniimiizde, sosyal, politik, maddi ve kulturel yiikselmede egitimin oynadigi
rol her gecen giin daha 90k hissedilmektedir. Son yillarda, gelismekte olan bircok
iilke, kalkmma hedeflerine varabilme amaciyla, en etkili yolun egitim niteliginin
artmlmasi oldugu gercegi ile hareket etmeye baslamistir. Bu dogrultuda, gelismekte
olan iilkeler, mevcut ekomilerinden egitime olan payi artirarak, gelecek nesillerin daha
kapsamh bir egitime sahip olmalanm hedeflemistirler (Ozdogru, 2012).
Bircok ulke, kendi biinyesinde bulunan insanlanm, onceden saptanan hedeflere
gore topluma kazandirrna amaciyla, egitim etkinliklerini 90k degisik durumlarda
sekillendirebilmektedirler. Eski

donemlerde

sikhkla

resmi

olmayan bicimde

gerceklesen egitim, son yillarda egitim kurumlarmm artmasryla cogunlukla resmi bir
yapi icerisinde gerceklesmektedir. Gelismis iilkelerin gelismis olmalarmdaki en
onemli sebep, egitime gereken onemi vermelerinden kaynaklanmaktadir (Aydin,
2013).
Uluslarm ilerlemesi ve egitim kurumlarmm gorevleri icerisinde, birtakim yakm
iliskilerin bulundugu herkes tarafmdan kabul edilmektedir. Uluslarm ilerlemesinde,
egitimde uygulanan diizenin oncelikli unsuru olan egitim kurumlan bas rol
oynamaktadir, Bir ulusun butunlugunun devammi saglayan en degerli maden,
hedeflere gore sekillenen bireylerdir. Egitim kurumlarmm hedefi, toplum yararma
olacak sekilde, bireylerde kalici davrams degisikligi meydana getirmektir (Taymaz,
2011).
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Ulkemizde bulunan egitim sistemi icerisinde, bireylerde toplum yaranna
olacak sekilde davrams degisikligi meydana getirme siirecine yardimci olan ilkogretim
okullan, oldukca ayncahkh bir deger tasimaktadir. Okullarm oncelikli hedefleri, Turk
Milli Egitimi'nin temel hedeflerini kazandirmaktrr. Egitim kurumlannm, bireylere
arzu edilen hedef davramsi benimsetme ve surec icerisinde olusan cevresel faktorleri
dizayn etme gibi elzem olan misyonlan bulunmaktadir (Ozdogru, 2012).
Egitim kurumlarmm hedefleri incelendigi zaman, ogrencilerin topluma
kazandmlmasmda

elzem bir deger tasidigi anlasilacaktir. Egitim

kurumlan,

ogrencilerin sosyal yonlerinin gelisimini saglama, gelenek ve gorenekleri devam
ettirme, etkin birey giicii olusturma gibi unsurlan hayata gecirmekle yiikiimliidiir
(Bursahoglu, 2013).
Okullarda yiiriitiilen egitim faaliyetleri ile egitimsel kazammlann ortaya
cikmasmda bireyler biiyiik bir rol oynamaktadir. Egitim kurumlarmm bas rol
oyunculan ogretmenlerdir. Egitimdeki niteligin yiikselmesinin oncelikli kosullanndan
biri, yaptrgi ise karsi sorumluluk duyan ve iyi motive olan egitimcilerdir. Egitimcileri,
yaptiklan goreve karsi isteklendirme ve motivasyonlannm yiikselmesini saglama
gorevi, egitim kurumunun yoneticisinde bulunmaktadir+Ozdogru, 2012).

ilgili alan yazm tarandigi zaman, motivasyon ile ilgili bircok tamm karsnmza
cikmaktadir. Bu tammlardan bazilan asagida verilmistir:
Motivasyon; bir veya daha fazla bireyi, saptanan hedefler dogrultusunda
yiireklendirmek amaciyla gosterilen gayretlerin tiimiidiir (Eren, 2013).
Motivasyon; kisilerin onceden saptanrms bir hedefi hayata gecirebilme
amaciyla yiireklendirilmesidir (Goral, 2009).
Motivasyon; bireylerin istendik davramslanrun sikhgim

ve etkinligini

belirleyerek, bireyin zihninde beliren bir kuvvettir (Mcshane ve Glinow, 2015).
Motivasyon; onceden saptanan bir etkinligi hayata gecirmek amaciyla, bireyin
ic ve d1~ unsurlardan beslendigi kuvvet ile, sevincli ve istikrarh hissetmesidir
(Barutcugil, 2006).
Giiniimiizde, orgutler acismdan, cahsanlann motive olma durumlan oldukca
degerli bir hal almistir. Bunun bashca sebebi, orgtltlerin basan grafikleri ile orgutteki
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isgcrenlerin

motive

olrna derecelerinin

birbirleriyle

yakm

iliski

icerisinde

olmasmdandir (Ozdogru, 2012).
Usal ve Kusluvan (2014)'a gore, orgutlerin basansmda, isgorenlerin motive
olrnasmm buyuk onemi vardir. Bireylerin gereksinirnlerinin yerine getirildigi bir
orgutte, birey etkilesimlerinin olurnlu oldugu ve verirnin arttigi gozlenmistir, Bu
sebeple, rnotivasyon ile kazamm elde etrne arasmda ytiksek derecede baglanti
bulunmaktadir. Motivasyon acismdan yetersiz kalan bir isgorenin, yeterli bir
performans sergilernesi imkansizdir. Bu dogrultuda, orgttt idarecisinin bashca yapmasi
gerekenlerden biri, orgutteki turn isgorenlerin orgut hedeflerine yonelik olarak
isgormesini tesvik etrnek ve nitelikli bir orgtlt olusturmaktir. Turn bu cikanmlar
sonucunda, orgutteki isgorenlerin sevkle gorev yaprnalanm gerceklestirebilmek
amaciyla, isgorenlere rnotivasyon saglanmasi kacimlmaz olacaktir.
Ulkemizdeki egitim kaderneleri icerisinde, ilkokul kururnlarmm hedeflerini
hayata gecirebilmelerinde, egitimcilerin titiz davranmasi 90k onemlidir. En temel
tammlarna ile ogretrnen, turn egitim faaliyetlerini profesyonel

meslek olarak

ozumsemis olan bireydir (Alkan ve Kurt, 2014). 25/1985 sayih Kuzey Kibns Turk
Curnhuriyeti (KKTC) Ogretrnenler Yasasi (2015)'na gore, ogretrnen, bakanhga bagh
turn egitim kururnlarmm surdurmekle gorevli old.ugu egitim ve ogretirn faaliyetlerinin,
ihtiyac duydugu turn etkinliklerini harfiyen tamamlayan dairnli cahsandir.
Egitim

kururnlarmm

amaclanna

varabilrnesinde,

egitimcilerin

motive

olrnalarmm gerekliligi bilinrnektedir. Motive olrnadaki esas hedef, ogretmenlerin ust
duzey verirnle etkinlikleri surdunneleri ve motivasyon ile ortaya cikan sevk sayesinde
ogretmcnlerin sahip olduklan turn bilgi ve yetilerini ortaya cikarmalanna yardunci
olmaktir (Aydm, 2013).
Kururn cahsanlannm motivasyon dururnlan uzerinde etkili olan unsurlarm
saptanmasi amaciyla gerceklesen arastirmalar neticesinde, birtakim motivasyon
yontemlerinin gelistirildigi bilinrnektedir. Motivasyon yontemlerinde kullamlan
birtakim rnotivasyon araclan bulunmaktadir. Bu araclar icerisinde, kariyer imkanlan,
rnaddi olanaklar, rnevki, karar alma siirecine dahil olma, esnek cahsma saatleri gibi
araclar yer almaktadir (Eren, 2013; Can ve arkadaslan, 2011).
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Ozden
gorevlere

(2013)'e

gore,

dahil etmenin

duyulan

saygmm

anlamda

ilerlemeler

orgutteki

tum

gorevindeki

isgorenleri

onemi,

giiniimiizde

cogalmastyla,

nitelik

saglanmisnr.

isgorenlerin

kisilerin,

karar

alma

surecine

dahil

isgorenleri

ve idari

daha 90k on plana cikmaktadir.

ve motivasyon

saglama

ruhu

icerisinde

gorev

karar alma surecine

Bireye

konularmda

Kaliteli bir cikti ya da hizmet

takim

etme

olumlu

verebilmek

amaciyla

yapabilmesi,

yonetici

dahil etmesi ve yonetimde

soz

hakki vermesi ile saglanmaktadir.
Yonetim,

elde

degerlendirilmesiyle
gecirme

surecidir

bulunan

varliklann,

kurumun

alakah olarak kararlar

uzmam,

aciklamaktadir.

Bu dogrultuda,

devam etmek yerine, uzun bir donem

suren etkinlikler

soylemek yanhs olmayacaktir
Aydm
Yonetsel

(2013)'a

asamalann

(Lunenburg

gore,

karar

degerinin

Karar alma surecine
bilinmektedir.

Karar

surecine

cahstiklan

kurumu

icsellestirirler

kararlarda

bireysel

emeginin

sorgulama

yerine,

kurumdaki

gorevlerinden

kararlara

toplumsal

birlesimi

destekleyen

icerisinde,

yardimlasmayi

biliminin,

dizisinden

bir cesit
kisa sureli

meydana

geldigini

2012).

karar vermeye

baghdir.

Bu asamalarda

cahsanlar

acismdan

olarak

durumu

hisseden

hissetmezler.

tercih

Uygulanan

alman

ederler.

kararlan

Bu

yapismda,

gerekmektedir.
musterek

sagladigi
isgorenler,

sergilerler.

Orgutlerin

olmasi

artan

isgorenler,

gostermeyi

destekleyen

motivasyon

motivasyonu

adanrmshk

bir kultur

ve gelismeyi

kavrannm

endekslidir.

katihm

hosnutsuzluk

hayata

bulunmaktadir.

bulundugunu
aktif

bicimde

kalbinde

dahil
ve

etkili

isi, yonetimin

belirlenmesi,

dahil olmanm,

alma

yonetim
yonetim

ve Ornstein,

verme

geriye kalan tum degerler, karar vermeye

icin

verip, verilen soz konusu kararlan

(Garih, 2013). Bircok yonetim

zaman dizisi biciminde

hedefleri

sayede,

maddi ve

Boylece,

kurum

bir paydas olusmaktadir

(Erdem, 2010).
Karar alma surecine dahil olan cahsanlar,
dismda

ilerletilmesine

gecirilme

oram

de yardim

da yuksek

saglamaktadir.

olmaktadir,

Karar

arttikca, daha 90k kisinin yonetsel anlamdaki
Karar verilme
yapmakta

asamasma

ve mutlu olmaktadirlar.

aktif katilim
Cahsanlann

soz konusu kararm benimsenmesinin
Bu sayede, verilen kararlarm
ahm

tecrubeleri

sureclerine

katilan

kisi

hayata
sayisi

artmaktadir

(Ozdemir,

2013).

cahsanlar,

gorevlerini

sevkle

gosteren
motivasyon

durumlarmm

artisma bagh
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olarak, kurumun isleyisindeki verim de artmaktadir (Ulutas, 2011). Cahsanlann,
yonetsel kararlara dahil olmasmm, isgorenleri motive ettigi asla unutulmamahdrr
(Eren, 2013).
lsgorenlerin karar alma siirecine kanldiklan durumlarda, gudulenmelerinin
arnsma paralel olarak, yaptiklan gorevden aldiklan doyum artar ve ortaya cikan uriin
kalitesi yiikselir. Bunlara ek olarak, calisanlann ise gelmeme ve gorevden istifa etme
gibi davramslan ortadan kalkar. Aym zamanda, dusuk birimlerde gorev yapan
isgorenler, kendileriyle alakali olan konularda karar alma surecine katildiklan zaman,
idareye ve ifa ettikleri ise yonelik pozitif yaklasim sergileyerek, daha fazla gayret
gosterirler. Kurum icerisinde verilen tum kararlar, kurumun etkinligini ve neticede
cahsanlan ilgilendireceginden, cahsanlann kurum icerisinde verilen tum kararlara
dahil olmasi gerekmektedir (Aydm, 2013).
Koklu (2010)'ye gore, kurumdaki cahsanlann karar ahm surecine dahil olmasi,
yonetim ile ilgili olan kuramlarda birbirinden degisik bakis acilanyla ifade edilmistir.
Kurumdaki yonetici, klasik yonetim kuramlarmdan esinlenmisse, karar ahm surecine
kimseyi katmamakta ve tum kararlan kendisi tek basma almaktadir, Davramsci
(neoklasik) yonetim kuramlanm benimseyen bir yonetici, karar ahm surecine
cahsanlan

katmakta

ve

cahsanlar

iizerinde

asm

diizeyde otorite

baskisi

kurmamaktadir. Fakat, cahsanlann karar verme siirecine katilmasma ragmen, son soz
yetkisi yine yoneticide bulunmaktadir. Alman kararlara katilma acismdan sistem
kuramlan,

onceki

klasik

ve

davramscr kuramlardan

farkh

sekilde

olaya

yaklasmaktadir, Sistem kuramlarma gore, sistemde var olan tiim unsurlarm,
fonksiyonel sekilde butunluk olusturmasi gerekmektedir. Sistem kuramlanm
benimseyen bir yonetici, karar alma surecine cahsanlan da katarak gorev dagilmu
yapmaktadir. Cahsanlar, bu yontem sayesinde, karar alma sureclerine aktif sekilde
katilmakta ve yonetimden sorumlu olan kisilere nitelikli katki saglamaktadirlar,
Giiniimiize kadar gerceklesen cahsmalara neticesinde, iilkemizde egitim
dnzenlemelerinin pozitif yonleri ile egitim kurumlarmdaki egitimcilerin karar verme
sureclerine dahil olmalan arasmda cok anlamh baglantilar bulundugu dikkati
cekmistir, Bu arastirmalar sonucunda, egitimcilerin karar verme surecine etkin olarak
katilmalan durumunda, egitim kurumlarmm basan grafiginin yukselecegine ve mevcut
diizenin daha da gelistirilecegine inamlmaktadir (Aksay, 2005).
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Egitimde
gudu

ile,

esitlik saglanmasmm,

gunun

ogretmenlerin

sonunda,

karar

verme

bilmek gerekmektedir
Bu

esitligi

ogretmenlerin
benimseyen

sureclerine

(Ozdogru,

dahil

yaptiklan
bir

olmasi

toplum

faaliyetlerden
yapisi

sonucunda

aldiklan

olusturmada,

gerceklesecegini

2012).

calisma kapsammda; ilkokullarda cahsan ogretmenlerin, kurumlarmda alman

karar konulanna dahil olma seviyeleri ile kurumdaki motivasyonlan

arasmda anlamh

bir baglanti bulunup bulunmadigi irdelenmistir, Ulkcmizdeki egitim yaprsi icerisinde,
buyuk onem tasiyan ogretmenlerimiz ile gerceklestirilen bu cahsma sayesinde, alman
karar konularma

dahil olma ve dahil olma istekleri ile

duzeyleri konularmda,

kurumdaki

egitim yonetimi alanma katki koyulacagma

motivasyon

inamlmaktadir.

Calisma sonucunda, ilkokullarda cahsan ogretmenlerin, kurumlarmda ahnmakta olan
karar konularma

dahil olma seviyeleri ile motive olma seviyelerinin

saptanmasi,

bireysel ozelliklere gore alman karar konularma dahil olma seviyeleri ile motive olma
seviyeleri arasmda anlamh bir fark olup olmadigmm saptanmasi, alman kararlara dahil
olma seviyeleri ile motive olma seviyeleri arasmda bulunan baglantmm saptanmasi ve
cahsma verilerinden yola cikilarak oneriler sunulmasi planlanmaktadrr.
1.2. Problem Ciimlesi
Bu cahsmaya ait olan problem cumlesi, "Jlkokullarda

cahsan ogretmenlerin

kurumlarmda alman karar konularma dahil olma seviyeleri ve dahil olma istekleri ile
kurumlarmdaki

motivasyonlan

ne duzeydedir, alman karar konularma dahil olma

seviyeleri ile kurumdaki motive olabilme seviyeleri arasmda ne tur bir baglanti
vardir?" biciminde duzenlenmistir.
1.3. Alt Problemler
1) ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlanndaki;
(a) Karar konularma dahil olma seviyeleri ve dahil olma istekleri ne
duzeydedir?
(b) Karar konularma

dahil olma seviyeleri ile dahil olma istekleri

arasmda anlamh bir fark var rmdir?
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2) Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlarmdaki;
(a) Yonetsel ve ogretsel icerikli karar konulanna dahil olma seviyeleri
ve dahil olma istekleri ne duzeydedir?
(b) Yonetsel ve ogretsel icerikli karar konulanna dahil olma seviyeleri
ile dahil olma istekleri arasmda anlamh bir fark var midir?

3)

Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlarmdaki

yonetsel icerikli karar

konularma dahil olma seviyeleri ile ogretsel icerikli karar konularma dahil
olma seviyeleri arasmda anlamh bir fark var midir?

4) Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin

kurumlarmdaki

karar konularma dahil

olma seviyeleri ve dahil olma isteklerinde; mesleki kidem, brans ve cinsiyet
degiskenleri acismdan anlamh farkhlik var midir?

5) Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin;
(a)

i~ motivasyonlan

ne duzeydedir?

(b)

i~

ile diploma sahibi olduklan son yuksek ogretim

motivasyonlan

kurumu ve cinsiyet degiskenleri

arasmda

anlamh

farkhhk

var

midir?

6) Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlarmdaki;
(a) Karar

konularma

dahil

olma

seviyeleri

ile

kurumdaki

motivasyonlan arasmda anlamh bir farkhhk var midir?
(b) Yonetsel ve ogretsel icerikli karar konularma dahil olma seviyeleri
ile kurumdaki motivasyonlan

arasmda anlamh bir farkhhk

var

rmdir?

1.4. Arastirmanm Amaci
Egitim sistemimiz icerisinde, ilkogretim kurumlan, diger ogretim kademelerine
gore, ogrencilere en temel sosyal bilgi ve becerileri kazandirma acismdan bir adim
onde bulunmaktadir.
noktada

bulunan

Bundan dolayi, egitim kurumlarmm

ogretmenlerin,

okullanyla

ilgili

yonetiminde

olan kararlara

elzem bir

hangi

oranda

kanldiklan buynk deger tasimaktadir. Karar verme surecine dahil olmalan sayesinde
artiran ogretmenler,

gudulenerek

performanslanm

artirmakta

ve
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orgut hedeflerini
yoneticilere
amaciyla,

en ideal duzeyde

buyuk
okullardaki

alman kararlara,

isteklerinin
neticeler,

dnsmektedir.

yoneticilerin,

ogretmenleri

llkogretim
kararlara

gorevler

katilnn

Daha

bir

yonetimsel

hangi

egitim

okullardaki
verilebilmesi

ve ogretimsel

icerikli

onem arz etmektedir.

gorev yapan ogretmenlerin,

durumlarmm

duzeyde

ile motivasyonlarmm

uygulayicilara

Bu noktada,

nitelikli

kurum icerisinde

de katmalan

okullarmda

derecesi

gerceklestirmektedirler.

bulundugu

belirlenmesi

ve arastirmacilara

yardim

okul ile ilgili alman
ve kararlara

sonucunda

saglayarak

katihm

ortaya cikan

oneriler

sunma

bakimmdan deger tasimaktadir,
Bu cahsmanm amaci, ilkokullarda cahsan snnf ve brans ogretmenlerinin, kendi
kurumlannda alman karar konularma dahil olma seviyelerini ve dahil olma isteklerini
saptayarak, kurumlarmda sahip olduklan motivasyon durumlan arasmdaki baglantiyi
gun yuzune tasimaktir.
1.5. Arastirmanm Onemi
Egitim kurumlan diger kurumlara gore birey iliskileri acismdan daha sosyal bir
kume oldugu icin, kurum icerisinde verilen kararlarm etki capi fazlasiyla genistir, Bu
sebeple, kurum icerisindeki kararlarm ycneticilerce tek yonlii olarak almmasi, egitim
surecinde bircok probleme

zemin hazirlamaktadir.

Gunun sonunda, ogretmen ve

ogrenci yanmda, veliler de olumsuz etkilenmektedir.
Y akm gecmiste yurdumuzda

ogretmenlerin

karar alma sureclerine katilma

durumlan ve kanlrm engelleri uzerine cok sayida arastirma yapilrmsnr. Aym zamanda,
ogretmenlerin motivasyon durumlan hakkmda da bircok arastirma yapilnustir. Ancak,
egitim kurumlarmda

almmakta

olan karar konularma

ogretmenlerin

dahil olma

seviyeleri ile i§ motivasyon seviyeleri arasmdaki baglantiyi irdeleyen bir calismayla
karsilasilmamrstir.

Halbuki,

ilkokullarda

gorev

yapmakta

olan

simf

ve brans

ogretmenlerinin kurumlarmda sahip olduklan motivasyon seviyeleri, egitim surecinin
niteligi uzerinde direkt olarak soz sahibi olmaktadir.
ilkokullarda

almmakta olan karar konulanna

ilkokul ogretmenlerinin

dahil

edilip edilmedikleri, hangi derece dahil edildikleri ve alman karar konularma dahil
olma seviyeleri ile kurumda sahip olduklan motivasyonlan

arasmdaki baglantiyi gun
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yuzune cikarmasi bakimmdan bu cahsmamn etkili olacagi ve bu alandaki onemli bir
boslugu dolduracagi tahmin edilmektedir.
Bu cahsmanm,

ilkokullarda

cahsan

snuf ve brans

ogretmenlerinin,

kurumlarmda alman yonetimsel ve ogretimsel karar konularma dahil olma seviyeleri
ile kurumdaki motivasyon seviyeleri arasmda bulunan baglantiyi gun yuzune
tasiyacagmdan otfuii, okullardaki yonetim islerinde egitim yoneticilerine buyuk
yardimlar yapacagi dusttnulmektedir. Yonetim sureclerine yardim saglanmasi
sonucunda, ilkokullarda egitimciler arasmda daha istiraki ve daha demokrat bir kurum
dinamiginin ortaya cikacagi ve kurum icerisinde verimin artacagi tahmin edilmektedir.
Bu cahsmanm sonuclanyla, KKTC'deki ilkogretim kurumlarmda cahsan
idareciler yanmda, ogretmenlere de katkr saglanarak, yonetimsel ve ogretimsel icerikli
alman karar konularma dahil olma dogrultusunda bir farkmdahk olusturulacagi tahmin
edilmektedir. Aym zamanda, okul idaresi, liderlik, egitim yonetimi gibi konularda da
ilgili alana katki konulacagi tahmin edilmektedir.
1.6. Sayiltilar
1) Ogretmenler arastirma anketlerini cevaplarken, herhangi bir baski unsuru
etkisinde olmadan, gercek dusuncelerini aktarrmslardir.
2) Arastirmada kullamlan anket formlan gecerli ve guvenilirdir.
3) Arastirmada kullamlan anketlerin gecerligi ve guvenirligi ile ilgili
damsilan uzman gorusleri yeterli duzeydedir.
4) ilgili alan yazmm taranmasi sonucu edinilen bilgilerin dogru oldugu kabul
edilmistir.
5) Omeklem grubu evreni temsil etmektedir.
1.7. Simrhhklar
Bu arastirma;
1) KKTC'deki Lefkosa Bolgesi Devlet Ilkokullan ile srmrlandmlmistir.
2) 2015-2016 egitim ogretim yih bahar donemi ile sunrlandmlrmstir.
3) ilkokullardaki ogretmen gorusleri ile simrlandmlrmstrr.
4) Veri toplama araci olarak anket ile srmrlandmlnnstir.
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1.8. Tammlar
Karar: Bir problem veya olay neticesinde, belli bir hedef yorungesinde kritik
yapilabilen tahlil altematiflerinin veya faaliyetlerinin tercih edilmesidir (Dogan, 2014).

Karara Katilma:

Cahsanlann kendileriyle alakah olan yonetimsel karar

konularmm almmasmda ve problemlerin ortadan kaldmlmasmda aktif katihm
gostermesidir (Aydm, 2014).
Motivasyon: Bireyleri belli bir hedef ugrunda daimli surette faaliyet
gostermeye yoneltrnek amaciyla sarfedilen gayretlerin butunudur (Ertlirk, 2013).
Ogretmen: Bakanhgm ve bakanhga bagh egitim ve ogretim kurum ve
kuruluslannm

yurutmekle yukumlu oldugu egitim ve ogretim hizmetlerinin

gerektirdigi asil ve surekli gorevleri yerine getiren surekli personeldir (KKTC
Ogretmenler Yasasi, 2015).
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BOLUMII
KURAMSAL TEMELLER VE ALAN YAZINLA iLGiLi
ARA~TIRMALAR
Bu bolum nezninde kararlara dahil olma ve motivasyonla ilgili olan kuramsal
temeller ve alan yazm ile ilgili cahsmalar detayh sekilde incelenecektir.
2.1. Karar
Karar, varolan bir konu ya da sorun ile ilgili vanlan mutlak bir hukmu
anlatmaktadir. Karar, karar verme asamasmm merkezinde yer almaktadir. Kisilerin
veya orgutlerin var olan secenekler arasmdan belirli kriterlere gore yaptiklan secimler
karar olarak adlandmlmaktadir (Giiriiz ve Gurel, 2009).
Karar verenlerin icinde bulundugu ortam, yasam tarzi ve onceden sahip oldugu
yasam tecriibeleri gibi bilissel surecler ortaya cikan karar iizerinde etkili olmaktadir.
Karar, arzulanan bir hedefe varmak amaciyla varolan secenekler icerisinden amach
olarak bir secim yapmaktir. Bu sebeple karar bir secimdir ve amach bir bilissel
aktivitenin iiriinii olarak bir hedefe hizmet etmektedir (Oguz, 2009). Ilgar (2005)'a
gore, verilen bir kararm tasnnasi gereken nitelikler asagida belirtildigi sekilde
olmahdir;
1. Karar olabildigince bilimsel icerikli olmahdir.
2. Karar, kisilerin veya kurumlarm hedeflerini hayata gecirebilecek ozclliklere
sahip olmahdir.
3. Karar, kisilerin ya da orguttekilerin tereddute dtlsmeden algilayabilecekleri
sekilde net olmahdir.
4. Karar, mumkun mertebe en az siirede verilmelidir.
5. Karar, hukuki acidan var olan kural ve yasalara aykm olmamahdir.
6. Karar, eger bir toplulugu etkiliyorsa topluluktaki tum kisilerin karar
iizerinde gorii~ bildirmesi avantaj olacaktir.
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2.2. Kararm Ogeleri
Karan olusturan iki tane unsur bulunmaktadir. Bunlar; degerler ve olgulardir.
Topluluk icerisinde verilen yonetimsel kararlar, karan verenin statusune gore soz
konusu olan unsurlardan birine dogru ibreyi cekmektedir.
Deger: Deger, en genis sekilde, politika, din, tarih vb. gibi konularda kisi, aile,
toplum vb. gibi belli olan bir topluluk tarafmdan, cogu zaman iyi yonde seyrekte olsa
kotu yonde ozellikler yuklenilmis, birey, yer, durum, surec olarak tanimlanabilen bir
kavramdir (Yildmm ve Kadioglu, 2007).
Degerler, kisilerin baskalanna nasil davranacaklan konusunda onlara yol
gosteren, kisilerin davramslannda onlara belirli kriterler sunan ve yasam stillerini
belirleyen bir unsurdur (Hokelekli ve Giindiiz, 2007).
Bireylerin bulundugu bir toplulukta hedeflerle alakah olan kararlar deger
yonunden daha baskm olmaktadir. Bunun sebebi, soz konusu toplulugun politikasi ve
hedefleriyle alakah olan kararlar toplulugun yuksek statudeki iiyelerince ahnmaktadir.
Bu tarz kararlar, orgutun isleyisine yon veren butuncul ve temel icerikli kararlardir. Bu
noktada, orgtltun isleyisiyle, yuksek statudeki orgtrt iiyelerinin yaklasimlannm etki
yaratmasi, bu kararlarm soz konusu etkileri disa vurmasi normal karsilanmahdir
(Kaya, 1999).
Olgu: Degerler haricinde kararlarm ikinci ogesi de olgulardir, Olgu, en az iki
veya ikiden cok olan katihmcmm tartismasiz onaylayabilecegi, bir nesne, bir varhk
veya bir durumla alakah bir aciklamadir. Olgular, esasen, toplulugun hedeflerine
ulasabilmesi amaciyla elde tutulan arac ve yontemlerin kosullan ile alakahdir. Bu
sayede, bir egitim kurumunun insaa edilebilmesi icin ortaya konulan maddi imkanlar,
egitimsel imkanlar ve israf etmeme vb deger oncelikleriyle alakah olan bir reel
onceliktir. Aym zamanda, bireylerin sahip oldugu duygular da hirer olgudurlar ve
karan olusturan kisi uygulayicilan oznel olmayan veriler gibi gorebilmektedir (Oguz,
2009).
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2.3. Karar Verme
Luthans (201 l)'a gore karar verme, ahsilagelmis yonetsel isleyislerle ilgili 90k
sayida secenekten en alakah olanmm tercih edilmesidir. Aydm (2010)'a gore ise karar
verme, bir problemin ortadan kaldinlmasi icin muhtemel cozum onerilerinden en
yararh olanmm tercih edilmesidir.
Karar verme, bir bireyin ya da bir toplulugun ortak hedeflerini goz onunde
bulunduraraktan, mevcut olanaklar ve araclar icerisinden bir tercih yapilmasim ihtiva
eden bilissel, fiziksel ve duyussal yasannushklannm biraraya gelmesidir (Eren, 2013).
Aym zamanda karar verme, var olan bir tema veya sorun ile ilgili dusunce gelistirerek
bir sonuca varma anlammi tasimaktadir, Baska bir deyisle de karar verme, aym
olmayan altematifler icerisinden bir veya birden fazlasmi bilerek ve isteyerek
secmektir. Bu nedenlerle kararlar, aym olmayan secenekler icerisinden tercih edilen
bir hareket serisini yansrtmaktadir (Guruz ve Gurel, 2009). Her serinin icerisinde karar
vermenin var oldugu bilinmelidir (Lunenburg ve Ornstein, 2012).
Yonetsel isleyislerde karar elzem bir onem tasimaktadir. Karar vermenm
yonetsel isleyislerde bulundugu noktaya bakildigi zaman kararlann baska isleyislerin
merkezinde bulundugu, karar vermenin farkh bir yonetsel aktivite dismda tum
yonetsel aktivitelerine esashhk kazandiran bir ogedir (Bursahoglu, 2013).
Orgut veya topluluk icerisinde karar verme sureclerinde farkh etkenlerin rol
oynadigi su goturmez bir gercektir. Karar verme sureclerinde rol oynayan birkac etken
asagida verilmistir;

1. Vanlmak istenen bir hedef,
2. Soz konusu hedefe en saghkh sekilde varmaya yardimci olacak araclar,
3. Arac ve hedeflerin yakisrkhgimn kontroliine yardimci olan olcutler,
4. Kabul edilen aksiyon sekli sonucunda ortaya cikacak olan istenmeyen
neticelerin kiyaslanmasi,
5. Devinimi saglamak ya da saglamamak durumunda bir istencin ortaya
konulmasi (Ozalp, 2013).

Topluluk veya orgi.it icerisinde alman kararlarm verimli sonuclar dogurmasi
amaciyla asagidaki maddelere uyulmasi onem arz etmektedir:
1. Verilen kararlar ortak fikir tlrunu olmahdir.
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2. Yonetim gorevi ustlenen orgut uyeleri ortak: fikir olusturma amnda kendi
dusuncelerini aciklamahdir.
3. Fikir ahsverisi soruna dayahdir.
4. Verilen karar sonucu olumlu ya da olumsuz olarak etkilenecek olan uyeler
mutlak:akanlmahdir.
5. Fikir ahsverisi sonucunda verilen kararlara uyumlulugun olmasi gerekir.
6. Sorunlarm asilmasmda altematifler icin gerekli veriler olmahdir.
7. Fikir ahsverisi sonrasmda hayata gecirilmeyen kararlarm hiikmii yoktur. Bu
nedenle de gorii~ birligi olusturulan durumlarda alman kararlar derhal
hayata gecirilmelidir (Basaran, 2000).
2.4. Karar Verme Siireci
Kisiler, dunyaya geldikleri andan hayatlarmm sonuna kadar olan zaman dilimi
icerisinde, hayatmm her gununde ve her yaptigmda, bazi sorunlarla yuzlesmektedir,
Insanhga verilmis olunan zeka ve dusunme yetenegi sayesinde bu sorunlarla basa
cikabilip yasamim surdurebilmesi gerekmektedir. Bu sorunlara karsi durabilme amaci
ile kararlar verebilme durumu birbiriyle butunleserek hayatm devam etmesini
saglamaktadir (Bastan, 2014).
Bireyler hayatlan suresince devamh olarak: kararlar uretmek zorundadirlar.
Karar vermek bagimsiz bir dustmme gucunun ve mesuliyetinin aynasidir. Karar
iiretebilmek, hayatm ve bagimsiz bir birey olmanm yapi tasidir. Yeni kararlar
iiretilirken bircok alternatif, soz konusu altematiflerin sonuclan ve karardan
etkilenecek olan bircok bireyi hesaba katmak: asla goz ardi edilmemelidir (Kiranh ve
Ugaz, 2007).
Karar verme sureci, ne zaman ve nerede basladrgi belli olarak:suregelen farkh
bir aktivite, durum ya da zihinsel sureclerin ardi ardma siralanmasi ve en son da ise bir
kararm verilmesi ile neticelenen birtakim islerin olusturdugu zaman dilimidir (Bak:an
ve Buyukbese, 2008).
Karar, kisisel olarak: veya topluluk adma verilebilir. Bu sebeple, hem
bireyselligi hem de orgiitii icine alacak: sekilde biitiinciil bir tamm yapmak olanak:lar
dahilindedir. Karar verme, bireyleri veya orgutleri hedefledikleri amaclanna
tasiyabilecek araclar, teknikler ve yontemler icerisinden bir tercih yapma gorevini
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tasiyan duyussal ve bilissel aktivitelerin bir biitilniidiir. Ozet olarak, karar verme bir
tercihtir (Giiney, 2015).
2.4.1. Karar Verrue Siirecinin OzeHikleri
Verilen kararlar cogunlukla gelecek zamana yonelik yapilmaktadrr. Ancak bu
durum her zaman bir risk tasimaktadir. Cunku; gelecek hicbir zaman net ve kesin
olarak bilinmemektedir. Kararm hayata gecirilmesi sonrasmda

hedefe ulasihp

ulasilmadigi konusunda tekraren bir karar iiretilir. Karar verme stlreci, birtakim
nitelikleri tasimak zorundadir. Bu nitelikler asagida srralanrmstir (Taymaz, 2011):
•

Yonetsel fonksiyonlar hem baslangicta hem de bitiste bir karara gereksinim
duyar.

