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Bu tez cahsmasmda KKTC Gazimagusa ilcesinin Devlet liselerindeki okul
narsistik ozelliklere sahip olup olmadigi incelenmektedir. Cahsmada bes
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katihmcilardan elde edilen verilerin cozumlemeleri sonucunda ortaya
cikan bulgulara ve yorumlara yer verilmektedir. Son olarak, besinci bolum, bulgulardan
elde edilen sonuclan ve bu sonuclara iliskin onerileri icermektedir.
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OZET

OKUL YONETiCiLERiNiN NARSiSTiK YONETiMiNE iLiSKiN
OZELLiKLERiNiN VE GORUSLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi

BAKIR, Sevil
Yuksek Lisans; Egitim Yonetimi, Denetimi, Planlamasi, Ekonomisi A.B.D.
Tez Damsmam: D09. Dr. Gokmen Dagh
Arahk-2015, 123 sayfa

Liderlik, globallesen dunyamizda hizla degisen ve gelisen, bu gelismeyle birlikte
her gecen giin biraz daha iistiinde toplayan bir kavramdir, Patolojik anlamda
narsisizm ise cagmuzm vebasi olarak nitelenen, gun gectikce yaygmlasan bir olgu
olarak

karsirmza

cikmaktadir.

Ancak

narsisizmi

yalmzca

patolojik

olarak

degerlendirmek yanhs olur. Her bireyin yasammm ilk yillannda dogal olarak ortaya
cikan narsisizm, saghkh bir gelisim sureci sonucunda, saghkh veya baska bir deyisle
patolojik olmayan narsisizm seklinde olusmaktadir. Patolojik olanm aksine, saghkh
narsist birey; cevresinin beklentileriyle basa cikabilen, aktivitelerden keyif alan, kusur
ve eksikliklerinden dolayi olusan utanc ve ofke duygulanm deneyimleyebilen, gercekle
uyumlu bir sekilde kendine giiven duyan, cevresindeki insanlarm fikirlerine deger veren
ve bu insanlan somurmeyen kisidir.
Bu cahsma, narsistik kisilik ve narsistik yoneticilik ozelliklerini inceleyerek,
okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerinin, ogretmen ve ogrenci gorusleriyle
degerlendirilmesini

amaclamaktadir,

Arastirmamn

amaclan

dogrultusunda,

katilimcilardan elde edilen verilerin eozumlemeleri sonucunda ortaya cikan onerilerin;
ogretmen ve ogrencilerin olumlu bir orgut kulturu olusturmasi ve okul yoneticilerinln de
bu kulturun olusmasma destek olmanm yanmda buna zemin hazirlamasi, yoneticilerin
liderlik davramslanm ustlenmeleri ve patolojik narsistik ozellikleri mevcutsa bunlan
tolere etmeleri; bunun sonucunda, once okul orgtltunun, daha sonra toplumun genelinin
saghkh bir topluluga donusumunde faydah bir cahsma olacagi umit edilmektedir.
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Arastirma; 2014-2015 egitim yilmda, KKTC'nin Gazimagusa ilcesindeki MEB
enel Ortaogretim Dairesi'ne ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesi'ne bagh dort lisede
orev yapan 7 okul yoneticisi, 7 ogretmen ve bu liselerde okuyan 30 ogrenci olmak
ere toplam 44 kisinin katilumyla gerceklestirilmis, nitel arastirma ycntemlerinden
urum cahsmasi seklinde, yan yapilandmlmis gorusme teknigi kullarularak yapilrmstir.
Arasnrmada, cesitli narsistik kisilik envanterlerinden 14 adet narsistik kisilik
~·zelligi secilmis, bu ozellikler arastirmamn alt problemlerinin olusmasma zemin
azirlarmstir. Bu narsistik kisilik ozellikleri; alcak gonullnlukten uzak olma,
davramslanrun sonuclanm kabul etmeme, 90k basanh olma istegi, cesaretini kamtlama
istegi, hitap gucuyle bircok problemi atlatma, ilgi odagi olmayi isteme, kendisine saygi
duyulmasim isteme, farkedilmeme karsismda bozulma, iltifattan hoslanma, insanlan
inandirma gucune sahip oldugunu dusunme, insanlar iizerinde otorite kurmak isteme,
insanlan

manipiile

etme,

gosteris

yapmaktan

hoslanma,

hep

baskalanndan

bekleme/verici olmamadir, Bu ozelliklerden faydalamlarak okul yoneticilerine yonelik
ve ogretmen-ogrencilere yonelik olmak iizere 2 ayn gorusme formu hazirlanmis ve
uygulanmistir. Arastirmanm "Bulgular ve Yorumlar" bolumunde, kanlimcilardan elde
edilen bu verilerin cozumlemeleri sonucunda ortaya cikan bulgulara ve yorumlara yer
verilmektedir. Bolumun 'Bulgular' kismmda gorusmeler sonucunda elde edilen veriler
analizlere tabi tutulmustur. Analiz asamasmda; veriler kodlanmis, verilere uygun
temalar bulunmus, verilerin kodlara ve temalara gore diizenlenmesi ve tammlanmasi
yapilmis, son olarak da 'Yorumlar' kismmda, bulgular yorumlanrmstrr.
Yapilan arastirmada elde edilen bulgulara gore; okul ycneticilerinin; olaylar
karsismda alcak gonulluluklerini koruduklan, davramslannm sonuclanm iistlenen hirer
yonetici olduklan, hem kendileri, hem de okullan acismdan basanh olmayi istedikleri,
cesaretlerini yeri ve zamam geldiginde gcsterdikleri, hitap gucuyle karsidaki kisiyi ikna
edebileceklerini dusundukleri, ilgi odagi olmaktan hoslandiklan, kendilerine saygi
duyulmasim istedikleri ve bekledikleri, farkedilmeme karsismda bozulduklan, iltifattan
hoslandiklan, otoriter olduklan, gerektiginde manipiilasyon yaptiklan, yerine ve
zamamna gore gosteristen hoslandiklan, karsihkli olarak verici olduklan sonuclanna
ulasilnnstir. Baska bir ifadeyle, okul yoneticilerinin narsistik ozelliklerden bazilanm
tasidiklan ancak bu ozelliklerin patolojik boyutlara ulasmadigi sonucu elde edilmistir,
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sonuclanna gore; okul yoneticilerine, liderlik ozelliklerini
daha

90k

fikir

ahsverisinde

bulunmalan,

onlann

artirmaya yonelik cahsmalarda bulunmalan, olumlu bir orgut iklimi
bunu yaparken de astlarmm destegini ve yardnmm istemekten
onerilmistir.
Sozciikler: Narsisizm, Narsizm, Liderlik, Narsistik yoneticilik ozellikleri.
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ABSTRACT

THE EVALUATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS' NARCISSISTIC
LEADERSHIP PROPERTIES ACCORDING TO TEACHER AND STUDENT
VIEWS

BAKIR, Sevil
Masters; Education Administration, Supervision, Planning and Economics Department
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Gokrnen Dagh
December-2015, 123 pages

Leadership is a concept in our rapidly changing and evolving globalized world
that gets more attention every day.Pathological narcissism - as known as plague of our
times- became widespread phenomenon. However, it will be inaccurate to describe
narcissism only from a pathological aspect.Narcissism occurs naturally in the first years
of life of every individual, is an outcome of healthy development process, in other
words, and is a non-pathological narcissism.
Unlike the pathological narcissist, healthy narcissists; can cope with the
expectations of the environment, enjoys the activities, be able to experience anger and
shame that arise from shortcomings and deficiencies, can be realistically confident, can
value the ideas of other people and not exploiting those individuals.
The purpose of this study is to investigate the characteristics of narcissistic
leadership and personality of the school leaders and administrators with the perspectives
of students and teachers. In this context, the findings of the study is expected to be used
to as a base for a set of suggestions to rebuild a positive school culture with the
involvement of administrators, teachers, and students. In addition, it is also expected
that the study will increase awareness of school administrators to take the lead and
support teachers and students to facilitate the process while controlling their narcissistic
vi

or tendencies if any. In the broader spectrum, building a positive school
will contribute to building a healthier community.
The study is conducted with informants at four public vocational middle-schools
the Turkish Republic of Northern Cyprus. The informants are constituted of 7 school
7 teachers, and 30 students of these schools. Semi- structured interview
and case study techniques are used to conduct the qualitative research.
the study, total of 14 narcissistic

behaviors

were identified

behavior inventory which also created the foundation

from the

of the research

and its' subcategories. These subcategories are as follows:
1. Arrogance: being away from humility,
2. Not taking responsibility of behaviours,
3. Excessive desire to success,
4. Excessive desire to prove self-courage,
5. Going around problems through his/her power of speech
6. Excessive desire to be in center of attention,
7. Desire to be respected,
8. Being disappointed when not recognized
9. Desired to be praised
10. Having a firm belief that he/she can convince everyone
11. Authoritarian personality,
12. Tendency of manipulative behavior
13. The tendency to focus on the self, and to show ostentatious behavior
14. Being too demanding while not delivering much

Based on these subcategories, two sets of interview protocol were developed and
conducted for informants. Data is collected through semi-structured
research

findings

are presented

and analyzed

in the section

interviews. The

of "Findings

and

Discussions." Initially, the data coded based on the themes that defined by the primary
researcher. Later, these findings are discussed under the "Discussion" section.
The summary of findings for this study indicate that school administrators (1)
showed their humility

when incidents

happen,
vii

(2) took responsibility

for their

behaviours, (3) showed desire to be successful, (4) showed courage when needed, (5)
Showed self confidence in his/her power of speech, ( 6) showed tendency for getting
attention from others, (7) desired to be respected, (8) desired to be praised, (9) showed
authoritarian personality, (10) used manipulation when needed, (11) showed
ostentatious behavior occasionally, and (12) were balanced in terms of demands and
deliverables.
The implications of the of the research findings suggest that school leaders
improve their leadership skills, involve teachers in decision making processes, empower
them with efforts to increase their motivation, and create a positive school culture. In
addition, the outcomes of the study disclose the importance of receiving support and
assistance from subordinates in establishing a productive teaching and learning
environment.
Key Words: Narcissism, Narcism, Leadership, Narcissistic Leadership properties.
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BOLUMI

1.GiRi~
Liderlik yapmak, lider ve liderlik gibi kelimelerin Anglosakson dilindeki
kokeni 'patika' ya da 'yol' anlamma gelen 'laed' sozcilgildii.r. 'Laeden' fiili
etmek' anlammi tasir, dolayisiyla, lider onde yuruyerek birlikte seyahat ettigi
yolu gosteren kisidinvries, 2006:20).
Liderlik rolunun, orgnt yapismda bulunan konumlara iliskin roller goz onunde
bulunduruldugunda en onemlilerden biri oldugu gorulmektedir. Grubun etkili isleyisi
icin, grup uyelerinin etkinliklerinin, grubun amaclan dogrultusunda butunlestirilmesi ve
ycnlendirilmesi, formal bir grup lideri olmadan da basanlabilir, Ancak grupta bir
kisinin, grup uyelerinin cesitli etkinliklerini yonlendirmemesi durumunda, etkili bir grup
isleyisinin gerceklestirilmesi olanakh gortllmemektedir. Liderligin tarih boyunca
toplumbilimcilerin

ilgi

alam

olmasi,

bu

nedenle

bir

surpriz

olarak

dil~ilnillmemektedir(Aydm,2014:71).
Narsisizm uzun zamandir psikoterapistlerin yogun ilgisini cekmis, son yillarda
da liderlikle iliskilendirilmeye baslanmis ve bu iliski farkh boyutlanyla arastirmalara
konu olmustur,
Narsisizm insanlarm gelisim sureclerinde dogal olarak ortaya cikmaktadir ancak
bu surecin saghkh sekilde gecirilip gecirilmemesine gore patolojik ve patolojik olmayan
narsisizm olusmaktadir. Patolojik olmayan baska bir soyleyisle saghkh narsisizm,
kisinin cevresiyle ve cevresinin beklentileriyle etkin bir sekilde basa cikabilecegini
hissetmesini, aktivitelerinden keyif almasim, basanlanyla gurur duymasim, hata ve
eksikliklerinden dolayi utanc ve ofke duygulanm deneyimlemesini saglar. Patolojik
narsisizm ise cocukluklannda, ebeveynlerinin kusurlarmdan ya da ihmallerinden dolayi
ihtiyaclan karsilanmarms ve bu ihtiyaclanm yetiskinliklerindeki iliskilerinde gidermeye
cahsan bireylere ozgil durumlardir.
Narsistik ozellikler, bireyin sosyal iliskilerini ve orgut performansmi buyuk
olcude etkilemektedir. Narsist bireylerin kisilik ozelliklerinden dolayi liderlige 90k
1

ldugu dustintlldugunde, narsistik yoneticilik ozelliklerinin yonetim bilimlerini
ilgilendiren bir konu olmasi dogal gorunmektedir.
u arastirmaya

benzer arastirmalar

·1;1.fik ozellikleri ve i~ hayatmdaki

olarak; liderlerin narsistik egilimleri ile
deneyimleri

arasmdaki iliskiyi sorgulayan,

1;1.)Universitesi'nde Ne~e Giilmez'in hazirladigi "Narsistik Liderlik" isimli tez ve
'' ·ve obsesif kompulsif kisilik ozelliklerinin karar verme sureclerini ne sekilde
"ini arastiran, Adnan Menderes Universitesi 'nde Ozge Kocakula'nm hazirladigi
.i~Ji.k ve Obsesif Kompulsif Kisilik Bozukluklarmm

Karar Sureclerine Etkisi"

tez gosterilebilir. Ancak yukanda adi gecen cahsmalar, elinizdeki cahsmayla,
1:1.Zm yonuyle bazi benzerlikler gosterse de; bu arastirmanm modeli, arastirmamn
, veri toplama araci, orneklem ve evren yonuyle ozgun bir cahsma oldugu
µlmektedir.