•

Bir hedefe yonelik tercih soz konusudur.

•

Verilen kararlar bir hukmun merkezinde yer ahr,

•

Karar iiretme temelde bilissel bir durumdur.

•

Herhangi bir orgutte karar verme sureci, sorunlan cozume kavusturmak, var
olan di.izeni degistirmek ve yenilik olusturmak amaci ile uygulamr.

•

Topluluk icerisinde verilen kararlarda hiyerarsik sistem soz konusudur. Bu
nedenle her kademe kendi karanm verir ve karann muhtemel sonuclan soz
konusu hiyerarsik kademeyi baglamaktadir. Sorumluluk bir baska kademeye
devredilemez.
Eren (2013)'e gore, karar verme asamasmda olan bir kisi, ilk olarak amacma

odaklanacak ve amacma varmak icin takip etmesi gereken olasihklan ortaya koyarak,
tum olasihklann sonuclanm ongormeye cahsacak ve olcme yaparak siirecin sonunda
olasihklardan kendine en uygun olamm tercih ederek karanm hayata gecirecektir.
Karar verme siirecinin nitelikleri ana temalar halinde asagida listelenmistir:
•

Karar verme, verimlilik ve akrlcihktan destek almaktadrr: Karar verme
asamasmda gerek zaman kullammi olsun gerekse kararm uygulanabilirligi
olsun tasarruflu ve ergonomik olmahdir.

•

Karar vermenin maddi bir boyutu vardir: Karar verme asamasmda yapilan
aktiviteye hitap eden araclar ve onlarm hayata gecirilmesinde ise yarayacak
olan verilerin elde edilmesi, olculmesi ve icinde bulunulan kosullara gore
kategorilendirilmesi onem tasir.
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•

Karar verme planhhk gerektirir: Yapilan plan verilen kararlann bir butunu
gibi dtistmulur. Bu sebeple yapilan her plan bir karar ozelligi tasimaktadir.
Ancak verilen her karar hirer plan niteligini yansitmayabilir.

•

Karar verme risk unsuru barmdmr: Var olan olasihklar icerisinden bireye
veya orgute en 90k hitap eden ve yarar saglayan olasihgm tercih edilmesi soz
konusu oldugu zamanlarda, neticenin, o zaman dilimi icerisinde hedefleri
hayata gecirebilecek en fazla getiriyi kazandiran yontem ya da teknigi tercih
etme durumundan kaynakh oldugundan karar verme her zaman bir tehlike
unsuru barmdmr.

•

Karar verme problemi a~1khga kavusturma islemidlr: Bireyi karar
vermeye

zorlayan

sebep,

hedefe

ulasma

asamasmda

problemlerle

yuzlesilmesinden kaynaklanmaktadir. Bu dogrultuda, hedefe varabilmek icin
bireyin onune cikan taslan bertaraf etmesi ve problemi net bir sekilde
tammlayip olasi 91k1~ yollanm farkma varmasi beklenmektedir.
•

Karar verme siirecinde kullamlan zaman limitlidir: En ideal kararm ortaya
cikabilmesi amaciyla yeterli zamana sahip olmak tabiki elzem bir durumdur.
Ancak bireyin elinden geldigince en kisa surede problemi farkma vararak
tammlamasi, gerekli bilgileri elde etmesi ve var olan kararsizhgm ortadan
kaldmlmasi icin sarfedilecek cahsmanm hayata gecirilmesi gibi surecleri bir
buttm olarak kurgulamasi onem arz etmektedir.

•

Karar verme siireci geemis zaman ile gelecek zaman arasmda baglann
kurmaktadrr: Birey icin onemli bir karar verme durumu soz konusu oldugu
zaman bireyin daha onceden verdigi kararlar etkili olmaktadir, Bu durumda da
onceden almrms kararlar bireyin su an da verecegi kararlarla birlikte
harmanlanarak gelecek zaman uzerinde soz sahibi olacaktir.

•

Karar verme siirecinde bireyin eevresi etkili olmaktadir: Topluluksal ya da
maddesel cevre, bireyin kararlan nasil verdigi ve verilen kararlarm hangi
ozelliklere sahip oldugu konusunda buyuk olcude soz sahibi olmaktadir. Cunku
birey sosyal bir varhktir ve asla kendisini cevresinden uzak tutamaz. Var olan
olasihklann olculup tartilmasmda etkili olan alt unsurlarm baskisi hissedilir ve
alman kararlarm degeri sadece ve sadece soz konusu cevrenin ozellikleri
hesaba kauldigi durumda netlik kazamr (Eren, 2013).
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2.4.2. Karar Verme Siirecinin Asamalari
Karar veren bireyler kosullar el verdigince cahsmalanm yerine getirdikleri
kurumlarm amaclanm ve bu amaclara varabilmek icin takip edilen arac ve tekniklerin
detaylan hakkmda bilgi sahibi olmahdirlar, Bu noktadan hareketle karar veren bireyler
en az bir olasiliklar serisi meydana getirerek yerinde bir tercih ortaya koymahdirlar.
Karar verme bilissel bir etkinliktir. Karar verme surecindeki asamalarda uzerinde
durulmasi gereken en hassas noktalardan biri, sorunlarm yok edilmesinde hangi yolun
kullarulmasi gerektigini 90k iyi bilmektir. Bu sebeple de, plan yapma, denetim yapma
ve olcme islemlerinde elzem olan uygulamalar yapilmah ve en uygun karar hayata
gecirilmelidir (MEGEP, 2011).
Karar verme sureci bir asamah bir etkinlik degildir, Karar verme sureci, bir.dizi
seklinde ilerleyen ve her asamadaki olasihgm kendinden once gelen asamalann
iceriklerinin tam sekilde olup olmadigryla ilgili oldugu bir etkinlik surecidir, Ancak
kademe kademe ilerleyen bu asamalann tek defa katedilecegi ve adim adim
tirmarulacagi sonucu ortaya cikmaktadtr. Bazi kademeler karar verme surecinde 90k
defa meydana cikarken, bazi kademeler birbirine butttnlesik ve kansrms, bazilan ise
esgecilmistir (Memisoglu, 2013).
•

Hedef Saptama ve Problem Tammlama: Karar verme sureci en kolay
anlatimla olasihklar icerisinden bir tercih ortaya koymaktir. Fakat yerinde bir
karar verme sureci direkt olarak olasihklardan baslamaz. Karar verme sureci,
hedef saptama veya mevcut bir problemin net sekilde aciklanmasi ile baslar.
Sonradan gelen kademelere yon verdiginden dolayi bu kademenin karar verme
surecinde asm derecede katkisi bulunmaktadir. Hedefler ve problemler acik
olarak belirtilmelidir. Hedef ileriki bir zamanda elde edilmesi arzulanan bir isi
anlattigmdan dolayi ileriye donuktur, Problemse vanlmak istenen neticeye
yaklasirken, neticeye varmamiza mani olan ya da mani olacak olan noktalardir.
Hedefimize varabilmek maksadiyla bu manilerin yok edilmesi onem arz
etmektedir. Fakat bazi zamanlarda soz konusu olan maniler yok edilemeyecek
ve uc boyutta sorun teskil edeceklerdir. Bu noktada vanlmasi arzulanan hedefle
alakah farkhhklar olusturulabilir ancak bu farkhhklara surecte yer alan birinci
asamada yer verilecektir (Kocel, 2015).
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•

Hedef ve Probleme Ydnelik Bilgilerin Eide Edilmesi: Schwarber (2005)'a
gore, tlzerinde durulan hedef ya da problem aciklandiktan sonra olasihklan
netlestirmeden once soz konusu olasihklara ait olan bilgilerin imkanlar
dahilinde elde edilmesi onem tasimaktadir. Birinci asamada yer alan hedef ve
problemin detayh aciklanmasmdan sonra olasihklann acikhga kavusturulmasi
maksadiyla karar verenin soz konusu verileri elde etmesi gereklilik
tasimaktadir. Eide edilen bilgilerin miktarmm cokluguna gore verilen
kararlarm uygunlugu ve etkililigi de o derece yukselecektir, Verilen kararlarm
ozelligi de elde edilen bilgilerin kalitesiyle direkt olarak alakahdir. Fakat direkt
alakah olmalan durumunda bile gelecege yonelik bir tercih yapildigi icin karan
veren bireyler, kararlarmm sonucunda herhangi bir tehlike ile burun buruna
gelebileceklerinin bilincindedirler. Sagir (2006)'a gore, verilen kararlarm
banndirdigi tehlike ve sonucundaki bilinmezlik, karan veren bireyin verilere
etkin sekilde sahip olmasi ile en aza indirgenebilir.

•

Olasihklarm Tespit Edilmesi: Eldeki imkanlara sahip olma ve imkanlarm
neticelerinin cahsilarak olculmesi en rasyonel bir cahsmaya ihtiyac duyulan
asamadir, Bircok bilim alani yukanda tartisilan konuda orgutlerde yonetimde
gorevli olan bireylere destek saglamaktadir. Omeklendirilccek olursa,
istatistiksel ve sayisal yontemler, ekonomi uzmanlarmm kullandigi teknikler en
belirgin olan omeklerdir. Eldeki imkanlan belirleme ve olcme misyonu
kurumlarda cogunlukla alanmda onde gelen uyelere verilmektedir. Alamnda
uzman olan bu uyeler, gerekli durumlarda son karar mercisi olan ve
yonetimden sorumlu olan kisilere net bir sekilde ne yapacaklanm onlerine
serer. Soz konusu yardim, karar vericide bazi fikirler olusmasma neden
olacaktir cunku bireyler farkh sebeplerle bazi yeni fikirlere yakmhk
duyacaklardir (Can ve Guney, 2012).

•

Olasihklarm Detayh Incelenmesi ve Degerlendirilmesi:

Elde bulunan

secenekler detayh bir sekilde incelenirken en ussal olcme kriterleri
kullamlmahdir. Karar verme surecinin bu asamasmda ortaya konulan
seceneklerin, eldeki imkanlar dahilinde oncelige gore dizilmesi gerekmektedir.
Bu islemde istatistiki tekniklerden yararlamlabilecegi gibi karar verenlerin
bireysel cabalanyla da sonuca ulasilabilmesi mumkundur. Saptanan secenekler
karsihkh olarak kiyaslamr ve soruna en uygun cozum uzerinde cahsihrken ya
da amaca yonelik secenekler net sekilde olculdugtmde ulasilmak istenen hedefe

19

vanlacagi umulmaktadir. Fakat karar verme surecindeki kararlarm bu sayede
meydana gelecegini umdugumuzda esasen soz konusu durumun neticelerle
alakah bir deneme yamlma oldugunu akillardan hie crkarmamak onemlidir.
ileriki zamanlarla ilgili verileri el altmda bulundurdugumuzda verilen kararm
muhtemel neticeleri ile ortaya cikan neticeleri birbirleriyle denk olacaktir. Bu
durumda en basta yapilan ongoruler gercek olacaktir. Fakat icinde
bulundugumuz su giinlerde, kurumlarm ic ice gecmis, daimli olarak farkhhk
arz eden ilerleyisleri, git gide cogalan sorunlan, ileriki donemlerle alakah
olarak istenilen verilerin elde edilememesine ve sonuc olarakta istenilen
hedefleri hayata gecirebilmek icin alman

kararlarm uygunluk olcusunun

zaman gectikce agirlasmasma sebebiyet vermektedir (Bennet, A. ve Bennet,
D., 2013).
•

En Rasyonel Olasihgm Tercih Edilmesi ve Degerlendirilmesf Secenekler
icerisinden en mantikh olam tercih edilir. Bu noktada en rasyonel tercih, en
saglam olan secenek degil, en ise yarar olan secencgi tercih etmektir. En ise
yarar olandaki hedef, en az maliyetli ve ergonomik olam tercih etmektir.
lclerinden tercih ve secim imkam olan farkh tekniklerden en ise yarar olamm
ayiklamak oldukca agir gelebilir. ilk olarak arasttrma yapilarak tum cozum
cesitlerine hakim olmak, kisacasi soz konusu olan cesitlerden bilgi sahibi
olmak elzemdir. Bu noktada, konuyla ilgili buyuk caph bir cahsma gerektigi
gun yuzune cikmaktadir. Bu nedenle, karar veren bireyin bircok farkh alanda
uzman gortislerinden faydalanmasi katkisma olacaktir (Erturk, 2013).

Secenekler icerisinden en ise yararmm tercih edilmesinde bazi olcutler
olmahdir. Secenegin maddi boyutu, ihtiyac duyulan fazladan kaynak,
sonuclandirrna zamam vb gibi olcutler goz onunde bulundurularak en ise yarar
seccnegin tercih edilmesi saglanabilir, Tercih ol9iitii subjektif olmaycak
sekilde ve sayisal anlamda ifade edildiginde secenekler icerisinden tercih
yapmak bir nebze de olsa daha basit olacaktir. Ancak bazen orgutlerde iist
mevkideki yonetsel gorevlerdeki uyelerin istekleri, dusunceleri, hisleri ve
onceden baslanndan gecen yasanmishklar, objektif olmayan ve sayilarla ifade
edilmeyen olcutler de en ise yarar secenegin tercih edilmesinde asla
unutulmamahdir (Ko9el, 2015).
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•

Alman Kararm Hayata Geeirilmesi ve Neticenin Degerlendlrilmesh
Verilen bir karann etkin olabilmesi icin mutlaka bir faaliyette kullamlmasi
onem

tasimaktadir. Karar verme surecinin bir faaliyete donuk olmasi

onemlidir.

Verilen kararlardan karar verici dismdaki bireyler de etkiye

ugrayacaksa, icinde bulunulan pozisyon etkilenecek olan tum bireylere
aciklanmahdir, Bireyler arasi etkilesim sonrasmda karan hayata gecirecek
bireylerin bu dogrultuda ylireklendirilmeleri oncm tasimaktadir. Alman bir
kararm hayata

gecirilmesi, o kararm tumuyle planlanmasi

tasrmaktadir. Alman karar hayata gecirildikten

anlamim

itibaren, kullamlma anmda

icinde bulunulan ortama gore bastan bir isleyis kurmak ya da hali hazirda

bulunan onceki ortamdan yararlanmak ihtimaller dahilindedir. Seiz konusu
kararm uygulanabilirligi icin alman karann, karar vericiler dismdaki bireylerce
benimsenip kullanilmasi ve uygulanmasi bir gerekliliktir (Kocoglu, 2010).
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Sekil 1. Karar Verme Siirecinin A~amalari (Hellriegel ve Slocum, 2011)
Kurumlarda alman kararlarm hayata gecirilmesi yonetsel ve yasal nitelikler
banndmr. Boylece, davrams biciminin belli bash yasananlara aktanlmasi yontmden
vu'-l"'\;ii

bir misyon; aktanlmanm bu davrams bicimine uygulanmasi yontmden de
bir misyon yuklenilmesidir

uHH\;i.)HiU\;i

a.;,al",iua

•

(Bursahoglu, 2013). Verilen kararm hayata

yonetsel gorevlerdeki bireylerin yararma olabilecek bazi yontemler

listelenmistir (Ilgar, 2005):
Yonetsel gorevdeki bireyin insancil bir yaklasimla verilen kararlan
ozumsetmesi,
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•

Verilen kararm ise yarar ve guzel yonlerini aktararak astlarma benimsetmesi,

•

Karann verilmesinde astlann da goruslerine dayanarak onlarm da fikirlerinin
degerli oldugunu hissettirmesi ancak verilecek son kararm yonetsel misyona
sahip olan bireyde oldugunun bilindigi bir etkilesim yontemi,

Verilen kararm oncesinde ve sonrasmda diye isimlendirebilecegimiz iki
secenek vardir. Ilkinde yonteme guvenilme derecesi, digerinde de secim yapilan
secenegin en etkili neticeyi yansitip yansrtamayacagmi kavrama davramsidir.
Uygulama sonrasmda hedeflerin hayata gecirilme oranma gore duzenlenebilmesi icin,
olcme kriteri uygulamaya gecilmeden once tespit edilmelidir (Bursahoglu, 2013).
2.5. Karara Kanlma
Bursahoglu (2013)'na gore katilma, birbiriyle etkilesen olaylardan ortaya cikan
toplulukla, her bir bireyin kuvvetine dayah, bireysel olarak payma aynlam diger
bireylerle alakali olarak ortaya koymasidir.
Karara katilma, bireylerin icinde bulunduklan

toplulugun hedeflerine

ulasmasma yardimci olmalan, yuk altma girerek cesaretli olmalan ve bir topluluk
icerisinde bilissel ve duyussal anlamda yer almalandir. Ozetle, karara katilma, sadece
kaslar ile bir etkinlige dahil olmanm yam sira, bilissel ve duyussal olarak olaya dahil
olmaktir. Bu etkinlik, bedensel degil, cogunlukla zihinsel agirhkhdir (Owens ve
Valesky, 2011).
Orgtit icerisinde yonetsel gorev tlstlenen uye, astlarm kendilerini mesgul eden
ve kabiliyetli olduklan alanlardaki kararlara katilmalanm tesvik ederek, astlara
duydugu guvenini ortaya koydugu ol9iide astlarm etkili kararlar dogurmasma yardimci
olur. Bu sayede ust olan uye, astlarm sevgisini ve guvenini kazanacaktir. Ilerleyen
asamalarda ise astlan dusunsel olarak etkileyebilecektir. Ozetle, astlar kararlara
katildikca zaman icerisinde etkilenecekler ve sonraki zamanlarda kolayca kararlara
kanlacaklardir (Aydm, 2014).
Karara katilma ile ilgili bircok kuram vardir ve her biri de olaya farkh
acilardan bakrmstirlar. Soz konusu olan karara katilma yaklasunlan esasen iki bashk
altmda toplanrmslardir. Birincil olan "Dusunce Kuramlannda Karara Katilma"
yaklasum, ikincil olan ise "Yonetim Kuramlarmda Karara Katilma" yaklasmudir.
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2.6. Dtisunce Kuramlarmda Karara Katilma
Demokratik Kuramda Katilma, Sosyalist Kuramda Katilma, Verimlilik ve
Etkililik Kurami ve insan Gelisimi ve Buyumesi Kurammda Katilma olmak uzere dort
farkh kuram ile dusunce kuramlarmda karara katilma kavrannm aciklamak yerinde
olacaktir.
2.6.1. Demokratik Kuramda Kanlma
Daft (2015)' a gore, demokratik kuramda, verilen kararm neticelerinden
etkilenen, soz konusu konuda yetenekli olan, ahnan kararlan hayata gecirmede birincil
derecede gorevli olan ve olusan neticelerden dolayi yasammda degisiklik olan tum
bireylerin alman kararlara dahil olmasi onem arz etmektedir.
2.6.2. Sosyalist Kuramda Kanlma
Sosyalist kuramda katilmanm ozune inildigi zaman ilk olarak karsirmza
yabancilasma olgusu cikmaktadir. Orgutlerde cahsan uyelerin yabancilasmaya karsi
direnc gostererek ortaya cikardrgi urune sahip cikmasi gerekmektedir. Bu sayede
bagimsiz uretim soz konusu olabilecektir (Daft, 2015).
2.6.3. Verimlilik Ve Etkililik Kurann
Daft (2015)'a gore, en kisa anlarmyla verimlilik, israftan kacmarak elde
bulunan kaynaklan en ergonomik bicimde kullanmak ve urun kalitesini yakalamaktir.
Etkililik ise, hedefe gore, bir toplulugun kendi varligma olumsuz etki
yapmadan ve uyelerini bos yere huzursuz etmeden hedeflerine yonlenme ya da
yuzlesilen problemleri duzluge ctkarma yetisidir (Turgut, 2010).
Insan Celisimi Ve Bilyiimesi Kurammda Kanlma
Bireylerin kisilik gelisimlerinde yer alan, bilinc altmdaki yeteneklerinin ve
ortaya cikmasi ve ilerletilmesinde bilissel engeller olusturan problemlerin
gidilerek ortadan kaldmlmalanm saglamak onem tasnnaktadir. Bu anlamda
durulmasi gereken nokta, bireylerin cevrelerinde olup bitenler haricinde
iclerinde meydana gelen duyussal doyumdur. Bu noktadan bakildigi zaman
katilma bireyin hem niceliksel olarak hem de niteliksel olarak gelismesinde
ruu1111u

olan bir arac gibi dusunulmektedlr (Kaygrsiz, 2012).
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2.7. Ydnetim Kuramlarmda Karara Kanlma
Klasik Kuram ve Karara Katilma, Davramsci

Kuram ve Karara Katilma,

Sistem Kuramlan ve Karara Katilma olmak i.izere yonetim kuramlan

icerisinde u.9

farkh turtle karara katilma soz konusudur. Bu turlere ait detayli aciklamalar asagida

yapilmrstir.
2.7.1. Klasik Kuram Ve Karara Kanlma
Klasik

kuramm

savunuculan,

bireyleri

yalmzca

verimlilik

baglammda

incelemislerdir. Klasik kuram savunucularma gore, herhangi bir topluluk tabiri caizse
bir makineye benzetilir. Toplulukta yer alan bireyler ise soz konusu olan makinenin
dislerini olustururlar.

Bireylerin sahip oldugu duygular ve duyussal ozellikler bu

kurama gore tamamen gormezden gelinmistir (Kaya, 1999).

Bursahoglu

(2013)'na

gore, yonetsel

surecler, toparlama,

koordinasyonu

saglama ve denetimden gecirme gibi kategorilere aynlarak, orgtrtteki astlardan ziyade
ustlere daha 90k sorumluluk verilerek etkililigin artacagma inamlnustir ancak gercekte
oyle olmamistir.
Herhangi bir kurulusun resmi yapisma yonelik kurallanm gunnmuz kosullanna
adapte etmek pek kolay olmamaktadir,

Kurulusun hedeflerinin

hayata gecirilmesi

acismdan degerli olan karar verme surecine katilma durumu, eski donemlerde onemsiz
gorulmekteydi. Sadece bir kisinin yonetsel sorumluluk aldigt orgutlerde, hukmetmeye
sistemin olusu egitim kurumlarmda

etkilesim ve birlikte calisma ilkelerine

zarar vermektedir (Bursahoglu, 2013).
Bursahoglu

(2013), yonetimde

uygulanan

klasik kuramlarm

yonetsellikle

alakah fikirlerin egitim yonetimine de aksettigini ve bu aksetmelerin ne gibi eylemler
otabilecegini asagida kisaca siralarmstir:
•

Bu yaklasimm egitim kurumlarmda yer almasiyla, egitim kurumlan tipki bir
fabrikaya benzemis, yoneticiler

verimden sorumlu olan bir uzman olmus,

ogrenciler ise uretime hazir olan hammadde gibi deger gormeye baslamistir,
Bu yaklasim sonucunda okullar sosyal statulerini yitirmistir,
•

Bu gorus, orgutlerin sekilsel yonlerine yakmhk duymus ve orgutun diger

ozelliklerini goz ardi etmistir,
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•

Bu gorus icerisinde, yonetsel snrecler kategorilendirilirken, karar vermenin
yonetsel alandaki degeri anlasilamamis ve surecin ilk basamagma planlama
konulmustur.

Klasik

kuram,

orgiit

uyelerine,

kararlar

verilirken

katilma

sansi

tammamaktadir. Bu noktada, orgut iiyelerine kararlara katilma acismdan daha ilerici
bir model ile yaklasan diger bir kuram ise Davramsci (Neoklasik) Kuramdir.
2.7.2. Davramser (Neoklasik) Kuram Ve Karara Katilma
Yonetsel davrams (neoklasik) kuramlarmca, orgutte yer alan astlarm,
ihtiyaclan tatmin edildigi zaman verimli olabileceklerine inamlmaktadir. Davramsci
kuram, klasik kurama bir karsithk olusturmak amaciyla olusturulmustur. Aym
zamanda davramsci kuram, klasik kuramm aksine orgutteki astlarm on plana cikan
yeteneklerini onemser bir yaklasim benimsemistir (Basaran, 2000).
Elton Mayo ve arkadaslan, yirminci yuzyilm ikinci ceyreginde, Amerika'daki
Chicago sehrindeki Hawthorne isimli fabrikada birtakim arastirmalar yapmislardir. Bu
arastirmalar icerisinde, bireylerin icinde bulunduklan orgutten almak istedikleri,
orgutte yer alan bireylerin kendi aralarmdaki etkilesimleri ve yasadiklan sorunlarm
kaynaklan, motivasyon durumlan ve isteklilikleri arasmdaki baglantmm saptanmasi
gibi durumlar on planda yer alnustir. Orgutte yer alan astlara, karar verme surecinde
kendi fikirlerini beyan etme firsati verilerek verimliliklerinin artacagi tahmin
edilmistir. Arastirmalar sonucunda tahminlerin dogru 91kt1g1 gozlenmistir, Cahstiklan
alanlarda karar verme sureclerine dahil olan astlarm kendilerini gelistirdikleri
saptanrmsnr (Aydm, 2010).
Ozdogru (2012)'ya gore, verilen kararlardan etkilenecek olan bireylerin karar
alumna dahil edilmesi yaklasirm, yirminci yuzyilm ikinci ceyreginde dahi egitim
oncelikli arastirmalan icerisinde yer almaktaydi. Bu yaklasimm
ast olarak cahsanlann karar alumna dahil edilmesiyle birlikte yaptiklan
merae daha etkili ve verimli olacaklanm dustmmeleri yer almaktaydi.
Yirminci yuzyilm ortalarmda soz konusu alanda 90k sayida cahsmalar yapan
A. Simon, karar verme davramsmi yonetimin kalbi olarak tammlamistrr.
gore kendinden onceki kuramcilar bu detayi atlarmslardir. Herhangi bir karar
vermeden once yonetsel bir faaliyet gdsterilemeyecegini dile getiren Simon, cahsilan
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kurumda dikey anlamda bir is paylasnmndan bahsetmistir, Dikey i§ paylasimma gore,
kurumda karar verme bakmundan, ustlerin sikhkla karsilasilan problemlere, hedeflere
ve politikalara yonelik olan alanlarda; astlarm ise yapilan isi deneyimlemeye yonelik
olan alanlarda karar vermeye kanldigr gorulmektedir. Bu paylasim sonucunda, ustler
kucuk detaylarla bogusmaktan

kurtulur, astlar kendini degerli hisseder, etkilesim

kolaylasir, isler zamanmda tamamlamr, verilen kararlar ussal olur ve karan veren tum
mesuliyeti nzerine ahr (Kaya, 1999).
Aydin (2010)'a gore, soz konusu kuramm diger kuramlara gore farki, kisisel
degiskenlerin normal karsilandigr durumlarda, kisiye ve i§ arkadaslanna hissettirilen
degerli olma duygusu, karara katilman yonetsel bir yaklasimm olusmasina vesile
olmasidir,
Klasik

kuramlara

sonuclandmlmasina

gore,

sadece

bir

bilirkisilerin

faaliyetin

ortaya

koyulmasma

dahil

olabilecegine

ve

inamlmaktadir.

Davrarusci yaklasimda ise klasik yaklasimm tersine, isgorenlerin kendi alanlarmda
alman

kararlara

dahil

olmalarmm

i§ verimliliklerini

artirmada

kendilerine

ve

orgutlerine avantaj saglayacagi farkedilmistir. Bu yaklasim, sistem kuramlarmda da
bulunmaktadir. Neoklasik kuramlarm egitim yonetimine olumlu anlamda farkhhklar
kattigi gozden kacmlmamahdir

(Arslankoylu, 2012).

2.7.3. Sistem Kuramlari Ve Karara Kanlma
Klasik ve davramsci
Kuramlan

(Cagcil

Kuramlar)

(neoklasik)
olusmustur.

kuramlarm
Sistem

biraraya
kuramlan,

gelmesiyle
resmi

Sistem

bir kurum

icerisinde 90k sayida cahsan kumelerinin iletisimde olduklan, buyuk capli ve kitlesel
bir olusumdur (Aydm, 2010).
Sistem kuramma gore bir kurumun, bes temel yapisi vardir, Bu yapilar; girdi,
surec, 91kt1, geri besleme (feedback) ve cevredir, Bir kurum ilk olarak icerisinde
bulundugu cevreden girdilerini tedarik eder. Soz konusu girdiler; birey, veri, maddi
kaynak ve hammadde olabilir. Eide edilen girdiler, surec icerisinde bazi degisimlere
ugrayarak urun yani 91kt1 olarak kurumdan aynhr. Bu sebeple, kurumun elde edecegi
basan

grafiginde

katkisi

olan tum faaliyetler

cevresel

etmenlere

bagh

olarak

degisecektir. Bu nedenle, sistem kurami, kurumun cevresinde bulunan tum etmenleri
iyice suzgecten gecirir. Bu asamada, cevresel faktorlerin de sistemin yaptigi etkiye
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karsi bir tepkisi soz konusu olacaktir. Iste tam da bu tepkiler

sonrasmda

gen

beslemeler tedarik edilir (Eren, 2013).
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Sekil 2. Sistem Kurammda Orgiit (Can ve arkadaslan, 2011)
Sistem kuramlan,

kurumun

yer aldigi cevreyle

alakah

olan etkilesimini

anlatmaktadir. Kurumun mevcudiyetini devam ettirebilmesi icin, cevrenin farkhlasan
etkilerine ve ihtiyaclanna

devamh bir sekilde entegrasyon saglanmasiyla kurum ile

cevresel faktorler birbirleriyle iliskili ilerlemelidir (Aydm, 2010).
Kurumun
Kurumlarda

mevcudiyetini

iki tur

isimlendirilirler.

denge

i9 dengeden

surdurebilmesi

soz konusudur.

dengenin
Bunlar;

kurulmasiyla

alakahdir.

ic ve dis denge

olarak

kastedilen, duzene dahil olanlarm duzene kattiklannm ve

diizenden sagladiklannm balansidir. D1~ dengeyle de kastedilen, diizenin tiimiinii saran
farkh diizenlerle ve list diizenle etki tepkisi, girenlerin ve cikanlann birbirleriyle olan
balans seklidir (Koklii, 2010).
Sistem kuramlarmda isgorenlerin alman kararlara dahil edilmesi ozumsenmis
ve pratige dokulmeye cahsilmrstir. Amaclann ve tekniklerin neler olacagmm iiyelere
sunuldugu

sistem kuramlarmda,

alman kararlara

miidahil olma ve diizenin tum

unsurlarmm fonksiyonel sekilde bir biitiin olarak biraraya gelmesinin gerekliligine
inamlmaktadir, Karar verme gorevi isgorenlere verilmistir. Bu sayede, isgorenler karar
almaya aktif sekilde dahil olmaktadirlar ve iistlerine katkida bulunmaktadirlar (Aydin,
2010).
Verimliligi goz onune tasiyan ve az zamanda degerli neticelere ulasilmasmi
saglayan klasik yonetim anlayisi, egitim kurumlarmm idare bolumlerinde de sikhkla
kullamlnustir.

Fakat, davramsci kuramlann yardmuyla bireyi bir mekanizma olarak

goren bu bakis acismdan onernli miktarda uzaklasma gerceklesmis olmasma ragmen
halen bazi iilkelerde devam etmektedir.

Bazi iilkelerdeyse

yirminci yuzytlm son

ceyreginin baslanndan itibaren sistem kuramlarmm yardirmyla egitim yonetiminde ve
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egitim yonetiminin

devarm niteliginde

olan okul idaresinde daha cagcil kuramlar

olarak yonetim yaklasimlannda katihmcihk artrmsnr (Y avuz, 2008).
Klasik kuram, kurumun yapisim irdeleyerek, akilci bir yonelim ile duruma
yaklasmistir. Neoklasik yaklasim ise klasik yaklasmun goz ardi ettigi birey ve bireyler
arasi iletisimlere uygun bir kuram gelistirmeye

cahsmistir. Neoklasik kuramcilar,

klasik kuramcilara ek olarak farkh bir yaklasim ile olaya yaklasrmslardir. Fakat her iki
yaklasimm da eksik noktalan bulunmasmdan otihii sistem kurarm gelistirilmistir. Bu
kuram, bir taraftan klasik yaklasimm kurumu tek yonlt; ve sekilsel olarak irdelemesini
onlemek amaciyla, bir taraftan da neoklasik yaklasimm irdeledigi ve elde ettigi verileri
kullanarak bir tumevanma ulasmak amaciyla gelistirilmistir, Sistem kurammda, klasik
yaklasimda

gereginden

fazla olan otorite ve neoklasik

yaklasimdaki

otonominin

degisik yonleri irdelenerek butunlestirilmistir (Can, 2011 ).

2.8. Ydnetime Kanlma Bieim ve Dereceleri
Yonetime katilma modellerine

bakildigi zaman sikhkla iki tane bicimden

bahsedilmektedir. Bunlar; formal (sekilsel) ve informal (sekilsel olmayan) bicimlerdir,
Formal

yonetime

katilma,

isgorenlerin

ya

da

isgoren

cahsanlann iistleri ile birlikte cahsmaya yiireklendirildikleri

sendikalan

vasrtasiyla

bir bicimi anlatmaktadir.

Bu surec, hukuki yapilar ya da toplu is sozlesmelerinden beslenmektedir. Cahsanlann
olaya ne derece dahil olacaklan

onceden saptanrmstir, informal yonetime katilma

bicimi ise, cogunlukla birden 90k olan cahsma ve i~ gruplarmm birbirleriyle olan
etkilesimlerinde
isgorenleri

gorulmektedir. Bir cahsma grubu icerisinde grubun lideri olan kisi,

ilgilendiren

konularda

bazi kararlan

isgorenlerin

yardirmyla

almanm

olumlu etkilerini asla goz ardi etmemelidir. Alman kararlarla alakah problemler, ust
yoneticilerden

90k, daha alt kademedeki yoneticilerin informal yetkileri ile cozume

kavusturulur (Eren, 2015).

2.9. Karar Verme Siirecine Kanlmanm Amaelari
G1h9 (2015)'a

gore, isgorenlerin

karar verme asamasma

birlikte birtakim unsurlar amaclanmaktadir.
yapmm olusturulmasi,

dahil olmasiyla

Kurum 9at1S1 altmda demokratik

bir

kurumsal cahskanhk ile verimin yiikselmesi ve isgorenlerin

motivasyon derecelerinin artmasi bashca amaclardandir. Soz konusu amaclar asagida
kisaca aciklanmisnr.
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•

Kurum canst alttnda demokratik bir yaptntn olusturulmasi: Daimli olarak

degisen gunumuz kosullan goz onunde bulunduruldugunda kurumlarm da bu
degisen yapiya ayak uydurmalan gerekmektedir. Bu noktada, kurumun adil bir
yapida idare edilmesi buyuk bir oncm tasimaktadir, Bireylerin salt bir isgoren
olarak nitelendirildigi klasik yonetim kurarmyla kurumun hareketli bir yapiya
ulastmlmasi mumkun olmayacaktir. Egitim-ogretim faaliyetlerinin bireyleri
gelistirme ve sosyallestirme vb degerli gorevlerinin hedeflere yonelik sekilde
uygulanmasi, egitim kurumlarmm temel yapi taslanndan en onde gelenlerden
biri olan ogretmenlerin kurumun yonetimine aktif destegiyle imkanh hale
gelecektir (Yavuz, 2004). Kurum cahsanlan fikirlerini ozgfuce ifade edebildigi
ve bu fikirlerinin verilen kararlarda deger buldugu oranda kurum cahsanlan
kendilerini muhim ve kiymetli gorecekler ve aym zamanda almmasmda soz
sahibi olduklan bu fikirleri hayata gecirme konusunda kendilerini cok daha
fazla gonullu hissedeceklerdir (Gumils, 2011).
•

Kurumsal caltskanlik ile verimin yukselmesi: lsgorenlerin alman kararlara dahil

olmasiyla, kurumsal cahskanhk ve verimlilik hedeflenmektedir. Bir kurumun
caliskanhgi, hedeflerine ne olcude vardigryla alakah bir konudur. Bu noktada,
kurumun surece dahil ettigi girdilerin, surec sonunda kurumun hedefleriyle
ortil~fu ciktilar seklinde olabilmesi amaciyla, elde bulunulan cahsan gucunun
en verimli sekilde kullamlmasi oncm tasimaktadir. lsgorenlerin alman
kararlara dahil olmasi verimliliklerini yukseltici bir fayda olusturmaktadir.
Bunun sebebi, cahsanlann, klasik yaklasimm acik olmayan ve otoriter olan
duzeninden siynlarak dustmcelerini ozgurce ifade edebilme rahathgma
ulasacak olmalandir (Cetin, 2009).
•

hgorenlerin

motivasyon

derecelerinin

artmast:

Ozdogru (2012)'ya gore,

isgorenlerin motivasyon oramm yukseltrnek, ahnan kararlara katihmm bashca
hedeflerindendir. Yonetsel duzeyde alman kararlara dahil olarak kendine deger
verildigini

goren

isgorenler,

gunun

sonunda

islerine

daha

istekle

yogunlasacaklar ve motivasyon oranlan artacaktir,
2.10. Karar Verme Siirecine Katilmanm Yararlari
Alman kararlara dahil olma ile bircok fayda saglanmaktadir. Alternatiflerin ve
olmasi muhtemel neticelerin kurumca olc;ulup bicilmesi yoluyla saghkh kararlar
ortaya cikabilmektcdir. Alman kararlarm ozumsenmesinde ve tesirli bir sekilde pratige
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doktilmesinde de alman kararlara katilma buyuk bir etkiye sahiptir. Aym zamanda,
alman kararlara dahil olma, kurum cahsanlannm kururnsal ve orgutsel hedeflerle
butunlestirilmelerine katkida bulunmaktadir (Aydm, 2014).
Almacak olan bir karara, karardan etkilenecek olan kisi ya da kisiler hangi
olcude kanhrlarsa, alman kararlarm pratige dokulmesinde de o olcude istekli
olmaktadirlar. Karar alma silrecinde geri planda tutulduklan dururnda ise kararm
hayata gecirilmesinde isteksiz olmaktadirlar (Bursahoglu, 2013). Aym zamanda,
isgorenler, kurum icerisinde verilen kararlara dahil olma durumunda, her defasmda
itaatkar olan ve boyun egen bireyler olmaktan uzaklasarak bireysel gorevleriyle ilgili
hedeflerini belirleyen hirsh bireyler olmaktadirlar. Bu durumda da, kabiliyetlerini ve
davraruslanm gelistirip yenileme firsatmi yakalamaktadirlar (Tortop ve arkadaslan,
2012).
Can ve arkadaslanna (2011) gore, katihmh karar verme asamasmda ne kadar
cok birey goril~ilnil belirtirse, ortaya o kadar nitelikli sonuclar cikmaktadir. Surecin
sonunda nitelik ve performans yiikselmesiyle kuruma karsi hissedilen itimat
artmaktadir, Ulutas (201 l)'a gore, aym zamanda kanhmcihk, fikirleri sorulan
bireylerin ihtiyaclanm gidermeye firsat tamdigmdan ve etkilesimi arnrdigmdan otilril,
daha kaliteli bir kurum kulturu olusturulmasma imkan saglamaktadir,
Orgutlerde isgorenlerin kendileriyle alakah olan kararlara dahil olmalan, kendi
gorevlerine ve ustlerine karsi pozitif tavirlar sergilemelerine olanak saglamaktadir, Bu
noktadaki esas neden, isgorenlerin alman kararlara katihmlanyla birlikte moral
duzeylerinin artmasi ve yaptiklan isten tatmin olmalandir (Wang, 2013).
Oztekin (2012)'e gore, herhangi bir orgutte idarecilik tecrubesi bulunmayan ve
verilen kararlan yerine getirme durumunda olan isgorenlerin kururn icerisindeki
yaranciligi gelismektedir, Bu sebeple, orgilt icindeki farkh bir olayda ya da verilecek
farkh bir karardan once isgorenlerin fikirlerine kulak verilmesi ve katihmci
olmalarmm tesvik edilmesi saglanarak, orgttt kulturunun gelismesi ve devamhhgim
surdurmesi saglanmahdir.
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2.11. Karar Verme Siirecine Kanlmamn Sakmcalarr
Almacak olan kararlara dahil olmanm pozitif yansimalan oldugu gibi, dikkat
edilmesi gereken negatif niteliklerinin de oldugu bilinmelidir. lsgorenlerin ahnacak
olan kararlara katihmuun pozitif ve negatif yanstmalanm goz onunde bulundurarak,
alman kararlara katilma sonucunda pozitif yansimanm ortaya cikmasi icin, negatif
yansnnalann en aza indirgenmesi gerektigi unutulmayarak gerekli tedbirlerin
saglanmasi, orgiitii idare edenlerin oncelikli gorevlerindendir (Bastan, 2014).
Bu negatif niteliklerin bashcalanndan biri, herhangi bir kararm grup tarafindan
ahnmasmm, kisisel sekilde ahnmasmdan uzun siirmesidir. Surekli farkhlasan
cevremize ayak uydurmak, giiniimiizdeki kurumlarm dikkat etmesi gereken onemli bir
noktadir. Bu nedenle, · bircok durumda isgorenlerin ahnan kararlara dahil olmasim
zorlastiran bir durum ortaya cikabilmektedir. Bunlarm haricinde, karar siirecine dahil
olma, konusma ve fikir alisverisinde bulunmayi gerektirir. Ayrn zamanda, karar
ahmmda isgorenlerin oram yukseldikce, ortak noktada bulusma kolay olmamaktadir,
Katihmm, grup icerisinde surtusme olusturmasina ragmen, grup olarak problemi yok
etmedeki kazamm duygusu, cogu zaman asm diizeyde sadakat olusturur ve bu durum
surtusmeye yakm bir sekilde sikmti yaratabilir. Alman kararlara dahil olma
neticesinde sikhkla karsilasilan durumlar asagida ozetlenmistir (Cetin ve arkadaslan,
2014):
•

Alman kararlara dahil olma, orgutteki idarecilerin karar vermeye yetkili kisi
niteligine sahip olmalanna ragmen, sahip olduklan yetkilerininin oramm
kisitlamakta ve zaman zaman da yok etmektedir.

•

Alman kararlara dahil olma durumunun benimsenmesi ya da benimsenmemesi,
icinde bulunulan orgutun maddi imkanlarma veya karar alma mekanizmasma
gore farkhlasmaktadir.

•

Orgtit icerisinde karar verme siirecinde herhangi bir konuda fikir beyan eden
iiyelerin, kendi fikirlerini yansitmayan bir sonucla karsilasuklan zaman,
kararlara karsi durma ya da orgiit icerisinde huzursuzluk yaratma gibi
davramslar sergiledikleri gozlenmektedir.

•

Isgorenlerin kendi alanlanyla alakah konularda alman kararlara dahil edilmesi
sonrasmda, farkh alanlardaki karar verme sureclerine de dahil olma isteklerinin
olusmasi onemli bir risk dogurmaktadir.
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•

Orgutlerde list duzey mevkilerde yer alan yoneticiler, orgut cahsanlannm karar
ahm surecine dahil edilmelerine sicak bakmamaktadrr. Cunku, yoneticiler,
kendilerini orguttln sahibi olarak algilarlar ve bundan dolayi da kendilerini aym
zamanda karar verme mekanizmasmm sahibi olarak gormektedirler. Aksi
durumda verimin dusecegine inanmaktadirlar.
Arslankoylu (2012)'ye gore, orgut icerisinde bir topluluk tarafmdan alman

kararlar, kisisel alman kararlara kiyasla daha oyalanti olmaktadir. Alman karara dahil
olma slirecinde surtusmeler yasanabilir, Bunun ana sebepleri, stirecteki tlyelerin nicel
olarak fazlaligi ve zaman kisitmm delinmesidir. Bu sebeplerle uyelerin fikir birligine
varmasi zorlasmaktadir,
Orgutlerde list duzey yonetimde gorev alan uyelerin, isgorenleri ahnan
kararlara dahil etmeleri durumunda, sahip olduklan idari gilciin zayiflayacagnn
dtlsunmektedirler. Bu sebeple, isgorenlerin karar alma sureclerine dahil edilmesi,
yoneticiler tarafmdan bir kayip seklinde nitelendirilmektedir (Eren, 2015).
Tecrubesi olmayan isgorenlerin alman kararlara dahil edilmesi durumunda,
idari birimlerin sorumlulan, sahip olduklan idari agirhgm ortadan kalkacagnn ve
kurumun sekteye ugrayacagim ongormektedirler. Buna ek olarak, isgorenlerin birikim
ve tecrubelerinin yetersiz olmasiyla, yanhs kararlar uretilip hayata gecirilmesinin
kurumu agir sekilde yaralayacagi dustlntllmektedir (Eren, 2015).
2.12. Egitim Ydnetimi ve Karara Kanlma
Yirmibirinci ytlzyih yasadrgmuz su gunlerde, bilim yuvasi olan egitim
kurumlanmizm bircok misyonu bulunmaktadir. Bunlarm en basmda, bilginin yonetimi
gelmektedir. Bilginin yonetimi iki yonlu cahsmaktadir, Birincisi, bilginin uretilmesi,
ikincisi ise, bilgi kullammmm nasil oldugunun kazandmlmasidir. Bu noktalardan yola
cikarak, ortaya cikmasi istenilen davramslann kazandmlmasi amaciyla hayata
gecirilen bir kavram olan egitim yonetiminden soz etmek mumkundnr (Akdemir,
2009).
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2.12.1. Egitim Ydnetimi Kavrami
Egitim yonetimi kavrami, tarihte ilk kez Romahlarca kullamlmisnr. Fakat,
gunumuze yakm bir zamana dek, bir bilimdah olarak deger gormemistir. Yirminci
yuzyilm ilk ceyreginde, egitim yonetimi kavramma gereken degerin verilmesi
amaciyla, kuramci Mort tarafmdan ilk defa orgutsel bir yaklasim gelistirilmistir, Bu
sayede Mort, egitim yonetimi kavrammm bireylere sagladigi yararlardan bahsetmis,
egitim faaliyetleri uzerinde cevrenin olusturdugu etkilerden ve idari bolumlerde
karmasikhktan uzak durulmasi gerekildigi hakkmda telkinlerde bulunmustur, Yirminci
yuzyihn ortalarma gelindigi zaman ise, yonetim bilimleri acismdan hizh gelismeler
kaydedilmis ve egitim alanmda o doneme gore reform sayilabilecek gelismeler
yasanmistir (Ilgar, 2005).
Orucu ve Simsek (2011)'e gore, gunumuzde, kuram olusturma ve kuramlan
hayata gecirme bakimmdan egitim yonetimi konusunda i.ilkemizdeve tum diinyada bir
ilerleme soz konusudur. Kuramlar sadece olusturulup uygulanmakla kalmanus, surec
icerisinde ivme kazanarak egitim yonetimi farkh dallara aynlmistir. Bunun sonucunda
da her alt dal icerisinde uzmanlasma soz konusu olmustur,
Egitim yonetimi, iki bilim dalmm sentezi ile ortaya cikan bir alt bilim dahdir.
Bunlardan ilki yonetim bilimi, digeri ise egitim bilimidir. Yonetim bilimi, arzulanan
hedeflere ulasmak icin fiziksel kaynaklan ve insan giici.inil en verimli bicimde biraraya
getirmektir. Soz konusu kaynaklarm egitim ile bulusmasi sonucu egitim yonetimi
ortaya cikmaktadir. Bu bilgiler 1~1gmda, egitim yonetimi, tum bireylerin egitim
gereksinimlerini yerine getirmek icin olusturulan egitim kurumunun, saptanan
hedefleri hayata gecirmek amaciyla, mevcut varhklanrn en verimli oranda biraraya
getirmesi ve gelistirilip restore etmesidir (Bastan, 2014).
Ilgar (2005)'a gore, egitim yonetimi, bir orgutnn egitim gereksinimlerine cevap
vermek uzere gelistirilen ve egitimdeki tum diizenlemelerin yonetiminden sorumlu
olan bir yaprdir. Miifredatlarda yer alanlann en verimli sekilde kazandmlmasi, egitimogretim faaliyetlerinin siirdi.iri.ilmesi, isgorenlerin idare edilmesi, maddi kaynaklarm
yonetilmesi, fiziksel varhklann kontrolleri vb olan tum durumlar egitim yonetiminin
icerisinde yer almaktadir,
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Egitim yonetimi, ogrencilerin, ogretmenlerin ve yonetimden sorumlu uyelerin
olusturdugu bir ucgen seklinde dttstmulmektedir. Bu uc; unsurdan herhangi bir
tanesinin eksik olmasi durumunda sistem aksamaktadir. Ogrenciler, islenecek bilgileri
almalanndan dolayi sistemde yer alan en onemli varhklardan biridir. Ogretmenler de,
isleyici rolundeki degerli varhklardir. Yonetsel gorevdeki ilye ise, her iki varligm
denetlemesinden sorumludur (<;elik, 2012).
Egitim yonetiminde odak noktasi, okulun beyni sayilan okul yonetimidir,
Egitim yonetimi, bircok ileri duzey ulkede, ayn bir meslek konumundadir. Bu
anlamda, okuldaki tum faaliyetlerde sorumlu olan yoneticiler, soz konusu alana ait
olan en az bir lisans diplomasma sahip olmak durumundadirlar (Balci, 2014).
Egitim yonetimi sayesinde ulasilmak istenen bircok hedef ve amac
bulunmaktadir. Ornegin; bir egitim kurumunda egitimle ilgili akla gelebilecek olan her
turlu faaliyetin yapilmasmi saglamak oncelikli amaclardandir. Egitsel faaliyetlerin
guclu sekilde yerine getirilmesinden en basta sorumlu olan kisi yonetimden sorumlu
olan kisidir. Bu noktalardan hareketle, okuldaki ogretmenleri, egitimden sorumlu olan
uzmanlan ve kurum icerisinde farkh rollerde gorev yapan diger isgorenleri, egitsel
anlamda, kurumsal anlamda ve yonetimsel anlamda rehberlik yaparak faaliyetlerde
bulunmalanm saglayan kisi egitim yoneticileridir (Demirel, 2014).
Gursel (2013) 'e gore, egitim veren orgutlerin, cevresel gereksinimleri
gidermek gibi bir misyonu bulunmaktadir. Ancak, egitim kurumlan bu misyonu yerine
getirirken mevzuat olarak bagh bulunduklan merkezi sistemi asla goz ardi
etmemelidirler. Bu noktadan yola cikilarak, egitim yonetiminin bircok farkh
dayandmldigi ortaya cikmaktadir. Bu bilgiler isigmda, egitim yonetimi
a-?ai-;1uaA1

•

niteliklere sahiptir:

Hedeflenen

sekilde

bireylerin

sahip

oldugu

davrams

degisikligini

gerceklestirmeyi saglar,

•

Herhangi bir bireyin sahip oldugu fikirleri ozgurce paylasmasim saglar,

•

Egitim yonetimi, en alt ogretim kademesinden en ust ogretim kademesine
kadar, egitim ile ilgili tum kurumlarda kendini gosterir,
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2.12.2. Egitim Kurumlarmda Karar Verme
Karar verme surecine ogretmenlerin de dahil edildigi egitim kurumlarmda,
arzulanan amaclara varabilmek daha kolay olacaktir. Seffaf bir bicimde tum kurum
personeli karar verme surecine dahil edilmelidir. Bu sayede, ozellikle ogretmenler,
ahnan kararlarm uygulanmasi konusunda 90k daha istekli ve verimli olacaklardir
(Balc1,2014).
Egitim kurumlarmda karar verme surecine, kurum personellerinin dahil olmasi
oncelikle kurum yoneticilerinin duruma yaklasimma bagh olmakla birlikte gunumuzde
buyuk bir gerekliliktir. Bu noktada, idarecilere buyuk sorumluluklar dusmektedir.
idarecilerin tizerinde durmasi gereken bashca nokta, kuruma emek veren her bireyin,
kurumla alakah verilecek olan kararlara katilmaya hakki oldugunun benimsenmesi
gerektigidir (Bursalioglu, 2013).
Egitim kurumlarmda, verilecek olan kararlara dahil olmanm ne sekilde olacagi
da uzerinde durulmasi gereken elzem konulardan bir tanesidir. Okul personelinin ve
ozellikle de ogretmenlerin, karar surecine dahil olmasi herhangi bir karara olumlu ya
da olumsuz goril~ belirtmekten ibaret degildir. Ogretmenlerin karar verme asamasma
gercek anlamda katilmasi, surecin ilk anmdan son anma kadar ogretmenlerin aktif
katilmuyla mumkun olmaktadir, Tersi olmasi durumunda ise kurum personeli uzerinde
isteksizlik ve verimsizlik olusmaktadir (Ozdemir, 2013).
Bir egitim kurumu catismda alman kararlar en 90k ogretmenleri etkilemektedir
(Gulcan, 2011). Bu nedenle, okul idaresinden sorumlu olan ustler, bu durumu 90k iyi
analiz etmeli ve her ogretmeni karar alma asamasina aktif sekilde katmahdir. Egitim
kurumlarmm

cevreyle

etkilesim icerisinde

olan

sosyal bir

varhk

oldugu

dusunuldugunde, kurumdaki ogretmenlere katihm olanaklan saglanarak, kurumun
tesir ettigi cevre genisletilebilecektir (Bursahoglu, 2013).
Egitim kurumlarmda gorev yapan ust duzey kisilerin, karar verme asamasmda
birinci gostermeleri gereken davrams, kurumdaki yonetimi ilgilendiren unsurlarm
tumunu soz sahibi olan bir yetkili olarak dtlsenebilmek

ve bunu benimseyebilmektir.

Gosterilmesi gereken ikincil davrams ise, kurum personelinin ve ozellikle de
ogretmenlerin, karar verme asamasmdaki katihm durumlarmm ne kadar gerekli bir
nitelik oldugunun bilinmesi ve bu niteligin her zaman goz onunde tutulmasi
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gerektiginin bilinmesidir. Alman kararlann sonucundan etkilenen kisiler, soz konusu
kararlarm verilmesine hangi derece katihm

gosterirlerse, kararlarm hayata

gecirilmesinde de o derece istekli olurlar (Bursalioglu, 2013).
2.12.3. Karar Almaya Ogretmenlerin Kanhmi
Ogretmenlerin egitim kurumlarmda verilen kararlara dahil olmasiyla, kurum
lehine arzulanan yenilikler 90k basit bicimde hayata gecirilirler, En onemli nokta ise,
egitimle direkt olarak iliskili konularda alman kararlara ogretmenlerin dahil olmasi
elzerndir. Ogrctmenlerin kararlara dahil olmamasi durumunda kurumun ilerlemesinden
ve kurum icerisinde bir seffafhktan asla soz edilemez. Ogrctmenlerin alman kararlara
dahil olmasi sonucunda, yaptiklan isten daha mutlu olduklan ve verimliliklerinin
arttigi su goturmez bir gercektir (Kaygisiz, 2012).
Yilmaz ve Babaoglan'a (2012) gore, ogretmenlerin egitim kurumlan icerisinde
yonetsel kararlara dahil olmasi icin bazi asamalann tammlanmasi gerekmektedir.
Ornegin; zaman (surec), yapi, kurumsal kosullar, degerler vb gibi. Bu asamalardan ilk
olarak degerlere bakildrgi zaman, almacak kararlara dahil olan ogretmenlerin,
yaptiklan ise iliskin isteklilik hissetmeleri onem arz etmektedir. lkinci asama olan
yapi, kurumun davrarus seklini, ogretmenleri ilgilendiren konularda alman kararlara
dahil olmalarma yardimci olacak bicimde regiile etmesidir. Bu sayede katilrmcilar,
ozgun bir fikri tartismaya sunabilmektedirler. Tum bu uygulamalarm bir surecte
gerceklestigi dii~iiniildiigilzaman, kanluncilann karar almacak olan basliklarla ilgili
fikirlerinin olmasi ve soz konusu fikirlerini baskalanna aktarabilecek bicimde
ozumsemeleri gerekmektedir. Yukanda bahsedilen tum bu asamalan hayata
gecirebilmek icin, katihmcilar her zaman birbirlerine karsi dtirust olmalan
gerekrnektedir. En basta da, yonetimden sorumlu olan egitimcilerin, astlanyla olan
iliskilerinde saygi ve durnstluk ilkesini her daim goz ontmde bulundurmalan
gerekrnektedir.
2.12.4. Ogretmenlerin Karar Alma Siirecinde Yetkilendirilmeleri
Kaygisiz (2012)'a gore, ogretmenlerin egitim kurumlarmda karar verme
asamasma dahil olmalan

ve hemfikir

olunan kararlarm gerektirdigi yiikii

sirtlayabilmeleri amaciyla, kurum icerisinde ogretmenlerin yetkilendirilmesinden
bahsedilmektedir.

Yetkilendirilme

durumunda,

ogretmenlerin

verimliliklerinin
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arttigma ve yaraticihklannm gelistigine vurgu yapilmaktadir. Aym zamanda,
ogretmenler simf icerisinde daha hareketli ve daha istekli olmaktadirlar. Bu bilgiler
isigmda, egitim kurumlarmdaki ogretmenler asagidaki konularda okul yonetimine
yardnnci olabilirler:
•

Egitim-ogretim

faaliyetlerinin

planlanmasi,

hayata

gecirilmesi

ve

degerlendirilmesi,
•

Kurum personelinin ozluk haklan,

•

Egitim programlanmn duzenlenmesi, uygulanmasi ve degerlendirilmesi,

•

Meslege yonelik kurslarm duzenlenmesi,

•

Okulun sekilsel yapismm duzenlenmesi ve gelistirilmesi,
Turgut (2010)' a gore, okul idaresinden sorumlu olan kisiler, imkanlar

sunuldugunda, okuldaki ogretmenlerin de nitelikli fikirler ortaya koyabilecegi fikrini
benimsemeleri gerekmektedir. Egitim kurumlarmdaki ogrctmen ve ycnetimden
sorumlu idarecilerin alman kararlara dahil olmalan ve katihmcihklan ile ilgili vasiflan
ilerletilebilinmektedir.
Gunumuzde

egitim

orgtltlerinde,

hukuki

eksikliklerden

kaynakli,

maddiyatsizhktan kaynakh ve ogrenci-ogretmen-veli ucgeninden kaynakh bircok
problem yasanmaktadir. Kumm idarecisinin bu problemlere karsi caresizlikten sikayet
etmek yerine, kurumdaki ogretmenleri yanma cekerek birlikte ortak kararlara varmasi
ve ogretmenleriyle birlikte en etkili sekilde problemleri asmasi gerekmektedir (Bastan,
2014).
2.13. Motivasyon
ilgili alan tarandigi zaman, motivasyon ile ilgili farkh tammlamalarla
karsilasmak muhtemeldir. Eren (2013)'e gore, motivasyon, yabanci kaynakh bir
kelime olmakla birlikte, kendi dilimizde, tesvik edici, yon verici, saik vb gibi
kelimelerle es anlamlidir,
Can ve arkadaslanna (2011) gore, motivasyon, kurumun ve isgorenlerinin
gereksinimlerini doyurma ile neticelendirilecek bir cahsma ortami yaratabilmek icin,
kisinin devinim gostermesi ve tesvik edilmesi seklinde ifade edilir. Robins ve Judge
(2014)'a gore motivasyon, bireyi, kararlastmlrms olan bir hedefe yonelik olarak
harekete geciren, bireyi tlretmeye tesvik eden ve bireylerde uretme gudusunu olusturan
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gizil bir kaynak olarak tammlamr. Turkmenoglu (2013)'na gore ise motivasyon,
kisinin davramslanna tesir etme ve soz konusu tesir sayesinde kisiyi, onceden
saptanmis hedefler pesinde kosmaya yoneltme seklinde ifade edilmektedir.
2.14. Motivasyonun Onemi
Kurum canst altmda, isgorenlerin yaptiklan iste etkin olabilmelerinde bircok
. unsurun rol oynadigi kabul edilmektedir. Kurum icerisinde saptanan hedefleri yerine
getiremeyen ve gereksinimlerini karsilamada yetersiz kalan bireyler yaptiklan iste
etkin olamazlar (B19akc1, 2015). Faaliyetlerde bulunan isgorenlerin yaptiklari iste etkin
olmalan amaciyla maddi ve manevi acidan tesvik gormeleri elzemdir (Unsar, 2014).
Karadag (2015)'a gore, kurum icerisinde idari pozisyonda bulunan birey,
isgorenlerin

motivasyonuyla

kurumun

etkinligi

arasmdaki

baglantiyi

iyice

kavramahdir. Bu noktada, yoneticilerin dikkatle uygulamasi gereken birtaktm
durumlar vardir. Ornegin; kurum yoneticisi, her ne sebeple olursa olsun, asla ve asla
isgorenleri tesvik etmeyi atlamamah ve onlara yeri geldikce yeni motivasyon
kaynaklan saglamahdir. Bu sayede isgorenler, yaptiklan faaliyetlerde daha basanli
olacaklar ve bunun sonucunda da bu basan yoneticilerin basansma olumlu bir katki
olusturacaktir. 0 nedenle, yoneticilerin, performans ile motive olma arasmdaki
baglantiyi hicbir zaman goz ardi etmemeleri gerekmektedir. Kececioglu ve Kurtulus
(2015)'a gore, bireyler birtakim degisik davramslar sergileyebilirler. Sergilenen
davramslann arkasmda bircok farkh sebep bulunmaktadir, Bu noktada, kurum
yoneticisine dusen en onemli gorev, isgorenlerin davramslanm kurumun hedefleri
dogrultusunda sekillendirmelerine yardimci olmaktir.
Efil (2015)'e gore, orgutte gorevli olan yoneticilerin, isgorenlerine motivasyon
saglamada dikkat etmesi gereken bazi nitelikler asagida siralannustir:
•

Isgorenleri yi.ireklendirmekve taktir etmek,

•

Yaptigr iste basan gosteren isgorenlerin yi.ikselmesineolanak saglamak,

•

Personelin egitimlerini belirli arahklarla tekrarlamak,

•

Yapilan i~ veya mevki farki gozetilmeksizin tum personele aym yakmhkta
durmak,

•

Personelin kisisel ya da kurumsal problemlerine karsi duyarh olmak,

•

Personele her konuda ornek teskil etmek.
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2.15. Motivasyon Araelari
Motivasyon anlammda gunumuzde deger goren birtakim tesvik edici
motivasyon araclan soz konusudur. Bu araclar; ekonomik araclar, orgutsel araclar ve
psiko-sosyal araclar olmak uzerc u9 bashk altmda toplanmaktadirlar. Soz konusu
motivasyon araclanm detaylandirmak mumktmdur. Ekonomik araclar bashgr altmda,
maddi anlamda isgorenleri tesvik eden tum getiriler yer almaktadir. Orgutsel araclar
basligi altmda ise, kurumda yer alan tum etkilesim durumlan, alman kararlara dahil
olma, mevki alma, amac ortakhgi vb gibi unsular bulunmaktadir. Son olarak ise,
psiko-sosyal araclar bashgi altmda, deger gorme, taktir edilme, bagimh olmama,
uyumlu olma gibi unsurlar yer almaktadir (Sabuncuoglu ve Tuz, 2009).
Kocabacak ve Tosun (2015)'a gore, basan odakh cahsan bir yonetici, ilk adim
olarak, kurum icerisinde ve dismda sahip olunan isgoren gucunu, kurum hedeflerinin
gerceklesmesine yonelik olarak kullarulrnasmi tesvik etmesi gerekmektedir. Tesvik
sirasmda da gerekli motivasyon araclan kullamlmahdir,
Motive etme ile esas hedeflenen, kurum personelinin azimli, etkin ve verimli
bir sekilde gorevlerini yerine getirmesine yardimci olmaktir. Bu sebeple birtakim
metodlar ortaya atilrmstrr, fakat bu metodlarm uygulanmasi sonucunda net bir
kazamm elde edilememistir. Bunun sebebi ise, motive amaci ile uygulanan tesvik edici
araclann

uygulandiklan

benzer durumlarda aym etkileri olusturmamasmdan

kaynaklanrnaktadir (Adal ve arkadaslan, 2015).
2.16. Motivasyon Kuramlari
Motivasyon uygulamalarmda yoneticilerin yararlanmasi amaciyla bircok
kuram ve yontem kullamlrnaktadir. Bu kuram ve yontemler, idareciye, bireyleri
yureklendirip motive saglayan unsurlan saptayarak motivasyon olusturmak ve motive
olduktan sonra devamhhgi korumak adma katki saglamak amaciyla gelistirilmislerdir
(Kocel, 2015). Soz konusu teoriler ve kuramlar detayh sekilde asagida anlanlrmstir.
2.16.1. Kapsam Teorileri
Bireyin ozune isleyen ve bireyi bir davrams gostermeye zorlayan unsurlarm
agirhkta oldugunu savunan akim, kapsam teorileridir. Kapsam teorilerine aym
zamanda icerik kuramlan da denilmektedir. Kapsam teorileri, kisilerin agirhkla
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gereksinimleri ile ilgilenmektedir. Bu nedenle de, motive olabilme amaciyla ilk sart,
bireyin gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimin icerigi ile ilgili calismalann
yapilmasidir (Kesici, 2012).
Ozdogru (2012)'ya gore, ilgili alanda yer alan birtakim kuramcilarca,
bireylerin icerisinde bulunan bazi unsurlarm, kisinin gosterecegi davramslann yerini
ve zamamm etkiledigine inamlmaktadir. Soz konusu bu unsurlar, kapsam teorileri
olarak isimlendirilmektedirler. Bu teorilerle iliskili olan diger oncul teoriler ise,
lhtiyaclar Hiyerarsisi Teorisi, Erg Teorisi, Cift Faktor Teorisi ve Basarma Ihtiyaci
Teorisidir.
2.16.J.J. Ihtiyaclar Hiyerarsisi Teorisi
Motivasyon denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Abraham H. Maslow'a
gore, bireyin davramslan uzerinde etkili olan en onemli unsur bireyin ihtiyaclandir,
Maslow, bu ihtiyaclar ile motivasyon olgusunun birbiriyle paralel ilerledigini
savunmaktadir. Aym zamanda, gudulenmenin durgun olmayan bir yapiya sahip
oldugu savunulmaktadir. Maslow, bireyin sahip olmak istedigi ihtiyaclanm, bes ana
bashk altmda toplarmstir (Tay ve Diener, 2011). Bunlar; Fiziksel lhtiyaclar, Guvenlik
lhtiyaci, Aidiyet Ihtiyaci, Tanmma Ihtiyaci ve Kendini Gerceklestirme lhtiyaci'dir.

Sayg1 ihtiyac1
Basari, statu, sorumluluk, iin
Ait ohan ve sevgt ilttiyac1

Aile, sefkat, Iliskiler, i~ grubu vs.
Giivenlik ihtiyac1
Koruma, gnvenlik, kanun, yasa, sunrhliklar, istikrar vs.

Biyolojik ve fizyolojik illtiya~Iar
Teruel hayati ihtiyaclar - hava, yiyecek, ieecek, barmma, rsunna, uyku vs.

Sekil 3. Abraham Maslow'un Ihtiyaelar Hiyerarsisi (Reid, 2008)
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Maslow' a gore, bireyin gereksinimleri, ilk ihtiyac duyulandan digerlerine
olacak sekilde bes bashk altmda toplanmistir. Bu gereksinimler klinik ortammda
gozlemlenerek su sekilde bir siraya dizilmistir, ilk olarak, fizyolojik ihtiyaclar;
beslenme, bannma, uyuma, ismma gibi gereksinimlerdir. ikincil olarak, guvenlik
ihtiyaclan; yashhk ya da hastahk benzeri durumlarda bireyin kendisini garanti altma
almasi seklindeki gereksinimlerdir. U9iinciil olarak, ait olma ve sevgi ihtiyaci, ailevi
iliskiler kurma ve sefkat duyma seklindeki gereksinimlerdir. Dorduncul olarak,
saygi/prestij ihtiyaci, basan gosterme ve saygi duyma seklinde olan gereksinimlerdir.
Son olarak ise, kendini gerceklestirme ihtiyaci, kisinin kendini tatmin etmesi olarak
tammlanan gereksinimdir (Rennie, 2012).
Bireyin kisilik kazamrm, psikolojik gelisim asamalan icerisinde netlesir.
Bireyin

kendi

kisiligini

sekillendirmesinde,

soz

konusu

olan

gereksinim

basamaklarmm rolu, tahminlerden 90k daha otededir. Bu noktada, gereksinimleri
karsilanan bireylerin, hem achk hissettikleri yonleri doyurulacak, hem de kisiliklerinin
sekillendirilmesindc pozitif yonde rol oynanacaktir (Eren, 2015).
Maslow'un gereksinimler piramidine bakildigi zaman, kisilerin gostermis
olduklan davramslann ozundeki nedenin, kisinin gereksinimlerini karsilama amach
oldugu

gorulmektedir. Aym zamanda, gereksinimlerin hiyerarsi duzenine gore

ilerlemesi de, soz konusu gereksinimlerin karsilanma onceliginin onemine dikkat
cekmektedir (Morgan, 2012).
2.16.1.2. Erg Teorisi
Kisiyi bir davrams sergilemeye iten ic unsurlan arastiran Alderfer, farkli bir

kuram olusturmustur, Erg Teorisi'nin savunucusu olan Alderfer, gereksinimler
hiyerarsisinden esinlenerek, kendi kuramim gelistirmistir. Alderfer, Maslow'un
gereksinimler kurammm uzerine yeni tuglalar koymak yerine ozetleme yolunu
secmistir, Bu anlamda, ihtiyaclar hiyerarsisinde bulunan bes ana bashgi, il9 ana bashga
indirgemistir (Yiiksel, 2007).
Ihtiyaclar hiyerarsisinde bulunan alt basamaktan list basamaklara dogru
ilerleyen yaklasima, erg teorisi bir farklihk katarak, ileri gitmenin yam sira geriye
donus yaklasimim da katnnstir. Erg teorisine gore, geri donme yaklasnm, bireylerin en
list basamaktaki gereksinimlerini doyururken, bastmlmasi neticesinde meydana gelen

41

davramslanna tercfunan olmak anlammda etkili olmustur. Ozetle, bu kurama gore,
bireylerin ilerleme gereksinimleri piramitte cogunlukla yukanya olacak sekilde
ilerlemektedir. Fakat bazi durumlarda, bireyler herhangi bir engel ile yuzlesirse, bu
kez asagiya dogru ilerleyeceklerdir (Nelson ve Quick, 2012).
Tutar (2015) 'a gore erg teorisinde, Alderfer tarafmdan gereksinimler uc
basamak halinde incelenmistir:
•

Var Olma: Bu basamakta, biyolojik, fizyolojik ve maddi gereksinimler yer
almaktadir.