Bu cahsma;

yonetim

bilimleri

acismdan

90k dikkat ceken ve

lojik olarak anlasilmasi gu9 olan narsistik yonetici ozelliklerinin, nitel arastirma
yararlanilarak,

okul

ogrenci goruslerine

yoneticilerinin

narsistik

gore degerlendirilmesini

yonetici

ozelliklerinin

amaclayarak,

KKTC'nin

magusa ilcesinde incelenmesi, son yillarda ulkemizde 90k yaygmlasan narsisizrnin
inlmaya deger bulunmasmdan dolayi yapilrmstir. Bu cahsmada; liderlik kavrarm,
sisizm kavrami, narsistik kisilige sahip bireylerin

genel ozellikleri ile narsistik

eticilerin davramslan ve bu davramslann cahsanlar ve orgut performansi uzerindeki
.isi alan yazm cahsmalannda

aciklanrmstir.

Arastirma

kismmda

ise lise okul

91.1eticilerinin narsistik yonetici ozelliklerine sahip olup olmadigi arastmlmistir.

1.1.Problem Durumu
Atay (2009)'a gore, narsisizm, Iiteraturde ilk olarak Psikiyatri ve Klinik
Bilim Dallan tarafmdan tarumlanmis olmasma ragmen, gunumuzde orgutsel
ve yonetim alanlarmm arastirma konulan arasma girmistir, Narsisizmin
nasil bir etkisi oldugunu konu alan uluslararasi arastirmalann sayismda son
bir artis gczlenmektedir. Bu arasnrmalann sonuclan; isgoren tutum ve
davramslanna yon verebilen narsisizmin, liderlerde goruldugunde orgutu olumlu veya
olumsuz yonden etkileyebildigini gostermektedir. Ulusal yazm incelendiginde ise
konuya iliskin cahsma sayismm azhgi, arasnrmacilar acismdan narsisizmin hala
patolojik bir olgu olarak algilandigi seklinde aciklanabilir. Bu tez cahsmasi ile yonetim,
2

y11etim, egitim yonetimi ve denetimi gibi alanlarda cahsan arastirmacilann ilgisinin
~ldlmesi ve klinik amacli olmayan bir narsistik yoneticilik arastirmasmin sunulmasi

Narsistik kisilik ozelliklerinin belli seviyede her insanda ozellikle de liderlerde
riilmesi istendik ve kacmilmaz bir olgudur. Bu kisilik ozellikleri patolojik olmadigi
ozguven, baskalanna guven, kendini koruma, etkili iletisim kurma, sorunlarla
edebilme ve coznm bulma vs. olacak sekilde liderin dogasmda bulunmahdir, Fakat
utulmamahdir ki narsistik kisilik ozelliklerinin, istendik seviyeden patolojik duruma
i:lymas1 veya bu ikisi arasmda gel-gitler yasanmasi bircok kez gorulmustur ve dikkat
gilmesi gereken bir durumdur.
Narsistik kisilik ozelliklerini sergileyen bireyler, liderlik nitelikleri acismdan
mflandmldigmda; uretken ve uretken olmayan narsist yonetici kavramlan ile
~.~Ila~1lmaktad1r. Uretken narsist yoneticiler, narsistik ozelliklerini hem kendilerini
m de orgutlerini daha iyi konumlara getirmek icin bir arac olarak kullamrken, uretken
mayan narsist yonetici, bu ozelliklerinden kaynaklanan, mantiksiz ve bilincdisi
klentilerinin pesinden giderek orgutleri icin yikici sonuclara neden olabilirler.
Narsistik ozelliklerin bireylerin kisiler arasi iliskileri ve performansi uzerinde
ii.yuk etki sahibi oldugu aciktir. Bu durum orgutler acismdan degerlendirildiginde ise
arsisizm klinik psikolojinin ilgilendigi bir kavram olmaktan 91k1p, yonetim bilimlerini
y yakmdan ilgilendiren bir kisilik ozelligi haline gelmektedir. Narsist ycneticilerin
sahip olduklan

guclu yonleri ile orgutlerde vazgecilmez konuma gelmeleri,

9neticilerin narsistik ozeliklerinln orgutsel acidan degerlendirilmesinin onemini daha
c.la

arttrrmaktadtrtGtllmez.Ztltlv). Elinizdeki

cahsmanm

olusturulmasma

zemm

faaz1rlayan etken de, bu kisilik ozelliklerinin dikkat cekici yonudur.
Yapilan diger tez cahsmalarmda; narsistik yoneticilik ozelliklerinin: karar
sureclerine etkisi, kurumsal baghhga etkisi, orgtlt performansma etkisi gibi konular
uzerinde durulmustur, Elinizdeki cahsma ise narsistik kisilik ozelliklerini bir kez daha
inceleyerek, Egitim Yonetimi ve Denetimi alanmda 90k az arastmlrms olan narsistik
yoneticilik konusunda, okul yoneticilerinin narsistik kisilik ozelliklerinin, ogretmen ve
ogrenci gorusleriyle degerlendirilmesini amaclamaktadir.
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1.2.Problem Ciimlesi ve Alt problemler
Bu

cahsmanm
narsistik

problemi,

"Lise

yoneticilik

ogrencilerinin

ozelliklerine

ve

ogretmenlerinin,

iliskin gorusleri nelerdir?"

okul
olarak

Bu probleme iliskin alt problemler ise sunlardir:
1. Lise ogrencilerinin

ve ogretmenlerinin,

okul yoneticisinin

bazi kisisel

zelliklerine iliskin gorusleri nelerdir?
a. Okul yoneticisinin alcak gcnullulukten uzak olma durumuna iliskin gorusleri

b. Okul yoneticisinin davramslanrun sonuclanm kabul etmeme durumuna iliskin

c. Okul yoneticisinin

cok basanh

olma istegi durumuna

iliskin gorusleri

d. Okul yoneticisinin cesaretini kamtlama istegine iliskin gorusleri nelerdir?
e. Okul yoneticisinin hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumuna iliskin

2. Lise ogrencilerinin

ve ogretmenlerinin,

okul yoneticisinin

insanlardan

beklentilerine iliskin gorusleri nelerdir?
a. Okul yoneticisinin,

ilgi odagi olmayi isteme durumuna iliskin gorusleri

b. Okul yoneticisinin,

kendisine saygi duyulmasim

isteme durumuna iliskin

gorusleri nelerdir?
c. Okul yoneticisinin, bir topluma girdiginde farkedilmeme karsismda bozulmasi
durumuna iliskin gorusleri nelerdir?
d. Okul ycneticisinin, iltifattan hoslanma durumuna iliskin gorusleri nelerdir?
3. Lise ogrencilerinin

ve ogretmenlerinin,

davramslanna iliskin gorusleri nelerdir?
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okul yoneticisinin

insanlara karsi

a. Okul yoneticisinin, insanlan inandirma gucune sahip oldugunu dusunmesine
iliskin gorusleri nelerdir?
b. Okul yoneticisinin,

insanlar iizerinde otorite kurmak istemesi durumuna

iliskin gorusleri nelerdir?
c. Okul yoneticisinin,

insanlan

manipiile

etme durumuna

iliskin gorusleri

nelerdir?
d. Okul yoneticisinin, gosteris yapmaktan hoslanma durumuna iliskin gorusleri
nelerdir?
e. Okul ycneticisinin,

hep baskalanndan

bekleme/verici

olmama durumuna

iliskin gorusleri nelerdir?

1.3. Arasnrmanm Amaci
Bu cahsma, yonetim bilimlerinin ilgi alanlarmdan biri olan narsistik kisilik
ozelliklerini bir kez daha inceleyerek, okul yonericilerinin narsistik kisilik ozelliklerinin,
lise ogretmen ve ogrenci goruslerine gore degerlendirilmesini amaclamaktadir.
Bu arastirmada; arastirmanm amaclan dogrultusunda katihmcilardan elde edilen
verilerin cozumlemeleri sonucunda ortaya cikan onerilerin; ogretmen ve ogrencilerin
olumlu bir orgut kiiltiirii olusturmasi ve okul yoneticilerinin de bu kiiltiiriin olusmasma
destek olmanm yanmda buna zemin hazirlamasi, yoneticilerin liderlik davramslanm
iistlenmeleri ve patolojik narsistik ozellikleri mevcutsa bunlan tolere etmeleri; bunun
sonucunda, once okul orgtttunun, daha sonra toplumun genelinin saghkh bir topluluga
donusumunde faydah bir cahsma olacagi umit edilmektedir.

1.4.Ara~tirmamn Onemi
Atay (2009)' a gore, narsisizm, literatiirde ilk olarak Psikiyatri ve Klinik
Psikoloji Bilim Dallan tarafmdan tammlanmis olmasma ragmen, gunumuzde orgutsel
davrams ve yonetim alanlarmm arastirma konulan arasma girmistir, Narsisizmin
orgutlere nasil bir etkisi oldugunu konu alan uluslararasi arasnrmalann sayismda son
yillarda bir artis gczlenmektedir. Bu arastirmalann sonuclan; isgoren tutum ve
5

davramslanna
olumsuz
konuya

yon verebilen narsisizmin, liderlerde goruldugunde orgiltil olumlu veya

yonden etkileyebildigini
iliskin cahsma

gostermektedir.

sayismm

azhgi,

Ulusal yazm incelendiginde

arastirmacilar

acismdan

narsisizmin

ise
hala

patolojik bir olgu olarak algilandigi seklinde aciklanabilir.
Gulmez (2009)' e gore, narsistik ozelliklerin kisilerin kisiler arasi iliskileri ve
performansi uzerinde buyuk etki sahibi oldugu aciktir, Bu durum orgutler acismdan
degerlendirildiginde
91k1p,

yonetim

ise narsisizm klinik psikolojinin ilgilendigi bir kavram olmaktan

bilimlerini

de yakmdan

ilgilendiren

bir

kisilik

ozelligi

haline

gelmektedir. Narsist liderlerin sahip olduklan guclu yonleri ile orgutlerde vazgecilmez
konuma gelmeleri, liderlerin narsistik ozeliklerinin orgutsel acidan degerlendirilmesinin
onemini

daha da arttirmaktadir.

acismdan,

narsist

liderlerin

Bu nedenle,

motiflerini

ozellikle

bilmek,

insan kaynaklan

cahsanlar

uzerindeki

yonetimi
etkilerini

gorebilmek ve onlarla basa cikma yollanm ogrenmek, narsist liderlerin orgutlerdeki
yikici etkilerini azaltmak ve orgutlerin hayatta kalmalanm ve rekabette one gecmelerini
saglayabilmek icin gereklidir.
Kocakula (2012)'ya

gore, mitolojik

bir olgu olarak karsimiza

cikan ancak

gunumuzde cagm vebasi olarak nitelendirilen narsizm, gunluk hayatta sikca karsmnza
cikmaktadir.

Narsistik kisilik bozuklugu,

oncelikli olarak psikoloji literaturu catisi

altmda incelenmeye baslanrms olmakla birlikte, iyi bir yonetim surecinin ancak bireye
ait ozelliklerin
yonlendirilmesl

iyi anlasilmasi

ve bu ozelliklerin

neticesinde gerceklesebileceginin

uygun amaclar

aynmma vanlmasiyla

dogrultusunda
90k sonralan

yonetim alanmm inceleme konusu olmustur,

Gorulme sikhgma ragmen, bugtme dek

narsizm ile ilgili herhangi bir arastirmamn

yonetim perspektifinden

almmamis

olmasi,

organizasyonlann

atardamarlanm

bireylerin

yeterince

ele

olusturdugu

dusunuldugunde oldukca sasirtrcrdir.
Elinizdeki tez cahsmasi da; genel anlamda butun orgutleri, ozel anlamda okul
orgutuntt etkileyen, yonetimde narsizm olgusu konusunda, Yonetim, Denetim, Egitim
Yonetimi ve Denetimi gibi alanlarda cahsan arastirmacilann

ilgisinin cekilmesi ve

klinik amach olmayan bir narsistik yoneticilik arastirmasmin sunulmasi, aynca okul
yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerinin

farkma varmalan

iklimini olumlu veya olumsuz yonden etkileyebilecek
cekmesi acismdan onem arzetmektedir.
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ve okul orgilt

olan narsizm olgusuna dikkat

Bu cahsmanm;
Yonetimi

ulusal Iiteraturde Yonetim alanmda ve ozellikle de Egitim

ve Denetimi

alanmda,

gerektigi

kadar

arastmlmamis

olan Narsistik

Yoneticilik konusunun incelenmesinin ve elde edilen bulgu ve sonuclara gore sunulan
onerilerin alana katki saglayacagi dustmulmektedir.

1.5.S1mrhbklar
•

Arastirma; Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nin

Gazimagusa ilcesindeki Milli

Egitim Bakanligi'na bagh lise yoneticileri, ogretmenleri ve ogrencileri ile,
•

KKTC

MEB Genel Ortaogretim

Dairesi'ne

ve Mesleki

Teknik

Ogretim

bagh dort adet lisede; 7 okul yoneticisi, 7 ogretmen ve 30 ogrenci olmak
toplam 44 katrhmci ile,
•

Arasnrma verileri, 2014-2015 egitim-ogretim yilmda toplanan verilerle

1.6. Sayilnlar
Arastirmaya
,n.,.u,cuma.u

katilan

okul ycneticilerinin,

ogretmenlerinin

ve ogrencilerinin

olcme araclanrn ictenlikle cevapladiklan varsayilmaktadir.

1.7. Tammlar
kakofonik:Bir

cok sesin birbirine

kansarak

narsizm: Kendini begenmislik, benmerkezcilik,
yasattiklanna

karsi duyarsizhk,

objelerle

bir uyumsuzluk

baskalannm

ve gtlrtlltti

yasadiklanna

iliski surekliliginin

olmamasi

ve
ve

dokudan yoksunluk halidir.
amaclanm

gerceklestirmek

icin baskalannm

etkileme ve yonlendirme surecidir.
envanter: sadece evet ve hayir ile cevaplanacak sorulan iceren test.
psikotik bozukluk: kisinin gercekle baglantismm kaybolmasi seklinde gorulen
rahatsizhk halidir.
7

spontan: kendiliginden, herhangi bir dis etki olmaksizm olusan.

1.8. Kisaltmalar
DSM: (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Ruhsal
Bozukluklarm Tamsal ve istatistiksel El Kitabi.
KKTC: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
KKTC MEB: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhgi.
TKY: Toplam Kalite Yonetimi,
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BOLUMII

2. ALAN YAZIN VE iLGiLi ARASTIRMALAR
2.1. LiDERLiK
2.1.1. Liderlik Kavrammm Tammi ve Gelisimi
Liderlik kavramiyla ilgili olarak gunumuze kadar bircok farkli tamm yapilmistir.
Stogdil (1950) liderin, hedefleri belirleme ve bu hedefleri gerceklestirme dogrultusunda
olusturulmus orgutu etkileyen kisi oldugunu belirtmistir, Kocel (2010), Eyal ve Roth
(2011)' a gore liderlik, lider olan bireyin grup uyelerinin cahsmalanm yonlendirerek, bu
yeteneklerini

gelistirmeleri

konusunda

onlarm

motivasyonunu

saglamasidm.Akt: Bakan, Ersahan, Buyukbese, Dogan ve Kefe:2015). Baska bir deyisle
Uderlik, orgutte belirlenen amaclara ulasma ve orgutteki bireyleri harekete gecirme,
etkileme ve ycnlendirme sureci olarak tammlanmaktadir (Hellriegel ve Scolum, 1992,
Black ve Lyman, 2000, Akt: Polat ve Arabaci, 2014). Kocel (2003), liderligi, bircok
faj.ctoriin (lider, izleyenler, durum), karsihkh etkilesiminin var oldugu sosyal ve
~Ell11la~1k bir surec olarak tammlarrusnrtkihc, 2006:97).
Brestrich Topcu (2000), liderligin tarihte ilk defa 5000 yil once Misir
iyerogliflerinde goze carptigun, bunun yam sira, Cin, Yunan, Turk ve islam
edeniyetlerinde de ulke yoneticilerine yonelik onerilere ya da yoneticilerin
zelliklerine iliskin aciklamalara rastlandigim belirtmektedir. Stogdill, (1974), bir
avram olarak liderligin, Iiteraturde 14. yuzyilda gorulmeye baslandigmi, son iki
'izyildir ise giderek artan bir sikhkla arastirmalara konu oldugunu ifade etmistirtAkt:
iinduz, Besoluk, Onder, 2011 :525). Liderlik kavrammm gelisim surecinde, bu alan
uzerinde yapilan arastirmalar;
•

1920-1959 yillan arasmda liderligin ozellikleri,

•

1950-1960 yillan arasmda etkin liderlerin davramslan,

•

1960-1970 yillan arasmda cevresel sartlann liderlik uzerindeki etkileri,

•

1970-1980 yillan arasmda liderlerin sembolik rolleri,
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•

1980-1990 yillan arasmda liderlerin ozellikleri ve davramslan uzerine geri

donus yapan
•

1990'dan

cahsmalar,

sonra

ise

yogunlasnustntkilic,
Liderlik tammlanmn
alan yazmda
cekmektedir,

liderlik

Iiderligin

kulturler

arasi

degisimleri

uzerinde

2006:96).

coklugu ve anlasihrhgmda

tanimlanmn

Ercetin (2000)'e

ortak

noktalanm

cekilen sikmtilar nedeniyle,
belirleme

gore, liderligi tammlamak

girisimleri dikkat

oldukca guctur, yapilan

tammlann ortak ve farkh yonlerinden hareketle liderlikle ilgili olarak;
•

Liderlikle yoneticilik birbirinden farkh oldugu,

•

Liderligin bicimsel bir konuma bagh olmadigi,

•

Liderligin politik oldugu,

•

Liderligin kulturel oldugu,

•

Liderligin; kararhhk, risk alma, kendine guven, etik degerlere onem verme,
uz goru~lu olabilme, vizyon gelistirebilme gibi bazi sureclerin one ciktigi bir
olgu oldugu yargilanna ulasilabilin.Akt: Gunduz ve digerleri, 2011 :525,526).

Liderlik tammlannm,

liderlik teorilerinin gecirdigi evolusyona gore degistigi

dikkat cekmektedir, Brestrich Topcu (2000), liderlik teorilerinin gelisim sirasma gore
alan yazmda; ozellikler teorileri, davramsci
teoriler olarak simflandmlabilecegini

teoriler, durumsalhk

teorileri ve yeni

belirtmektedir. Liderlik tammlanmn yillara gore

gelisimine bakilacak olursa, soyle bir simflandirma yapmak mumkundur:
•

1940'lara kadar olan donem, liderligin dogustan geldigi anlayisma dayah
'ozellikler yaklasimlarr'nm egemen oldugu donemdir.

•

1940-1960 yillan arasi "liderin etkinligi liderin nasil davrandigi ile ilgilidir"
anlayisma dayah 'dasramsci yaklasimlar'm egemen oldugu donemdir.

•

1960-1980 yillan arasi "etkin lider durumlardan etkilenir" anlayisma dayah
'durumsalhk yaklasrmlari'nm

•

egemen oldugu donemdir,

1980 sonrasi donem ise 'yeni liderlik yaklasimlan 'nm egemen oldugu
donemdir (A.kt: Gunduz ve digerleri, 2011 :526).

Liderlik tammlanmn cesitliligi gibi liderlik ozellikleri de bircok yazar tarafmdan
sekillerde ele ahnrmstir. Karsh (2006)'ya gore, lider; genellikle kendine guveni
1c;;:)muc;l\.11c;1uc;11

daha cok olan, daha az kisisel davranabilen, cabuk fikir ve eylem
10

gosteren, cevresindekilerin

davramsma karsi duyarh, cesur, kararh, kendini kontrol

derin gorii~ yetenegine sahip, onlem alabilen ve sosyal uyum saglayabilen
Maxwe11(1995) bir liderde aranan ozellikleri:
insan becerileri,
Vries

ise

belirttigi

guven, icsel disiplin,
olmayan

kisilik, etki, olumlu tutum,

etkili iletisim becerileri

degisim

yonelimi

bir

bireyin

eserinde,

giinfunii.ziin kuresel ortammda

etkin

bir

olarak
lider

faaliyet gosteren

ayirt edilmesini saglayacak bazi liderlik yetkinliklerini su sekilde siralarmstrr:
•

Kendini kabul ettirme

•

Sosyallik

•

Kavrayislihk

•

U zlasilabilirlik

•

Gii.venilirlik

•

Analitik zeka

•

Duygusal zeka (Vries,2006:209).

2.1.2. Liderlik Teorileri
2.1.2.1. Miza~ (Ozellikler) Teorileri
Brouer (2007)' e gore, mizac teorisyenleri; faaliyet, tutum ve davramslann
okeninin, kisinin ozelliklerine dayandigma, dolayisiyla liderligin icsel ve genetik
lduguna yani bu ozelliklerin dogustan geldigine inanmaktadrrlartGulmez, 2009:5).
iderin bu ozelliklerinden dolayi diger grup ii.yelerinden farkh bir kisi oldugu
arsayilmaktadir (Kocel, 2003). Liderlik ozellikleri konusunda basta Stogdill, Gilmer ve
edelan olmak uzere bircok arastmnacmm yaptigi arastirmalar sonucunda, su liderlik
zellikleri belirlenmistir: Yas, irk, duygusal olgunluk, guzel konusma yetenegi, kisiler
asmda iliski kurma yetenegi, kendine gilven duyma, boy, yakisikhhk, zeka, inisiyatif
ahibi olma yetenegi, dogruluk, kararhlik, cinsiyet, baskalanna gilven verme, bilgi,
iiriistliik, acik sozluluk, i~ basarma yetenegi, ictenlik. Liderin bu ozelliklere,
leyicilerden daha 90k sahip oldugu varsayilmaktadir. Liderlik sii.recini, yalmzca
ider" degiskenini ele alarak inceleyen bu yaklasim elestirilere maruz kalmis, liderlik
' ·ecinin tam olarak anlasilabilmesi icin baska degiskenlere de bakilmasi gerektigini
koymustur. Arastirmacilann dikkatlerini liderin sahip oldugu ozellikler yerine
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izleyicilerin ozelliklerine, liderin nasil davramslar sergiledigi konusuna cevirmeleri
sonucunda Davramssal Liderlik Yaklasmu ortaya cikmistir (Kocel, 2003, K1l19,
2006:133).

2.1.2.2. Davramssal Teoriler
Davramssal yaklasmun ana fikri, liderleri basanh ve etkin yapan hususun,
liderin ozelliklerinden 90k, liderin liderlik yaparken gosterdigi davramslar oldugudur
(Kocel, 2003; Kececi, 2003). Bu yaklasima gore davramslar gczlemlenebilir ve
ogrenilebilir, yani Ozellikler Yaklasimi'nm "Lider olarak dogulur, bu sonradan
ogrenilebilecek bir olgu degildir" goril§ii yanhstir (K1h9, 2006:134).
Eren (1998)'e gore, Davranissal yaklasimi benimseyen teorisyenler, liderlik
davranislannm, liderleri takipcilerinden farkh kildigim ve bu davramslann sonradan
ogrenilebilecegi goril§iinii benimsemislerdir,

Liderlerin davramslanm

belirleyen

degiskenleri §U sekilde siralamrslardir:
- Takipciler: Liderler takipcilerine orgiitiin amaclannm gerceklestirilmesi
yonunde rehberlik ederken aym zamanda takipcileri de bu yolla kisisel hedeflerine
ulasacaklan konusunda ikna etmelidir.
- Amaclar: Lider orgutsel amacm gercekci ve ulasilabilir oldugu konusunda
takipcileri inandirmah ve orgtltun cabalan sonucu hedefe ulasilabilecegi
konusunda onlan yiireklendirmelidir.
- Liderin Kisisel Ozellikleri: Liderin teknik bilgi ve becerileri, inandigi degerler,
ahlaki durumu, sosyal, psikolojik ve fiziksel ozellikleridir.
- Ortam Kosullan: Yakm cevre ve genel cevre kosullan ortam kosullanm
olusturur ki bu kosullar, liderlik bicimini ve liderin rol ve davramslanm etkileyen
onemli etmenlerdir.
Ohio State Universitesi Cahsmalan, Michigan Universitesi Cahsmalan ve Blake
ve Mounton'un Yonetim Tarzi Cahsmalan (Managerial Grid) ii9 ana davramssal teoriyi
olusturmaktadir. Bu arastirmalar, insanlara yoneltilmis davramslar ve performansi

12

arttirmaya

yoneltilmis

davramslar

olmak uzere iki sosyal liderlik davramsi tespit

etmistir (Gulmez, 2009:6).

Davramssal yaklasimlar, liderligi

ideal kahplara

indirgeyerek aciklama

girisimidir ancak cevrernizdeki gercek basanh liderlerin liderlik davramsim aciklamaya

yetmeyebilir. lnsanlar ve cevre kosullanndaki farkhlasmadan otiirii surekli bir degisim
soz konusu oldugundan, her zaman her yerde gecerli olan bir liderlik sekli ve

davramsmm belirlenmesi zorlasmaktadir. Bu yuzden sosyal bilimciler, liderlige iliskin
olarak literattirde "durumsal

liderlik" olarak adlandmlan

yeni bir yaklasim

gelistirmislerdir (K1h9,2006: 143).