•

Yakm Hissetme: Bu basamak icerisinde, bireylerin diger bireylerle kurduklan
etkilesime yonelik olarak ihtiyac hissettikleri gereksinimlerdir.

•

Buyume: Bireyin kendi sahsi nzerinde ya da etrafmdakiler uzerinde olumlu
etkiler birakmak, pozitif yonlerini ortaya cikarmak ve yeni beceriler ortaya
koymak gibi bircok gereksinimleri vardir. Soz konusu bu gereksinimlerin
tumtlyle karsilanmasi olanaklar dahilinde bulunmamaktadir. Ancak bu zaman
zarfi icerisinde, bireylerin yeni beklentileri hep olacaktir ve bu gereksinimler
bireylere motivasyon saglamaya devam edecektir (Rennie, 2012).

Erg teorisinde, Maslow'un gereksinim kurammdan degisik olarak, gereksinim
basamaklan arasmda net cizgiler bulunmamakla birlikte, hiyerarsiye dayanan bir
sistem yoktur. Kisilerin gereksinimleri, onceden saptanan bir diziye uymayacak
sekilde meydana gelebilmektedir. Aym zamanda, kisilerin sahip oldugu 90k sayida
gereksinim kumesi de, ayni anda kisilere motivasyon saglayabilmektedir. Ozetlemek
gerekirse, kisilerin gereksinimleri en alt basamaktan ust basamaklara dogru ilerleme
gostermek zorunda degildir. Bunun sebebi ise, kisilerin sahip oldugu gereksinimlerin
yeri geldiginde farkhhk gostermesindendir (Yildinm, 2006).
2.16.1.3. (:ift Faktor Kurami
Cift faktor kurammm bashca savunucusu Herzberg olarak bilinmektedir. Cift
faktor teorisine gore, bireylerin cahsma ortamlarmda kendilerini mutsuz ederek onlan
yaptiklan isten sogutan ve tam tersi bir sekilde bireyleri cahsma ortamlannda mutlu
ederek onlan yapnklan ise karsi motive eden unsurlarm birbirinden farkh tutulmasi
onem tasimaktadrr. Sebep olarak ise, cahsma ortamlarmda birtakim unsurlarm olmasi
gereksinimlerin karsrlanmasmi saglarken, zaman icerisinde bu unsurlar etkisizleserek
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tatminsizlige neden olmaktadir. Bu durumun tam tersinde ise, birtakim unsurlarm
olmayisi, personeli tatminsizlige iterken, unsurlarm bulunmasi da personele
motivasyon saglamaktadir (Eren, 2013).
Kuramm savunucusu Herzberg'e gore, kurumdaki cahsanlan yureklendiren
unsurlar ikiye aynlmaktadir. Bunlar; icsel ve dissal unsurlardir, Icsel unsurlar,
ozerklik, oto saygi, mesuliyet alma ve motivasyonel olan unsurlardir, Dissal unsurlar
ise, vucutsal butunluk, guvenlik ve paylasima yonelik olan ihtiyaclara cevap veren
nitelikler ile maddi olanaklar ve kurum politikasi gibi daha dusuk basamaktaki
ihtiyaclara hitap eden ve doyumsuzlugu ortadan kaldiran unsurlardir (Yuksel, 2007).
2.16.1.4. Basarma Ihtiyact Teorisi
Teorinin savunucusu Mc Clelland'a gore, bireylerin davraruslan ii<; ana
gereksinime gore sekillenmektedir. Bu gereksinimler; basarma ihtiyaci, gil9 kazanma
ihtiyaci ve iliski kurma ihtiyacidir, ilk olarak, basarma ihtiyaci, bireyin diger bireylere
gore kendinin farkh oldugunu dustmmesi ve her zaman kazanmaya odakh olmasi ile
ifade edilmektedir. Ikincil olarak, gil9 kazanma ihtiyaci, bireyin, cevresinde bulunan
diger bireylere normal sartlarda gerceklestiremeyecekleri bir davramsi kazandirma
gereksinimidir. Son olarak, iliski kurma ihtiyaci ise, bireyler arasmda saglam bir
etkilesime duyulan gereksinim ifade edilmektedir (Robbins ve Judge, 2014). Soz
konusu ihtiyaclar, ilgili alan yazm tarandigi zaman, bilinen ihtiyaclar adi altmda da
karsmuza cikabilmektedlr (Nelson ve Quick, 2012).
2.16.2. Silree Kuramlari
Kapsam kuramlarmda, motivasyona etki eden unsurlarm ne olduguna
bakihrken, surec kuramlarmda nasil ve neden etki olusturduguna bakihr. Stlrec
teorileri, birey tarafmdan sergilenen davramsin, ilk sergilendigi andan yok oldugu ana
kadar olan aktivitelerdeki farkhhklanm detaylandirmaktadir. Bu teori, aym zamanda,
bireysel degiskenlerin bireylerdeki motive

olma

degerini

de

goz onunde

bulundurmaktadir (Eren, 2013).
Surec teorileri, bireyleri motive etme faaliyetlerini her zaman merkezde
tutmaktadir, Tum surec kuramlan icerisinden sivrilerek karsnmza cikan en dikkat
cekici surec kuramlan sunlardir: Vroom'un Beklenti Kurarm, Cok Degiskenli
Gudulenme Kurarm, Adams'm Esitlik Kurami ve Arnao Kurami (Basaran, 2000).
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2.16.2.1. Vroom 'un Beklenti Kurami
Vroom'a gore, bireyleri belirli bir ugrasa iten dusuncenin kuvveti, sarfedilen
eforun sonrasmda ortaya cikacagma inarnlan neticeyle ve soz konusu neticenin hangi
oranda arzulandigryla iliskilidir, Beklenti kuramma gore motive olma, belli bir
aktivitenin, soz konusu dusuncelere neden olma ihtimaline karsm varsayimlarla olan
kesisimidir (Robbins ve Judge, 2014).
Bir bireyin motive edilmesi, gosterilen davramslann hedefe varacagi tlmidiyle,
soz konusu kisinin hedefe gosterdigi ayncaligm carpnm ile es degerdir (Robbins ve
Judge, 2014).
lsin ozune bakildigi zaman, bu teori halen gelistirilme asamasmdadir. Bu
sebeple, motivasyonel bir aktiviteyle alakah olan tum durumlar net sekilde
cozumlenememektedir. Cahsma ortamlarmdaki isgorenleri guduleme yontemlerine
dogrudan etkisi bulunmamaktadir. Ancak, gudulemenin aciklanmasmi basitlestirdigi
icin ve bireyler arasi etkilesimin artmasma katkida bulundugu icin bu kuramm onemi
tarusilmazdir. Beklenti kurammm yararh olup olmadigi birtakim cahsmalarla
denenmistir. Bu cahsmalann kimisinden olumlu, kimisinden de olumsuz sonuclar
cikrmstir. Sonuclar incelendigi zaman, teorinin kurumlardaki birtakim motivasyonel
problemleri izah etmede olumlu sonuclar verdigi, ancak butununu aciklayamadigi
gerekcesiyle olumsuz bir sonuc verdigi de gozlenmistir, Elde edilen bu sonuclara
ragmen, beklenti kurarm buyuk olcude memnun edici bulunmustur. Bunun sebebi ise,
teorinin hesaba katmadigi farkh degisken gruplanndan kaynaklanmaktadir (Robbins
ve Judge, 2014).
Simsek ve arkadaslanna (2014) gore, beklenti kurami, kurum icerisinde
cahsanlan hangi aktivitelerin gudnlediginden 90k, kurum cahsanlannm nasil motive
edildigine dayandmlmisnr.
2.16.2.2. Cok Degiskenli Gildulenme Kurami (Lawler-Porter Modeli)
Cok degiskenli gudulenme kurami ile, herhangi bir odtilun niteligine ve
ihtimaline bakilarak, motivasyon saglamanm ve gosterilen cabanm oram goz onunde
bulundurulmustur. Soz konusu niteliklere detayh bakilacak olunursa, herhangi bir
aktiviteyi

yapabilmek

amaciyla

cahsanlann

harcayacagi

eforun

haricinde,

yeteneklerini ve birikimlerini goz onunde bulundurmaktadir. Aktivite sonunda verilen
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pekistirec ise, maddi veya manevi bakimdan doyum saglamlan bir odul olmaktadir
(Robbins ve Judge, 2014).
Cahsanlann basanh olmak icin sadece 90k cahsmalan yetersizdir. Cok
cahsmamn yam sira gerekli bilgi donarumma sahip olmalan gerekmektedir. Benzeri
bir sekilde, gecerli bir gorev yaklasimi olmayan cahsanlann, gorev cansmasi
yasamalan mutlak surette gerceklesecek ve basanlanna golge dusurecektir (Yuksel,
2007).
Ozdogru (2012)'ya gore, cahsanlann, sahip olduklan pekistirecleri diger
calisanlarla her daim karsilasnrdiklan ve kendi cahsmalanna yetersiz kalan bir
pekistirec verildigini gordukleri zaman, tatminkar olma duygularmm buyuk oranda
zarar gord-Ug-U belirtilmektedir.
Yildmm

(2006)'a

gore,

cahsanlann

gosterdigi

gayretin

kazamma

donusebilmesi amaciyla, cahsanlann sahip oldugu bilgi ve becerilere takviyeler
yapilmasi gerekmektedir. Aym zamanda, cahsanlann elde ettikleri kazammlann
ardmdan, sahip olunulan pekistireclerin cahsanlar tarafmdan nasil idrak edildiginin,
doyum· saglamayi sekillendirdigine dikkat cekilmektedir.
2.16.2.3. Adams'tn E#tlik Kurami
Esitlik kurammm ozunde, kurumdaki isgorenlerin kendileriyle benzer statudeki
diger isgorenlerin kuruma yararlanm ve sahip olduklanm karsilastirmalan, aym
zamanda cahsma kosullanndaki dengeyi veya dengesizligin oramm takip ettikleri
yaklasim soz konusudur (Yilmaz, 2006).
Esitlik kuramma gore, birey, gosterdigi caba ve cabanm sonucunda sahip
oldugu neticeyi, benzer bir isi benzer bir caba ile yapan is arkadasnnn sahip oldugu
netice ile kiyaslamaktadir, Bu kiyaslama, cogu zaman cahsanlann, caba ile cikan
neticeyi iceren bir tur derecelendirme yapmasiyla ortaya cikar. Cahsanlann bu
kiyaslama neticesinde akillannda kalan tum dengesizlikler, cahsanlann soz konusu
dengesizligi yok edici davrams sergilemesiyle ortadan kaldmlacaktir (Gulnar, 2012).
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2.16.2.4. Amar Kurami
Kurumlarda cahsanlann

gorevlerindeki basanlanmn

ideal olan olcutu,

kendilerinin bireysel olan hedefleridir. Amac kurammm, tavsiye niteliginde olmak
uzere iki tane temel onerisi vardir. Soz konusu olan bu oneriler asagida irdelenmistir:
•

Bir kisinin

sahsi amach

olusturdugu hedefler, cogu zaman kendi

davramslanna tercuman olmaktadir.
•

Kurumca cahsanlara verilen pekistirecler, isgorenlerin hedefleri uzerinde soz
sahibi olarak, gorevlerini ne derece yerine getirdikleri ile ilgili pay sabihi
olmaktadirlar (Yildmm, 2006).

Eren (2013)'e gore, cahsanlar, etraflanyla ilgili incelemer yaparlar ve
incelemeleriyle alakali birtakim aktivite ve olcme asamasmdan gecerler, Bu olcmeler .
bir karara varma acismdan yapihrlar, Verilen kararlar bireysel hosnutsuzluklara
sebebiyet vererek bazi dusunce yapilanm meydana getirir. Boyle bir duzen icerisinde,
cahsanlar sahsi davranislannm sekline ve sikligma karar vererek bireysel hedeflerini
saptarlar. Bu hedeflere en yakm sekilde gosterecekleri davramslar da cahsma
ortammdaki kazammlan uzerinde soz sahibi olur.
Cogu kurama gore, isgorenlerin bireysel doyumlarmm cogalnlmasi amaciyla
isgorenlerin ise kanhmlanmn siklastmlmasi zorunlu olmaktadir. Soz konusu katihm
firsati, yapilan gorevlerin cesitlendirilmesi ve hedeflere dahil olmayi kapsamaktadir.
Bir baska dikkat edilmesi gereken nokta ise, cahsma ortammm etrafmda olup biten
tum durumlardir. Motivasyon ile ilgili olan tum kuramlara gore, gudulenmeyi ortadan
kaldiran unsurlar yok edilmeli veya minimum duzeyde tutulmahdir (Fredrickson,
2009).
2.17. Kararlara Kanlma Motivasyon Iliskisi
Alman kararlara dahil olarak gudulenen isgorenler, kurumu benimser ve
adanmislrk hisleri fazlalasir, Verilen kararlarda saluslanmn da bir paymm bulunmasi
neticesinde, ortaya cikan kararlara itaat etme ve benimseme davramsi sergilenir. Bu
sayede isgorenler, kurum icinde bulunduklan gorevi benimseyerek gorev degisikligine
karsi cikarlar, Kurumlarm hicbir zaman gozden kacirmamalan gereken onemli bir
nokta vardir. Maddi ve etkilesimsel guc her zaman birarada olmah ve bu bir kultur
olusturulmahdir. Bu kulturun olusmasmda, cahsana deger verme, kisilerin gizil
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guclerini ortaya cikarmak iizere ortak hedefler iizerinden girisimde bulunmak ve
kurumun tiim cahsanlanmn tatmin oldugu bir orgiit olusturmak gerekmektedir (Baler,
2014).
Alman
saglanmaktadir,

kararlara

dahil

olma

neticesinde

Isgorenler

alman kararlara

isgorenlerin

hangi oranda

giidiilenmesi

dahil olurlarsa,

cikan

kararlan o oranda ozumsemeleri ve uygulamalan beklenmektedir (Bursahoglu, 2013).
Can ve arkadaslanna

(2011) gore, alman kararlan

hayata gecirecek olan

bireyler, karar alma siirecine dahil olmanm istegiyle motive olmaktadirlar. Sahislanru
alakadar eden noktalarda fikirlerinin onemsenmesi,

bir isgoren acismdan biiyiik bir

moral kaynagidir.
Baler (2014)'ya

gore, calisanlann

yonetimsel

karar verme asamasmda

yer

almasi, eski zamanlardan bu yana ciddi bir giidiilenme unsuru olarak kullamlmaktadir.
Bu nedenle, bircok iilkede, cahsan gruplan, cahsan orgutleri ve cahsan sendikalan
gorev bast yapmaktadir.
Ozellikle egitim kurumlarmda gorev basi yapan idareciler, mevkisel guclerine
dayanarak aldiklan kararlan

ogretmenlere

ozumsetmeyi

tercih edebilirler. Ancak,

karar ahnma siirecine ogretmenlerin dahil edilmesinin, egitim kurumlarmm kazamm
elde etmesinde elzem bir rol oynadigim destekleyen bircok cahsma bulundugu asla
unutulmamahdir (Bursahoglu, 2013).
Eren (2013 )' e gore, kurumda

yer alan isgorenlerin,

giidiilenmesi amaciyla karar alma sureclerine

goreve daha etkin

dahil edilmeleri gerekmektedir.

Bu

yontem, isgorenlerin yaptiklan her gorevde daha verimli ve etkili olmalan sonucunu
doguracaktir.
Alman kararlara daha fazla ve daimli sekilde dahil olan egitimcilerin, pozitif
bir yaklasim sergiledikleri saptannustir. Cahsanlar acismdan, gorev yaptiklan bolumde
verilecek kararlara dahil olunmasi, cahsanlar iizerinde en iist diizeyde giidiilenme hissi
olusturrnaktadir (Aydm, 2010).
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2.18. ilgili Arasnrmalar
Yapilan arastrrma ile ilgili olan arastirmalar 'Ogretmenlerin Kurumlannda
Alman

Kararlara

'Ogretmenlerin

Katihmlanyla

Alakah

Motivasyonlarma Yonelik

Gerceklestirilen

Arastirmalar'

Olarak Gerceklestirilen

ve

Arastirmalar'

olmak uzere farkh iki bashk altmca incelenmistir.
2.18.1. Ogretmenlerin Kurumlarmda Alman Kararlara Kanhmlarryla Alakah
Gereeklestirilen Arasnrmalar
'Ogretmenlerin

Kurumlannda

Alman

Kararlara

Katihmlanyla

Alakah

Gerceklestirilen Arastirmalar' asagida irdelenmistir,

Akdemir

(2009),

ogretmenlerin

okullarmda

ahnan . kararlara katihm

duzeylerini ve katihm isteklerine iliskin algilanm tespit etmek ve ogretmenlerin soz

konusu algilannda bireysel degiskenlerce anlamh bir farkhhk bulunup bulunmadigim
belirlemek amaciyla "Resmi Ilkogretim Kurumlarmda Gorev Yapan Ogretmenlerin
Kararlara Katilma Durumu" adh bu cahsmasim

ortaya koymustur. Arastirmanm

evrenini, istanbul ilinde Bagcilar ilcesinde bulunan 53 devlet okulunda cahsan
ogretmenler olusturmaktadir. Arastirmanm omekleminl ise, Bagcilar ilindeki 53 devlet
okulunda gorev yapan ogretmenler arasmdan basit tesadufi ornekleme yontemi ile
secilen 324 ogretrnen olusturmaktadir, Arastirma surecinde, ogretmenlere 4'lii likert

tipi olan ve 27 maddeden olusan iki bolumlu karara katilma anketi uygulanrmstrr.
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programi yardirmyla elde edilen
veriler yorumlanmrstir. Aym zamanda, standart sapma, aritmetik ortalama, tek yonlu
varyans analizi ve T testi gibi istatistiki tekniklerden yararlamlrmstir. Arastirmadan
elde edilen bulgular rsigmda, ogretmenler okulda ahnan kararlara, mevcut katildiklan
durumdan

daha

fazla

katilmak

istediklerine

yonelik

goril~ bildirmislerdir.

Ogretmenlerin ogretimsel alanda alman kararlara kanhm dilzeyi 'Biraz', yonetimsel

alanda alman kararlara katihm duzeyi ise 'Cok Az' olarak belirlenmistir. Aynca,
ogretmenlerin ogretimsel alanda alman kararlara katihm isteklerinin duzeyi 'Biraz',
yonetimsel alanda ahnan kararlara katihm isteklerinin duzeyi ise 'Cok' olarak ortaya

cikrmsrr. Genel olarak, ogretmenlerin okul icerisinde alman kararlara katihm
durumlan ve kanlnn istekleriyle bazi bireysel degiskenler arasmda anlamh bir farkhhk
bulundugu saptanrmstir.
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Koklii (2010), "Ortaogretim Okullan Ogretmenlerinin Kararlara Kanlma
Durumlan, Katilma istekleri, i~ Doyumlan, Catismalan Yonetme Bicimleri" adh
arastirmasmda, ortaogretim kurumlannda gorev yapan ogretmenlerin alman kararlara
katihm durumlan, katihm istekleri, i~ doyumlan ve catisma yonetim bicimleriyle
alakah fikirlerini ve soz konusu fikirleri arasmda anlamh bir iliski bulunup
bulunmadigmi tespit etmek amacnu tasirmstir. Genel tarama modeli benimsenerek
yurutulen bu cahsmanm evrenini, istanbul'daki ortaogretim kurumlarmda gorev yapan
ogretmenler olusturmaktadir, Arastirmanm omeklem seciminde basit tabakalama yolu
secilmis ve 516 ortaogretim ogretmenine ilgili anketler (Karara katilma anketi ve i~

doyumu anketi) uygulanmisnr. Arastirma neticesinde elde edilen bulgulara gore,
ogretmenler alman kararlara katilma konusunda 'Cok' istekli olmalarma ragmen,
mevcut duzen icerisinde kararlara 'Cok Az' ve 'Biraz' katilmaktadirlar. Bunun
dogrultusunda da, yaptiklan isten aldiklan doyum duzeyi dusuk cikrmsnr, Genel
olarak, ogretmenlerin alman kararlara dahil olmasi, catisma yonetimi ve yaptiklan
isten doyum elde etmeyle ilgili fikirler arasmda olumlu baglar oldugu saptanmistir,

Mehta, Gardia ve Rathore (2010), "Teacher Participation in The Decision
Making Precess: Reality and Repercussions in Indian Higher Education" adh
arastirmalannda, yuksckcgretimdeki ogretmenlerin, farkh sureclerde alman kararlara
gercek katihm duzeyleri ve alman kararlara ne duzeyde kanlmak istedikleri uzerinde
calismistirlar. Bu arasnrma ile, ogretmenlertn is doyumu, orgutsel baghhk ve rol
catismasi

gibi degiskenlerin

gelismis

iilkelerde yapilmts

katihmci karar verme iliskisi iizerindeki etkilerini,
benzer

arastirmalarla karsilastirmak

istenmistir,

Arastirmarun omeklemi, 281 ogretim uyesinden olusmaktadir. Arastirmaya dahil olan
ogretim uyelerine anket uygulanmis ve bulgular elde edilmistir, Arasnrma sonucunda
elde edilen bulgulara gore, ogretmenlerin kurumsal anlamda alman kararlara katihm
diizeyleri dusuk, teknik anlamda alman kararlara katihm duzeyleri yuksek cikrmstrr.
Ogretmenlerin

alman kararlara katihmlan

ve katihm

istekleri ile bireysel

degiskenlerden yas, gorev suresi ve ogretim deneyimi arasmda anlamh bir iliski elde
edilmistir,

Ogretmenler,

alman kararlara

her

zaman

katilmak

istediklerini

belirtmislerdir.
Turgut (2010), "Anadolu Liselerinde Cahsan Ogrcrmenlerin Karar Venne
Surecine Katilma Duzeylerinin Degerlendirilmesi" adh arastirmasi ile, anadolu
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liselerinde cahsan ogretmenlerin okullarmda alman kararlara katihm duzeylerinin
tespit edilmesi hedeflenmistir, Ogretmenlerin

okullarmda ahnan kararlara katihm

diizeyleri ile yas, cinsiyet, kidem, brans, sendikah olma, okul tiirii gibi degiskenler
arasmda anlamh bir farkhhk bulunup bulunmadigma bakilmistir. Denizli ilinin
merkezinde bulunan anadolu liselerinde gorev yapan 523 ogretmen, arastirmanm
evrenini olusturmaktadir. Cahsmanm orneklemi de, soz konusu okullar icerisinden
basit tesadufi ornekleme yoluyla secilen 211 ogretmenden olusturmaktadir. Arastirma
siirecinde verileri toplamak amaciyla 27 maddelik bir anket uygulanmis ve veriler
SPSS prograrm ile yorumlanmistrr. Arastirma

sonuclanna

bakildigi zaman,

ogretmenler, okullarmda ogretimsel alanda alman kararlara 'Cogu Zaman', yonetimsel
anlamda alman kararlara ise 'Ara Sira' duzeyinde

katildiklan belirlenmistir,

Ogretrnenlerin, alman kararlara katihm diizeyleri ile kisisel degiskenlerinden; cinsiyet,
brans, mezun olunulan fakiilte, sendikah olma durumuna gore anlamh bir fark
saptanmarmsnr. Fakat, alman kararlara katihm diizeyleri ile gorev yapilan okul turu,
yas, yonetim deneyimi ve hizmet siiresi gibi degiskenlere gore anlamh bir fark ortaya

cikmistrr.
Wadesango (2010), "The Extent of Teacher Participation in Decision Making
in Secondary Schools in Zimbabwe" adh bu arastirmasnu, okullarda alman kararlara
ogretmenlerin ne duzeyde kanldrgmi belirlemek amaciyla yapmisnr. Bu arastirmanm
yapilmasmda, demokratiklesme ve ademi merkeziyet konusundaki bazi tartismalar
sonucunda, okullarda alman kararlara ogretmen katilimmi artirmak adma yeni
politikalarm gelistirilmesi gerekliligi buyuk rol oynamistir. Arastirma nitel yaklasim
ile yapildigmdan otiirii, 20 ogretmen ile birebir gorusme gerceklestirilmistir, Arastirma
sonuclanna gore, ogretmenler karar alma sureclerine katilmamakta ve kendilerini
degersiz hissetmektedirler. Bazi durumlarda sadece kidemli ogretmenler karar alma
sureclerine dahil edilmektedir. Okul mudurleri, kararlan tek tarafh olarak almakta ve
aldiklan kararlan ogretmenlere empoze etmektedirler.
Gamar (2012), "Ogretmenin Karar Venne Siirecine Katilirru Konusunda
Ilkokul Ogretmenleri ile Yoneticilerinin Gorusleri"

adh arasnrmasim, KKTC

Gazimagusa ilcesinde bulunan ilkokullarda gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin
okullanyla ilgili kararlara, ogretmenlerin katihmlan hakkmdaki goruslerini saptamak
amaciyla yaprmstrr. Okullarmda alman kararlara ogretmenlerin katihmi konusunda,
yonetici ve ogretmen goruslerinin yas, cinsiyet, kidem, egitim duzeyi gibidegiskenlere

so
gore farkhhk gosterip gostermedigi incelenmistir. Aym zamanda, ogretmenlerin
ogretimsel anlamda ve yonetimsel anlamda alman kararlara katihm diizeyleri, yonetici
ve ogretmen goruslerine gore irdelenmistir, Arastirma silrecinde nicel yaklasim
benimsenmis ve genel tarama modeli kullarulrmstir. Arastirmanm evrenini,
Gazimagusa ilcesi okullarmdaki tum ogretmen ve yoneticiler olusturmaktadir.
Arastirmanm orneklerni ise, 42 yonetici ile 274 ogretmenden olusmaktadir. Arastirma
bulgularma bakildrgi zaman, ogretmenlerin alman kararlara katihm diizeyleri 'Bazen'
olarak belirlenmistir, Ogrctmenlerin alman kararlara katilim diizeyleri ile kisisel
ozellikleri arasmda herhangi anlamh bir fark saptanmarmstir. Yoneticiler acismdan
elde edilen sonuclara bakildigr zaman ise, alman kararlara ogretmenlerin kanhmlan
hakkmdaki yonetici gorusleri, 'Her Zaman' duzeyinde cikmistir. Bu acidan bakildrgi
zaman, yoneticilerin gozunde, ogrctmenlerin alman kararlara katihmi noktasmda
anlamh bir fark saptanrmstir. Yonetici goruslerine gore, ogretmenlerin alman kararlara
katihmlan ile kisisel ozellikleri arasmda, yoneticilerin lehine olacak sekilde anlamh
bir farkhhk ortaya cikrrustrr. Ogretmenlerin okulda alman kararlara dahil olmalan
hakkmda, yoneticiler ogretmenlere gore daha pozitif bir gorii~ belirtmistirler,
Mosheti (2013), kidemli lise ogretmenleri arasmda, orgutsel baghlik ile karar
verme ve i~ tatmini arasmdaki iliskiyi arasngi "Teacher Participation in School
Decision Making and Job Satisfaction as Correlates of Organizational Commitment in
Senior Schools in Botswana'' adh bu cahsmasmda, nicel arastirma yaklasimmi
kullannustir. Arastirma surecinde 220 ogretmene anket uygulanarak gornslerinden
yararlamlmisnr. Anket kapsammda ogretmenlerin "Iumuyle Katilrmyorum'dan
"Tumuyle Katihyorum'a olacak sekilde 5'li likert ol9egi ile, is doyumu, orgutsel
baghhk ve karar alma surecine kanhm dezeylerinin belirlenmesi istenmistir, Aym
zamanda demografik bilgiler de toplanmistir. Veriler, tarumlayrcr istatistik ve kuralh
korelasyon kullamlarak SPSS yardnmyla analiz edilmistir, Arastirmadan elde edilen
bulgulara gore, ogretmenler, akademik ilerleme ve meslek secimi konularmda
ogrencilerine rehber olma bakimmdan, okulda alman kararlara yuksek duzeyde katihm
gcstermektedirler. Fakat, okul butcesini gelistirme, planlama yapma, yonetsel ve
ogretimsel kararlara katilma bakimmdan kanhm

duzeyleri dii~iik cikrmsnr,

Ogrctmenler, kendi kariyerleriyle ilgili, ogrencilerinin basanlanyla
ogrencilerine yaptiklan

ilgili ve

yardimlarla ilgili konularda orta duzey memnuniyet

belirtmislerdir. Firsat esitligi ve maddi gelir konularmda ise dii~iik duzeyde
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memnuniyet belirtmislerdir, Ogretmenlerin okullarda alman kararlara katihm
durumlarma yas degiskeni acismdan bakildigi zaman, 41 yas uzeri olan ogretmenlerin;
31-40 ile 21-30 yas arasmda olan ogretmenlere gore alman kararlara daha fazla
kanldiklan ortaya cikrmstrr. Ogretmenlerin alman kararlara dahil olmasi bakmnndan.v · · ·
cinsiyete gore anlamh bir farkhhk gorulmemistir. Yiiksek lisans derecesine sahip
olmayan ogretmenlerin okullarma baghhk duzeyleri, yuksek lisans derecesine sahip
olan ogretmenlere gore daha yuksek cikrrustir. Arastirma sonuclanna gore, okul
mudurlerinin, alman kararlara ogretmenleri daha fazla katmasi gerektigi saptanmistrr.
Arastirma bulgularmca, alman kararlara dahil olma, i~ doyumu ve orgute baghlik
konulan arasmda 90k guclu bir iliski belirmistir.
Sarafidou ve Chatziioannidis (2013), "Teacher Participation in Decision
Making and Its Impact on School and Teachers" adh bu arastrrmanm amaci,
ilkokullarda gorev yapan ogretmenlerin alman kararlara dahil olma durumlanm okul
ve ogretmen degiskenlerine gore incelemektedir. Arastirma surecinde, likert tipi bir
anket kullamlrms ve ii9 degisken acismdan ogretmenlerin alman kararlara kanlma
duzeylerini ve kanhm isteklerini belirlemek hedeflenmistir. Karara katilma ve katihm
istegi anketinin yamnda, okul iklimi, ozyeterlilik ve i~ tatminini olcen olcekler de
ogretmenlere uygulanmistir. Arastirma kapsammda, ilkokullarda gorev yapan 143
ogretmen ile cahsilrmsur. Arastirma bulgulanna gore, ogretmenler, ogrenci ve
ogretmen sorunlan ile ilgili olan kararlara yuksek duzeyde kanhm gostermistir,
Ancak, yonetsel anlamda ahnan kararlara katihm dusuk duzeyde cikmistir,
Ogretmenlcrin alman kararlara gercek katihm duzeyleri ile katihm istekleri arasmda
anlamh bir iliski saptannustir. Arastirma sonucunda ogretmenlerden elde edilen
gorusler isigmda, egitim liderlerinin ogretmenlerle ilgili olan tum konularda
ogretmenleri karar ahm surecine dahil etmesi gerektigi ortaya cikmistir.
Bastan (2014), ''Ortaokullarda Gorev Yapan Ogretmenlerin Okullarda Alman
Kararlara Katilma Durumlari"

adh bu arastirmasun, ortaogretim (ortaokul)

kurumlarmda cahsan ogretmenlerin okullan ile alakah alman yonetimsel ve ogretimsel
kararlara kanhm duzeylerine yonelik fikirlerini saptamak ve ogretmenlerin alman
kararlara katilma diizeylerinin bireysel niteliklerine gore farkh olup olmadigim
saptamak amaciyla yaprmstir. Veri toplama araci olarak, bireysel bilgi formu ile karar
verme ol9egi kullamlmisnr. Arastirmamn evrenini, Kocaeli ilinin Korfez ilcesinde
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ortaokullarda cahsan toplam 231 ogretmen olusturmustur. Omekleme dahil olan
ogretmenlere anket uygulanmis ve elde edilen veriler SPSS prograrm ile analiz
edilerek yorumlanmrstir. Arastirmadan elde edilen bulgulara gore, ogretmenlerin,
kendi okullarmda alman kararlara katihm duzeyleri 'Biraz' olarak belirlenmistir. Elde
edilen bulgular sonucunda, ogretmenlerin, ogretimsel anlamda alman kararlara katihm
dtlzeyleri, yonetimsel anlamda alman kararlara katihm duzeylerinden daha fazla olarak
saptanmistir. Ogretmenlenn, alman kararlara katihm duzeylerine yon veren boyutlar
icerisinde, pozitif yonlu anlamh iliskilerin bulundugu saptanrmstir. Bireysel ozellikler
icerisinden sadece kurumdaki brans ogretmenlerinin sayisina gore alman alman
kararlara dahil olma duzeylerinde birtakim farkhlasmalar belirlenmistir, Aym
zamanda, 11 ile 20 arasmda brans ogretmeni bulunan egitim kurumlarmda,
ogretmenlerin alman kararlara daha 90k dahil olduklan saptanrmstir.
Demirtas ve Alanoglu (2015), "Ogretrnenlerin Karara Katilimi ve i~ Doyumu
Arasmdaki ili~ki'' adh cahsmalannda, ogretmcnlcrin ve yoneticilerin alman kararlara
katihm duzeylerini, i~ doyumlanm ve soz konusu iki kavram arasmda bulunan
iliskiyle iki kavramm birtakim degiskenlere gore anlamh bir baglanti tasiyip
tasimadignu belirlemeyi amaclamaktadirlar. Arastirma iliskisel tarama modeli
cercevesinde ynrutulmustur. Arastirmanm evreni, Diyarbakir il merkezinde ilkogretim
ve ortaogretim kurumlannda cahsan ogretmenlerdir. Arastirmanm omeklemi ise,
evren icerisinden basit tesadufi ornekleme yoluyla secilmis, ilkokul, ortaokul, lise
ogretmenlerinden olusan 220 brans ogretmeni ve 159 smif ogretmenidir. Cahsma
sonucunda ortaya cikan bulgular dogrultusunda, ogretmen ve yoneticilerin, yonetimsel
anlamda alman kararlara katihm durumlan ve isten sagladiklan doyum orta,
ogretimsel anlamda alman kararlara katihm durumlan ise yuksek seviyede
belirlenmistir, Egitimsel anlamda alman kararlara katihm ile isten saglanan doyum ve
yonetimsel anlamda alman kararlara katihm ile isten saglanan doyum arasmda pozitif
ve orta seviyede bir iliski saptanrmstir, Arasnrmaya dahil olan ogretmenlerin, alman
kararlara katihm durumlan, isten sagladiklan doyumlarma .41 oranmda etki
etmektedir.
G1h~ (2015), "Ogretmenlerin Karar Verme Surecine Katilma Duzeyleri, Okul
Kttlturu ve Ogretmenlerin Degisime Hazir Olma Duzeyleri Arasmdaki Iliskinin
incelenmesi" adh bu arastirma ile, ilkogretim ve ortaogretim birinci kademedeki
ogretmenlerin alman kararlara katihm duzeyleri ve gorev yaptiklan kurumlardaki
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baskm kurum kulturu ile ogretmenlerin degisimlere hazirhkh olma duzeyleri
arasmdaki baglantiyi irdelemeyi amac edinmistir, Aym zamanda, ogretmenlerin, gorev
yaptiklan kurumlarda alman kararlara katihm duzeylerinin, kurum ktllturuntm ve
ogretrnenlerin degisiklige hazirlikh olma duzeylerinin saptanmasi ve bunlarm, hizmet
suresi, kidem, cinsiyet gibi degiskenlerle birlikte irdelenmesi hedeflenmistir.
Arastirmanm omeklemini, Mersin ilinde merkezde bulunan ilkogretim ve ortaogretim
birinci kademe okullarmda cahsan 293 kadm ve 304 erkek olmak uzerc toplamda 597
ogretmenden

olusmaktadir,

Cahsma

kapsammda

nicel

arastirma

yaklasmu

benimsenmis ve bu sayede ogretmenlere, okul yonetirnine katilma olcegi, okul kulturu
olc;egi ve degisime hazir olma olc;egi uygulaulrmstir. Olceklerden elde edilen veriler,
bilgisayar ortammda SPSS programi ile analiz edilip yorumlanmrstir. Aym zamanda,
verilerin analizinde, betimleyici istatistikler yanmda, tek yonlu varyans analizi, T-testi,
korelasyon ile coklu regresyon uygulanmis ve elde edilen bulgular yorumlanrmstir.
Arasnrmadan elde edilen bulgular isigmda, ilkokul ve ortaokul ogretmenlerinin alman
kararlara katihm dereceleri ve bulunduklan okullardaki baskm okul kulturu ile
degisimlere hazir olma dereceleri arasmda anlamh bir iliski saptanmistir. Okuldaki
erkek ogretmenlerin, alman kararlara katihm oranlan ile basan kulturune yonelik
algilan, kadm ogretmenlerin algilanna nazaran daha yuksek orandadir. Kidem
acismdan bakildigi zaman, 21 yil ve uzeri gorev yapan ogretmenlerin, daha az yil
gorev yapan ogretmenlere kiyasla, alman kararlara katihm oranlan daha yuksek olarak
belirlenmistir. Okuldaki ogretmenlerin, alman kararlara katihmla ilgili olan gorusleri,
genel olarak orta duzeyde cikmrstir.
2.18.2. Ogretmenlerin Motivasyonlarma Ydnelik
Arasnrmalar