2.1.2.3. Durumsalhk Teorileri
Simsek (2005), Durumsalhk Yaklasmu'na gore etkili liderligin, belirli liderlik
ozellikleri ve davranislan ile belirli durumsal kosullann bir araya gelmesi ile ortaya

cikngmi belirtmistir, Kocel (2003)'e gore, bu yaklasimda liderin etkinligini belirleyen
faktorler sunlardir:
• Gerceklestirilmek istenen amacm ozelligi,
• Izleyicilerin (grup uyelerinin) yetenekleri ve beklentileri,
• Liderligin cereyan ettigi organizasyonun ozellikleri,
• Liderin ve izleyicilerin gecmisteki deneyimleri.
Kocel (2003)'e gore, durumsalhk yaklasnm, 'yonetimde tek ve en iyi yonetim
tarzi bulundugunu' savunan davramssal yaklasimdan farkh olarak, en uygun liderlik
davramsmm kosullara ve durumlara gore degisecegini ileri siirmektedir. Durumsalhk
yaklasimi ile ilgili bashca modeller:

Fiedler'm Durumsalhk Yaklasirm, Liderligin

Yasam Dongusu Yaklasnm (Olgunluk Modeli), Yol-Amac Yaklasirm, Vroom-YettonJago'nun Lider Katihm Yaklasimi, Tannenbaum ve Schmidt'in Liderlik Dogrusu
(Seridi) Yaklasmu, Reddin'in 09 Boyutlu Liderlik Yaklasum, Lider-Uye Degisim
Yaklasnm, NormatifDurumsalhk Yaklasnmdir (K1h9,2006:144).
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2.1.2.4. Liderlikte Giincel Yaklasunlar
Liderlik ile ilgili cahsmalar gilniimiizde tum hizi ile devam etmekte, yem
yaklasimlar gelistirilmektedir. Liderlik ile ilgili yeni yaklasimlann bashcalan arasmda;
ise donuk liderlik, donusturuct; liderlik, karizmatik liderlik ve vizyoner liderlik
sayilabilmektedirfkrhc, 2006: 148).
Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans ve May (2004)'e gore guncel yaklasim
teorisyenleri, mizac teorilerinde oldugu gibi, liderin dogustan gelen karakteristik
ozellikleri iizerinde odaklanarak; liderligin, liderin bir ozelligi oldugu ve bunun yam
sira bu ozelliklerin ogrenilebilecegi gorii~ilnii benimsemektedirler. Aynca liderin
oriinii~ii gibi dissal ozelliklerden cok, yetileri gibi icsel ozelliklere odaklanrms; bu
ozelliklerin, lideri, cesitli orgutsel durumlar karsismda, kesin ve giivenilir davrams
~~killeriniuygulayabilir hale getirdigi gorusunu savunmaktadirlar (Giilmez, 2009:7).
Asagida liderlikle ilgili giincel yaklasimlara kisaca yer verilmistir:
2.1.2.4.1.i~e Ddnilk (etkile~imci-siirdiiriimcii-transactional) ve Donii~tiiriicii
(donii~iimcii, harekete geeirici-transformational]

Liderlik Yaklasunlarn

Burns liderlik tarzlanm; ise donuk (etkilesimci-transactional) ve donusturttcu
onii~iimcii, harekete gecirici-transformational) olarak ikiye ayirmaktadir. Bums, ise
niik liderlik yaklasmumn karsisma iistiln bir liderlik tarzi olarak kabul ettigi
)Ilii~tiiriicii liderligi koymustur (Dogu, 2003). Donusturucu lider, izleyicilerin dikkatini
~~rek, grubun amaclanm ve misyonunu, bireylerin amaclan ve misyonu haline
etirmekte, izleyicilerin, grubun iyiligini, kisisel cikarlannm iizerinde gormelerini
glarken, bunun yanmda onlarm cikarlanm genisletmekte ve iyilestirmektedirtkihc,

Eren (1998)'e gore, etkilesimci liderlik, bireysel ihtiyaclann giderilmesini,
'i.itsel hedeflere yonelik yiiksek performansa baglayan, geleneklere ve gecmise bagh
liderlik tarzidir. Etkilesimci liderlikte cogunlukla rutin faaliyetlerin daha etkin ve
yapilmasi hedeflenmektedir. Donusumcu liderlik ise gelecege, yenilige,
ve reforma donuk olup bu tip liderlikte, cahsanlann yaratici ve yenilikci
iizerinde durulur (Akt: Bakan & Buynkbese, 2010:75).
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Acikalm

(2000)

donusumsel

liderlerin,

orgutsel

sorumluluklarm

yamnda,

izleyenleri telkinle motive eden, bireysel destek saglayan, idealist ve dinamik olan, risk
alabilen,
firsati

yeni firsatlar yaratan, sorunlarm cozulmesi icin astlanm motive eden, her
degerlendirerek

kuruma

yeni

vizyonlar

saglayan

bireyler

oldugunu

bazi

ozellikleri

vurgulamaktadir (Akt: Aytekin, 2014:43).
Tablo

1 'de

ise

donuk

ve

dontisumctl

liderliklerin

karsilastmlmistrr:
Tablo 1: Ise donuk ve Donusumcu Liderlik Ozelliklerinin Karsilastmlmasi.

i~EDONUK

DONU~UMCU

Zaman yonelimi

K1sa, bugun

Uzun, gelecek

Esgudum mekanizmasi

Kurallar ve yonergeler

Hedef ve deger birligi

Iletisim

Dikey, yukandan asagiya

Cok yonelimli

Odaklanma

Finansal hedefler

Musterido ve dis)

Odul sistemi

Orgutsel, dissal

Kisisel, icsel

Guc kaynagi

Mak am

izleyenler

Merkezilestirilmis,

Kat1hm saglanrms,

yukandan asagiya

asagidan yukanya

Isgoren

Mal yerine konma

Gelistirilebilir kaynak

itaat

Emir

Rasyonel aciklama

Kararverme

Degismeye iliskin tutum

Kacmma, direnme ve
statukoyu koruma

Kacmmama, benimseme

Yonlendirme mekanizmasi

Kazanc

Vizyon ve degerler

Denetim

Asm uyum

Ozdenetim

Bakis a91s1

Icsel

Dissal

Gorev tasanrm

Bolumlendirilmis, bireysel

Zenginlestirilmis, grupsal

Celik, V. (2007). Egitimsel

liderlik. Ankara: Pegem A Yaymcihk.rAkt:

2014:43)
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2.1.2.4.2. Toplam Kalite Ydnetimi (TKY) Liderligi:
Dogan (2001)'a gore, TKY felsefesinde tepe yoneticisinin lider olmasi ve bunun
icin de vizyon gelistirmesi gerekmektedir.

Lider, rutin islerle zaman kaybetmeyip,

vizyon gelistirme ve gelistirilen vizyonun uygulamaya tasmmasi ile ilgilenmektedir.
Toplam kalite yonetimini uygulayan orgutlerde, lider bir amir degil, antrenordur. TKY
liderlerinin empatik iletisim becerilerine sahip olmalan, acik ve yalm iletisim duzeni
icinde cift yonlu iletisim kurma gayreti icinde olmalan gerekmektedir (K1h9, 2006: 163).

2.1.2.4.3. Simbiyotik Liderlik:
Dogan (2001)'a gore, simbiyotik (symbiotic) iliski, benzer olmayanlann birlikte
asamasi,

ellerinde

olanlan

olmayanlarla

paylasmasi

ve bu durumun

9stermesi halinde her iki tarafm da yasamim devam ettirebilmesidir.
iµerlik,
atkilanm

orgiit

uyelerinin

artirmalanm

tumunun,

tesvik

ederek,

orgut

hedeflerini

orgutsel

siireklilik
Simbiyotik

gerceklestirmeye

performansi

artirmaknr.

yonelik
Guven,

imbiyotik liderligin anahtandir. Liderler ve izleyicileri birbirlerine bagh ortaklardir ve
irbirlerinin kariyer ve basanlannm

devarmm saglarlar, Bu tiir bir iliski hem iki tarafa

atkida bulunmakta, hem de organizasyonun basansim saglamaktadir (Kihc, 2006:163).

2.1.2.4.4. Karizmatik

Liderlik:

Celik ve Sunbul (2008)'e gore, karizmatik liderlik, daha 90k kriz ortamlarmda
rtaya cikan, kurtanci ve sira d1~1 niteliklere ve guclu kisilik ozelliklerine sahip kisilerde
goriilen bir liderlik tarzidir, Bu tarz liderlerde rastlanan
iizerinde hayranhk

gii9lii kisilik ozellikleri;

uyandirma,

ikna ve motive etme

~eklinde siralanabilir (Akt: Bakan & Buyukbese, 2010:75).

House, Shamir ve Arthur (1993); karizmatik liderlerin diger insanlardan hangi
9nleri ile farkhlastiklanm, nasil davrandiklannr ve ortaya crkmalanm kolaylastiran
.p.~ullarm neler oldugunu tespit etmeye yonelik cahsmalar yaprmslardir. Buna gore,
izmatik liderler izleyicileri iizerinde derin ve miistesna etkilere sahiplerdir.
leyenler, liderin goruslerini "dogru" olarak algilar, lideri sorgusuz sualsiz kabul eder
ona gonulden ve memnuniyetle itaat ederler (Bozkurt & Goral, 2013 :6).
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2.1.2.4.5. Super Liderlik (Kendi Kendine Liderlik):
Bireylerin icerisinde oz liderlik anlayismm bulundugundan

hareketle, bireyin

kendi kendisinin lideri oldugu, onciiliigiinii agirhkli olarak Charles C. Manz ve Henry P.
Jr. 'm yaptiklan yeni bir liderlik bicimi anlayisidir.

2: Super liderlerin ozellikleri.

ESKiDURUM

YENiDURUM
Kendi kendini gozlemleme
Kendi kendine belirlenen amaclar

Gorevin yerine getirilmesinde dissal
pekistirici

Kendi kendine liderlik davramsi icin hem
icsel hem de dissal pekistirici

Dissal odule dayah guduleme

lsin dogal ozendiricilerine dayah guduleme
Kendi kendini elestirme

issal problem cozme

Kendi kendine problem cozme

I)1~sal is atamalan

Kendi kendine is atamasi
Kendi kendine planlama

issal gorev tasanmi

Kendi kendine gorev tasanmi
Firsat dusunmesi
Belirlenmesine isgorenin de katkida
bulundugu vizyona baghlik

Kaynak: Sentuna, 2007:76,77.

2.1.2.4.6. Vizyona Dayah (Vizyoner) Liderlik:
Sallis (1997)'e

gore, vizyoner lider, gelecekte ulasilmak

istenen hedeflerin

uygun duslerini kurmaya cahsan, insanlan topluca etkileyebilecek ve harekete
urn.,..,..,1',.

1

vizyonlan

olusturmayi hedefleyen kisidir. Vizyoner lider, bir degisim

rolu oynayarak ve ozgun yenilikler yaparak, geleneksel karar alma siirecinde,
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kurallarda ve degerlerde degisikligi savunur. Aytac (2000)'a gore, vizyoner liderlik
gostergeleri sunlardir :
•

Vizyonu diger orgilt uyelerine aciklayabilme yetenegi,

•

Vizyonu sadece sozlu yollardan degil, davraruslanyla

da gosterebilme

yetenegi,
•

Farkh liderlik alanlarma vizyonu yayabilme yetenegi,

Ercetin (1998)'e gore, vizyon sahibi bir lider, "burokrasiden

korkmuyorum",

"inandrgim sey budur", "orgutun basarabilecekleri bunlardir", "orguttin 5-10 yil icinde
gelebilecegi

yer sudur" diyebilen; scyledikleri

ve yaptiklan

ile basanya yoneltme,

rehberlik etme ve onu kolaylastmna gucune sahip olan kisidir (Akt: Sentuna, 2007:74).

2.1.2.4. 7. Ogrenen Liderlik:
Ogrcnen lider, ogrenen orgat modeline uygun davramslar gosterebilen liderdir.
(1999)'e gore, ogrenen liderleri diger insanlardan farkh kilan ozellikler ~oyle
siralanabilir (Akt: Dagh, 2010:76):
Tablo 3 : Ogrenen liderin ozellikleri.
Ogrenmeden sorumlu olma
Orguttln temel deger,
.
.
vizyon, rmsyon ve
felsefesini birbiriyle
butunlestirme

A91k fikirli olma
Ogretmenlik rolunu
ustlenerek ogrendigini
ogretebilme yetenegiyle
gucunu gostermeye
cahsma

Y api ve surecte rol
oynayan insan gilcii ve
fiziki kaynaklan birbiriyle
butunlestirme

Inanclannda bir derinlige
sahip olma

Daha 90k ogrenmeye acik
olma

Yasam boyu ogrenmeye
onculuk etme

Ogrenen orgutun
gelecekteki resmini cizerek
isgorenlerin bu resmi
paylasmalanm saglama

Arzulanan sonuclan
olusturmak icin
ogrenilmesi gereken her
seyi birlikte ogrenme

Bireysel ogrenme
acismdan her zaman
astlarmm ontmde olma ve
modellik yapma

Herkesin kollektif olarak
ogrendigi bir okul orgttttintl
tasarlama

Gelecek bes yilhk donem
icindeki planm ne
oldugunu gundeme
getirme

Butun enerji ve cabasim
ogrenme sureci ilzerinde
yogunlastirma

Kaynak: Dagh, 2010:76.
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lkna gucune sahip olma

2.1.2.4.8. Bilgi Toplumu Liderligi (Entelektiiel

Liderlik):

Yilmaz (2004)'a gore, entelektuel liderler, analitik dusunebilen, deger yaratmaya
odaklanabilen

ve sorumluluklanm

liderler, cahsanlann

cahsanlanyla

paylasan

liderlerdir.

Entelekt-Uel

kendilerini islerine adapte edebilecegi bir ortam yaratarak, kendi

kendilerine liderlik etmelerini saglayan, kritik ve stratejik durumlarda cahsanlann kendi
kararlanm
teknolojiye,

verebilmeleri
insan

konusunda

iliskilerine,

onlan

topluma

gerektiginde karli alanlan ve uygulamalan

ycnlendiren

duyarh,

sira

liderlerdir.
d1~1,

surekli

Degisime,
sorgulayan,

bile terk edebilecek bir liderlik modelidir

(Akt: K1l19, 2006:167).

2.2. NARSiSiZM

VE LiDERLiK

Insan hayatmm ilk -U9 yih gelisim acismdan kritik olmakla birlikte, bireyin
ld~iliginin cekirdek kahplannm

bicimlendigi, · bedeninin,

cinsel kimliginin,

admm,

akhmn bir kisilik olarak ortaya 91ktig1 yillardir. Bu ilk yillarda gerceklesen degisimler
9in kullamlan klinik terim 'narsisistik gelisim'dir.