Olarak Gereeklestirilen

'Ogrctmenlerin
Motivasyonlarma
Arastirmalar' asagida irdelenmistir,

Olarak

Yonelik

Gerceklestirilen

iner (2010), "Ilkogretim Okullarmda Gorev Yapan Snuf Ogretmenlerinjn
Motivasyonlanm

Etkileyen

Faktorler"

adh

bu

arastirmasmda,

ilkogretim

kurumlarmda cahsan snnf ogretmenlerin motivasyonlan uzerinde etki yaratan
unsurlan belirlemeyi amac edinmistir. Aym zamanda, soz konusu ogretmenlerin tum
egitim faaliyetleri silrecinde sahip olduklan motivasyonlarmm cinsiyet degiskenine ve
calisnklan

okul

degiskenine

gore

farkhlasip

farkhlasmadiguu

belirlemeyi

hedeflemistir, Arastirmaci, orneklemini, ilkokullarda gorevli 120 ogretmen olarak
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belirlemistir, Verilerin toplanmasmda nitel arastirma yaklasmu kullamlrrustir.
Ogretmenlerin sahip oldugu fikirler, yan yapilandmlnus gorusme teknigi ile elde
edilmistir, Katihmcilara uygulanmak uzere birinci bolumunde bireysel ozellikleri
irdeleyen sorularm oldugu, ikinci bolumunde de ogretmen motivasyonuna etki eden
unsurlan arastiran sorularm oldugu, iki bolumden olusan bir gorusme formu
hazrrlanmistir. Uzman fikirlerinden yararlamlarak hazirlanan soru maddelerin
gecerliligi analiz edilmistir. Omekleme dahil olan 120 ogretmenden 20'si ile bire bir
gorii~ulmu~,geriye kalan 100 ogretmene de gerekli olan tum aciklamalar yapildiktan
sonra formlan doldurmalan istenmistir, Elde edilen verilerin cozum asamasmda
betimsel analiz kullamlrrustir. Verilen tum cevaplarm her tema icerisinde frekans ve
yuzdesi hesaplanarak tablo seklinde aciklanrrustir. Arastirma sonuclanna bakildigi
zaman, ogretmenlerin motivasyonlanm negatif acidan etkileyen en onemli unsur
maaslann yeterli duzeyde olmamasidir. Ogretmenlertn motivasyonlarma pozitif yonde
etki eden en onemli unsur, ogrencilerinin basanh

olduklanm gormeleridir.

Ogretmenlerin, okullardaki ortamlanyla ilgili motivasyonlarma en fazla etki eden
ogeler, smiflanndaki ogrenci sayilan, okullarmm veya smiflannm fiizksel yapilan,
ogrenci - aile - yonetici davramslan ve meslektaslanyla olan etkilesimleridir, Egitim
denetmenlerinin, ogretmenleri yargilamak yerine onlara rehber olmalan ve onlara
takdir sunmalan, ogretmenlerin gudulenmelerinde pozitifbir etki yaratmaktadir.
Basin (2012), "Okul Mudurlerinin Ogretmenleri Motive Etme Yaklasimlan
(Usak

tn

Ornegi)" adh arastirmasmda, devlete ait olan ilkogretim kurumlarmda

cahsan ogretmenlerin fikirlerine gore kurum yoneticilerinin sergiledikleri motivasyon
yaklasimlanm saptama amacim tasimaktadir. Aym zamanda, kurum yoneticilerinin
sergiledikleri motivasyon yaklasimlanyla alakali ogretmen fikirlerinin kidem, brans ve
cinsiyet degiskenine gore aralannda anlamh bir fark bulunup bulunmadigim
belirlemek

hedeflenmektedir.

Arastirma

kapsammda

tarama

modelinden

yararlamlrmstir. Arastirma evreni, Usak ilinde bulunan tum devlet ilkogretim
kurumlarmda cahsan 1669 ogretmendir. Soz konusu ogretmenler icerisinden, basit
tesadufi omekleme ycntemiyle 452 ogretmen secilmis ve omeklem olusturulmustur.
Verilerin elde edilmesi amaciyla arastirmaci kendi olcegini hazirlayip uygulanustir.
Olcekten elde edilen veriler bilgisayar ortammda SPSS programi ile analiz edilerek
yorumlanrmstrr. Aym zamanda, verilerin analizinde tek yonlu varyans analizi, T-testi
ve Tukey HSD analizi kullarulnnstir. Arastirmadan elde edilen bulgularca, ogretmen

55

fikirlerine gore, kurum yoneticilerinin yonetsel-orgutsel ve psiko-sosyal anlamda
motivasyon yaklasimlanni

'Cok'

duzeyde uyguladiklan

saptanmistir. Aynca,

ogretmen fikirleri ile kidem, brans ve cinsiyet degiskenleri arasmda anlamh bir fark
bulunup bulunmadrgi belirlenmistir.
Ozdogru

{2012), "Ilkogretim

Okulu Ogretmenlerinin Karara Katilma

Durumlan ve istekleri ile i~ Motivasyonlan Arasmdaki ili~ki" adh arasurmasmda,
ilkogretim kurumlarmda gorev yapan ogretmenlerin kurum icinde alman kararlara
katihm duzeylerini ve katihm isteklerini saptayarak motivasyon durumlan arasmdaki
baglantiyi belirleme amaci gutmustur. Arastrrmanm evrenini, Eskisehir ilindeki
Odunpazan ilcesinde bulunan ilkogretim kurumlarmda gorev yapan 2043 ogrctmen
olusturmaktadir. Arastirmanm orneklemi, soz konusu evren icerisinden basit tesadufi
ornekleme yontemi ile secilmis ve 353 ogretmenden veriler toplanmrstir. Verilerin
elde edilmesinde il9 bolumden olusan bir anketten yararlamlmistir. Birinci bolumde
ogretmenlerin bireysel ozelliklerini arastiran soru maddeleri, ikinci bolumde
ogretmelerin alman kararlara katihm durumlanm ve isteklerini arastiran olcek, son
bolumde ise ogretmen motivasyonunu arastiran olcek kullanilnustir. Arastirma
kapsammda iliskisel tarama modelinden yararlamlmistrr. Elde edilen veriler
bilgisayarda SPSS programi ile analiz edilerek yorumlanrmstir, Aym zamanda,
verilerin yorumlanmasmda aritmetik ortalama, T-testi, tek yonlu varyans analizi, basit
korelasyon analizi, standart sapma, yuzde ve frekans gibi istatistiki yontemler
kullamlrmstrr. Arastirma sonuclanna bakildigi zaman, ogretmcnlcrin okullarmda
almmakta olan kararlara katihm duzeyleri 'Biraz' iken, alman kararlara dahil olma
isteklerinin duzeyi ise 'Cok' olarak belirlenmistir, Ogretmenler, ogretimsel alanda
okulda alman kararlara 'Biraz' duzeyinde katihrken, yonetimsel alanda alman
kararlara 'Cok Az' duzeyde katihm gostermektedirler. Kidem, brans ve cinsiyet
degiskenlerine gore, ogretmenlerin okul icerisinde alman kararlara kanhm duzeyleri
ve i~ motivasyonlan arasmda anlamh bir farkhhk bulunmamaktadrr, Arastirma
sonuclanna gore, ogretmenlerin yaptiklan isten sagladiklan motivasyon 'Oldukca'
duzeyinde bulunmaktadir, Motivasyona ait alt boyutlar ile ogretmenlerin motivasyon
ve is doyum duzeyleri arasmda anlamh bir fakhhk bulunmamaktadir. Genel olarak,
ogretmenlerin okulda alman kararlara katihm duzeyleri ile i~ motivasyon duzeyleri
arasmda pozitif, dogrusal ve yuksek duzeyde anlamh bir iliski bulunmaktadir,
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Seniwoliba (2013), ''Teacher motivation and Job Satisfaction in Senior High
Schools in The Tamale Metropolis of Ghana'' adh bu arastirmasmda, insan
kaynaklarmm kuskusuz her toplumun ve her kurumun en degerli varhgi oldugunu
vurgularmstir. Insan sermayesi uzerinde kayda deger bir etki olusturabilmek amaciyla,
sosyo-ekonomik kalkmmanm, yatmmm, egitimin, beslenmenin ve saghgm onemi
uzerinde durulmustur. Bu gerceklikten yola cikarak, ogretmenlerin sosyo-ekonomik
yapmm tam merkezinde bir role sahip olduklan ve toplumun gelisiminde buyuk etkiye
sahip

olduklan

anlasilrmstir.

Bu

sebeple,

ogretmenlerin

motive

edilip

gudulenmelerinin onemi daha fazla ortaya cikrmsnr. Bu dogrultuda, 7 liseden 143
erkek, 35'de kadm olmak uzere toplam 178 ogretmene anket uygulanmis ve
ogretmenlerin motivasyonunu etkileyen sebepler arastmlmistir. Arastirma sonunda
elde edilen bulgulara gore, maas, calisma kosullan, guvenlik, basan saglama, tamnma
ve okul politikasi gibi faktorler, ogretmenlerin motivasyon duzeylerini etkilemektedir.
Shafiwu ve Salakpi (2013), ''Analysis of Teachers Motivation on The Overall
Performance of Public Basic School in The Wa Municipality" adh bu arastirmalan
ile,

ogretmen

motivasyonu

hakkmdaki

ogretmen

goraslerinl

ve

ogretmen

motivasyonunun ogrenci basansi uzerindeki etkilerini incelemislerdir. Arastirma
oncesinde, motivasyon ile ilgili bircok arastirma oldugu gorulmus, fakat ogretmen
motivasyonu uzerinde yapilan cahsmalann yetersiz kaldigr

farkedilmistir, Bu

arastirmamn amaci, ogretmen motivasyonunun ogrenci basansmi hangi duzeyde
etkiledigini belirlemek ve ogretmen motivasyonunun algilanan etkilerini analiz ederek
ogrenci ihtiyaclanm gidermektir. Arastirma kapsammda, Wa belediyesindeki 20
okuldan 8'i rastgele secilmis ve bu okullarda gorev yapan 100 ogretmenden 20'siyle
gorusnlerek nitel bir cahsma yapilrmsnr. Gorusmeler sonucunda elde edilen tum
ifadeler kodlamp kategorize edilmis ve temalar kumeler halinde gruplandmlnustir.
Arastirmadan elde edilen sonuclara gore, ogretmen motivasyonunun ogrenci basansi
uzerinde onemli bir rol oynadigi ortaya ciknusnr.
Mansfield ve Beltman (2014), "Teacher Motivation from A Goal Content
Perspective: Beginning Teacher' Goals for Teaching" adh bu arastirmalannda,
kariyerlerinin basmda olan ogretmenlerin ve yeni mezun olmus ogretmen adaylarmm
motivasyonlanru amac icerikli bir bakis acisiyla irdelemektedirler. Arastirma
kapsammda, 332 yeni mezun ogretmen adayiyla ve kariyerlerinin henuz basmda olan
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162 ogretmen ile cahsilarak anket uygulanrmstir, Arastirmadan elde edilen sonuclara
gore, ogretmen motivasyonu uzerinde etkili olan bircok amacm bulundugu
saptannustir. Ogretmen motivasyonuna etki eden en onemli amac, ogretmenlerin kendi
gelisim ve basan potansiyellerini ortaya cikarmaknr,
Ozdemir, Kartal ve Yirci (2014), ''Okul Mudurlerinin Ogretmenleri Motive
Etme Yaklasimlan" adh bu arastirmalannda, ogretmenlerin kurum yoneticisi olgusu
ile cahstiklan kurumda gorev yapan yoneticilerin motivasyon yaklasimlanm saptamak
ve aralarmda anlamh bir bagm bulunup bulunmadigmi belirlemeyi amac edinmistir.
Kahramanmaras ili merkez . ilcesindeki tum ilkokul ve ortaokullarda gorev yapan
ogretmenler arastirmanm evrenini olusturmaktadir, Soz konusu evren icerisinden
seckisiz orneklemeyle secilen 189 ogretmen, arastirmamn omeklemini olusturmustur,
Verilerin elde edilmesinde olcekten yararlamlrmstrr, Arastirma sonucunda elde edilen
bulgular incelendigi zaman, ogretmenler, gorev ifa ettikleri okullarmda gorev bast
yapan yoneticilerinin daha ust seviyede motivasyon yaklasimlan sergilemelerini arzu
etmektedirler. istatistiki hesaplamalar sonucunda, demografik niteliklere gore anlamh
bir farkhhk tespit edilmemistir. Genel yoneticilik olgusu ile okul yoneticilerine
yonelik ogretmen gorusleri arasmda anlamh bir farkhhk bulundugu saptanrmstir.
Ayaydm ve Tok (2015), "Motivasyonu Etkileyen Faktorlere lliskin Simf
Ogretmenlerinin Goruslerinin Incelenmesi" adh bu arastirmalannda, motivasyon
uzerinde etkisi olan unsurlara yonelik suuf ogretmenlerinin fikirlerini ortaya cikarma
amaci gudulmustur. Arastirma surecinde, tarama modelinden yararlamlan betimsel bir
cahsma yurutulmustnr. Gaziantep iii Sehitkamil merkez ilcesi ilkokullarmdan restgele
secilen 18 okuldaki 252 smif ogretmeni, arastirmamn omeklemini olusturmustur, Grup
omekleme yonteminin kullamldigi bu arastirmada, veri toplama araci olarak
motivasyon ol9egi kullamlrmstir. Soz konusu olcek iki bolumden olusmaktadir. ilk
bolumde, bireysel farkhhklan (yas, cinsiyet, kidem vb.) ortaya koyan soru maddeleri
yer almistir. Ikinci bolumde ise, ogretmenlerin motivasyonlan uzerinde etkisi olan
unsurlan saptamaya yonelik 18 soru maddesi bulunmaktadir. Arastirmadan elde edilen
veriler, bilgisayar ortammda SPSS programi ile analiz edilerek yorumlanrmstir. Eide
edilen bulgulara gore, smif ogretmenlerinin motivasyonlanm en fazla etkileyen
unsurun ogretmenlerin mesleklerini severek ifa etmek oldugu neticesine vanlmrstir.
Simf ogretmeni olarak gorev yapan ogretmenlerin motivasyonlanm etkileyen ikinci
siradaki unsur, suuf ve okul yapismm egitim icerigi ile iliskili olmasi, ucuncu siradaki
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unsur, ogretmenlerin kendi ogrencilerinin basanh olmalanm gormeleri, dorduncu
siradaki unsur, egitim kurumunun guvenli bir yer olmasi, son siradaki unsur ise, egitim
programlanmn ve kaynaklarm birbirleriyle orttistlr bicimde ve nitelikli olmalandir.
Emo (2015), ogretmenlerin ogretmenlik konusundaki yenilikleri tanrtmasi
amaciyla yaptigr "Teacher's

motivations for Initiating Innovations"

adh bu

arastirmasim, farkh ogretim kademelerinden olmak -Uzere toplam 30 ogretmen ile
yurutmustnr. Arastirma bulgularma gore, calismaya dahil olan tum ogretmenler,
ogrencilerin ogrenmelerine daha fazla yardimci olabilmek amaciyla yenilikleri
uyguladiklanm

ve motivasyonlarmm arttigim belirtmislerdir, Aym zamanda,

yenilikler sayesinde kendi profesyonel gelisimlerinin arttigmi ve tekduzelikten
kurtulduklanm ifade etmislerdir,
Iren (2015), "Ilkokullarda Gorev Yapan Ogretmenlerin Orgutsel Adalet
Algilan ile Mesleki Motivasyon Duzeyleri Arasmdaki Iliskinin Incelenmesi" adh
arastirmasmda, ilkogretim kurumlannda cahsan ogretmenlerin orgutsel adalet algilan
ile meslekteki motivasyon durumlan

arasmda anlamh bir iliskinin bulunup

bulunmadigmi ortaya cikarma amaci tasimaktadir. Arastirmaci, aym zamanda
ogretmenlerin orgutsel adalet algilannm ve meslekteki motivasyon durumlarmm,
kidem, brans, yas, cinsiyet vb. gibi degiskenlere gore anlamh bir farkhhk bulundurup
bulundurmadigmi belirlemeye cahsrmstir. Istanbul ili Tuzla ilcesindeki 22 devlet
ilkogretim kurumunda cahsan 678 ogretmen, arastirmamn evrenini olusturmaktadir.
Arastirma omeklemi olusturulurken, Tuzla ilcesinde yer alan devlet ilkogretim
okullan, sosyo-ekonomik duzeylerine gore 4 farkh bolgeye aynlarak 4 ayn tabakadan
secim yapilrmstir. Gerekli hesaplamalar yapilarak her tabakadan belli sayida secim
yapilmasi sonucu toplamda 330 ogretmen omekleme dahil olmustur, Veri toplama
araci olarak -U9 bolumden olusan bir anket uygulannustir. ilk boltimde bireysel bilgi
formu, ikinci bolumde orgutsel adalet olcegi, son bolumde ise motivasyon ol9egi
kullamlrmstir. Elde edilen verilerin yorumlanmasmda tek yonlu varyans analizi,
bagimsiz grup T-testi ve non-parametrik Kruskal Wallis-H testi kullamlnusnr.
Arastirmadan elde edilen bulgular sonucunda, orgutsel adalet ol9egi ve motivasyon
olceginin alt boyutlan arasmda herhangi bir farkhhk saptanmamistrr. Ancak,
etkilesimli adaletin kadm-erkek olma degiskenine gore erkek ogretmenlerin lehine
olacak sekilde anlamh bir farkhhk belirlenmistir, Aym zamanda, ogretmenlerin sahip
oldugu orgutsel adalet algilan ile i~ motivasyon duzeyi iliskisi acismdan, var olan
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butun degiskenler arasmda yuksek seviyede, anlamh ve pozitif yonde bir iliski tespit
edilmistir,

60

BOLUMIII

YONTEM
Bu bolumde; arastirma modeli, evren ve omeklem, veri toplama araclan,
verilerin toplanmasi ve verilerin cozumlenmesiyle yorumlanmasi asamasmda
yararlamlan istatistikler aktanlmisnr.
3.1. Arasnrmamn Modeli
Nicel arastirma yaklasmunm benimsendigi bu arastirmada, ilkokullarda cahsan
ogretmenlerin kurumlarmda alman kararlara dahil olma durumlan ve dahil olma
istekleri ile is motivasyonlan arasmda bulunan baglantmm ortaya konabilmesi
amaciyla en uygun modelin, genel tarama modellerinden biri olan iliskisel tarama
modelinin olduguna karar verilmistir. Nicel arastirma yaklasmu, olaylan ve olgulan
nesnel hale getirerek, gozle gorulebilir, olculebilir ve rakamlarla ifade edilebilir
bicimde inceleyen bir arastirma seklidir (Kus, 2014). Genel tarama modeli de, fazla
miktardaki elemandan meydana gelen bir evrende, evren ile ilgili genel bir yoruma
varmak hedefiyle, evrenin biitiinii veya evrenden almacak bir kume, omek ya da
omeklem ustunde cahsilan bir tarama modelidir (Kumar, 2015). lliskisel tarama
modeli ise, iki veya daha 90k degisken arasmda beraberce gerceklesen degisim
varhgim ve/veya derecesini saptamayi hedefleyen bir arastirma modelidir (Karasar,
2015).
3.2. Evren ve Orneklem
Bu cahsmanm evreni, 2015-2016 egitim ogretim yih, KKTC Lefkosa Bolgesi
Devlet ilkokullarmda gorev yapan simf ogretmenlerinden ve brans ogretmenlerinden
meydana gelmektedir. KKTC Milli Egitim Bakanhgi'ndan (MEB) edinilen verilerce,
Lefkosa Bolgesinde 2015-2016 egitim ogretim yih itibariyle 20 devlet ilkokulu egitim
vermekte ve bu egitim kurumlarmda 340 suuf ve brans ogretmeni calismaktadir. ilgili
cahsmarun omeklemini ise, Lefkosa Bolgesi devlet ilkokullan icerisinden basit
tesadufi omekleme yontemiyle elde edilen 11 ilkokuldaki l 18'i simf ve 70'i brans
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ogretmeni olan toplam 188 ogretmen meydana getirmektedir. Basit tesadufi ornekleme
yontemi, evreni meydana getiren her bir iiyenin, omeklem icinde bulunma olasihgmm
aym olmasim ifade etmektedir. Baska bir deyisle de, uyeler birbirlerinden habersiz ve
ozgur olacak sekilde aym oranda secilebilme olasihgma maliktirler (Islamoglu ve
Almacik,

2014). Bu bilgiler isigmda, olusturulan

evrenin hacmi N, olusturulan

omeklemin hacmi de n biciminde kabul edildigi zaman, evrende yer alan her bir
iiyenin secilme ihtimali n/N seklinde olmaktadir (Can, 2014).

Tablo 1. Arasnrma evrenini meydana getiren ilkokullar ve ilkokullardaki
ogretmen sayilari
S1mf
Ogretmeni
SayISI

Sira
No

Okul Isimleri

1

9 Eylul ilkokulu

2

Brans
Ogretmeni
Sayrsi

20

12

Akmcilar ilkokulu

2

0

3

Alaykoy Ilkokulu

11

7

4

Arabahmet ilkokulu

6

4

5

Ataturk Ilkokulu

14

9

6

Bahkesir - Meric ilkokulu

5

3

7

Cihangir - Duzova Ilkokulu

7

4

8

Caglayan Cumhuriyet ilkokulu

8

5

9

Degirmenlik Ilkokulu

7

4

10

Dilekkaya Ilkokulu

3

0

11

Gelibolu Ilkokulu

7

4

12

Gonyeli ilkokulu

25

12

13

Hamitkoy llkokulu

6

4

14

Haspolat ilkokulu

6

4

15

Necati Taskm ilkokulu

11

8

16

Sehit Dogan Ahmet ilkokulu

13

8

17

Sehit Ertugrul ilkokulu

25

16

18

Sehit Mehmet Erny Ilkokulu

11

9

19

Sehit Tuncer ilkokulu

19

13

20

Sehit Y alcm ilkokulu

5

3

Toplam

211

129
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Tablo 2. Arastirma orneklemini meydana getiren ilkokullar ve ilkokullardaki
ogretmen sayrlari
S1mf
Ogretmeni
Sayisi
2

Brans
Ogretmeni
Sayisi
0

Sira
No

Okul Isimleri

1

Akmcilar ilkokulu

2

Cihangir - Duzova ilkokulu

7

4

3

Caglayan Cumhuriyet Ilkokulu

8

5

4

Dilekkaya ilkokulu

3

0

5

Gelibolu llkokulu

7

4

6

Gonyeli Ilkokulu

25

12

7

Hamitkoy Ilkokulu

6

4

8

Sehit Ertugrul Ilkokulu

25

16

9

Sehit Mehmet Eray Ilkokulu

11

9

10

Sehit Tuncer ilkokulu

19

13

11

Sehit Y alcm ilkokulu

5

3

Toplam

118
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Tablo 2 'de yer alan omeklem dahilinde bulunan 188 ilkokul ogretrneninin
tumune ulasilarak 188 tane veri toplama araci arastirma suresince eksiksiz sekilde elde
edilmistir,

3.3. Veri Toplama Araci
Verilerin

toplanmasi

amaciyla,

Koklu

(2010)

tarafmdan

olusturulan

"Ogretmenlerin Kararlara Katilma Durumu ve Katilma Istegi Anketi" (Ek-5), ve
Yildmm

(2006) tarafmdan gelistirilen

arastirmacmm kendisince

gelistirilen

"i~ Motivasyonu Olcegi"
"Kisisel

Bilgi

(Ek-6) ile

Formu"ndan

(Ek-4)

yararlamlmistrr.
Arastirma kapsammda uygulanarak verilerin toplanmasma yardimci olan
formlar iic; kisimdan meydana gelmektedir. ilk kisim kapsammda; dort sorudan
meydana gelen kisisel bilgi formu yer almaktadir. Ikinci kisimda ise; Koklu
(2010)'niin olusturdugu "Ogretmenlerin Kararlara Katilma Durumu ve Katilma Istegi
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Anketi" yer almaktadir. Son kisimda da; Yildmm (2006)'m olusturdugu "i~
Motivasyonu Olcegi" bulunmaktadir.
Arastirma kapsammda uygulanan veri toplama formlan ile ilgili aciklamalar
asagida verilmistir:
1) "Ogretmenlerin Kararlara Katilma Durumu ve Katilma lstegi Anketi"
Bu anket dahilinde form Ave form B adi altmda iki bolum bulunmaktadir. Her
iki bolumde de, 10 tane ogretimsel (birinci soru maddesinden onuncu soru maddesine
kadar), 17 tane de yonetimsel (onbirinci soru maddesinden yirmiyedinci soru
maddesine kadar) karar maddesi olacak sekilde 27 tane madde bulunmaktadir. Soz
konusu anketin ilk bolumu icin .94, ikinci bolumu icin ise .96 duzeyinde alpha ic
guvenirlik katsayilan elde edilmistir.
Arastirmada kullamlan ilgili anketin, her iki formu da dort asamah likert
tipidir. Kullanilan ifadeler; Hi9 (1), Cok Az (2), Biraz (3) ve Cok (4)'tur.
2) "i~
Motivasyonu Olcegi"
Bu olcek dahilinde 30 tane soru maddesi bulunmaktadir. Olcek; orgutsel ve
yonetsel motivasyon, psiko-sosyal motivasyon ve ekonomik motivasyon adi altmda ii9
temel kapsamdan meydana gelmektedir. Soz konusu anket icin .97 di.izeyindealpha ic
guvenirlik katsayisi elde edilmistir,
Orgutsel ve yonetsel motivasyon ile alakali olcekte yer alan soru maddeleri; 2,
3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26 ve 27 numarah sorulardir, Psiko-sosyal
Motivasyon ile alakah olcekte yer alan soru maddeleri ise; 5, 10, 11, 12, 13, 16, 19,
25, 28, 29 ve 30 numaralan sorulardir. Son olarak, ekonomik motivasyon ile alakah
olcekte yer alan soru maddeleri ise; 1, 4, 18 ve 21 numarah sorulardir.
Bu olcek, alti asamadan olusan likert tipidir. Asamalarda yer alan ifadeler; Hi9
(1), Cok Az (2), Az (3), Oldukca (4), Cok Fazla (5) ve Tamamen (6)'dir.
Verileri elde etmek icin uzerinde cahsilan formlan kullanabilmek amaciyla,
"Ogretmenlerin Kararlara Katilma Durumu ve Katilma lstegi Anketi" icin Sn.
Muharrem Koklu ile, "i~Motivasyonu Anketi" icinse Sn. Dogan Safak YILDIRIM
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ile irtibata gecilmis ve saluslanndan luzumlu olan tum izinler (Ek-1; Ek-2) almarak
gelistirdikleri anketler arasurmada kullamlmisnr.
3.4. Verilerin Toplanmasr
Cahsma kapsammda yararlamlan veri toplama formlarmm uygulanmasi icin
KKTC MEB Talim Terbiye Dairesi'nden ve Ilkogretim Dairesi'nden resmi izin yazisi
(Ek-3) almnustir. Soz konusu formlar, mesai saatleri icerisinde resmi izin yazisiyla
birlikte,

arastirmaci

tarafmdan

arasnrmamn

omeklem

grubuna

dahil

olan

ilkokullardaki ogretmenlere, gerekli aciklamalann yapilmasmm ardmdan, gonulluluk
esasma dayah olarak uygulanrmstir.
3.5. Verilerin <;oziimlenmesi ve Y orumlanmasi
Arastirmaci nezninde uygulanan anketlerce elde edilen verilerin cozumlenmesi
ve birtakim istatistiki hesaplamalarm yapilabilmesi amaciyla SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) 17.0 programi kullamlmistir.
Arastirmaya dahil edilen ilkokul ogretmenlerinin bireysel bilgilerine yonelik
bulgulan elde etmek amaciyla yuzde (%) ve frekanstan (f) yararlamlrmstir.
Arastirma

kapsammdaki

anketlerden

alman

cevaplarca,

ilkokul

ogretmenlerinin kurumlarmda alman karar konularma dahil olma seviyeleri ve dahil
olma isteklerinin cozulumu saptanrmstir. Ilkokul ogretmenlerinin kurumlannda ahnan
karar konulanna dahil olma seviyeleri ile dahil olma isteklerinin belirlenmesinde
standart sapmalardan ve aritmetik ortalamalardan yararlamlrmstir.
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmda alman karar konulanna dahil olma
seviyelerinin ve dahil olma isteklerinin seviyesinin saptanmasmda, ilgili ol9ege en
mutabik sekilde;
1.0 - 1.74 (Hi9),
1.75 - 2.49 (Cok Az),
2.50 - 3.24 (Biraz), ve
3.25 - 4.00 (Cok) degerlerinden yararlamlmtstir.
llkokul ogretmenlerinnin kurumlarmda alman yonetimsel karar konularma
gosterdikleri katihm seviyeleri ile ogretimsel karar konularma gosterdikleri katihm

65

seviyeleri arasmda ne tiir bir baglanti bulunup bulunmadigmi saptamak amaciyla,
iliskili olcumler t - testinden yararlarulrrustir.
Ilkokul ogretmenlerinim kurumlarmda alman karar konulanna dahil olma
seviyeleri ile dahil olma isteklerine yonelik anlayislan arasmda istatistiki acidan ne tilr
bir baglanti bulunup bulunmadigmi saptamak amaciyla, tek omeklem t-testinden
yararlamlmistrr.
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma seviyeleri
ile brans ve cinsiyetlerine gore aralarmda ne tur bir baglantmm bulunup bulunmadigim
saptamak amaciyla, bagimsiz orneklem t-testinden yararlamlrmstrr.
Ankete katilan ilkokul ogretmenlerinin meslekte sahip olduklan kidernleri
dogrultusunda, yonetimsel karar konularma ve ogretimsel karar konularma dahil olma
seviyelerinde ne tur bir baglantmm bulunup bulunmadigmi saptamak amaciyla tek
yonlu varyans analizinden yararlamlrmstir.
Ankete

katilan

ilkokul

ogretmenlerinin

sahip

olduklan

motivasyon

seviyelerinin saptanmasmda, ilgili ol9ege en mutabik sekilde;
1.0 - 1.82 (Hi9),
1.83 - 2.65 (Cok Az),
2.66 - 3.48 (Az),
3.49 - 4.31 (Oldukca),
4.32 - 5.14 (Cok Fazla), ve
5.15 - 6.00 (Tamamen) degerlerinden yararlamlrmstir.
Arastirmaya katilan ilkokul ogretmenlerinin, yonetimsel karar konularma ve
ogretimsel karar konularma dahil olma seviyeleri ile uc tur motivasyon boyutuna
yonelik motive olabilme seviyelerinde ne tilr bir baglatmm bulunup bulunmadigmi
saptamak amaciyla, basit korelasyon analizinden yararlamlrmsnr.
Arasnrmalarda kullamlan basit korelasyon hesaplamalarmda, her zaman ve her
zaman korelasyon katsayisi -1.00 ile + 1.00 arasmda deger bir tasimaktadir. Eger
korelasyon katsayisi tam olarak + 1.00 degerini ahrsa, ust duzey negatif olmayan
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pozitif bir baglanti var demektir. Eger korelasyon katsayisi tam olarak -1.00 degerini
alirsa, ust duzey pozitif olmayan negatif bir baglanti var demektir. Korelasyon
katsaymm tam olarak 0.00 degerini almasi durumunda ise, herhangi bir baglantmm
bulunmadigi anlasilmaktadir. Ornegin; korelasyon katsayismm 0.00 ile 0.30 arasmda
bir deger olmasi az seviyede bir baglanti oldugunu isaret etmektedir. Bir baska sekilde
ise, korelasyon katsayismm 0.30 ile 0. 70 arasmda bir deger almasi normal seviyede bir
baglanti bulundugunu, 0.70 ile 1.00 arasmda bir deger almasi durumunda da ust
seviyede bir baglanti bulundugu anlasilmaktadir (Buyakozturk, 2015).
Ankete katilan ilkokul ogretmenlerinin sahip olduklan

motive olabilme

derecelerine yonelik sonuclan saptamak amaciyla, yuzde (%) ve frekanstan (f)
yararlamlmtstir,
Omeklem grubu icerisinde yer alarak ankete katilan ilkokul ogretmenlerinin,
cinsiyetleri dogrultusunda kurumlarmda sahip olduklan motivasyon seviyelerinde ne
tur

degisikliklerin

bulundugunu

saptamak

amaciyla

bagunsiz

t-testinden

yararlamlmrstir.
Arastirmaya katilan ilkokul ogretmenlerinin, kurumlarmda sahip olduklan
motive olabilme seviyeleri ile diploma sahibi olduklan en son yuksek ogretim
kurumlan dogrultusunda ne tur bir baglanti bulunup bulunmadiguu saptamak
amaciyla, tek yonlu varyans analizinden yararlamlmistrr.
ilgili hesaplamalarm yapilmasi neticesinde ortaya cikan sonuclar, cahsmada
kullarulan soru maddelerine paralel bir bicimde tablo haline getirilmis ve gerekli tum
aciklamalar yapilarak tamamlannnstir.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR
Arastirmaya ait bu bolumde, olceklerden edinilen bulgular yorumlanmis

ve

arastirmanm alt problemlerine yonelik bulgular yorumlanarak degerlendirilmistir,
4.1. Ogretmenlerin Kisisel Ozelliklerine

Ydnelik Bulgular

Bu bashk altmda, cahsmaya dahil olan ilkokul ogretmenlerinin cinsiyet, mezun
olunan son yiiksek ogretim kurumu, brans, mesleki kidem gibi kisisel ozelliklerine

yonelik bulgular islenmektedir.
4.1.1. Ogretmenlerin Cinsiyetlerine
llkokul ogretmenlerinin

Ydnelik Bulgular

cinsiyetlerine

yonelik frekans (f) ve yiizdeleri (%)

Tablo 3'te yer almaktadir.
Tablo 3. ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine

yonelik frekans ve yiizdeler

Cinsiyet

Frekans

Kadm

115

61,2

Erkek

73

38,8

Toplam

188

Arastirmaya dahil olan ilkokul ogretmenlerinin

O/o

100,0

%61,2'si kadm, %38,8'i ise

erkektir.
4.1.2. Ogretmenlerin Mesleki Kidemlerine Ydnelik Bulgular
ilkokul ogretmenlerinin mesleki kidemlerine yonelik frekans (f) ve yi.izdeleri
(%) Tablo 4'te yer almaktadir.
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Tablo 4. iikokul ogretmenlerinin mesleki kidemlerine ydaelik frekans ve yiizdeler
Mesleki Kidem

Frekans

%

1-5 yil

12

6,4

6-10 yil

14

7,4

11-15 yil

21

11,2

16-20 yil

37

19,7

20 yildan fazla

104

55,3

Toplam

188

100,0

Tab lo 4 'e bakildigi zaman ilkokullarda cahsan ogretmenlerin, %6,4 'unun '' 1-5

yil", %7,4'iiniin "6-10 yil", %11,2'sinin "11-15 yil", %19,7'sinin "16-20 yil" ve
%55,3 'unun ise ''20 yildan fazla'' gorev yaptiklan gorulmektedir.

4.1.3. Ogretmenlerin Branslarma Ydnelik Bulgular
Ilkokul ogretmenlerinin branslanna yonelik frekans (f) ve yuzdeleri (%) Tablo
5'te yer almaktadir.

Tablo 5. Ilkokul ogretmenlerinin branslarma yonelik frekans ve yiizdeler
Brans Durumu

Frekans

Siruf Ogretmeni

118

62,8

70

37,2

188

100,0

Brans Ogretmeni
Toplam

Tablo

5'te

gorilldiigii

tizere,

%

ilkokul

ogretmenlerinin

%62,8'inin

suuf

ogretmeni, %37,2'sinin ise brans ogretmeni oldugu ortaya cikmaktadir.

4.1.4. Ogretmenlerin Mezun Oldugu Son Yiiksek Ogretim Kurumuna Ydnelik
Bulgular
Tablo 6'da, ilkokul ogretmenlerinin

mezun olduklan

kurumlarma yonelik frekans (f) ve yuzdeler (%) yer almaktadrr,

son yuksek ogretim
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Tablo 6. Mezun olunan son yiiksek ogretim kurumuna yonelik frekans ve
yiizdeler
Mezun Olunan Son
Yiiksek Ogretim Kurumu
Ataturk Ogretmen Akademisi

Frekans

%

122

64,9

Egitim Fakultesi

16

8,5

Yilksek Lisans I Doktora

37

19,7

Diger

13

6,9

188

100,0

Toplam

Tablo 6'ya bakildigi zaman, ilkokullarda cahsan ogretmenlerin %64,9'unun
Ataturk Ogretmen Akademisi, %8,5'inin egitim fakiiltesi, %19,7'sinin yuksek lisans
veya doktora, %6,9'unun ise diger fakultelerden mezun oldugu ortaya cikmaktadir.
4.2. Arasnrmanm Alt Problemlerine Ydnelik Bulgular ve Y orumlar
Bu bashk altmda, arastirma kapsammda yer alan alt problemlerle alakah olan
bulgular ve yorumlar bulunmaktadir,
4.2.1. Arasnrmanm Birinci Alt Problemine Yonelik Bulgular ve Yorumlar
"Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlarmdaki;
(a) Karar konulanna dahil olma seviyeleri ve dahil olma istekleri ne
duzeydedir?

(b) Karar konularma dahil olma seviyeleri ile dahil olma istekleri arasmda
anlamh bir fark var mtdir?"
biciminde birinci alt problem belirlenmistir,
4.2.1.1. Ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Karar Konulartna Dahil Olma
Seviyelerine Yiinelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul

ogretmenlerinin

kurumlarmdaki

karar

konularma

seviyelerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo 7' de yer almaktadir.

dahil

olma
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Tablo 7. Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma
seviyelerine ydnelik sorularm aritmetik ortalama ile standart sapma degeri
bulgulan
Olf;iim Durumu
Kararlara Katihm Durumlan

N

X

s

188

2,59

0,53

Tablo 7'deki bulgular incelendigi zaman, 0,53 standart sapma (S) degeriyle
ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki kararlara dahil olma seviyeleri X =2,59'dur.
Ortaya cikan bulgular,

ilkokul

ogretmenlerinin

( X =2,59) duzeyinde

"Biraz"

kurumlarmdaki kararlara dahil olduklanm isaret etmektedir.
Koklu

(2010)

tarafmdan

ortaokul

ve

lise

ogretmenlerine

yonelik

calismada, ogretmenlerin karar konularma "Cok Az" ve "Biraz"

gerceklestirilen

diizeyde dahil olduklan sonucu ile bu cahsmaya katilan ogretmenlerin kurumlarmdaki
karar konulanna

"Biraz"

duzeyde dahil olduklan

Ortaya cikan sonuca gore, egitim kurumlarmda

sonucu yakinhk tasimaktadir,

cogu zaman dahil olunma temelli

yonetim prensibinin istenilen dtlzeyde icsellestirilemedigi, ilkokul ogretmenlerinin tam
olarak karar konulanna
konulara

dahil olmalarmm

dahil olma ile alakali

yetersiz kaldigi ve surec sonunda da

olarak kayda deger bir ilerleme

gozlenmedigi

savunulabilir.

4.2.1.2. j/kokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Karar Konulanna Dahil Olma
Isteklerine Yonelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma isteklerine
yonelik ortaya cikan bulgular Tablo 8'de yer almaktadir.

Tablo 8. Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma
isteklerine ydnelik sorularm aritmetik ortalama ile standart sapma degeri
bulgulari
Ol~iim Durumu
Kararlara Katihm istekleri

Tablo
ogretmenlerinin

8'deki

bulgular

kurumlarmdaki

incelendigi

N

X

s

188

3,71

0,40

zaman,

0,40

S

degeriyle

ilkokul

kararlara dahil olma istekleri X =3,71 'dir.

Ortaya
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cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin "Cok" ( X =3,71) duzeyde kurumlanndaki
kararlara dahil olma istegi tasidiklanm isaret etmektedir.
Soz konusu cahsma ile edinilen, ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar
konularma "Cok" duzeyde dahil olma istegi tasidiklan sonucu ile Gurkan (2006)
tarafmdan ve Ozcan (2010) tarafmdan gerceklestirilen
birbirleriyle

benzerlik

tasimaktadir.

Bu

bulgular,

cahsmalann bulgulan

ilerleyen

surecte

ilkokul

ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma istekliliklerinde bir
dusukluk durumunun soz konusu olmadigi ve hala egitim kurumlarmdaki karar
konularma fist duzeyde dahil olma istegi tasidiklan biciminde aciklanabilir.
4.2.1.3. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Karar Konulartna Dahil Olma
Seviyeleri ile Dahil Olma Isteklerinin Karsthkl: Degerlendirilmesine Yiinelik
Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma seviyeleri
ile dahil olma istekleri arasmda bulunan farklarla alakah ortaya cikan bulgular Tablo
9' da yer almaktadir.
Tablo 9. ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma
seviyeleri He dahil olma istekleri arasmda bulunan farkhhgm belirlenmesine
yonelik yapilan orneklem t-testi bulgulari
Oh;iim Durumu

N

X

s

Kararlara Katihm Durumlan

188

2,59

0,53

Kararlara Katihm istekleri

188

3,71

0,40

Tablo

9'daki

bulgular

incelendigi

zaman,

t

p

-26,339

ilkokul

0,000

ogretmenlerinin

kurumlarmdaki karar konularma dahil olma isteklerinin, kurumlarmdaki karar
konularma dahil olma seviyelerinden daha fist duzeyde bulundugu ortaya cikmaktadir.
Ogretrncnlcrin kurumlarmdaki konulara "Biraz" ( X =2,59) diizeyinde dahil olurken,
kurumlanndaki konulara dahil olmayi "Cok" ( X =3,71) duzeyinde arzulamaktadirlar.
ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma
seviyeleri ile dahil olma istekleri arasmda istatistiki acidan .05 seviyesinde bulunan
anlamh bir fark (p< .05) meydana gelmistir. Soz konusu olan fark, ilkokul
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ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar maddelerine simdiki mevcut dahil olmalarmdan
daha cok dahil olma istegini tasidiklanm tasdik eder sekildedir.
Wall ve

Lischeron, devlete

ait olan

bir

isletmede,

isgorenler

ile

gerceklestirdikleri bir cahsmada, cahsanlann tum asamalardaki karar konulanna dahil
olmak uzerc yuksek duzeyde bir gaye tasidiklanm gozlemlemislerdir. Soz konusu
cahsma sonucunda, oldukca az sayidaki isgorenin karar konulanna dahil olmak
istemedigi ortaya cikrmstir. Aym zamanda, normal seviyedeki karar konularma direkt
olarak dahil olmak istedikleri ve yuksek seviyedeki karar konularma mumessil
vasrtasiyla dahil olmayi uygun bulduklan tespit edilmistir (Aktaran: Ozdogru, 2012).
Gurkan (2006), ogretmenlerin kurumlanndaki karar konulanna dahil olma
seviyelerini ve dahil olma isteklerini saptamak amaciyla gerceklestirdigi cahsmasmda,
soz konusu ogretmenlerin kurumlarmdaki karar maddelerine "Cok Az" seviyede
dahil olmalarma ragmen kurumlarmdaki karar maddelerine "Cok" seviyede dahil
olma istegi tasidiklan bulgusuna varmistir.
Bu cahsma ile benzer nitelikte olan farkh cahsmalann bulgulan incelendigi
zaman, ogretmenlerin kurumlarmdaki karar konularma dahil olma isteklerinin mevcut
karar konularma dahil olma seviyelerinden daha ust duzeyde bulundugu savunulabilir.
Ortaya cikan bulgular 1~1gmda, ogretmenlerin kurumlarmdaki karar konulanna
daha aktif katihmda bulunmayi amaclamalarma ragmen ogretmenlerin kurumlanndaki
karar konularma dahil olmasmi onleyen birtakim etkenlerin bulundugu ve kurum
idarecilerinin gunumuzde hala daha ogretmenleri karar konularma dahil etme
prensibini goz ardi ederek yuzeysel gectikleri savunulabilir.
4.2.2. Arasnrmanm Ikinci Alt Problemine Ydnelik Bulgular ve Y orumlar
'' ilkokullarda cahsan o gretmenlerin kurumlarmdaki;
(a) Yonetsel ve ogretsel icerikli karar konularma dahil olma seviyeleri ve dahil
olma istekleri ne duzeydedir?
(b) Yonetsel ve ogretsel icerikli karar konularma dahil olma seviyeleri ile dahil
olma istekleri arasmda anlamh bir fark var rmdir?"
biciminde ikinci alt problem belirlenmistir,
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4.2.2.1. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlanndaki Ogretsel Icetikli
Maddelerine Dahll Olma Seviyelerine Yimelik Bulgular ve Yorumlar
ilkokul ogretmenlerinin

kurumlarmdaki

Karar

ogretsel icerikli karar maddelerine

dahil olma seviyelerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo lO'da yer almaktadir,

Tablo 10. ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel ieerikli karar
maddelerine dahil olma seviyelerine yonelik bulgular
No. Ogretsel Ieerikli Karar Maddeleri
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Dersinizdeki unitelerin hedeflerinin
belirlenmesi
Anne-babalara ogrencilerin durumlarmm
bildirilmesi yollarmm gelistirilmesi
Ogrencilerin basanlanmn nasil
degerlendirilecegine karar verilmesi
Dersleri daha etkili isleyebilmek icin
cevre olanaklarmdan yararlanmasi
Odev konularmm belirlenmesi,
incelenmesi ve degerlendirilmesi
kurallanmn belirlenmesi
Ogrenciye iliskin bilgilerin elde edilmesi,
korunmasi ve kullamlmasmm planlamasi
Ders kitabi ve oteki materyallerin

secilmesi
Not verme kurallarmm belirlenmesi
Derslerde izlenecek ogretim ve smav
yontemlerinin belirlenmesi
Zumrenizin isleyisinin duzenlenip,
degerlendirmesi

N

X

s

188

3,43

0,91

188

2,95

0,69

188

3,09

0,58

188

2,86

0,67

188

3,04

0,72

188

2,82

0,78

188

3,06

0,87

188

2,80

0,80

188

3,03

0,78

188

2,64

0,84

2,97

0,50

Toplam

Tablo

lO'daki

ogretmenlerinin

bulgular

kurumlarmdaki

seviyeleri X =2,97'dir.

incelendigi
ogretsel

zaman,

icerikli

0,50

S

degeriyle

karar maddelerine

Ortaya cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin

ilkokul

dahil olma
"Biraz" ( X

=2,97) duzeyinde kurumlarmdaki ogretscl icerikli karar maddelerine dahil olduklanm
isaret etmektedir.

Tablo
"Dersinizdeki

10 irdelendigi

zaman,

unitelerin hedeflerinin

ogretmenlerin

X =3,43 ile 1. madde olan

belirlenmesi"

ve X =3,09 ile 3. madde olan

"Ogrencilerin basanlannm nasil degerlendirilecegine karar verilmesi" maddelerine en
fazla

dahil

olduklan

anlasilmaktadir.

Soz konusu

karar

maddelerine

yonelik
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ogretmenlerin dahil olmalarmm oteki farkh ogretsel icerikli karar maddelerine kiyasla
daha fazla olmasi, soz konusu karar maddelerinin egitim programlamasryla alakah
olusundan ve kurum idarecilerinin ogretmenleri ogretsel karar maddelerine daha fazla
dahil etmek istemelerinden kaynaklandigi savunulabilir.
Tablo 10 incelendigi zaman, ilkokullarda cahsan ogretmenlerin X =2,64 ile 10.
madde olan '' Ziimrenizin isleyisinin duzenlenip, degerlendirmesi" maddesine en
dusuk seviyede dahil olduklan anlasilmaktadtr. Elde edilen bu bulgu sonucunda,
ilkokul duzeyindeki egitim kurumlarmda ziimresel cahsmalann pek benimsenmedigi
ve ogretmenlerin daha 90k bireysel olarak etkinlikler gerceklestirdikleri savunulabilir.
Koklu

(2010)

tarafmdan

gerceklestirilen

cahsma

sonuclanna

gore,

ogretmenlerin '' Zumrenizin isleyisinin duzenlenip, degerlendirmesi" maddesine daha
tist seviyede dahil olduklan ve "Dersinizdeki unitelerin hedeflerinin belirlenmesi"
maddesine daha alt seviyede dahil olduklan neticesine vanlmistrr. Bu noktadan
hareketle, cahsmadan ortaya cikan bulgular ile Koklu (2010) tarafmdan edinilen
bulgular birbirleriyle ortusmemektedir.
Aksay

(2005)

tarafmdan

gerceklestirilen

cahsmada,

kurumlarmdaki ogretimsel karar maddelerine "Genellikle"

ogretmenlerin

seviyesinde dahil

olduklan neticesi ortaya 91km1~ ve cahsmadan edinilen neticelerle aym yonde
ilerlemedigi anlasilmaktadir.
4.2.2.2. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Ogretsel Icerikli
Maddelerine Dahil Olma Isteklerine Yonelik Bulgular ve Yorumlar

Karar

ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine
dahil olma isteklerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo 11 'de yer almaktadir.
Tablo 11. Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel ieerikli karar
maddelerine dahil olma isteklerine yonelik bulgular
No. Ogretsel Ieerikli Karar Maddeleri
Dersinizdeki unitelerin hedeflerinin
01
belirlenmesi
02 Anne-babalara ogrencilerin durumlarmm
bildirilmesi yollarmm gelistirilmesi
Ogrencilerin basanlannm nasil
03 degerlendirilecegine karar verilmesi

N

X

s

188

3,94

0,35

188

3,87

0,38

188

3,81

0,52
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04
05
06
07
08
09
10

Dersleri daha etkili isleyebilmek icin
cevre olanaklanndan yararlanmasi
Odev konularmm belirlenmesi,
incelenmesi ve degerlendirilmesi
kurallarmm belirlenmesi
Ogrenciye iliskin bilgilerin elde edilmesi,
korunmasi ve kullamlmasmm planlamasi
Ders kitabi ve oteki materyallerin
secilmesi
Not verme kurallarmm belirlenmesi
Derslerde izlenecek ogretim ve smav
yontemlerinin belirlenmesi
Ziimrenizin isleyisinin duzenlenip,
degerlendirmesi

188

3,87

0,41

188

3,89

0,40

188

3,78

0,52

188

3,89

0,33

188

3,87

0,38

188

3,89

0,36

188

3,78

0,43

3,86

0,25

Toplam

Tablo 11 'deki bulgular incelendigi zaman, 0,25 S degeriyle ilkokul
ogretmenlerlnin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma istekleri
X =3,86'dir.

Ortaya cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin "Cok" ( X =3,86)

duzeyinde kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma istegi
tasidiklanm isaret etmektedir.
Koklu

(2010)

tarafmdan

gerceklestirilen

kurumlarmdaki ogretsel karar maddelerine

cahsmada

"Cok"

da

ogretmenler

seviyesinde dahil olmak

gayesindedirler. Bu bakrmdan Koklu (2010) tarafmdan yapilan cahsma bulgulan ile
bu cahsmadan ortaya cikan bulgular birbirlerini destekler niteliktedir.
Tablo 11 irdelendigi zaman, ogretmenler X =3,94 ile 1. madde olan
'' Dersinizdeki unitelerin hedeflerinin belirlenmesi'' maddesine en fazla dahil olma
istegi tasidiklan anlasilmaktadir. Ogretmenlerin soz konusu karar maddesine daha
fazla dahil olma istegi tasnnalannm, soz konusu karar maddesi uzerinde daha fazla
sorumluluk tasima arzusundan gerceklestigi savunulabilir.
Ozcan

(2010)

tarafmdan

gerceklestirilen

cahsma

bulgularma

gore;

ogretmenlerin en fazla dahil olma istegi tasidiklan ogretsel karar maddelerinden biri
olan "Dersinizdeki unitelerin hedeflerinin belirlenmesi" bulgusuyla cahsmadan
ortaya cikan bulgunun birbirleriyle paralellik tasidigi savunulabilir.
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4.2.2.3.

itkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki
Yimetsel iferikli
Maddelerine Dahil Olma Seviyelerine Yonelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin

kurumlanndaki

Karar

yonetsel icerikli karar maddelerine

dahil olma seviyelerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo 12'de yer almaktadir.

Tablo 12. Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ydnetsel ieerikli karar
maddelerine dahil olma seviyelerine yonelik bulgular
No.

11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25

26
27

Ydnetsel Ieerikll Karar Maddeleri
Okulunuzdaki disiplin anlayismm
olusturulmasi ve uygulamaya konmasi
Ogretmenlerin nobet gunlerinin ve
saatlerinin belirlenmesi
Okulunuzdaki ogretmenler icin hizmet ici
egitim programlarmm gelistirilmesi
Damsman ogretmenlerin belirlenip,
ogrenci damsmanhgmm duzenlenmesi
Ders dagmmmm yapilmasi
Okul-cevre iliskilerinde beliren sorunlarm
cozulmesi
Okulunuzun hedeflerinin belirlenmesi ve
gozden gecirilmesi
Ogretmcnlerin degerlendirilmesinde
uyulacak esaslarm belirlenmesi
Haftahk ders cizelgelerinin
(programlarmm) hazirlanmasi
Ogretim arac ve gereclerinin ziimrelere
dagrtmunm yapilmasi
Zumreler arasmda iletisimin nasil
saglanacagmm belirlenmesi
Ogretmenlerin smavlarda ya da ders d1~1
etkinliklerde gorevlendirilmesi
Ogrenci kuluplerinin kurulmasi ve gorevli
ogretmenlerin belirlenmesi
Kultur, yaym ve inceleme kurulunun
belirlenmesi
Stajyer ogretmenlerin yetistirilmesi icin
yapilacak cahsmalann belirlenmesi
Okulunuzun gelir ve harcamalarmm
planlamasi
Okulunuzun isleyisinin degerlendirilmesi

N

X

s

188

2,52

0,80

188

2,26

0,96

188

2,22

0,86

188

1,96

0,94

188

2,40

0,89

188

2,55

0,79

188

2,50

0,82

188

2,22

0,82

188

3,33

0,96

188

2,26

0,85

188

2,26

0,92

188

2,43

0,88

188

2,21

0,92

188

1,91

0,94

188

1,86

0,92

188

2,51

0,95

188

2,79

0,84

2,36

0,61

Toplam

Tablo
ogretmenlerinin

12'deki

bulgular

kurumlarmdaki

incelendigi
yonetsel

zaman,

icerikli

0,61

S

degeriyle

karar maddelerine

dahil

ilkokul
olma
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seviyeleri X =2,36'dir. Ortaya cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin "Cok Az" (
X =2,36) duzeyinde kurumlanndaki yonetsel icerikli karar maddelerine dahil

olduklanm isaret etmektedir.
Tablo 12 irdelendigi zaman, ogretmenlerin X =3,33 ile 19. madde olan
"Haftahk ders cizelgelerinin (programlarmm) hazirlanmasi" maddesine en fazla
seviyede dahil olduklan anlasilmaktadir. Soz konusu maddeye yonelik olarak
ogretmenlerin dahil olmalannm oteki farkli yonetimsel icerikli karar maddelerine
kiyasla fazla olmasi, soz konusu yonetsel icerikli karar maddesiyle alakah olarak
verilecek karar durumlarmda, ogretmenlere daha fazla sorumluluk aktanldigi
savunulabilir.
Tablo 12'deki bulgularca, egitim kurumlarmdaki ogretmenlerin X =1,86 ile
25. madde olan "Stajyer ogretmenlerin yetistirilmesi icin yapilacak cahsmalann
belirlenmesi" maddesine en az seviyede dahil olduklan anlasilmaktadir. Elde edilen
bu bulgu sonucunda, ilkokul duzeyindeki egitim kurumlarmda stajyer ogretmenlere
yonelik olan cahsmalann denetiminin stajyer ogretmenlerin bagh bulunduklan
universitelerce yiiriitiilmesinden kaynaklandigi soylenebilir.
Koklu (2010) tarafmdan gerceklestirilen calisma bulgulannca, ogretmenlerin
"Haftahk ders cizelgelerinin (programlarmm) hazirlanmasi" maddesine daha ust
seviyede dahil olduklan ve "Stajyer ogretmenlerin yetistirilmesi icin yapilacak
cahsmalann belirlenmesi" maddesine daha alt seviyede dahil olduklan neticesine
vanlrmstir. Bu noktadan hareketle, cahsmadan ortaya cikan bulgular ile Koklu (2010)
tarafmdan edinilen bulgularm birbirleri ile ortii~tiigii savunulabilir.
Aksay (2005) tarafmdan gerceklestirilen calismaya gore, ogretmenlerin
kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine "Cok Az" seviyesinde dahil
olduklan bilgisi elde edilmis ve cahsmadan ortaya cikan bulgularla paralel ilerledigi
gorulmustur.
4.2.2.4. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlanndaki
Yonetsel Icerikli
Maddelerine Dahil Olma Isteklerine Yiinellk Bulgular ve Yorumlar

Karar

llkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine
dahil olma isteklerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo 13'de yer almaktadir,
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Tablo 13. iikokul ogretmenlerin kurumlarmdaki ydnetsel i~erikli karar
maddelerine dahil olma isteklerine yonelik bulgular
No. Ydnetsel Ieerikli Karar Konulari
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Okulunuzdaki disiplin anlayismm
olusturulmasi ve uygulamaya konmasi
Ogretmealerln nobet gtmlerinin ve
saatlerinin belirlenmesi
Okulunuzdaki ogretmenler icin hizmet ici
egitim programlannm gelistirilmesi
Damsman ogretmenlerin belirlenip,
ogrenci damsmanhginm diizenlenmesi
Ders dagitmunm yapilmasi
Okul-cevre iliskilerinde beliren sorunlarm

cozulmesi

N

X

s

188

3,63

0,57

188

3,62

0,70

188

3,63

0,63

188

3,58

0,79

188

3,74

0,54

188

3,71

0,57

188

3,76

0,55

188

3,69

0,61

188

3,78

0,59

188

3,65

0,63

188

3,59

0,64

188

3,52

0,79

188

3,62

0,66

188

3,53

0,78

Okulunuzun hedeflerinin belirlenmesi ve
gozden gecirilmesi
Ogretmenlerin degerlendirilmesinde
uyulacak esaslarm belirlenmesi
Haftahk ders cizelgelerinin
(programlarmm) hazirlanmasi
Ogretim arac ve gereclerinin ziimrelere
dagmmmm yapilmasi
Zumreler arasmda iletisimin nasil
saglanacagmm belirlenmesi
Ogretmenlerin smavlarda ya da ders d1~1
etkinliklerde gorevlendirilmesi
Ogrenci kuluplerinin kurulmasi ve gorevli
ogretmenlerin belirlenmesi
Kultur, yaym ve inceleme kurulunun
belirlenmesi
Stajyer ogretmenlerin yetistirilmesi icin
yapilacak cahsmalann belirlenmesi
Okulunuzun gelir ve harcamalarmm
planlamasi

188

3,44

0,80

188

3,50

0,93

Okulunuzun isleyisinin degerlendirilmesi

188

3,69

0,65

3,63

0,52

Toplam

Tab lo
ogretmenlerinin

13 'teki

bulgular

kurumlarmdaki

incelendigi
yonetsel

zaman,

icerikli

0,52

S

degeriyle

karar maddelerine

ilkokul

dahil olma

-

istekleri X =3,63 'tiir.

-

Ortaya cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin

=3,63) seviyesinde kurumlarmdaki
istegini tasidiklanm isaret etmektedir.

yonetsel icerikli karar maddelerine

"Cok"

(X

dahil olma
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Tablo 13 irdelendigi zaman, ogretmenlerin X =3,78 ile 19. madde olan
"Haftahk ders cizelgelerinin (programlarmm) hazirlanmasi" maddesine en fazla
seviyede dahil olma istegi tasidiklan anlasilmaktadrr. Ogretmenlerin soz konusu bu
karar maddesine daha fazla dahil olma istegini tasimalanmn, soz konusu bu karar
maddesi uzerinde daha fazla sorumluluk tasimak istemelerinden kaynaklandigi
savunulabilir.
Elde edilen bulgular ile Koklu (2010) tarafmdan yapilan cahsma bulgularma
gore; ogretmenlerin en 90k dahil olma istegi tasidiklan yonetsel icerikli maddelerden
"Haftahk ders cizelgelerinin (programlarmm) hazirlanmasi" maddesi, ogretmenlerin
"Cok" seviyede dahil olma istegi tasimalan bakmundan benzerlik tasimaktadir. Bu
noktadan hareketle, yonetsel icerikli karar maddelerine dahil olma istegi tasimalan
bakimmdan, ogrctmcnlerin dahil olma isteklerinde gecen sure zarfmda hicbir
eksilmenin gerceklesmedigi ve egitim kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine eskiden oldugu gibi gunumuzde de "Cok" seviyesinde dahil olma istegi
tasidiklan savunulabilmektedir.
Tablo 13 'te yer alan bulgularca, ogretmenlerin X =3,44 ile 25. Karar maddesi
olan "Stajyer ogretmenlerin yetistirilmesi icin yapilacak cahsmalann belirlenmesi"
maddesine oteki yonetimsel icerikli maddelere nazaran daha dusnk seviyede dahil
olma istegi tasidiklan anlasilabilmektedir,
4.2.2.5. Ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Ogretsel Icerikli Karar
Maddelerine Dahil Olma Seviyeleri ile Dahil Olma Isteklerinin Karsthkl:
Degerlendirilmesine Yiinelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine
dahil olma seviyeleri ile dahil olma isteklerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo
14 'te yer almaktadir,

Tablo 14. Ilkokul ogretmenlerinin ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma
seviyeleri ile istekleri arasmda bulunan farki irdelemeye yonelik yapilan
drneklem t-testi bulgularr
Ogretsel Ieerikli Kararlara Katihm
Kurumdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine katihm durumlan
Kurumdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine katilim istekleri

N

X

s

188

2,97

0,50

188

3,86

0,25

t

-24,279

p

0,000

80

Tablo 14'teki bulgular incelendigi zaman, 0,25 S degeriyle ilkokul
ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma istekleri
X =3,86'd1r.

Ortaya cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin "Cok" ( X =3,86)

seviyesinde kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma istegi
tasidiklanni isaret etmektedir.
Ogretmenlerin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma
seviyeleri ile dahil olma istekleri arasmda istatistiki acidan .05 seviyesinde bulunan
anlamh bir fark (p< .05) meydana gelmistir. Tablo 14 irdelendigi zaman,
ogretmenlerin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine "Biraz" ( X =2,97)
seviyesinde dahil olmalarma ragmen "Cok" ( X =3,86) seviyesinde dahil olma
isteginde olduklan anlasilmaktadir. Meydana gelen soz konusu fark, ogretmenlerin
kurumlarmdaki ogretsel icerikli karat· maddelerine gunumuzdeki dahil olmalarmdan
daha fazla dahil olma istegini tasidiklanru isaret etmektedir.
Koklu (2010) gerceklestirdigi cahsmasmda, ogretmenlerin kurumlanndaki
ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma yanmda daha 90k dahil olma isteginde
bulunduklan bulgusuna ulasrmsnr. Bu bulgu ile cahsmadan ortaya cikan bulgu
birbirleriyle uyum gostermektedir.
4.2.2.6.

ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki
Ybnetsel Icerikli Karar
Maddelerine Dahil Olma Seviyeleri ile Dahil Olma Isteklerinin Kar11likli
Degerlendtrilmesine Yiinelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine
dahil olma seviyeleri ile dahil ol~a isteklerine yonelik ortaya cikan bulgular Tablo
15'te yer almaktadir.
Tablo 15. ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki yonetsel ieerikli karar
maddelerine dahil olma seviyeleri ile dahil olma istekleri arasmda bulunan farkr
irdelemeye yonelik yapilan orneklem t-testi bulgulari
Ydnetsel Ieerikli Kararlara Kanhm
Kurumdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine katilim durumlan
Kurumdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine kanhm istekleri

N

X

s

188

2,36

0,61

188

3,63

0,52

t

-24,757

p

0,000
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Tablo 15 'teki

bulgular incelendigi zaman, 0,52 S degeriyle /) ilkokul

ogretmenlerinin kurumlanndaki yonetsel icerikli karar maddelerine dahi]: qlma
istekleri X =3,63'tiir.