Cogu zaman olumsuz cagnsimlan

la getirse de, narsisizm bizi hareket ettiren motordur ve liderlik ile kopmaz bir sekilde

2.2.1. Narsisizmin

Tariheesi Ve Tammi

Narsizm, ilk kez Havelock Ellis (1898) tarafmdan, sudaki yansimasma, onun bir
:u1-,1111a

oldugunu bilmeden asik olan ve yakmlasmak isterken bogulan mitolojik avci

cissus ile iliskilendirilmis, oto-erotizm kapsammda ele almrmstir (Eldogan, 2015:4).
arihlerde Ellis'e gore; narsisizm ozellikle kadmlarda gorulen ve cinsel duygularm,
ciine hayranliga yoneltilmesini iceren bir durum olarak aciklanmaktaydi (Atay,
9:183). Narsizm, ilerleyen yillarda ise erken psikanalitik kuramcilann (or. Freud,
), nesne iliskileri kuramcilannm (or. Kemberg, 1967) ve kendilik kuramcilanmn
Kohut, 1977) dikkatlerini ceken bir kavram haline gelmistir (Eldogan, 2015:4).
, narsisizm terimini ilk defa 1910 yilmda yaymlanan "Three Essays On The
of Sexuallity" (Cinsellik Teorisi Uzerine U9 Makale) isimli makalesinde dipnot
kullanmistir, Yazarm, narsisizm ile ilgili ilk onemli cahsmasi, 1914'te
An Introduction" (Narsisizm Uzerine Bir Giri~) isimli
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makalesidir (Atay, 2009:184). Freud, bu makalesinde, 'narsisizm' kavrami yerine, daha
kisa ve daha az kakofonik oldugu icin 'narsizm' demeyi yeglemistir (Freud, 1914, 93).
Narsisizm, kisinin kendisini begenmesi, sevmesi, degerli, onemli hissetmesi,
kendisinden memnun olmasi (ozsaygi, ozdeger, benlik saygisi ya da kendilik degeri) ile
)'akmdan iliskili bir kavramdir (Kocakula, 2012:90).
insan, hayatim devam ettirebilmek icin gerekli olan enerjiyi buyuk olcude
arsisizmden ahr fakat narsisizm yasam icin tehlikeli de olabilir. Birey, calismalanm
µrdiiriirken ortaya koydugu eser, gerceklikle baglanti kurmak zorunda oldugundan
arsisizm surekli denetlenir. Bircok narsisistik kisinin aym zamanda biiyUk bir
aticihk gucune sahip olmasi bu mekanizmayla aciklanabilir (Lasch, 2006).
arsizmin bu boyutu, olumlu sonuclar verdigi icin kabul edilebilirdir. Ancak bunun
olumsuzluklara, yikici ve yipraticr sonuclara

2.2.2. Narsistik Kisilik Bozuklugunun Tiirleri Ve Temel Ozellikleri
Narsisizm her ne kadar olumsuz cagnsimlar yapsa da, liderlerde simrh dozda bir
ozsaygi, ozkimlik, nufuz, ozguven ve yaraticihk icin gereklidir. Dikkat
ilmesi gereken nokta, narsisizmin 90k azmm da 90k fazlasmm da bireyi dengeden
a.kla~t1rabilecegidir.Neyin, narsisizmi, davrams bozukluguna cevirdigini belirlemek
ve 'patolojik olmayan' narsisizm arasmda aynm yapmak elverisli

Patolojik olmayan narsisizm; ebeveynlerinden bol destek goren, kendilerine
gi~ik duygusal tepkileri icin duzgun bir ortam sunulan ve boylece saglam bir ozsaygr
ygusuna sahip olan, iyi dengelenmis cocuklarda gelisir. Buna karsihk patolojik
sisizm, yaralanmis insanlarda ortaya cikar. Ebeveynlerinden asm itkiicocugu fazla
artma ve smirlan koyamama) ya da az itki(duygusal bakimdan uzak durma, asm
tirel ya da depresif davranma ya da ortada olmama) goren cocuklar duzgun bir
i~im sureci icin ihtiyac duyduklan ilgiyi alamazlar. Yetiskin olarak patolojik
isistler, kendilerine hayatlarmm daha erken donemlerinde yapilrms olan yanhs
acrsim cikartma ihtiyaci hisseder, herkese kendilerinin bir yere geldiklerini
dusttncesindedirler. Eger bu kararhhk takdir edilmek icin cahsmak arzusunda
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durursa ya da bir onanm yapmaya (kendi cektikleri sikmnlann

baskalan tarafmdan

yasanmamasi icin iyilestirmeler saglama) kadar genislerse, patolojik narsisizm saghkh
meyveler verebilir. Arna eger kiskanchk, intikamcihk ve kine donusurse, birey hem
kendine hem de cevresine buyuk zararlar yasatmis olur (Vries,2006,s.110-117).
Tablo 4: Patolojik ve Patolojik olmayan Narsisizm Karsilastmlmasi

Patolojik olmayan
Narsisizm

Gil~, zenginlik
ve hayranhk
yaratmaya
iliskin istek
Iliskiler

Uyumlu bir yol
izleme yetenegi

Patolojik Narsisizm

Yuksek, disa donuk ve
gercekle uyumlu kendine
guven

Heybetli

Gu9 sahibi olmak hosuna
gidebilir.

Ne pahasma olursa olsun gu9 elde
etmek ister, bu cabada normal
engeller yer almaz.

Baska kisileri ve onlarm
goruslerini gercekten dikkate
ahr; baska kisileri somurmez
ya da degersiz hale getirmez.

Gerektiginde sosyal bakimdan
uygun yamtlan vermekle
kisitlanmistir; vicdan azabi ya da
pismanhk yasamaksizm baska
kisileri somurur ve degersiz hale
getirir.

Degerleri vardir; yaptigi
planlan takip eder.

Degerleri yoktur; kolayhkla sikihr;
cogunlukla izledigi yolda
degisiklikler yapar.

Kendine saygmm
desteklendigi saghkh bir
cocukluk gecirmistir ve baska
kisilere yonelik
davramslannda uygun olcude
simrlan vardir.
aynak: (Lubit, 2002, Kocakula, 2012:103).

Gercek anlamda kendine saygi
duygusunun kesintiye ugradigi
ve/veya baska kisileri dtlstmmesinin
gerekmedigini ogrendigi travmatik
bir cocukluk gecirmistir,

Narsistik oruntuye iliskin sorunlar olumlu benlik algisma yonelik tehdit ya da
hlike olusturdugunda bireyin bas etme mekanizmalarmm zarar gormesi ve uygun basa
ikma

stratejilerinin

kullarulamamasi

soz

konusu

olmakta,

bireyin

yasamdaki

levselligine iliskin sorunlan beraberinde getirmekte ve bu durum "patolojik narsizm"
adlandmlmaktadir

(Pincus ve Lukowitsky, 2010). DSMV'te

(2013) patolojik

kavranum karsiladrgr dusunulen narsistik kisilik bozuklugu, gene yetiskinlik
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doneminde baslayan ve cesitli kosullarda kendini gosteren buyuklenmeciligi,
gereksinimini,

empati yoksunlugunu

iceren ve asagidaki kriterlerden

hayranhk

en az besini

kapsayan yaygm bir oriintii seklinde yer bulmustur,
Bu kriterler:
1. Kendisinin onemine dair buyuklenmeci bir duyguya sahip olmak,
2. Smirsiz basan, guc, zeka, guzellik veya ideal sevgi fantezileriyle mesgul

3."0zel"

olduguna

ve

ancak

ozel

veya

ust

duzey

insanlar

tarafmdan

anlasilabilecegine, onlarla iliskide bulunmasi gerektigine inanmak,
4. Asm hayranhk beklemek,
5. Hak sahibi olduguna inanmak,
6.Ki~ileraras1 iliskilerde somurucu olmak,
7. Empatiden yoksun olmak,
8. Digerlerine haset duymak veya digerlerinin ona haset duyduklarma inanmak,
9. Kibirli ve kustah davrams veya tutumlar sergilemek seklinde ifade edilmistir
(DSM-V; APA, 2013; Akt: Eldogan, 2015:5).

2.2.2.1. Patolojik Narsisizm
Gulec ve Koroglu (1998), psikodinamik (davramslann altmda yatan etkenlerin
incelenmesi) yaklasima gore; bireyin, cocukluk cagmda yasanan korku, basansizhk,
bag1mhhk gereksinmelerinin ebeveyn yoklugu ya da herhangi bir rahatsizhk sonucu
hmal edilmesinin, elestiri ya da sergiledigi davramslara yonelik alayci tepkiler
gormesinin, patolojik narsisizmin gelismesine ve bunun narsisistik kisilik bozukluguna
yol acmasma sebep oldugunu ifade etmektedir (Akt: Karaaziz ve Erdem Atak, 2013:49).
Kemberg (1999)'e gore, patolojik anlamda narsistik kisiler,
•

yiizeysel olarak sorunsuz ve etkili uyum gostermelerine ragmen, kendileri ile
asm mesgul olan,
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•

insanlar ile olan icsel iliskilerinde ciddi carpitmalar yasayan,

•

sevme ve baskalan icin endiselenmede onemli eksiklikleri olan,

•

siddetli hirs, biiyilldenmeci

fanteziler,

takdire

asm bagimhhk

ve asagihk

duygulan yasayan,
•

zenginlik, guc ve giizellik icin doyum saglamaya cahsan,

•

gercekte, bosluk hisleri ve kronik sorunlarmdan

dolayi siirekli srkmti ceken

bireyledir.
Bu ozellikteki narsistlerin ortak ozellikleri empati yoksunlugu, yasamlanndan
duyduklan
bilincsiz

memnuniyetsizlik
bir

somuruculuk,

ve emin olamama,
acrmasizlik,

haset

baskalanna
ve

karsi bilincli ya da

bu hasede

karsi

yarattiklan

savunmalandir (Kocakula, 2012:92).
Kemberg (1975), narsist bireylerin, insanlarm hayranliguu

kazandiklan

veya

j.cl.ealize ettikleri kisinin onaymi hissettikleri durumda ancak kendilerini iyi, sevilebilir,
µven dolu ve mutlu hissedeceklerini,
elirtmektedir.

Gercekte

aksi takdirde huzursuz ve sikmtih olacaklanm

ne olduklarmdan

nemserler, Elestiriye ve basansizhga

ziyade nasil gorunduklerini

daha eek

karsi oldukca hassaslardir, Boyle bir durumda

arsist birey kendini incinmis ve kucuk dii~mii~ hissederek, ofkeyle tepki verecektir.

sistler icin "basansizhk'', rekabet iceren bir ortamda birinci ya da tercih edilen kisi

Narsisistik kisiler, kendilerinin sahip olmadigma sahip olan veya hayattan zevk
iyor gorunen insanlara karsi oldukca yogun haset duyarlar. Ozellikle biiyiiklenmeci
.¢rilikle ozdeslestiklerinde, dolayisiyla kendilerini miikemmel hissettiklerinde, diger
anlarm onlara haset ettiklerini dusunurler. Gercekte, kendilerinden nefret ettikleri
ibi insanlardan da nefret ederler.
Aslmda, cogu kez zannedilenin aksine narsisistik kisi kendini seven degil
ndinden nefret eden kisidir. Tum savunmalan; nefret ettigi, degersiz, kusurlu ve
c;iik gordiigii ozbenligini bastirmaya ve hayranhk elde etme yoluyla kendini
ilebilir hale getirmeye yoneliktir, Ancak bu sekilde benlik degerini yiikseltebilir ve
kendini iyi hissedebilir.
Ozbenligiyle disan yansittigr imaji arasmdaki bu zrthk, narsisistik kisinin
..,m ..u.:,uu

yapay, yapmacik ve sahte hissetmesine yol acar. Sevgiyi, begeniyi, hayranhgi
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elde ettigi zaman <la aslmda gercekten sevilmedigini, sevilenin sahte benligi oldugunu
hisseder ki bu farkmdalik, elde ettigi hayranhgm keyfini ve coskusunu golgeler
(Kocakula, 2012:95).
Yapilan arastirmalann sonuclanna gore narsistik kisilik bozukluguna sahip
kisilerde gozlenen alti temel davramssal yatkmhk asagida verilmistir (Brown,1997):
1. Inkar: Tolere edilemeyen catisma, anksiyete ve duygusal aci ile basa
crkabilmek icin secilen ilkel ve tehlikeli bir yol olarak tarumlanmaktadir. Narsistik
kisilik genellikle ideal ve gercek benlik arasmdaki farki inkar etmek ile karakterize
edilmistir.

2. Ussallastirma (Rasyonalizasyon): Kisilerin, istenmeyen davrams ve duygulan
mazur ve kabul edilebilir gostermek icin kullandiklan bir yol olup, kendini kandirmayi
Narsistik

kisiler

ussallastirmaya,

benlik

saygilanm

tehlikede

issettiklerinde basvurup, bu mekanizmayi insanlarm, olaylarm ve nesnelerin
Iamlanm degistirmek icin kullanmaktadirlar.
3. Kendini Yuceltme: Kisinin yetenek ve basanlanna asm deger bicme
gilimidir. Bu asm deger bicmeler genelde, duygusal acidan onem tasiyan, hazza
lasma amacmdaki bilincsiz arzularm fantezileridir. Narsistik kisilerde bu fantezilere;
9steri~9ilige olan asm egilim, esi bulunmazhga olan istek ve yaralanamaz olma

4. Egoist Nitelikler: Bireyin, olaylarla ilgili kendine hizmet eden, hazer ve
lumlu sonuclan icsel nedenlere, olumsuz sonuclan ise dissal nedenlere atfetmeyi
9yren aciklamalar ileri surme egilimidir,
5. Narsistik Hak Gorme Algisi: Kisilerin baskalanndan faydalanmaya haklan
Iduguna <lair kuvvetli inanclanm ifade etmektedir.
6. Anksiyete: Ego savunma mekanizmalanm diizenlemek icin tahsis edilmistir

2.2.2.2. Patolojik Olmayan Narsisizm
Narsisizm, kimi arastirmacilar tarafmdan sadece patolojik olarak ele ahmrken,
tarafmdan ise narsisizmin her insanm dogasmda bulunan saghkh sekilleri
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oldugu kabul edilmis, saghkh narsisizmin takdir edilecek ve istendik seviyesi uzerinde
durulmus, onu ozguven ve kendini koruma olarak karakterize etmislerdir (Carter ve
Sokol, 2005 :31 ).
Ozellikle Kohut'un cahsmalan psikanalizin narsisizme bakisim onemli olcude
degistirmistir. Kohut ilk makalelerinden baslayarak, narsisizmin normal gelisim
siirecinin bir parcasi oldugunu vurgularmstir.
Narsisizm ve olumlu ruh saghgi iliskisi bircok cahsmaya konu olmus, sonucta
narsisizmin ruh saghgina fayda sagladigmi, birey icin olumlu duygusal sonuclar
yaratabilecegini gosteren bulgular elde edilmistir,
Kemberg(l 985) patolojik olmayan narsisizmi benlige olan libidinal yatmm
larak tammlarmstir. Patolojik olmayan narsisizmin gelismesi icin, benlik, duygular ve
ilisi iceren icsel faktorler ile dissal faktorler (ebeveynler vb.) arasmda bir denge olmasi
erektigini belirtmistir (Giilmez, 2009:19).