Ortaya cikan bulgular, ilkokul ogretmenlerinin "Cok" ( X

=3,63) seviyesinde yonetsel icerikli karar maddelerine dahil olma istegini tasidiklanm
isaret etmektedir.
Ogretmcnlcrin kurumlanndaki yonetsel icerikli karar maddelerine dahil olma
seviyeleri ile dahil olma istekleri arasmda istatistiki acidan .05 seviyesinde anlam
tasiyan bir fark meydana gelmistir. Gerceklestirilen omeklem t-testi neticesinde,
ogretmenlerin yonetsel icerikli karar rnaddelerine dahil olma seviyeleri ve dahil olrna
istekleri arasmda bulunan .05 onem seviyesindeki fark istatistiki acidan anlamh (p<
.05) bulunmustur. Tablo 15 irdelendigi zaman, ogretrnenlerin yonetsel icerikli karar
rnaddelerine "Biraz" ( X =2,36) seviyesinde dahil olmalanna ragmen "Ook" ( X
=3,63) seviyesinde dahil olrna istegi tasidiklan anlasilmaktadir. Meydana gelen soz
konusu fark, ogrctmcnlerin kururnlarmdaki yonetsel icerikli karar rnaddelerine
gunumuzdeki dahil olma durumlanndan daha fazla dahil olma istegi tasidiklanm isaret
etrnektedir.
4.2.3. Arasnrmanm 0',!iincii Alt Problemine Ydnelik Bulgular ve Yorumlar
"Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlanndaki yonetsel icerikli karar
konulanna dahil olma · seviyeleri ile ogretsel icerikli karar konulanna

dahil olma

seviyeleri arasmda anlamh bir fark var midrr?" biciminde ucuncu alt problem
belirlenmistir,
4.2.3.1. Ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlanndaki
Ogretsel Icerikl! Karar
Maddelerine Dahil Olma Seviyeleri ile Yiinetsel Icerikli J(.arar Maddelerine Dahil
Olma Seviyelerinin Karsthklt Degerlendiriimesine Yiinelik Bulgular ve Yorumlar
Tablo 16. ilkokul ogretmenlerinin yonetsel ieerikli karar maddelerine dahil olma
seviyeleri ile ogretsel icerikli karar konularma dahil olma seviyeleri arasmda
bulunan farka yonelik gereeklestirilen t-testi bulgularr
N

X

s

Ogretsel lcerikli Karar Duzeyleri

188

2,97

0,50

Yonetsel Icerikli Karar Duzeyleri

188

2,36

0,61

Kararlara Kanhm Diizeyleri

t

p

18,318

0,000
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Tablo

16' daki

bulgular

incelendigi

zaman,

ilkokul

ogretmenlerinin

kurumlanndaki ogretsel icerikli karar maddelerine "Biraz" ( X =2,97) seviyesinde
dahil olduklan gorulurken, kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine ise
"Cok Az'' ( X =2,36) seviyesinde dahil olduklan gorulmektedir. Elde edilen bulgular
isigmda, ilkokul ogretmenlerinin kurumlanndaki ogretsel icerikli karar maddelerine
yonetsel icerikli karar maddelerinden daha 90k dahil olduklan anlasilmaktadir.
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine ve
ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma seviyeleri arasmda istatistiki acidan .05
seviyesinde bulunan anlamh bir fark (p< .05) meydana gelmistir, Ortaya 91ka11 bu fark,
ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine, yonetsel
icerikli karar maddelerinden daha fazla dahil olduklan biciminde aciklanabilir.
Calisma sonucunda elde edilen bulgulara gore, ilkokul ogretmenlerinin
kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile yonetsel
icerikli karar maddelerine dahil olma seviyelerinin birbirlerinden anlamh bir sekilde
fark tasimasi ve ogretmenlerin ogretsel icerikli karar maddelerine yonetsel icerikli
karar maddelerinden daha fazla dahil olmalan, Aksay (2005)'m cahsmasi sonucunda
ortaya cikan bulgularla paralellik tasimaktadir,
Flannery, egitimden sorumlu olan kisilerin ilgileri ve yeterlilik sahibi olduklan
alanlar arasmda ust seviyede bir baglanti oldugunu one surmustur, Egitim
kurumlarmdaki ogretsel icerikli maddeler, sikhkla egitimcilerin yeterlilige sahip
olduklan bolumlerle alakah bulundugundan, egitirnden sorumlu olan kisilerin ogretsel
icerikli karar maddelerine daha fazla dahil olmalanna ve soz konusu maddelere
bulunan meraklannm artmasma neden olmaktadir (Aktaran: Ozdogru, 2012)
Yilmaz (2005) tarafmdan ogretmenlerin kurumlarmdaki durumlara dahil olma
seviyelerini ortaya cikarmak maksadiyla gerceklestirdigi cahsmanm bulgularmca,
ogretmenler ogretsel icerikli maddelere "Orta" seviyede dahil olurken, yonetsel
icerikli maddelere "Dtistik" seviyeye yakm "Orta" seviyede dahil olmuslardir.
Calismadan ortaya cikan bulgular ile soz konusu bulgularm birbirlerini destekler
nitelik tasidigi savunulabilir,
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4.2.4. Arasnrmanm Ddrdtinctl Alt Problemine Yonelik Bulgular ve Yorumlar
"Ilkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlanndaki karar konularma dahil
olma seviyeleri ve dahil olma isteklerinde; mesleki kidem, brans ve cinsiyet
degiskenleri acismdan anlamh farkhlik var rmdir?" biciminde dordtmcu alt problem

belirlenmistir,
4.2.4.1. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Karar Maddelerine Dahil Olma
Seviyelerinin Cinsiyetlerine Gore Degerlendirilmesi
Ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine gore kurumlanndaki karar maddelerine
dahil olma seviyeleri arasmda bulunan baglantiya yonelik olarak yapilan t-testi
bulgulan Tablo 17' de verilmistir,
Tablo 17. ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine gore kurumlarmdaki karar
maddelerine dahil olma seviyeleri arasmda bulunan farka ydnelik bagnnsiz
drneklem t-testi bulgulari
-

X

s

t

p

115
73

3,01
2,91

0,46
0,55

1,385

0,168

Kadm
Erkek

115
73

2,36
2,37

0,62
0,61

~0,120

0,904

Kadm
Erkek

115
73

2,60
2,57

0,52
0,55

0,393

0,695

zaman,

ilkokul

Karar Tilrleri
Kurumdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine kanhm durumlan

Cinsiyet
Kadm
Erkek

Kurumdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine katihm durumlan
Kurumdaki genel karar
maddelerine katihm durumlan

Tablo

17' deki

bulgular

N

incelendigi

ogretmenlerinin

kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile karar maddelerinin alt
boyutlan ve egitimci cinsiyetleri arasmda bulunan iliskiyi saptamak uzere yapilan test
neticesinde, ogretmenlerin genel karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile ogretsel
ve yonetsel icerikli karar maddesi boyutlarmda,

.05 onem seviyesinde istatistiki

acidan belirgin anlamh bir farkhlik (p> .05) bulunmamaktadir. Soz konusu bulgudan
yola cikarak, kadm ve erkek ogretmenlerin her ii9 boyuttaki karar maddelerine dahil
olma seviyelerinin birbirleriyle paralel ilerledigi savunulabilir.
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Tablo 17 irdelendigi zaman, ilkokul ogretmcnlcrinin kurumlanndaki •· • karar
maddelerine dahil olma seviyelerinin hem kadm hem de erkek ogretmenlerde
"Biraz"seviyesinde (Kadm: X =2,60, Erkek: X =2,57) oldugu gorulmektedir.
Calismadan ortaya cikan bulgular ile Ozcan (2010) tarafmdan ogretmenlerin
cinsiyetlerine gore kurumlanndaki karar maddelerine dahil olma seviyelerini ortaya
cikarmak uzere

gerceklestirdigi

cahsmasmdaki

bulgular birbirleriyle paralel

ilerlemektedir. Fakat, Koklu (2010) tarafindan gerceklestirilen calisma bulgulan,
ogretmenlerin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyelerinin kadm
ogretmenler lehine oldugu seklinde bir sonuca varrmstir. Bu bilgiler isrgmda, bu
cahsma ile Koklu (2010) tarafmdan gerceklestirilen cahsma bulgulan birbirlerini
desteklememektedir.
4.2.4.2. itkokul Ogretmenlerinin Kurumlanndaki Karar Maddelerine Dahil Olma
isteklerinin Cinsiyetlerine Gore Degerlendirilmesi
Ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine gore kurumlarmdaki karar maddelerine
dahil olma istekleri arasmda bulunan baglantiya yonelik olarak yapilan t-testi bulgulan
Tablo 18'de verilmistir.
Tablo 18. ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine gore kurumlarmdaki karar
maddelerme dahil olma istekleri arasmda bulunan farka yonelik bagimsiz
orneklem t-testi bulgularr
Karar Tiirleri

Cinsiyet

X

s

t

p

3,87
3,83

0,23
0,29

1,119

0,265

Kurumdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine katihm istekleri

Kadm
Erkek

N
115
73

Kurumdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine katihm istekleri

Kadm
Erkek

115
73

3,61
3,66

0,54
0,49

-0,665

0,507

Kurumdaki genel karar maddelerine
katihm istekleri

Kadm
Erkek

115
73

3,71
3,72

0,40
0,40

-0,287

0,775

Tablo

18 'deki

bulgular

incelendigi

zaman,

ilkokul

,

ogretmenlerinin

kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma istekleri ile karar turleri ve ogrctmen
cinsiyeti arasmda bulunan iliskiyi saptamak amaciyla yapilan test neticesinde,
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kurumdaki genel karar maddelerine dahil olma istekleri ile karar turleri arasmda

.05

onem seviyesinde istatistiki acidan anlamh bir farkhhk (p> .05) bulunmamaktadir.
Tabla 18 irdelendigi

zaman, ilkokul ogretmenlerinin

kurumlanndaki

maddelerine dahil olma isteklerinin hem kadm hem de erkek ogretmenlerde

karar

"Cok"

seviyesinde (Kadm: X =3,71, Erkek: X =3,72) oldugu gorulmektedir.
Soz konusu bulgular harmanlandigi zaman, hem kadm hem de erkek ilkokul
ogretmenlerinin

uc farkh karar turune de dahil alma isteklerinin birbirleriyle uyum

gosterdigi savunulabilir.
Bu cahsma sonuclan ile Koklu (2010) tarafmdan gerceklestirilen
Ozcan (2010) tarafmdan

ogretmenlerin

maddelerine

isteklerini

dahil

alma

cinsiyetlerine

saptamak

gore kurumlarmdaki

amaciyla

sonuclannm birbirleriyle paralellik tasidigi soylenebilir.

cahsma ile

gerceklestirdigi

karar
cahsma

Sonuc olarak, hem kadm hem

de erkek ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki tum karar maddelerine aktif katihm
gosterme istegi tasidiklan savunulabilir.

4.2.4.3. ilkokul Ogretmenlerinin Branslanna Gore Kurumlartndaki Karar Turlerine
Dahil Olma Seviyelerinin Degerlendirilmesi
Ilkokul ogretmenlerinin branslan ile kurumlarmdaki karar turlerine dahil olma
seviyeleri arasmda bulunan baglantiya yonelik olarak yapilan t-testi bulgulan Tabla
19 'da verilmistir,

Tablo 19. ilkokul ogretmenlerinin branslarma gore kurumlarmdaki karar
tiirlerine dahil olma seviyeleri arasmda bulunan farka yonelik bagnnsiz
drneklem t-testi bulgulari
Karar Tiirleri
Kurumdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine katilim durumlan
Kurumdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine katilrrn durumlan
Kurumdaki genel karar
maddelerine katihm durumlan

Brans

so
BO

so
BO

so
BO

N

X

s

118
70

2,96
2,99

0,48
0,54

-0,305

0,761

118
70

2,35
2,40

0,59
0,65

-0,534

0,594

118
70

2,57
2,61

0,51
0,57

-0,495

0,621

t

p
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Tablo

19'daki

bulgular

incelendigi

zaman,

ilkokul

ogretmenlerinin

kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile karar. turleri • · ve
ogretmenlerin branslan arasmda bulunan baglantiyi saptamak amaciyla yaprlan test
neticesinde, kurumdaki gene! karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile karar turleri
arasmda

.05 onem seviyesinde istatistiki acidan anlamh bir farkhhk (p> .05)

bulunmamaktadir.
Tablo 19 irdelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar
maddelerine dahil olma seviyelerinin hem smif hem de brans ogretmenlerinde
-

-

"Biraz" seviyesinde (Kadm: X =2,57, Erkek: X =2,61) oldugu gorulmektedir.
Soz konusu bulgular harmanlandigi zaman, hem simf hem de brans ilkokul
ogretmenlerinin iic; farkli karar turune de dahil olma seviyesinin birbirleriyle uyum
gosterdigi savunulabilir. Bu bilgiler isigmda, bu cahsma sonuclan ile Koklu (2010)
tarafmdan gerceklestirilen cahsma sonuclannm birbirleriyle paralellik tasidigi
soylenebilir.
4.2.4.4. ilkokul Ogretmenlerinin Branslartna Gore Kurumlartndaki Karar Turlerine
DahilOlma Isteklerinin Degerlendirilmesi
Ilkokul ogretmenlerinin branslan ile · kurumlarmdaki karar tiirlerine dahil olma
istekleri arasmda bulunan baglantiya yonelik olarak yapilan t-testi bulgulan Tablo
20'de verilmistir,
Tablo 20. ilkokul ogretmenlerinin branslarma gore kurumlarmdaki karar
tiirlerine dahil olma istekleri arasmda bulunan farka yonelik bagunsiz orueklem
t-testi bulgulari
Karar Tiirleri
Kurumdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine katihm istekleri
Kurumdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine katihm istekleri
Kurumdaki genel karar
maddelerine katihm istekleri

Brans

so
BO

so
BO

so
BO

N

X

s

t

p

118
70

3,88
3,82

0,48
0,54

1,692

0,092

118
70

3,66
3,57

0,59
0,65

1,175

0,242

118
70

3,74
3,66

0,51
0,57

1,363

0,175
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Tablo
kurumlardaki

20'deki

bulgular

karar maddelerine

bransi arasmda

bulunan

incelendigi

zaman,

ilkokul

ogretmenlerinin

dahil olma istekleri ile karar turleri ve ogretmen

baglantryi

saptamak

amaciyla

yapilan test neticesinde,

kurumdaki genel karar maddelerine dahil olma istekleri ile karar turleri arasmda

.05

onem seviyesinde istatistiki acidan anlamh bir farkhhk (p> .05) bulunmamaktadir.
Tablo 20 incelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin

kurumlarmdaki

maddelerine dahil olma isteklerinin hem simf hem de brans ogretmenlerinde

karar

"Cok"

-

-

seviyesinde (Kadm: X =3,74, Erkek: X =3,66) oldugu gorulmektedir.
Soz konusu bulgular irdelendigi

zaman, hem brans hem de simf ilkokul

ogretrnenlerinin u9 farkh karar turune de dahil olma isteklerinin birbirleriyle uyum
gosterdigi savunulabilir.

4.2.4.5. ilkokul Ogretmenlerinin Ktdemlerine Gore Kurumlanndaki
Turlerine Dahil Olma Seviyelerinin Degerlendlrilmesi

Karar

Ilkokul ogretmenlerinin kidemleri ile kurumlarmdaki karar turlerine dahil olma
seviyeleri arasmda bulunan baglantiya yonelik olarak yapilan tek yonlu varyans analizi
bulgulan Tablo 21 'de verilmistir.

Tablo 21. ilkokul ogretmenlerinin kidemlerine gore knrumlarmdaki karar
turlerine dahil olma seviyeleri arasmda bulunan farka ydnelik ANOV A bulgulari
Karar Turleri

Gruplar

N

Kurumdaki
ogretsel icerikli karar
maddelerine
kanhm durumlan

1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
20 y1l +

12
14
21
37
104

Toplam

188

1-5 yil
6'."10 yil
11-15 yil
16-20 yil
20 yil +

12
14
21
37
104

Top lam

188

1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
20 yil +

12
14
21
37
104

Toplam

188

Kurumdaki
yonetsel icerikli karar
maddelerine katihm
durumlan

Kurumdaki genel
karar maddelerine
katihm durumlan

X

s

f

p

2,88
3;11
3,06
3,05
2,91
2,97
2,14
2,55
2,48
2,36
2,34
2,36
2,50
2,76
2,69
2,62
2,55
2,59

0,69
0,63
0,55
0,47
0,45

1,083

0,366

0,922

0,452

1,006

0,406

0,50
0,66
0,81
0,80
0,62
0,53

0,61
0,60
0,71
0,68
0,52
0,46
0,53
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Tab lo

21 'deki

bulgular

incelendigi

zaman,

ilkokul

ogretmenlerinin

kurumlardaki karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile karar turleri ve ogretmenlerin
kidemleri arasmda bulunan baglantiyi saptamak amaciyla yapilan test neticesinde,
kurumdaki genel karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile karar turleri arasmda .05
onem seviyesinde istatistiki acidan anlamh bir farkhlik (p> .05) bulunmamaktadir.
Tablo 21 irdelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin
maddelerine

dahil olma seviyelerinin

kurumlarmdaki

tum kidem seviyelerindeki

karar

ogretmenlerde

''Biraz'' seviyesinde bulundugu anlasrlmaktadir.
Soz konusu bulgular harmanlandigi zaman, tum kidem seviyelerindeki ilkokul
ogretmenlerinin

-U9 farkh karar turune de dahil olma seviyesinin birbirleriyle uyum

gosterdigi savunulabilir. Bu bilgiler isigmda, bu cahsma sonuclan ile Koklu (2010)
tarafmdan

gerceklestirilen

cahsma

sonuclanmn

birbirleriyle

paralellik

tasidigi

savunulabilir.

4.2.4.6. ilkokul Ogretmenlerinin Kidemlerine Gore Kurumlartndaki Karar
TilrlerineDahil Olma Isteklerinin Degerlendlrilmesi
Ilkokul ogretmenlerinin kidemleri ile kurumlanndaki karar turlerine dahil olma
istekleri arasmda bulunan baglantiya yonelik olarak yapilan tek yonlu varyans analizi
bulgulan Tablo 22'de verilmistir.

Tablo 22. ilkokul ogretmenlerinin kidemlerine gore kurumlarmdaki karar
tiirlerine dahil olma istekleri arasmda bulunan farka ydnelik ANOV A bulgularr
Karar Tiirleri

Gruplar

N

Kurumdaki ogretsel
karar maddelerine
katihm istekleri

1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
20 yil +

12
14
21
37
104

Toplam

188

1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
20 yil +

12
14
21
37
104

Toplam

188

Kurumdaki yonetsel
karar maddelerine
katilim istekleri

-

X

3,68
3,83
3,85
3,89
3,87
3,86
3,33
3,58
3,52
3,73
3,66
3,63

s
0,43
0,23
0,33
0,17
0,23

f

p

1,827

0,125

1,718

0,148

0,25
0,54
0,44
0,71
0,42
0,51

0,52

89
1-5 yil
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
20 yil +

Kurumdaki genel
karar maddelerine
kanhm istekleri

12
14
21
37
104
188.

Toplam

Tabla

22' deki

bulgular

3,46
3,67
3,64
3,79
3,74

3,71

incelendigi

zaman,

0,44
0,30
0,55
0,31
0,39
0,40

1,910

ilkokul

0,111

ogretmenlertnjn

kurumlardaki karar maddelerine dahil olma istekleri ile karar turleri ve ogretmenlerin
kidemleri arasmda bulunan baglantiyi saptamak amaciyla yapilan test neticesinde,
kurumdaki genel karar maddelerine dahil olma istekleri ile karar turleri arasmda

.05

onem seviyesinde istatistiki acidan anlamh bir farkhhk (p> .05) bulunmamaktadir.
Tablo 22 irdelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin
maddelerine dahil olma isteklerinin tum kidem seviyelerindeki

kurumlarmdaki

karar

ogretmenlerde "Cok"

seviyesinde bulundugu anlasilmaktadir,
Soz konusu bulgular harmanlandigi zaman, tum kidem seviyelerindeki ilkokul
ogretmenlerinin

uc

farkli karar turune de dahil olma isteklerinin birbirleriyle uyum

gosterdigi savunulabilir. Bu bilgiler tsigmda, bu cahsma sonuclan ile Koklu (2010)
tarafmdan

gerceklestirilen cahsma sonuclannm

birbirleriyle

paralellik

tasidig;

savunulabilir.

4.2.5. Arasnrmanm Besinci Alt Problemine Ybnelik Bulgular ve Yorumlar
'' ilkokullarda cahsan o gretmenlerin;
(a)

i~ motivasyonlan

(b) i~ motivasyonlan

ne duzeydedir?
ile diploma sahibi olduklan son yiiksek ogretim kurumu ve

cinsiyet degiskenleri arasmda anlamh farklihk var midir?"
biciminde besinci alt problem belirlenmistir,

4.2.5.1. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartnda Sahip Olduklan Motivasyona
Ybnelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinln

kurumlarmda

bulgular Tablo 23 'te yer almaktadir,

sahip olduklan

motivasyona

yonelik
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Table 23. ilkokul ogretmenlerinin motivasyon seviyelerine yonelikbulgular
Motivasyon Alt Boyutlari
Ekonomik Motivasyon
Psiko-Sosyal Motivasyon
Orgutsel-Yonetsel Motivasyon
Genel Motivasyon Duzeyleri

N
188
188
188
188

X

s

3,49
4,19
3,37
3,69

0,65
0,65
0,60
0,56

Gorii~ Diiz~yi
Oldukca
Oldukca
Az
Oldukca

Tablo 23 'teki bulgular incelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin sahip
olduklan motivasyon seviyelerinin orgutsel-yonetsel icerikli motivasyon boyutu
haricinde "Oldukca"

seviyesinde oldugu gorulmektedir. Sadece orgutsel-yonetsel

icerikli motivasyon boyutunda ilkokul ogretmenlerinin '' Az'' seviyede motivasyon
sahibi olduklan ortaya cikmaktadir, Soz konusu bulgular irdelendigi zaman, ilkokul
ogretmenlerinin "Oldukca"

seviyesinde genel bir motivasyona sahip olduklan

savunulabilir.
Kucuk

(2008)

tarafindan

gerceklestirilen

calisma

bulgulanna

gore,

ogretmenlerin orgutsel-yonetsel ve ekonomik icerikli motivasyon konulanna karsi
motive olma seviyeleri "Az" seviyede cikarak, bu cahsma ile farkh bulgulara
ulasilrmstir

biciminde savunulabilir. Ancak; hem Kucuk (2008)'iin hem de bu

arastirmanm bulgularmca, psiko-sosyal icerikli motivasyon alt boyutuna yonelik
olarak ogretmenlerin motivasyon seviyeleri "Oldukca" seviyesinde cikarak her iki
cahsma bu noktada paralellik gostermistir biciminde savunulabilir.
4.2.5.2. ilkokul Ogretmenlerinin Cinsiyetleri ve Sahip Olduklart Motivasyona
Yonelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine ve sahip olduklan motivasyonlanna
yonelik bulgular Tablo 24'te verilmektedir.
Tablo 24. ilkokul ogretmenlerinin cinsiyetlerine ve motivasyon seviyelerine
yijnelik test bulgulari
X

s

Ekonomik Motivasyon (Kadm)
Ekonomik Motivasyon (Erkek)

3,49
3,56

0,67
0,61

-1,129

0,260

Psiko-Sosyal Motivasyon (Kadm)
Psiko-Sosyal Motivasyon (Erkek)

4,19
4,20

0,65
0,63

-0,135

··0,893

Motivasyon Alt Boyutlari

t

p

91

Orgutsel-Yonetsel Motivasyon (Kadm)
Orgutsel-Yonetsel Motivasyon (Erkek)

0,60
0,61

0,277

0,782

Tablo 24'teki bulgular incelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin her ii<; alt
boyutta motive olma seviyeleri ile cinsiyetleri arasmda herhangi bir benzerligin ortaya
cikmadigi scylenebilir. Edinilen bulgular neticesinde, kadm ve erkek ogretmenlerin
motive olma seviyelerinin birbirleriyle 90k yakm oldugu da savunulabilir.
Elde edilen bulgularca, ekonomik ve psiko-sosyal icerikli motivasyon
boyutlarmda hem kadm hem de erkek ogretmertlerin motive olma seviyelerinin
"Oldukca", orgutsel-yonetsel icerikli motivasyon boyutlannda ise hem kadm hem de
erkek ogretmenlerin motive olma seviyelerinin "Az" oldugu gorulmektedir. Bu
noktada, egitim kurumlarmda yonetsel ve orgutsel anlamda bosluklann oldugundan
bahsedilebilir.
4.2.5.3. ilkokul Ogretmenlerinin Diploma Aldtklan Son Yilksek Ogretim Kurumu
ve Sahip Olduklan Motivasyona Ybnelik Bulgular ve Yorumlar

Ilkokul ogretmenlerinin diploma aldiklan son yuksek ogretim kurumu ve sahip
olduklan motivasyona yonelik bulgular Tablo 25'te verilmektedir.
Tablo 25. ilkokul ogretmenlerinin diploma aldiklarr son yiiksek ogretim kurumu
ve motivasyen seviyelerine yonelik anova sonuclari
Motivasyon Alt Boyutlari.

s

Ekonomik M. (Atatiirk.OgrytITienAkademisi)
Ekonomik M. (Egitim Fakultesi)
Ekonomik M. (Yuksek Lisans-Doktora)
Ekonomik M. (Diger)

N
122
16
37
13

X
3,50
3,31
3,51
3,63

0,56
0,74
0,82
0,76 0,626 0,599

Psiko-Sosyal M. (Ata. Ogretmen Akademisi)
Psiko-Sosyal M. (Egitim Fakiiltesi)
Psiko-Sosyal M. (Yuksek Lisans-Doktora)
Psiko-Sosyal M. (Diger)

122
16
37
13

4,21
3,97
4,20
4,29

0,61
0,63
0,74
0,77 0,768 0,513

Orgutsel-Yonetsel M. (Ogretmen Akademisi)
Orgutsel- Yonetsel M. (Egitim Fakultesi)
Orgutsel- Yonetsel M. (Yuksek Lisans-Dokt.)
Orgtitsel-Yonetsel M. (Diger)

122
16
37
13

3,36
3,21
3,46
3,38

0,53
0,53
0,83
0,56 0,655 0,581

f

p

92

Tablo 25 'teki bulgular incelendigi zaman, ilkokul ogretmenlerinin her u.9 alt
boyutta motive olma seviyeleri ile .diploma aldiklan son yuksek ogretim kurumu
arasmda herhangi bir benzerligin ortaya cikmadigi · soylenebilir.
Edinilen bulgular neticesinde, egitim fakultesi mezunu olan ogretmenlerin
ekonomik icerikli motivasyonunun "Az" seviyede oldugu gorulmektedir. Aym
zamanda, tum okullardan rnezun olan ogretmenlerin orgutsel-yonetsel icerikli
motivasyon seviyelerinin de'' Az'' oldugu ortaya ciknustir. Elde edilen bulgulardan
yola cikarak, diger tum alt boyutlarda ogretmenlerin motive olma seviyelerinin
"Oldukca" oldugu soylenebilmektedir. Bu calisma ile Kucuk (2008) tarafmdan
gerceklestirilen cahsma bulgulannca, ogretmenlerin motive olma seviyeleri ile
diploma aldiklan son yuksek ogretim kurumu arasinda bir iliskinin bulunmadigi
sonucundan yola cikarak, her iki cahsmanm da birbirlerini destekledigi savunulabilir.
4.2.6. Arasnrmanm Altmci Alt Problemine Ydnelik Bulgular ve Y orumlar
'' llkokullarda cahsan ogretmenlerin kurumlanndaki;
(a) Karar konulanna dahil olma seviyeleri ile kurumdaki motivasyonlan arasmda
anlamh bir farkhhk.var midir?
(b) Yonetsel ve ogretsel icerikli karar konulanna dahil olma .seviyeleri ile
kurumdaki motivasyonlan arasmda anlamli bir farkhhk var midir?"
biciminde altmci alt problem belirlenmistir,
4.2.6.1. ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlartndaki Karar Maddelerine Dahil Olma
Seviyelerine ve Sahip Olduklarz Motivasyona Yiinelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlanndaki

karar maddelerine dahil olma

seviyelerine ve sahip olduklan. motivasyonlanna yonelik bulgular Tablo 26' da
verilmektedir.
Tablo 26. ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil
olma seviyelerine ve motivasyon seviyelerine yonelfk basit korelasyon analizi
bulgularr

Genel Motivasyon Durumlan

r
p

Genel Karara Katihm
(Ogretsel - Yonetsel)
,680(**)
,000*
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Tablo

26' daki

bulgular

incelendigi

zaman,

ilkokul

ogn:it111¢lll¢rinin

kurumlanndaki karar maddelerime dahil olma seviyeleri ile genel: anlamda 111otiye
olabilme seviyeleri arasmda anlamh bir baglanti bulunmaktadir, Sez konusu. bu
baglantmm seviyesi de %68'dir. Bu noktadan yola cikarak, ilkokul ogretmenlerinin
kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile genel motivasyon
seviyeleri arasmda list seviyede, olumlu ve pozitif bir baglanti bulundugunu soylemek
yanhs olmayacaktir,
Cahsmadan edinilen bulgularca, ilkokul ogretmenlerinin sahip olduklan
motivasyon seviyelerinin yukselmesinin, cahstiklan kurumlardaki karar maddelerine
dahil olmalan ile . dogrudan ilgili oldugu scylenebilmektedir. Aym zamanda,
Sabuncuoglu ve Tuz (2009) 'un de dedigi gibi, bir orgut icerisinde yer alan isgorenlerin
orgttt icerisindeki karar maddelerine dahil olma seviyeleri hangi olcude artmhrsa,
isgorenlerin sahip olduk:lan motivasyon seviyesi de o olcude artacaktir. Cunku, bu
sayede isgorenler kendilerini daha ise yarar hissedecekler ve cahstiklan orgute
kendilerinden daha fazlasmi katarak cahsacaklardir.
4.2.6.2. Ilkokul Ogretmenlerinin Kurumlanndaki Yiinetsel ve Ogretsel Icerikli
Karar Maddelerine Dahil Olma Seviyelerine ve Sahip Olduklan Motivasyona
Ybnelik Bulgular ve Yorumlar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlanndaki yonetsel ve ogretsel icerikli karar
maddelerine dahil olma seviyelerine ve sahip olduklan motivasyonlarma yonelik
bulgular Tablo 27'de verilmektedir.
Tablo 27. Ilkokul ogretmenlerinin motivasyon alt boyutlari ile kurumlarmdaki
karar tiirlerine dahil olma seviyelerine yonelik basit korelasyon analizi bulgulari
Ogretsel
Kararlar
,799(**)
000*

Yo nets el
Kararlar
,290(**)
~000*

p

,275(**)
,000*

,381(**)
,000*

r
p

,085(**)
,000*

,206(**)
,000*

Motivasyon Alt Boyutlari
Ekonomik Motivasyon

Psiko-Sosyal Motivasyon

Orgutsel-Yonetsel Motivasyon

r

p
r

'
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Tablo

27'deki

bulgular

incelendigi

zaman,

ilkokul

ogretmenlerinln

kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile gene!
anlamda motive olabilme seviyeleri arasmda anlamli bir baglanti bulunmaktadir. Bu
noktadan yola cikarak, ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar
maddelerine dahil olma seviyeleri ile genel motivasyon seviyeleri arasmda normal
seviyede, olumlu ve pozitif bir baglanti bulundugunu soylemek yanlis olmayacaknr.
Aym zamanda, ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine dahil olma seviyeleri ile gene! motivasyon seviyeleri arasmda normal
seviyede, olumlu ve pozitif bir baglanti bulundugunu soylemek

de yanhs

olmayacaknr.
Cahsmadan ortaya cikan bulgularca, ilkokul ogretm~nlerinin kurumlarmdaki
karar maddelerine dahil olmalarmm ii9 turdeki motivasyon alt boyutuna da olumlu
katki yapacagi soylenebilmektedir.
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BOLUMV
SONU(:LAR VE ONERiLER

5.1.Sonu~lar
Cahsma kapsammda, 2015-2016 egitim ogretim yih, KKTC Lefkosa Bolgesi
Devlet Ilkokullannda
kurumlarmdaki

gorev yapan smif ogretmenlerinin

karar konularma

ve brans ogretmenlerinin

dahil olma seviyeleri ve dahil olma istekleri ile

kurum icinde sahip olduklan motivasyon seviyeleri kiyaslanrmstir. Bu baslik altmda
oncelikle ilkokul ogretmenlerinin
sonrasmda

da arastirmaya

kisisel ozelliklerine yonelik sonuclar yer almakta,

ait her bir alt probleme

yonelik

olan sonuclar

yer

almaktadir,

5.1.1.0gretmenlerin Kisisel Ozelliklerine Ydnelik Sonuelar
Arastirmaya dahil olan ilkokul ogretmenlerinin

%61,2'si kadm, %38,8'i ise

erkektir. ilkokullarda cahsan ogretmenlerin, %6,4'iiniin "1-5 yil", %7,4'iinun "6-10

yil", %11,2'sinin

"11-15 yil", %19,7'sinin

"16-20 yil" ve %55,3'iinun

ise "20

yildan fazla'' gorev yaptiklan ortaya cikmistir. Aym zamanda, ilkokul ogretmenlerinin
%62,8'inin

s1111f ogrctmeni,

%37,2'sinin

ise brans ogretmeni oldugu bilgisi elde

edilmistir, Bunlarm yarn sira, ilkokullarda cahsan .ogretmenlerin %64,9'unun Ataturk
Ogretmen Akademisi,

%8,5'inin

egitim fakiiltesi, %19,7'sinin

yuksek lisans veya

doktora, %6,9'unun ise diger fakiiltelerden mezun oldugu ortaya ciknustir.

5.1.2.Ara~tirmanm Birinci.Alt Problemine Ydnelik Sonuelar
llkokul ogretmenlerinin

"Biraz" ( X =2,59) duzeyinde kurumlarmdaki

karar

( X =3,71) duzeyinde kurumlarmdaki

karar

maddelerine dahil olduklan ve "Cok"
maddelerine

dahil olma istegi tasidiklan

ilkokul ogretmcnlerinin

kurumlarmdaki

sonucuna vanlmistir.

S0nu9 olaraktan,

karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile

dahil olma istekleri arasmda istatistiki acidan .05 seviyesinde bulunan anlamh bir fark
meydana

gelmistir.

Bu sonuc dogrultusunda,

ilkokul ogretmenlerinin

cahsnklan
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okullardak:i karar maddelerine mevcut dahil olma seviyelerinden daha ust seviyede
dahil olma dusuncesini tasidiklan anlasilmaktadir.
Koklu

(2010)

tarafmdan

ortaokul

ve

lise

ogretmenlerine

yonelik

gerceklestirilen cahsrnada, egitimcilerin karar konulara "Cok Az" ve "Biraz"
duzeyde dahil olduklan sonucu ile bu cahsmaya kanlan egitimcilerin kurumlanndaki

karar konularma "Biraz" duzeyde dahil olduklan sonucu yak:mhk tasirnaktadir.
Ortaya cikan sonuca gore, egitim kurumlarmda cogu zaman dahil olunma temelli
yonetim prensibinin istenilen duzeyde icsellestirilemedigi,

ilkokul egitimcilerinin.tam

olarak: karar konularma dahil olmalannm yetersiz kaldrgi ve surec sonunda da
konulara dahil olma ile alakah olarak kayda deger bir ilerleme gozlenmedigi
savunulabilir.
Soz konusu cahsma ile edinilen, ilkokul egitimcilerinin kurumlarmdak:i karar

konularma "Cok" duzeyde dahil olrna istegi tasidiklan sonucu ile Gurkan (2006)
tarafmdan ve Ozcan (2010) tarafmdan gerceklestirilen
birbirleriyle

benzerlik

tasnnaktadir.

Bu

sonuclar,

cahsmalann

ilerleyen

surecte

sonuclan
ilkokul

ogretmenlerinin kurumlarmdak:i karar konularma dahil olrna istekliliklerinde bir
dusukluk durumunun soz konusu olmadigi ve hala egitim kurumlanndaki karar
konularma ust duzeyde dahil olma istegi tasrdiklan biciminde aciklanabilir.
5.1.3 Arasnrmamn Ikinei Alt Problemine Ydnelik Sonuelar
Ilkokul ogretmenlermm "Biraz" ( X =2,97) duzeyinde kurumlanndaki ogretsel

icerikli karar maddelerine · dahil olduklan ve
kurumlanndaki ogretsel icerikli karar maddelerine

"Cok" ( X =3,86) dilzeyi11de
dahil olma istegi ta~1d1klai·1111

sonucuna ulasrlmistir. Som.19 olarak:tan,ogrctmenlerin kurumlanndaki ogretsel i9erilcli
karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile dahil olma istekleri arasmda istati.stiki
acidan .05 seviyesinde bulunan anlamh bir fark meydana gelmistir. Bu s9n.u9
dogrultusunda, ilkokul ogretmenlerinm calisnklan okullardaki ogretsel ic;erikli.karar
maddelerine mevcut dahil olma seviyelerinden daha ust seviyede dahi! olma
dtistmcesini tasidiklan anlasilmaktadir.

Aksay

(2005)

tarafmdan

gerceklestirilen · calismada,

ogtetmenledn

kurumlarmdak:i ogretimsel karar rnaddelerine "Genellikle" seviyesinde dahil

97

olduklan neticesi ortaya 91km1~ ve calismadan edinilen neticelerle aym yonde
ilerlemedigi anlasilmaktadir,
Koklu

(2010)

tarafmdan

gerceklestirilen

kurumlarmdaki ogretsel karar maddelerine

"Cok"

calrsmada

da

ogretmenler

seviyesinde dahil olmak

gayesindedirler. Bu bakimdan Koklu (2010) tarafmdan yapilan cahsma sonuclan ile
bu cahsmadan ortaya cikan sonuclar birbirlerini destekler niteliktedir.
Ilkokul ogretmenlerinin "Cok Az" ( X =2,36) duzeyinde kurumlarmdaki
yonetsel icerikli karar maddelerine dahil olduklan ve "Cok" ( X =3,63) duzeyinde
kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine dahil alma istegi tasidiklanm
sonucuna ulasilrmstir. Sonuc olaraktan, ogretmenlerin kurumlarmdaki yonetsel icerikli
karar maddelerine dahil alma seviyeleri ile dahil alma istekleri arasmda istatistiki
acidan .05 seviyesinde bulunan anlamh bir fark meydana gelmistir. Bu sonuc
dogrultusunda, ilkokul ogretmenlerinin cahstiklan okullardaki yonetsel icerikli karar
maddelerine mevcut dahil alma seviyelerinden daha ust seviyede dahil alma
dusuncesini tasidiklan anlasilmaktadir.
Aksay (2005) tarafmdan gerceklestirilen cahsmaya gore, ogretmenlerin
kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine "Cok Az" seviyesinde dahil
olduklan bilgisi elde edilmis ve cahsmadan ortaya cikan sonuclarla paralel ilerledigi
gorulmustur.
Elde edilen sonuclar ile Koklu (2010) tarafmdan yapilan cahsma sonuclanna
gore; ogretmenlerin en cok da.h.il alma istegi tasidiklan yonetsel icerikli maddelerden
''Haftahk ders cizelgelerinin (programlannm) hazirlanmasi" maddesi, ogretmenlerin
"Cok" seviyede dahil almajstegLta~1malan bakimmdan benzerlik tasimaktadir. Bu
noktadan hareketle, yonetsel i9erikli karar maddelerine dahil alma istegi tasimalan
bakimmdan, ogretmenlerin dahil alma isteklerinde ge9en sure zarfmda hicbir
eksilmenin gerceklesmedigi ve egitim kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar
maddelerine eskiden oldugu gibi gunumuzde de "Cok" seviyesinde dahil alma istegi
tasidiklan savunulabilmektedir.

98

5.1.4.Ara~tirmamn Ut;iincii Alt Problemine Yonelik Sonuclar
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine
"Biraz" ( X =2,97) seviyesinde dahil olduklan ve kurumlarmdaki yonetsel icerikli
karar maddelerine ise "Cok Az" ( X =2,36) seviyesinde dahil olduklan sonucuna
ulasilrmsnr, Bu sonuclar dogrultusunda, ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki
ogretsel icerikli karar maddelerine yonetsel icerikli karar maddelerinden daha cok
dahil olduklan anlasilmaktadir.
Calisma sonucunda elde edilen sonuclara gore, ilkokul ogretmenlerinin
kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile yonetsel
icerikli karar maddelerine dahil olma seviyelerinin birbirlerinden anlamh bir sekilde
fark tasimasr ve ogretmenlerin ogretsel icerikli karar maddelerine yonetsel icerikli
karar maddelerinden daha fazla dahil olmalan, Aksay (2005)'m cahsmasi sonucunda
ortaya cikan sonuclarla paralellik tasimaktadir.
Yilmaz (2005) tarafmdan ogretmenlerin kurumlarmdaki durumlara dahil olma
seviyelerini ortaya cikarmak maksadiyla gerceklestirdigi cahsmamn sonuclannca,
ogretmenler ogretsel icerikli maddelere "Orta" seviyede dahil olurken, yonetsel
icerikli maddelere "Dusuk" seviyeye yakm "Orta" seviyede dahil olmuslardir.
Cahsmadan ortaya cikan sonuclar ile soz konusu sonuclann birbirlerini destekler
nitelik tasidigi savunulabilir.
5.1.5.Ara~tirmanm Ddrdtlncu Alt Problemine Ydnelik Sonuclar
Ilkokul ogretmenlefinin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma
seviyeleri ile karar turleri ve ogretmen cinsiyetleri arasmda, .05 onem seviyesinde
istatistiki acidan belirgin anlamh bir fark bulunmamaktadir. Ilkokul ogretmenlerinin
kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyelerinin hem kadm hem de erkek
ogretmenlerde "Biraz"seviyesinde

(Kadm: X =2,60, Erkek: X =2,57) oldugu

sonucuna ulasilmistir. Kadm ve erkek ogretmenlerin her uc boyuttaki karar
maddelerine dahil olma seviyelerinin birbirleriyle paralel ilerledigi savunulabilir.
Cahsmadan ortaya cikan sonuclar ile Ozcan (2010) tarafmdan ogretmenlerin
cinsiyetlerine gore kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyelerini ortaya
cikarmak uzere

gerceklestirdigi cahsmasmdaki

sonuclar birbirleriyle paralel
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ilerlemektedir. Fakat, Koklu (2010) tarafindan gerceklestirilen yah§rna sonuyhtt1,
ogretrnenlerin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma • seviyelednin. ).<a.dm
ogretmenler lehine oldugu seklinde bir sonuca varrmstir. Bu bilgiler.I§tgmda,(bu
cahsma ile Koklu (2010) tarafmdan gerceklestirilen cahsma sonuylarr.birbirlerini
desteklememektedir.
Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma istekleri

ile karar turleri ve ogretmen cinsiyeti arasmda, .05 onem seviyesinde istatistiki acidan
anlamh bir fark bulunrnamaktadir, Ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar
maddelerine dahil olma isteklerinin hem kadm hem de erkek ogretmcnlerde "Cok"
-

-

seviyesinde (Kadm: X =3,71, Erkek: X =3,72) oldugu sonucuna ulasilmrstir. Hem
kadm hem de erkek ilkokul ogretmenlerinin Uy farkh karar turune de dahil olma
isteklerinin birbirleriyle uyum gosterdigi savunulabilir,
Bu cahsma sonuclan ile Koklu (2010) tarafmdan gerceklestirilen cahsma ve
Ozcan (2010) tarafmdan ogretmenlerin cinsiyetlerine gore kurumlarmdaki karar
maddelerine dahil olma isteklerini saptamak amaciyla gerceklestirdigi cahsma
sonuclanmn birbirleriyle paralellik tasrdrg; seylenebilir. Sonne olarak, hem kadm hem
de erkek ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki tum karar maddelerine aktif kanhm
gosterme istegini tasidiklan savunulabilir.
Ilkokul

ogretmenlerinin kurumlarmdaki karar maddelerine dahil .olma

seviyeleri ile karar turleri ve ogretmenlerin branslan arasmda, .05 onem seviyesinde
istatistiki acidan anlamh bir farkhhk bulunmamaktadir. Ilkokul ogretmenlertnin
kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyelerinin hem simf hem de br'1.Il§
--

-

ogretmenlerinde "Biraz" seviyesinde (Kadm: X =2,57, Erkek: X =2,61)
sonucuna ulastlmrsnr. Hem snuf hem de brans ilkokul ogretmenlerinin Uy
turune de dahil olma seviyesinin birbirleriyle uyum gosterdigi .savunulabilir,
Soz konusu sonuclar harmanlandigi zaman, hem smif hem de· bran§ . ilk:pkul
ogretmenlerinin Uy farkli karar turune de dahil olma seviyesinin birbirleriyle.uyum
gosterdigi savunulabilir. Bu bilgiler isigmda, bu cahsma sonuclan .ile K:.pklii (2010)
tarafmdan gerceklestirilen cahsma sonuclannm birbirleriyle . pa.rajellik. · ta~1d1g1
soylenebilir.
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llkokul ogretmenlerinin kurumlanndaki
ile karar tiirleri ve ogretmen bransi arasmda,
anlamli bir fark bulunmamaktadir.

karar

,uu.uu....,,..,.,rn.,

.05 onem

IIkokul ogretmenlerinin

maddelerine dahil olma isteklerinin hem suuf hem de brans
seviyesinde (Kadm: X =3,74, Erkek: X =3,66) oldugu sonucuna
brans hem de smif ilkokul ogretmenlerinin

ti<; farkh karar turune de

isteklerinin birbirleriyle uyum gosterdigi savunulabilir.
ilkokul

ogretmenlerinin

kurumlanndaki

karar

maddelerine

seviyeleri ile karar turleri ve ogretmenlerin kidemleri arasmda,
istatistiki

acidan anlamh

bir farkhhk

bulunmamaktadir.

.05 onem

Ilkokul

kurumlarmdaki karar maddelerine dahil olma seviyelerinin tum kidem
ogretmenlerde

"Biraz"

seviyelerindeki

ilkokul

seviyesinde bulundugu
ogretmenlerinin

sonucuna ulasilrmstir.

i.i<; farkh

karar

turune

Tum kidem

de dahil olma

seviyesinin birbirleriyle uyum gosterdigi savunulabilir.
llkokul ogretmenlerinin

kurumlanndaki karar maddelerine dahil olma istekleri

ile karar tiirleri ve ogretmenlerin kidemleri arasmda
acidan anlamli bir farklihk bulunmamaktadir.

.05 onem seviyesinde istatistiki

ilkokul ogretmenlerinin kurumlanndaki

karar maddelerine dahil olma isteklerinin tum kidem seviyelerindeki
"Cok"

seviyesinde bulundugu

sonucuna ulasilrmsnr.

ogretmenlerde

Tum kidem seviyelerindeki

ilkokul ogretmenlerinin ti<; farkli karar turtme de dahil olma isteklerinin birbirleriyle
uyum gosterdigi savunulabilir.
Soz konusu sonuclar harmanlandigi zaman, tum kidem seviyelerindeki ilkokul

ogretmenlerinin i.i9 farklr karar · turune de dahil olma seviyeleri ile dahil olma
isteklerinin birbirleriyle uyum gosterdigi savunulabilir. Bu bilgiler isigmda, bu cahsma
sonuclan ile Koklu (2010) t<1raf1ndan gerceklestirilen cahsma sonuclannm birbirleriyle
paralellik tasidigi savunulabilir ..

5.1.6.Ara~tirmanm Besinci AltProblemine Ydnelik Sonuelar
Ilkokul ogretmenlerinin
yonetsel

icerikli

motivasyon

sahip olduklan motivasyon seviyelerinin

boyutu

haricinde

"Oldukca"

seviyesinde

sonucuna vanlrmsnr. Sadece orgutsel-yonetsel icerikli motivasyon
ogretmcnlcrinin

"Az"

seviyede motivasyon sahibi olduklan ,.,v,,._,..,...,,•.•

xroi;t.,PI
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Ortaya cikan sonuclar dogrultusunda, ilkokul
genel bir motivasyona sahip olduklan savunulabilir.
Kucuk

(2008)

ogretmenlerin

tarafmdan

orgutsel-yonetsel

gerceklestirilen

cahsma

ve ekonomik icerikli

motive olma seviyeleri

"Az"

ulasildig;

Ancak; hem Kucuk (2008)'i.in hem de bu

savunulabilir.

seviyede cikarak, bu

sonuclannca,

psiko-sosyal

icerikli

ogretmenlerin

motivasyon

seviyeleri

motivasyon

alt

"Oldukca"

boyutuna

seviyesinde

cahsmamn bu noktada paralellik gosterdigi savunulabilir.
Ekonomik ve psiko-sosyal icerikli motivasyon boyutlarmda hem
erkek ogretmenlerin motive olma seviyelerinin "Oldukca", orgutsel-yonetsel
motivasyon boyutlannda

ise hem kadm hem de erkek ogretmcnlerin

motive olma

seviyelerinin "Az" oldugu sonucuna ulasilmistir. ilkokul ogretmenlerinin her ii9 .alt
boyutta motive olma seviyeleri ile cinsiyetleri arasmda herhangi bir benzerligin ortaya
cikmadrgi soylenebilir. Aym zamanda, kadin ve erkek ogretmenlerin

motive olma

seviyelerinin birbirleriyle 90k yakin oldugu da savunulabilir.
Egitim

fakultesi

motivasyonunun
okullardan

"Az"

mezun

seviyelerinin
ogretmenlerin

mezunu

olan

ekonomik

icerikli

seviyede oldugu sonucuna ulasilrmstir. Aym zamanda, tum

olan · ogretmenlerin

de "Az''

ogretmenlerin

orgutsel-yonetsel

icerikli

motivasyon

oldugu sonucu ortaya cikrmsnr. Diger tum alt boyutlarda

motive olma> seyiyelerinin

"Oldukca"

oldugu gorulmustur.

Ozetle,

ilkokul ogretmenlerinin h(;)r ii9altboyutta motive olma seviyeleri ile diploma aldiklan
son yuksek ogretim kurumu arasmda herhangi

bir benzerligin

ortaya cikmadigi

scylenebilmektedir.
Bu cahsma ile Kuctik (2008)tarafmdan

gerceklestirilen cahsma sonuclannca,

ogretmenlerin motive olma seviyele1iil(;) diploma aldiklan son yuksek ogretim kurumu
arasmda bir iliskinin bulunmadigir so11ucundan yola cikarak, her iki calismanm da
birbirlerini destekledigi savunulabilir,

5.1.7.Ara~tirmanm Altmcr Alt Problellline Ydnelik Sonuelar
Ilkokul

ogretmenlerinin

kurumlanndaki

karar

maddelerime

seviyeleri ile genel anlamda motive olabilme seviyeleri arasmda anlanih
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bulunmaktadir. Bu sonuc dogrultusunda, ilkokul
maddelerine dahil olma seviyeleri ile genel motivasyon
seviyede, olumlu ve pozitif bir baglanti bulundugunu soylemek
Cahsmadan · edinilen sonuclarca, ilkokul ogretmenlerinin
motivasyon seviyelerinin yukselmesinin, calistiklan kurumlardaki karar

1rn:1.uuv.1v1

dahil olmalan ile dogrudan ilgili oldugu soylenebilmektedir.
Sabuncuoglu ve Tuz (2009)'iin de dedigi gibi, bir orgut icerisinde
isgorenlerin orgut icerisindeki karar maddelerine dahil olma seviyeleri hangi ol9iide
artmhrsa, isgorenlerin sahip olduklari motivasyon seviyesi de o olcude artacaktir.
Cunku, bu sayede isgorenler kendilerini daha ise yarar hissedecekler ve cahstiklan
orgute kendilerinden daha fazlasiru katarak cahsacaklardir,
ilkokul ogretmenlerinin kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine
dahil olma seviyeleri ile genel anlamda motive olabilme seviyeleri arasmda anlamh bir
baglanti bulunmaktadir, Bu noktadan yola ctkarak, ilkokul ogretmenlerinin
kurumlarmdaki ogretsel icerikli karar maddelerine dahil olma seviyeleri ile genel
motivasyon seviyeleri arasmda normal seviyede, olumlu ve pozitif bir
bulundugunu soylemek yanhs olmayacaktir. Aym zamanda, ilkokul
kurumlarmdaki yonetsel icerikli karar maddelerine dahil olma seviyeleri
motivasyon seviyeleri arasmda normal seviyede, olumlu ve pozitif bir
bulundugunu

soylemek

de

yanhs

olmayacaktir.

Ilkokul

kurumlanndaki karar maddelerine dahil olmalannm ii<; turdeki
boyutuna da olumlu katki yapacagi soylenebilmektedir.
5.2.0neriler
Bu baslik altmda, uygulayicilara yonelik oneriler ve

ru.a,]Lu1uavH.<+<"-

oneriler yer almaktadir.
5.2.1.Uygulay1cdara Yenelik Oneriler
•

ilkokullardaki karar ahm sureclerinin bulunandan daha
olabilmesi amaciyla ogretmenlerin dahil olabilecegi
bastan belirlenmesi saglanmahdir.
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o

Egitimden sorumlu olan kisilerin kurum idarecileri tarafmdan kurumda alman
kararlar dizisine aktif sekilde dahil edilmesi desteklenmelidir.

•

KKTC

Milli

Egitim

Bakanhgi

tarafmdan

gerekli . yasal

yapilmasi ve egitimden sorumlu olan tum personelin sadece
yaklasimma bagh kalmayaraktan alman kararlara dahil edilmesi
•

Gerekli egitim planlamalan
yonlendirme

temelli

konusunda

yapilarak

yoneticilcrinin

egitim almalan ve kararlara

konularda

okullarmdaki

kurum

~a1:,mu.u1c;i.H1.u1

ogretmenlere

esit

kosullarda

dahil

firsat

vermeleri

saglanmahdir,
•

Egitimden

sorumlu

olan

tum

personelin

kurumlanndaki

motivasyon

seviyelerinin yukseltilmesine iliskin yurutulen tum faaliyetlerin gelistirilmesine
agirhk verilmelidir.

5.2.2.Ara~tirmacdara Yiinelik Oneriler
•

Okullarda

egitimden

sorumlu

tum

personelin

kurum

icerisindeki

karar

konulanna dahil olmasma mani olan tum unsurlar incelenebilir.
•

Ilkokul ogretmenlerinin
"Oldukca"
egitimden

kuru.rnlarmda sahip olduklan

seviyesinde
sorumlu

olan

bulunmasmm
tum

sebepleri

personelin

genel motivasyonun

ilgililerce

kurumlarmda

irdelenerek,

sahip

olduklan

motivasyon seviyelerinin daha da artinlmasma iliskin onermeler yapilabilir.
•

Egitimden sorumlu .olan tum personelin motive olma seviyeleriyle kurumdaki
ogrencilerin basan yuzdeleri arasmda bulunan baglanti incelenebilir.

•

Ilkokul

ogretmenlerinin

kurum

icerisindeki

kararlara

dahil

olmadiklan

okullardaki ve kararlara dahil olduklan okullardaki motivasyon seviyeleri ile
ogrencilerin akademik seviyeleri birbirleriyle degerlendirilerek kiyaslanabilir.
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Karara

11

Ka!ilma AnKetl11ni 'IOKseK lisans tez ~al11manllda Kullanabilirsini1. Eger sizce de uygun olursa tezinii Kabul

edildiKten ,onra blr ornegini bana gonderebllirseniz 1ok memnun olurum. Kargoya odemeli verin. Ben kargo odemesinl yaparal1nm.
Ba1an dileKlerimle,

Y.Oo~.Or. Muliarrnm KOKlO
Halif Oniversitesi Fen·Ed, Fat Egt. Bil.Bot B1K,

sotloce Verle1Ke1i imrahor Cad.
Beyoglu/iSTANBUL
from: ergen-gurbuzer@notmail.com
To: Koklu8@hctmail,corn
Subject: Ol~EK KUllANIM iZNi

Date: Tuei 16 Feb 2016 21:35:33 +0200
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EK-2

"i~ Motivasyonu

Ol~egi" He ilgili Kullamm Izni

RE: OLCEK KULLANIM !ZNl
safak YlLDlRIM (dsafak@hotmili!.com)

Saym Ergen Gurbum,

Yuksek lisans ~ah§mamzda "i1 Motivasyorm bl~egi" anketini ku!lanmarnzda !araf1mdan herhangi bir sakmca bu!unmamaktad1r, Baianlar di!errm.
Dogan ~afak Yildmm

> From: ergen.gurbuzer@hotma1Lcom
> Subject: OLyEK KULLANIM iZNi

> Date: Mon, 22 Feb 2016 00:02:41 +0200
> To: dsafak@hotmatl.com
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EK-3 Milli Egitim Bakanhgr'ndan edinilen Izin Yazrsi

KUZEY KIBRIS TiiRKCUMHURiYETi
MILLI E(;tr:i:M BAKANUGI
iLKO(;RETiM DAiRESi MUDUR.L{l(;i)

Sayr: !OD.0.00-35/2016/!B,,..-~

~:'.\-'?r

Lefkosa, 261;,ubat 2016

Saym Ergcn GfrRBUZER,
Tepehasi ilkokulu <.>grctmeni,
Tepebast - Gimc.
Miidlirltigumiize baglr Lefkosa Bolgesi okullarmda gorev yapan cigretmenlere
uygulamak istediginiz, "Ogrctmenlerin Kararlara Katilma Durumu ve istcgi" ve ":i:~
Metivasyonu" konulu anket sorulan, Talim ve Terbiye Dairesi Mtidiirlilgli tarafmdan
incelenmis olup gizlilik ve gontrllultik ilkelerine riayet edilerek uygulanmasi uygun
gi:itillmii~ti\r.
Anketi uygulamadan 5nce okul mudurltikleri ile temas kurulmasi ve anket
tamamlandiktan sonra da sonuclann Talim ve Terbiye Dairesi. Mudilrlfigii'ne iletilmesi
hususunda geregini saygr ile riea ederim.

Salih CANSE(:
Miidiir

/AA
Tel
Fax
E-mail

-----·--·-···-------·~-·
(90)(392) 228 3136 • 228 6893
(90)(392) 228 7158
meb@mebnet.net

Lcfko§a-KKTC
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EK-4 Ki~isel Bilgi Formu

Ki~isel Bilgi Forum
Degerli Meslektasim;
"Bu anket,

"Ilkokul Ogretmenlerinin

Motivasyonlan

Arasmdaki

Alman Kararlara Kanlma Durumlan ve Kanlma istekleri ile i~

Iliski'ryi saptamak amaciyla hazirlanmistir.

Toplanan

bilgiler bilimsel

amaclar icin kullamlacaktrr.''
"Anket tic; bolumden olusmaktadir, Birinci bolumde kisisel bilgilerin yer aldigi sorular, ikinci bolumde
karara katilma duzeylerini belirlemeye

yonelik sorular, ucuncu bolumde ise motivasyon

duzeylerini

belirlemeye yonelik sorular yer almaktadrr.''
''Uygun gordugunuz cevaba (X) isareti koyarak rum sorulan tam ve ictenlikle doldurmamz arastirmanm
saghkh ve guvenilir sonuclara ulasmasmi onemli olcude etkileyecektir.

Yardunlanmz

icin tesekknr

eder, saygilar sunanm."
Ergen GURBUZER
Y akin Dogu Universitesi
Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve

Planlamasi ABD

Yuksek Lisans Ogrencisi

Ki~iSEL BiLGiLER
1.

Cinsiyetiniz:
Kadm ( )

2.

Meslek Kidemlniz:
1-Syil(

3.

Erkek ( )

)

Bransuuz:
Smif Ogretmenligi ( )

4.

11-15 yil

6-10 yil ( )

Brans Ogretmeni ( )

Mezun Olunan Yiiksek Ogretim Kurumu:
Egitim Enstitusu ( )
Ynksek Ogretlnen Okulu ( )
Ataturk Ogretmen Akademisi ( )

Egitim Fakultesi ( )
Yuksek Lisans - Doktora ( )

Diger ( )

)

20 yildan fazla ( )
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EK-5 Karara Katilma Anketi

Ogretmenlerin Kararlara Katilma Durumu
ve istegi Anketi

Form A SORU 1:
Bukonudaki
karann ahnmasma
ne kadar
katilmaktasnuz?

Form B SORU 2:
Bukonudaki
karann almmasma
ne kadar katilmak
istiyorsu1111z?

Cevaplar

Cevaplar

0

z

==

KARAR KONUSU

1

Dersinizdeki tmitelerin hedeflerinin belirlenmesi
Anne-babalara ogrencilerin durumlarmm bildirilmesi
yollarmm gelistirilmesi
Ogrencilerin basanlannm nasil degerlendirilecegine
karar verilmesi
Dersleri daha etkili isleyebilmek icin cevre olanaklarmdan
yararlamlmasi
Odev konularmm belirlenmesi, incelenmesi ve
degerlendirilmesi kurallarmm belirlenmesi
Ogrenciye iliskin kisisel bilgilerin elde edilmesi,
korunmasi ve kullamlmasmm planlanmasi
Ders kitabi ve oteki ogretim materyallerinin secilmesi
Not verme kurallarmm belirlenmesi
Derslerde izlenecek ogretim ve smav yonteminin
belirlenmesi
Zumrenizin isleyisinin dnzenlenip, degerlendirmesi
Okulunuzdaki disiplin anlayismm-olusturulmasr ve
uvaulamava konmasi
Ogretmenlerin nobet giinlerinin.VesMtlerinin
belirlenmesi
Okulunuzdaki ogretmenler icin hizrnetir;:i egitim
programlarmm gelistirilmesi
Damsman ogretmenlerin belirlenip, ogrenci
danrsmanlrgmm duzenlenmesi
Ders dagmmmm vapilmasi
Okul-cevre iliskilerinde beliren sorunlarm r.oziilmP.c;:i
Okulunuzun hedeflerinin belirlenmesi ve gozden
gecirilmesi
Ogretmenlerin degerlendirilmesinde uyulacak esaslanfi
belirlenmesi
Haftahk ders cizelgelerinin (programlanmn) hazrrlanmasi
Ogretim arar;: vti gerer;:lerininzfunrelere dagmmmm
vamlmasi
Znmreler arasmda iletisimin nasil saglanacagmm
belirlenmesi
Ogretmenlerin smavlarda ya da ders d1~1 etkinliklerde
gerevlendirllmesi
Ogrenci kuluplerinin kurulmasi ve gorevli ogretmenlerin
belirlenmesi
Kultur, yayin ve inceleme kurulunun belirlenmesi
Stajyer ogretmenlerin yetistirilmesi icin yapilacak
cahsmalann belirlenmesi
Okulunuzun gelir ve harcamalarmm planlanmasi
Okulunuzun isleyisinin degerlendirilmesi

0

~

2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
15
16
17
18
19
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EK-6

i~ Motivasyonu

Ol~egi

i~ Motivasyonu Olfegi
Cahsma hayanmzla ilgili asagrdaki
maddeler beklentilerinizi ne ol~iide karsihyor?
1.Kurumdan aldigim ucret memnun!Yet vericidir.
2.Kurumdaki 9ah§ma kosullan memnuniyet vericidir.
3.Kurumdaki terfi ve yukselme olanaklan memnuniyet vericidir.
4.Kurumdaki is guvencesi memnuniyet vericidir.
5.Kurumda ustlerce yapilan takdir etme ve yapici elestiriler
memnuniyet vericidir.
6.Kurumda yetki ve sorumluluk simrlanmn belirlenmesi
memnuniyet vericidir.
7.Kurumda kisisel ve mesleki gelisimi saglayici egitim olanaklan
memnuniyet vericidir.
8.Kurumdaki alman kararlara katilma memnuniyet vericidir.
9.Kurumda iletisim sistemi memnuniyet vericidir.
10.Kurumda yapt1g1m i~L~eylllem memnun!Yet vericidir.
11.Kurumdaki yonetici-<;ah§an ili~kisi memnuniyet vericidir.
12.Kurumdaki i~ arkada§lar1mla ili~kilerim mellll1uniyetv~!icidir.
13.Kurumdaki kisisel bilgi ve becerimi kullanma durumii
memnuniyetwericidir.
14.Kurumdaki performans deger~np.il1llelllellll1_1.]J1.iyet.vericidir.
15.Kurumdaki ekip 9ah~mas1 memnuniyet vericidir
16. Toplumda ogretmenlik meslegininsayg!11J1gtlll~llll1_1.lJ1.1)
vericidir.
17 .Kurumdaki i~ araclannm yeterliligi mellll1urii)'¢fyerici<lii0.
18.Kururn tarafmdan saglanan saghk hizrnetleri rnemnuniyet vericidir.
19.Kurum tarafmdan gerceklestirilen sosyal
vericidir.
20.Kurum tarafmdan sosyal hizmetler ger9ekle~tirihne~i(~gl¢
yemegi, servis arac1,Jatil olanaklar1) memnuniyet verieidif
21.Kurumda uygulanan oduU~t1dirme sistemi memnuniye.tv-¢11icid.ir.
22.Kurumdaki disiplin sistemi lll.elTIIlun!Yet vericidir.
23.Kurumdaki oryantasyon (ise ahstirma) sistemi mellll1~.
vericidir.
24.Kurumdaki kariyer yonetim siste111iITiemnun!Yetvericidi11.
25.Kurumun mesleki geli~imi111~J<:atk1s1 memnun!Yet vericidir.
26.Kurumdaki cahsma saatleri memnun!Yet vericidir.
27.Kurumdaki smrflann tenha olmasi memnun!Yet vericidir.
28.0gretrnenlik mesleginin toplurn i9in yarar1 rnemnuniyet vericidir.
29.Kurumda meslektaslanmla bilgi ahs-verisim memnuniyet
vericidir.
30.Kurumda ogrenci ve velilerden gelen olumlu tepkiler
memnuniyet vericidir.
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EK-7 Yiiksek Lisans Tez Cahsmasi Orjinallik Raporu

Ergen

KURUGOGLU1 Narod Veronik and . . . .
11Az1nhk
HACIFAZUOGLU,
'.IL~ ~,,·-""1~-okuHannda ogretmenlerin karsra kat1l1mt,
TUBITAK, 2011.

TA~DAN1 Murat
unions and solutions: A
fnonO Oniversftesi, 2012.

..•
%

1
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DAGLI, Gokmen and BEYAZSACU, Mehmet
Ergenierin
stresle basa 91kma stratejileri ne
sOrekli ofke ofke tarzlan arasmdaki iliskinin
.incefenmesi1', Tubitak, 2.010.
11

Ayhan.
. .
Okuna ilgili
"ll\li!:lf"Cl.HQ<?t
2008.
1

AND
STUDENTS IN PRIMARY
of
and
Soner DOGAN, and Osman
AK,."Okul
yoneUcUerinin sosyal ileti~im becerneri ils

<o . 1

*'

<%.1
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duzeyleri
ili~ki*\ iletiiim

2014.

SINCAR, Mehmet and ASLAN, BaUal.

HkogreUm ogretmenlerinin okul
yoneUcilerinin teknoloji, liderligi rollerine ili~kin
goru~lerr\ Gaziantep Oniversitesi, 201' 1.
11

M. A kif. 'The im.
about
insipectors.(
t College Student
Journal,
2011 Issue

<%1

International Journal of Educational
Management, Volume 29* Issue 5 (201

110GRE.TME~
rmik, HOl~a.
ADAYI..ARININ
DEMOKRATIK DEGERLERI VE BU
DEGERLERIN BAZI DEGi$KENLER
AQISINDAN iNCELENMESi*\ e ..Journal of
New World Sciences Academy (NWSA),

2013.

<OA•.1
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~CIES
Education
Can, Su[eyman. 'Factors
Working at Elementary
Schools", Procedia .. Social
Sciences, 2015.
Yrxywt

SARDOGAN, Mehmet KARAHAN, . . .
Fikret, DICLE,. Abdullah N. and MENTE9,

<o
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Murat and

a
Management

J

llkogretim

$ENDAG, Serkan. 0PR.ESERVfCE SCIENCE
TEACHERS' PREPAREDNESS TO USE ICT
IN THE CLASSROOM: A CASE OF
TURKEY'S MEDITERRANEAN REGION",
Journal of Theory & Practice in Education
(JTPE), 2014.

Veit KO
BAL QINA,
mensuplarmm
t,e baghhk
yone.Uk .bir arailirma:
Oniversitesi, 2011.

Serbetcio.g.lur Bu rent "Resu Its of>iFactorial
Validity and Reliability of the lntern(ltional
Outcome Inventory for Hearing Aids in
Turkish'\ Journal of International Advanced
Otology/13087649, 20090101
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Co§kun, Aykan(Orhaner, Emine) . 11Leasing'in
KOBl'lere kolayhklar ve Sincan-EtimesgutYenikent Sanayici
l~adamlan
Dernegi'ne(SISAD) Oya KOBl1lerin
incelenmesi''; At1hm Oniversitesi/ Sosyal
Bilimlar Enstitusu/ Finarrs Anabilim Dahl .
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EK-8 Ozge~mi~

Kisisel Bilgiler
Adi Soyadi

: Ergen GURBUZER

Degum Yeri ve Y1h : Lefkosa, 1988
Y abanci Dili

: Ingilizce (First Certificate in English)

lletisim

: 0533 865 41 59 I ergengurbuzer@yahoo.com

Medeni Hali

: Bekar

Egitim Hayati
Ilkokul

: Sehit Ertugrul Ilkokulu I Lefkosa

Ortaokul

: Bayraktar Ortaokulu I Lefkosa

Lise

: 20 Temmuz Fen Lisesi I Lefkosa

Onlisans

: 2008-2010 Anadolu Universitesi, Acikogretim Fakiiltesi
Yerel Yonetimler (Yi.iksek Onur)

Li sans

·lorP.tmP.n

ve Bolum Birincisi)

Okul
Lisans:

: 2010-2013

Akademisi I Lefkosa

.n.1.1auu1u

,..,,..,,.,..,,+P"' · Iktisat Fakultesi

Kamu Yonetimi
Yuksek Lisans

: Y akm Dogu Universitesi, EgitiI11.\.l~}HmJe:1"i
Egitim Yonetimi, Denetimi,

1-<'nc<+.f-/\

i..,n..vm.1 ..1.p._8 .•.

Cahsma Hayati
2012-2015 Dortyol llkokulu Gazimagusa, Simf Ogretmeni
2015-Halen Tepebasi Ilkokulu Gime, Smif Ogretmeni