2.2.3. N arsistik Savunma Mekanizmalari

Sadock ve Sadock (2000)'a gore, savunma mekanizmalan hakkmda ilk ve en
psamh cahsma Freud'un kizi Anna Freud tarafmdan "The Ego and the Mechanisms
f Defense" kitabi ile ortaya konmustur, Anna Freud kitabmda her bireyin normal ya da
evrotik karakteristik bir savunma mekanizmasi agma sahip oldugunu ifade etmistir.
lyoncu ve Giilliim (2007)' e gore, A. Freud, kisinin, kucuk yaslardan itibaren kendi
enligini korumak, sorunlardan, i9 ve dis catismalardan mumkun olan en az miktarda
kilenmek icin cesitli sekillerde kendini rahatlatmaya cahsan savunma mekanizmalan
Iistirdigini ileri surmustur. Bunlardan narsistik savunmalar en ilkelleri olup daha 90k
grup olarak adlandmlan kisiler tarafmdan kullanilmaktadir
ulmez, 2009:24).
Parman (1996), asagida siralanan narsistik savunma mekanizmalarmm, narsistik
nge bozuldugunda veya narsistik dayanaklar kayboldugunda ortaya ciktigun ifade

1. Inkar (Denial): Kalyoncu ve Gullum (2007)'e gore, inkar, kisinin bilincli
arak, sorunun dayamlamayan, aci veren istek, gereksinim, duygu ve dusunce gibi
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yonlerinden uzaklasmak icin, olaym varhgmi kabul etmemesi, onemsememesi,
gormezden gelmesidir. Burger (2006), inkara sikhkla basvurulmasmm, gercekle olan
bagi o sikhkla azaltmakta oldugunu ve gercek anlamda islev gostermeyi o denli
zorlasnrdignn ifade etmektedir.
2. Carprtma (Distortion): Kalyoncu ve Gullum (2007)'e gore, carprtma, bireyin
ic dunyasmm gereksinimlerine gore, kendi dismdaki durum ya da surecleri
olmayan bir sekilde degisiklige ugratmasidir.
3. Primitif Idealizasyon (Primitive Idealization): Kalyoncu ve Gullum (2007)'e
primitif idealizasyon, kisinin etrafmdaki kisileri ya asm iyi ya da tamamen kotu
algilamasrdir. Bu nedenle kotu olarak gordukleri haksizhga ugrayabilmekte ve
gordukleri aldanabilmektedirler.
4. Yansrtma (Projection): Burger (2006), yansrtmanm, kisinin sahip oldugu
baska insanlara yakistirarak, gercekte bu durtuye (istenmeyen ya da
atlamlamayan bir ozellige) sahip olan kisinin kendisi oldugu algismdan kacinmasi
pldugunu belirtmistir,
5. Yansrtmah Ozdesim (Projective Identification): Kalyoncu ve Gnllum (2007)'e
yansitmah ozdesim, kisinin kendinde gormek istemedigi ya da iyi buldugu
zelliklerini guven duymak icin karsismdakine yansitarak, karsidakinin saglam
isiliginde bu ozelliklerin islenip olumlu ozelliklere donusturulerek geriye alinmasi ve
endi ozellikleri arasma katilmasidir. Bu savunmanm sikhkla kullamlmasi kisinin
lrekli olarak baskalanna bagh hale gelmesine yol acabilmektedir.
6. Bolunme (Splitting): Kisinin catismadan ve stresten kacmmak amaciyla
enligini ve baskalanm tamamen iyi ya da tamamen kotu olarak degerlendirmesi,
ndisinin ve baskalanmn olumlu ve olumsuz niteliklerini tutarh bir tablo icinde
'tiinle~tirmekten kacmmasidir (Bilim ve Sanat Yaymlan, Psikoloji Sozliigii; Gulmez,

2.2.4. Narsisizm ve Insan ili~kileri
Morf and Rhodewalt (2001), erken cocuklukta ebeveynleri ile olan negatif
neyimlerinden otii.rii narsistlerin, sonraki iliskilerinde de dusmanlik ve snphecilik
··§terdigini,baskalannm kendisine karsi takdirkar dusunceler besleyip beslemediklerini
ihtiyaci hissederek istedikleri geri bildirimi almak icin iliskilerini sii.rekli baski
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altmda tuttuklanm belirtmektedir. Ancak, erken cocukluktaki negatif deneyimlerinden
otilrii

sadece

guvensizlik

duymakla

kalmamakta,

baskalanm

gercekten

sevip

onemseyemedlkleri gibi, aym zamanda kucttmsemektedirler.
Elliot ve Thrash (2001 ), narsistlerin ice degil disa yonelik aracsal nedenlerle
baskalanyla

etkilesim ve iletisim icine girme arzusunda olduklanm ifade etmektedir.

Narsist kisiler icin diger bireyler, iktidarlanm duzenlemelerini saglayan bir geribildirim
fonksiyonu; sosyal cevre ise, onemli basan sureclerinin yer aldigi ve iktidara yonelik
siddetli arzulanm

doyurabilecekleri

bir arena olmasi nedeniyle onem tasimaktadir,

Narsistlerin diger kisileri bir arac olarak kullanmalan, alcak gonulluluk, comertlik gibi
sosyal normlara bagh kalmamalan, guclu yakm iliskiler kurmalarma engel olusturmakta
.ye bu da yakm iliskilerindeki temel ihtiyaclanm karsilamada zorluk cekmelerine sebep
olmaktadir.
Ozturk (2002)'e gore, narsistik kisiler, kendilerini ustte goren, surekli begeni,
ilgi ve onay bekleyen ve tistun bir yeri hak ettigine inanan kisiler olduklan icin, sik sik
ayal kinkhklan ve incinmeler yasamalan kacmilmazdrr. Kendilerini yuceltmek, daha
µstun gormek ve gostermek icin baskalanm kullandiklanndan,
cikar

saglamak

icindir,

Baskalanmn

ereksinimlerine empati gosteremediklerinden,

arkadashklan

duygularma,

yalmz bu

dtlstmcelerine

ve

iliskilerinde bencil, benmerkezcil olarak

mmaktadirlar (Gillmez,2009:30).
Narsist kisilerin; samimi, yakm iliski kuramamalan, kendilerini ictenlikle birine
ayamamalan,

kendilerini spontanhklanyla

icsel gucsuzlukleri

ortaya koyamamalan,

ortaya koyduklan

nedeniyle travmaya maruz kalacaklan

mesafeli, kontrollu, ol9illil iliskiler gelistirmelerine

endisesi; sosyal

ve dolayisiyla kendilerini

hissetmelerine yol acar (Kocakula, 2012: 100).
Odag

( 1996)' a

gore,

narsistler

kisilerarasi

iliskilerinde

siddetli

bir

nmerkezcilik, kendilerine donukltik ve baskalanm somurucu yaklasimlar ile dikkati
erler. Narsistlerin,

en buyuk, essiz olduklan

gisine, hayranhgma bagimhhklan
revi ve varolus nedeni
sterilen hayranhgi

dusunceleri

ile baskasmm ilgisine,

celiskili bir gorunum verir. Aslmda baskalannm

ona hayran olunmasi,

onun sevilmesidir.

Ote yandan,

ve sevgiyi normal gelismis bir kimse gibi sindiremezler

"'1mhhk surer gider (Kocakula, 2012:102).
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ve

N arsistler kendi kendilerine snnr koyamaz, kendini begenmisligi arttikca
insanlardan ve cevresinden soyutlanmaya baslar. Yalan, narsist tutumun vazgecilmez
ozelligi olup, kendisi hakkmda verdigi tum bilgi, bir aldatmaca olabilir. Fikirleri nadiren
orijinaldir, sozleri ya da kapsarm kendine uyacak sekilde degistirir. i~ hayatmda basanh
olmasim nesneleri bu sekilde kendine gore emsalsiz degistirme gucune borcludur.
Narsistin, ustleri ile arasi dengelidir cunku onlar kendisini anlayabilecek olan yegane
kaynaktir, Astlan icin ise durum oldukca zordur cunku kendisini yetenekleri, donammi,
vasiflan ile onlarm tek ogrenme kaynagi ya da gorup gorebilecekleri ilk ve son nimet
olarak niteler. En iyiyi kendisi olarak gorur ve bu ozelliklerinin smanacagi her yerden
kacar. lstedigi bir seyi alamadigi zaman akh hemen kansir. Biri onu hayal kmkhgma
ugratacak olursa, o kisiyi gozunde degersizlestiriverir. Empati yoksunlugu onun
insanlara is goren nesneler gibi yaklasmasma neden olur. insanlar ona gore duygulan ve
ihtiyaclan olmayan, somurulebilecek varhklardrr ve bunu yaparken narsist birey, pek az
ucluluk ya da uztmtu duyar (Cihangiroglu, 2012:120).

2.2.5. Narsisizm ve Performans
Campbell (2001), narsist bireylere daha ihmli sekilde yaklasilabilecegini ve
odem dunya icin narsisizmin saghkh bir strateji olarak degerlendirilebilecegini ileri
iirmektedir. Konuyla ilgili yapilan arastirmalar, narsisizm ozelliklerinin kisilerin is
asammdaki performanslan, motivasyonlan ve geri bildirimlere karsi gosterdikleri
µtum gibi bircok konuda etkili oldugunu ortaya koymaktadir,
Wallance ve Baumeister (2002) tarafmdan yapilan cahsmalarda, narsistlerin zor
stresli gorevlerde digerlerine gore

daha

iyi performans

sergiledikleri

ozlemlenmi~tir. Bu baglamda narsistler basanmn ve basansizligm sonuclanmn buyuk
ldugu iyi profile sahip isler arayabilmektedirler. Cunku oz guvenleri ve sohrete karsi
lan istekleri, basansizhk korkularma ustun gelmektedir.
Wallance ve Baumeister (2002)'e gore, narsisizm aym zamanda takim
erformansi uzerinde de etkili olabilmektedir. Empati kurma becerisinden yoksun
[malan, baskalanm, kendilerini gelistirmek icin kullanmalan gibi ozelliklerinden otiirii
arsistlerin iyi bir taktm oyuncusu olamadigi gorulmektedir. Takim cahsmalannda,
1mm basanlanna olan bireysel katkilanmn fark edilmesi zor olabileceginden
eteneklerinin altmda bir performans sergileyebilmektedirler. Bu gibi nitelikleri,
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narsistlerin birlikte zaman gecirdikleri kisilerce hos karsilanmamakta ve bu nedenle
grup icerisinde bir narsistin bulunusu orgtltun hedeflerine zarar vererek, kirgmhk ve
catismalara yol acabilmektedir. Bunun yanmda, narsistlerin baskalanmn duygularmm
farkma varmamalan ya da umursamamalan ve motivasyonel yonelimleri nedeniyle,
takim performansma katki saglamalan miimkiin olabilmektedir (Akt: Atay, 2009: 187).

2.2.6. N arsisizm ve Liderlik ili~kisi
Rauthmann ve Kolar (2013), narsistik kisiligin, suursiz guc ve basan kazanma
arzusu, cekicilik, stati.i elde etme ve iistiin olma istegi gibi ozellikler icermesi nedeniyle;
bireyleri lider olmaya yonlendirdigini, bu kisilik ozelligi tasiyan i~ gorenlerin genellikle
liderlik pozisyonlarmda gorev yaptiklanm belirtmektedir. Buna ek olarak; Moradi,
Radpour, Movaghar ve Raghimi (2013), narsistik yoneticilerin, cevrelerindeki insanlan
etkilemek ve insanlarda hayranhk uyandirmak amaciyla orgutsel sureclerde buyuk bir
harcayarak,

orgutun

basan

kazanmasi

konusunda

onemli

bir

rol

oynayabileceklerini ifade etmislerdir (Akt: Kanten, 2014).
Bogart, Benotsch ve Pavlovic (2004), narsistik kisiligin uyumsuz ve patolojik
yonleri oldugu gibi saghkh taraflarmm da mevcut oldugunu ifade etmektedir. Ornegin
narsisizmin somuruculuk ve manipi.ilasyon yonune karsihk otorite bileseni, basan
uzerindeki gii9 seklinde gozlenrnekte olup, olumlu kisilik
ozelliklerinden biridir.
Narsistik bireylerin liderlik nitelikleri acismdan konuya yaklasildigmda
Iiteraturde, 'i.iretken' ve 'i.iretken olmayan'

narsist liderler simflandirmasi ile

~ar~1la~Ilmaktad1r (Gi.ilmez, 2009:35).
Maccoby (2000), i.iretken narsistlerin, kendi alanlarmda uzman olan, gems
Jabloyu goren, dtlnyayi degistirme ve geride iz birakma konusunda risk alarak meydan
okuyan, dogustan yetenekli ve yaratici strateji ustalan oldugunu ifade etmektedir.
'Orretken narsistler isin yurumesini saglamak icin gonullu olarak risk aldiklan gibi, guzel
sozleriyle kitleleri si.iri.ikleyen bir cekicilik de tasimakta ve i~ diinyasmda guc ve san
azanma gudusu ile hareket etmektedirler. Her seyi ogrenme istegindedirler, sevilmeyi
takdir edilmeyi arzu ederler.
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Maccoby

(2007),

"uretken"

ve

"uretken

olmayan"

simflandrrmalannm

narsistlerin hayatlan boyunca sabit olmadignn belirtir. Uretken kisilik yeterli stres ve ic
ruhsal catisma ile uretken olmayan bir kisilige donttsebilmektedir.
narsistin uretken yarum, zayifhklan
nedenle,

asagidaki

tabloda

Guclu taraflan

ise uretken olmayan yamm olusturmaktadir,

uretken

narsistin

guclu ve zayif taraflanna

Bu

bakarak

uretkenligin derecesi gorulebilmektedir.

Tablo 5: Uretken narsistin gii<;lii ve zayif taraflan

Gii~liiydnlerl

Zayif yonleri

•

Dunyayi Degistirecek ve Anlam
Y aratacak Vizyon

•

Dinleme Eksikligi ve Elestiriye
Karst Asm Duyarhhk

•

Bagimsiz Dusunme ve Risk Alma

•

Paranoya

•

Tutku

•

Ofke ve Karalama

•
•

Doymak Bilmez Ogrenme Istegi
Azim

•
•

Asm Rekabet ve Kontrol
izolasyon

•

Tehditler Karsismda Tetikte
Olusu

•

Abartma ve Y alancihk

•

Kendini Tammadaki Eksikligi

Mizah Duygusu

•

Gosteriscilik

•

Empati Y oksunlugu

•

Akil Vermekten Hoslanmamak

•

aynak: Gulmez, 2009.
Lubit

(2002)' e

gore,

uretken

narsist

ycneticilerin

saglam

ozguvenleri,

skalannm haklan ve iyilikleri ile ilgilenmelerini saglamaktadir. Uretken narsistler de,
'i9ten, zenginlikten ve hayranhktan
saplanti

haline

zevk almaktadirlar,

getirmemektedirler.

ancak yikici narsistler gibi

Y1k1c1

narsist

yoneticilerin

'iyiiklenmeciligi, yuksek ozguven gibi gortmebilir ancak aslmda kinlgan ozsaygrlarmm
r aksidir. Astlarmm haklarma

saygi gostermemekte,

astlan ile olan iliskilerinde

nellikle kibirli, deger vermeyen ve somurucu sekilde davranmaktadirlar
09:42).
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(Gulmez,

2.3. BAZI NARSiSTiK KiSiLiK OZELLiKLERi
Cesitli Narsistik Kisilik Envanterleri incelendiginde, ortaya bir takim narsistik
kisilik ozellikleri cikmaktadir. Bu tez cahsmasmda da kullamlan bu kisilik
ozelliklerinden, kisaca bahsetmenin yerinde oldugu dusunulmektedir:
•

Alcak gonullulukten uzak olma: Means, Wilson, Sturn, Biron ve Bach (1990),
alcak goniilliiliigii; bireyin hatalanm ve eksikliklerini kabul etmesinin yanmda
sosyal ortamlardaki iliskileri tamamen kontrol edemeyeceginin farkmda olmasi,
diger bireylere sabir, nezaket ve empati duygusuyla yaklasmasi seklinde ifade
eder. Alcak gonulluluk "baskalanna verilen degerin artmasi ve bununla birlikte
kisinin kendisine verdigi degerin azalmamasrdir". Morris, Brotheridge ve
Urbanski (2005), alcak gontillu liderlerin, guclu ve zayif yonlerini ve snurlanm
anladiklanm, kendileri dismdaki guclerden bagnnsiz ve butun yamtlara sahip
olmadiklannm farkmda olduklanm ifade etmislerdir, Bundan dolayi kisisel
smirhhklanm asma araci olarak diger bireylerin katkilanm etkin bir sekilde
ararlar(Gediksiz, 2013).

•

Davramslannm sonuclanm kabul etmeme: Erturk (2000), orgutlerde basannm
saglanabilmesi icin etkili bir liderin, cesaretle karar ahp uygulamasi ve bunun
sonucunu ustlenmesinin gerekliligini ifade etmistir (Akt; Bayram, 2013:11).

Cok basanh olma istegi: Brown (1997), narsist kisinin, yetenek ve basanlanna
asm deger bicme egilimi oldugunu ifade etmektedir ki bu egilimlere,
gosteriscilige olan asm ilgi, esi bulunmazhga olan istek ve yaralanamaz olma
duygusu eslik etmektedir.
DSMV'te (2013) patolojik narsizm kavrammi karsiladigi dusunulen narsistik
kisilik bozuklugu kriterlerinden biri de 'smirsiz basan, guc, zeka, guzellik veya
ideal sevgi fantezileriyle mesgul olmak'tir (Akt: Eldogan, 2015:5).
Kemberg (1975), narsist kisilerin elestiriye ve basansizhga karsi oldukca hassas
olduklanm, basansizhk karsismda kendilerini incinmis ve kucuk dii~mii~
hissederek, ofkeyle tepki vereceklerini soyler. Bu kisiler acismdan "basansizhk",
rekabet iceren bir ortamda birinci, onde gelen ya da tercih edilen kisi olamamak
anlamim tasir (Gulmez, 2009:21).
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Cesaretini

kamtlama

istegi:

Kemberg

(1975),

narsist

bireylerin,

insanlarm

hayranhgmi kazandiklan, onlarm gozunde mukemmel gorundukleri veya idealize
ettikleri kisinin onayim hissettikleri

durumda ancak kendilerini iyi, sevilebilir,

giiven dolu ve mutlu hissedeceklerini belirtmektedir (Gulmez, 2009:21).

Hi tap gucuyle bircok problemi

atlatma: Y aman (2004 )' a gore, herhangi bir

toplulugu etkilemek, bir dusunceye ahstirmak veya kitleleri yonlendirmek ya da
harekete gecirmek icin hitap gucunden faydalanmak,

ozel yetenek isteyen bir

liderlik ozelligidir (Akt; Yildmm, 2008:42).

ilgi odagi olmayi isteme: Twenge ve Campbell (2010), narsist bireylerin, ilgi
odagmda kalmakta usta olduklanm, dikkat cekmekten hoslandiklanrn
icin ellerinden geleni yapabileceklerini

ve bunun

ifade etmislerdir. Kalabahk karsismda

olmayi asm derecede kaygi verici bulan pek cok insanm aksine, narsistler buna
bayihrlar ve halkm karsismda

cok basanhdirlar

(Akt: Bayrak, Gacar, Nacar,

Aytac; 2015:253). Ozturk (2002)'e gore, narsistik kisiler, surekli begeni, ilgi ve
onay bekleyen, gittikleri her yerde hemen ozel ilgi gorecegine inanan, elestiriye
dayanamayan ve surekli ovgii bekleyen kisilerdir, Bu yogun narsistik beklentiler

sonucu bircok hayal kmkhklan ve incinmeler yasanmaktadir (Gulmez, 2009:30).

Kendisine saygi duyulmasmi isteme: Baumeister ve Vohs (2001)'a gore, narsistler
kendi goruslerini destekleyen takdirleri almaktan vazgecmek istemezler.
Arzuladiklan takdiri degil de olumsuz bir tepki aldiklannda, -ornegin kayitsizhk,
elestiri, saygisizhk gibi- buyuk sikmti yasamakta, saldirgan ve dusmanca tavirlar
takmmaktadirlar (Akt: Atay, 2009: 187).

Iltifattan hoslanma: Volkan (2012), cok gosterisli ve baskalanm yonlendirmede
etkili bazi narsistlerin, ic diinyalarmdaki basan ve ovguye olan tutkularmm, cogu
kez onlarm lider konumuna gecmelerini sagladigim ifade etmektedir. Ozturk
(2004)'e gore, patolojik narsist bireyler, baskalanmn dustmcelerini onemsemez
bir tavirla davranmalarma ragmen, icsel surecte tamamen baskalannm
dusunceleriyle beslenmeye acik bireylerdir. Benlik saygilan disandan gelecek
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ilgi, begeni ve onayla beslendiginden, surekli ovgtl ve iltifat beklerler (Akt: Altun,
2015:32).

•

Insanlan inandirma giiciine sahip oldugunu dusunme: Tazegiil ve Soykan
(2013)'a gore, narsist birey, cevresindeki insanlan etkileyecek olaganustu
ozelliklere sahip olduguna inanmaktadir. Narsistik kisilik ozelliginin bu yonu
bireylerin kendinden emin, ozguvene ve baskm bir karaktere sahip oldugunu
gostermektedir (Akt: Kanten, 2014).

•

lnsanlar iizerinde otorite kurmak isteme: Koroglu ve Bayraktar (201 l)'a gore,
otorite, narsist bireylerin ozellikle i~ yasammda parlak liderler olarak ortaya
cikmasmda onlara destek olan en onemli boyutlardan birisidir. Judge, Lepine ve
Rich (2006), otorite yonu gelisen narsist bireyin, baskalanm etkilemek icin srra
d1~1 bir yetenege, guclu bir liderlige ve otorite rolu icin oncelik hakkma sahip
oldugunu dii~iindiigiiniiifade etmektedir. Atay (2010)'a gore, otorite yonii gelisen
narsist yonetici, bulundugu tum ortamlarda otoritesinin diger insanlar tarafmdan
fark edilmesi ve kabullenilmesi beklentisi icerisindedir (Akt: Altun, 2015:36).

•

Insanlan manipiile etme: Puskulluoglu (2001)'na gore, manipiilasyon, ustahk ve
beceri ile yonlendirme ve kontrol etme, etik olmayan bir bicimde kontrol etme
veya etkileme anlamlanm icerir. Manipiilasyon, kisinin karar alma siirecine iliskin
disandan yapilan bir etkiyi icerir (Baysal, 2011 :23).
Insanlar birbirini manipiile eder; ancak bunun dereceleri farkhhk gosterir.
Narsistik bireyde manipiilasyon sistematiktir ve iliskinin eksenini olusturur,
Siradan manipiilasyon (santaj, sucluluk duygusu yaratma, degersizlestirme,
yerme, bagrmh kilma, vs.) ile narsistik bireyin uygulamaya koydugu arasmdaki
farkhhk, manipiilasyon tarzmm kendisinden ziyade, bunlarm uygulanma ritim ve
yogunlugunda yatar yani manipiilasyona sapkmhk katan sey tekrardir (Morelli &
Couderc, 2015:55).
Gosteris yapmaktan hoslanma: Glover, Miller, Lynam, Crego ve Widiger (2012),
narsistik bireyin, kendisinin ozel oldugunu dii~iindiigiinii, cevresindekiler
tarafmdan begenilme arzusuna sahip oldugunu, kendisini on plana cikararak
gosteris yapmaktan hoslandigmi ifade etmektedir (Akt: Kanten, 2014). Maccoby
(2007),

narsist

yoneticilerin

basanlannm
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ardmdan

gelen

sohret

ve

yaltaklanmalarm, onlarm gerceklikle olan yuzeysel baglantilanna zarar vermeye
basladigim ifade etmistir, Narsist birey, cevresindeki insanlar tarafmdan tanmmak
ve farkedilmek ister, debdebeli bir yasantiyi kendisine hak gorur (Giilmez,
2009:41).

•

Hep baskalanndan bekleme/verici olmama: Koroglu ve Bayraktar (2007)'a gore,
narsistler, toplumsal davramslannda genellikle sakin, kendine gi.ivenli, sorunsuz
ve doyumlu bir nitelik gostermektedirler. Bu diger insanlar tarafmdan "vakur" bir
davrams olarak algilanabilir, Narsistler, genellikle, karsihgmda pek bir sey
vermeden, baskalanm kendi cikarlan icin kullamr, onlan somurur ve onlardan
kendi isteklerini yerine getirmelerini bekler. Dolayisiyla alcak gonullu olmaktan
uzak,

asm

derecede

benmerkezci

ve

verici

olmayan

kisiler

olarak

goralmektedirler (Giilmez, 2009:31).

2.4. Konu ile ilgili Arasnrmalar
Narsizm, literati.irde Psikiyatri ve Klinik Psikoloji bilim dallan tarafmdan
imlanmis olmasma ragmen, gunumuzde orgutsel davrarus ve yonetim alanlarmm
arasma girmistir, Ozellikle son yillarda narsizmin orgutlere
simalanm konu alan uluslararasi arasnrmalann sayismda artis gozlenmektedir.
astirma sonuclanna gore; isgoren tutum ve davramslanna yon verebilen narsisizm,
erlerde goruldugunde orgut acismdan bir risk ya da kazanca donusebilmektedir.
usal yazm incelendiginde ise konuya iliskin cahsma sayismm azhgi, arastirmacilar
ismdan narsisizmin hala patolojik bir olgu olarak algilandigi seklinde aciklanabilir

2.4.1. Yurt Ieinde Yapilan Arasnrmalar
Ertekin ve Yurtsever, 2001 yilmda yaptiklan 'Yonetimde Narsizm Uzerine Bir
eneme' isimli calismalannda, narsist yoneticinin orgutsel davrams oruntusunu ve
sist yoneticinin bireyler arasi iliskisinde etkili olan dort etmeni(hayranhk kazanma,
, denetim ve paranoyak gorunus) arastirrmslardir. Arastirmada her bir etmen,
etici ile yonetilen arasmda gecen ikili konusmalansenaryo) yolu ile aciklanrmsnr.
ica konu ile ilgili onerilerde bulunulmustur, Sonuc olarak orgutlerde onemli bir
olan narsizmin onlenmesi icin orgutsel davramsla ilgilenen arastirmacilara ve
onemli gorevler di.i~ti.igi.ini.i belirtmislerdir, Bu konunun orgutsel saghkla
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ilgili bir butunun 90k onemli bir parcasi oldugunu ve narsizm testlerinin

uzman

psikologlar tarafmdan uygulanmasi sonucunda, narsist egilimi fazla olan bireylerin gil9
odagi olmasmm veya hiyerarside yiikselmesinin engellenebilecegini
Aynca orgutsel iletisimin de bu tilr narsistik davramslann

ifade etmislerdir,

gozlemlenmesinde

faydah

olabilecegini ve cesitli narsistik etkinliklerin sonuclanmn bircok yontem kullarularak
(orgut ici tarafsiz gozlem ve inceleme,
aracihgiyla

cahsanlann

ornek olay analizleri,

tepki ve elestirilerinin

egitim programlan

saptanmasi, orgutsel saghgi olcmeye

yonelik anket uygulamalan vb) belirlenebilecegini belirtmislerdir. Bunun yam sira konu
ile ilgili uygulamah calismalann artmasiyla hem kamu hem de isletme orgutlerinin bu
onemli sorununun gun isigma cikabilecegini ifade etmislerdir.
Kocakula, 2012 yilmda hazirladigi
Bozukluklarmm
obsesif

Karar Sureclerine Etkisi'

kompulsif

kisilik

bozuklugu

'Narsistik

ve Obsesif Kompulsif

Kisilik

isimli yuksek lisans tezinde, narsizm ve

perspektifinde,

bireyin

karar

sureclerinin

incelenmesini amaclamistrr. Bu cahsma ile birlikte, orgilt icinde onemi giderek artan
insan

ogesinin

narsisizm

ve obsesif

kompulsif

kisilik

bozuklugu

cercevesinde

degerlendirmesini yaparak, soz konusu kisilik ozelliklerinin ileride karar verme yetki ve
sorumlulugunda

olacagi dusunulen isletme ogrencileri acismdan karar sureclerini ne

sekilde etkiledigini anlamaya calisrmstrr. Arastirmanm
karar silrecinde gosterecegi davramslar;

sonucunda, narsistik kisiligin

inisiyatif alabilme, karah olma, karar hizmm

yuksek olmasi, surece butunsel olarak yaklasma, soyut kararlar alma, degisime adaptif
tutum gosterme,

surecte esneklik gosterme, sezgisel, tlst duzey ve stratejik kararlar

alabilme olarak belirlenmistir.
Gulmez, 2009 yihnda
ezinde, liderlerin narsistik
eneyimleri

arasmdaki

hazirladrgi

egilimleri

'Narsistik

ile demografik

iliskiyi sorgularmsnr,

Liderlik'

isimli yuksek lisans

ozellikleri

Arasnrmanm

ve is hayatmdaki

sonucunda

yoneticilerin

cinsiyetlerinin, yaslanmn, degum yerlerinin, yedi yasa kadar buyudukleri yerin, kardes
sayilanmn

ve

kardesler

arasi

durumlarmm

narsisizm

boyutlarmdaki

skorlanm

etkiledigini gormus, aynca narsisizmin boyutlarmda alman skorlarm, deneyim silresi ve

§teki

0

pozisyon ile iliskili oldugu sonucuna ulasmistir.
Timuroglu, 2005 yilmda hazirladigi 'Isyerindc Narsisizm ve i§ Tatmini lliskisi:

Uygulama' isimli yuksek lisans tezinde, narsistik bireylerin kisilikleriyle i§
arasmda bir iliskinin varhgim sorgularmstir. Arastirmada; yoneticilerin
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narsistik egilimlere biiyiik olcude sahip olduklan, ornege konu olan yoneticilerin is

diizeylerinin oldukca dusnk oldugu, narsizm ve i~ tatmini boyutlan arasmda

Laurnu

fakat ters yonde iliskilerin bulundugu seklinde sonuclar elde edilmistir,

2.4.2. Yurt Dismda Yapilan Arastirmalar
Rosenthal ve Pittinsky, 2006 yilmda yaymladiklan 'Narsistik Liderlik' isimli
calismalannda, narsistik Iiderligin olumlu ve olumsuz sonuclanm anlamak amaciyla,
teoride

ve

literatiirde

narsistik

liderligi

elestirel

olarak

gozden

gecmp

degerlendirmislerdir.
Vries ve Miller, 1985 yilmda yaymladiklan 'Narsizm ve Liderlik: Bir Nesne
liskileri Perspektifi'

isimli makalelerinde, klinik bir tablo olarak biiyiik bir

bilintneyen olan narsistik kisiligin, giin gectikce daha 90k ilgi odagi haline geldigini
belirtmislerdir. Cahsmalannda narsizm ile liderlik arasmdaki iliskiyi arastmms,
Psikanalitik Nesne Iliskileri Kurami'ndan alman kavramlan kullanarak ii<; narsistik yapi
sunmuslardir. Bunlarm nedenleri ve belirtilerini tartisrms, kisiler arasi iliskiler ve karar
verme iizerindeki etkisini yonetsel baglamda incelemislerdir.
Ouimet, 2010'da yayinladigi

'Orgutlerde Narsistik Liderlik Dinamikleri:

Entegre Bir Arastirma Modeline Dogru' isimli makalesinde, orgutlerde narsistik liderlik
dinamiklerinin elestirel bir sentezini olusturmayi amaclarmstrr. Cahsmasmda, narsistik
liderligin belirtilerini tetikleyebilecek olan dort faktortm (kendine ozgii, kiiltiirel,
9evresel ve yapisal faktorler) aynnnlanm sunmaktadir.
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BOLUMIII

3.YONTEM

Bu bolumde arasnrmamn modeli, evreni, cahsma grubu, veri toplama sureci,
verilerin toplanmasi ve verilerin cozumlenmesi konularma yer verilmektedir.
3.1. Arasnrmanm Modeli

Bu arastirma nitel arastirma yontemlerinden yararlantlarak yapilacaktir.
Yildinm ve Simsek (2008)'e gore nitel arastirma; "Gozlem, gorusme ve
dokuman analizi gibi nitel veri toplama yontemlerinin kullamldigi, algilann ve olaylann
dogal ortamda gercekci ve butuncul bir bicimde ortaya konmasma yonelik nitel bir
surecin izlendigi arastirmadir".
Bu cahsmada nitel arastirma ycntemlerinden durum cahsmasi yapilnustir. Bir ya
birkac durumun derinligine arastmlmasi nitel durum cahsmasmm en temel
ozelligidir (Yildmm ve Simsek 2008).
Nitel arastirmalarda kullantlan gornsme tekniginin en belirleyici ozelligi,
gorusulen kisilerin bakis acilanm ortaya cikarmasi oldugundan (Kus, 2009), bu
~ah~mada nitel arastirma yontemlerinden gorusme teknigi, yan yapilandmlmis gorusme
{(;:knigi seklinde kullamlnnstir. Yart yapilandmlrms gorusmelerde sorular onceden
pelirlenir ve belirlenen sorularla veriler toplanmaya calisihr.
Bu arastirmada, KKTC Devlet liselerinde; okul yoneticilerinln narsistik
oneticilik ozelliklerinin ogretmen ve ogrenci goruslerine gore degerlendirilmesi
amaciyla nitel arastirma modeli uygulanrmstir.

3.2. Arasnrmada Evren

Bal (2001)'a gore: "Arastirma evreni arastirma probleminin etkisi altmda
ulunan ve bilgi saglamak icin gozlem yapilacak ana kutledir",
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Arastirmamn

evrenini,

Ortaogretim Dairesi'ne

2014-2015

egitim

yihnda,

KKTC

MEB

Genel

ve Mesleki Teknik Ogretim Dairesi'ne bagh liselerde gorev

yapan yoneticiler, ogretmenler ve ogrenciler olusturmaktadir. Milli Egitim Bakanligi
Ortaogretim Dairesi tarafmdan hazirlanan egitim istatistiklerine gore Mayis 2015 tarihi
itibariyle KKTC'de Ortaogretim Dairesi btmyesinde 74 yonetici (18 mtidtir, 56 mudur
muavini), 1116 ogretmen, 6610 ogrenci bulunmaktadir.

3.3. Cahsma Grubu
Karasar (2004)' a gore, orneklem belli bir evrenden, belli kurallara gore secilmis
ve secildigi evreni temsil yeterligi kabul edilen kucuk kumedir. Arastirmalar
cogunlukla, omeklem kumeler uzerinde yapihr ve alman sonuclar, ilgili evrenlerine
genellenir.
Bu arastirmayi yapmak icin, yukanda bahsi gecen evrenden, 7 yonetici, 7
qgretmen ve 30 ogrenci olmak ilzere 44 kauhmci secilmistir,
Cahsma grubu olarak alman yonetici, ogretmen ve ogrenci sayilan Tabla 6'da

ablo 6: Cahsma Grubu Sayilan
Ydnetici

Ogretmen

Ogrenci

Top lam

A Okulu(Gazimagusa MeslekLisesi)

3 Ki~i

1 Ki~i

12 Ki~i

16 Ki~i

B Okulu(Gazimagusa TicaretLisesi)

0 Ki~i

1 Ki~i

6 Ki~i

7 Ki~i

Okulu(GazimagusaTurk MaarifKoleji) 2 Ki~i
Okulu(NamikKemalLisesi)
2 Ki~i

4 Kisi

5 Ki~i

11 Ki~i

1 Ki~i

7 Ki~i

10 Ki~i

7 Ki~i

7 Ki~i

30 Ki~i

44 Kisi

Bu cahsma grubunu olusturabilmek icin, amach ornekleme yontemlerinden
opu veya zincir ornekleme yontemi kullamlrmsnr. Bundan murat edilen ise, evrenin
'yuk olmasmdan dolayi, probleme ait olan zengin bilgi kaynagi olusturacak kisi veya
lu~umlarm belirlenmesinde ozellikle tesirli olmasidir.
Aynca; amach orneklem yonteminde, arastirmaci kimlerin secilecegi konusunda
yargismi kullamr ve arastirmanm amacma en uygun olanlan omekleme ahr,
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Amacli orneklem yonteminin
arastumacmm

bir turu olan kartopu veya zincir omekleme,

problemine iliskin olarak zengin bilgi kaynagi olabilecek birey veya

durumlarm saptanmasmda ozellikle etkili tekniktir. Surec, bu konuda en cok bilgi sahibi
kimler olabilir sorusu ile baslar. Surec ilerledikce elde edilen isimler veya durumlar bir
kartopu gibi buyuyerek devam eder ve belirli bir sure sonra belirli isimler hep one
cikmaya baslar, arastirmacmm

gorusmesi

gereken birey veya ilgilenmesi

gereken

durum sayisi azalmaya baslar (Yildmm ve Simsek, 2008).

3.4. Veri Toplama Siireci
Arastirma verileri 30 Nisan-15 Mayis 2015 tarihleri arasmda, katihmcilardan
randevu almarak ve musait olduklan yer ve zamanlarda, onceden hazirlanan gorusme
sorulanmn katihmcilar tarafmdan cevaplandmlmasi yoluyla toplanmrstir. Arasnrmada
ycneticilerin, ogretmenlerin ve ogrencilerin, okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik
ozellikleri hakkmdaki goruslerinin belirlenmesi amaciyla ortalama 30 dakikalik zaman
dilimi kullarulmrstir. Arastirmaya katilan yoneticilere, ogretmenlere ve ogrencilere
esekkur edilerek gorusmeler bitirilmistir,
Verilerin toplanmasmda gorusme yontemi kullamlrmstrr. Nitel arastirma
onteminde cogunlukla kullamlan yuz yuze gorusme teknigi ile veriler elde edilmeye
ahsilrmsnr. Gorusmelerde, katihmcilardan, gonulluluk esasma uygun sekilde gorusleri

Yuz yuze gorusme, sorularm konusunda srralamalanmn esnek olabilmesi,
cevaplamanm yuksek olmasi, gorusme ortammm kontrol edilebilmesi ve
stmlan konu hakkmda derinligine bilgi verebilmesi gibi avantajlara sahiptir
ildinm ve Simsek, 2008).
Gorusmedeki katilimcilann cevaplannm temelini olusturan nedenler, duygular,
ii~unceler ve inanclar gibi bircok boyutun da ortaya cikanlmastna kaynakhk
tmektedir (Legard, Keegan ve Ward, 2003).
Nitel calismalarda en cok kullamlan yontem gorusme yontemidir. Gorusme,
i~ilerin konuya bakislanru, tecrubelerini, duygulanm ve algilanm ortaya koymada
ullamlan guc;li.i bir tekniktir. Bu teknik baslangicta kolay bir veri toplama teknigi
arak gorulse de, gorusme sistemini kullanan nitel arastirmacilar, bu teknigin icerigi
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olan gorusme dokumanlannm

hazirlanmasi,

denenmesi, gorusmenin organize edilip,

uygulanmasi icin yogun bir egitimden gectikten sonra yapildigim belirterek kolay bir
veri toplama teknigi olmadigmr

soylemektedirler.

yasamda iletisim olarak kullandigirmz

Verilerin toplanmasi

ise gtmluk

konusma ile toplamaya cahsihr (Yildmm ve

Simsek, 2008).
Veri toplama araci olarak, yan yapilandmlmis
Patton (1987)'a

gorusme formu hazirlanrrustir.

gore, "gorusme formu yontemi, benzer konulara yonelmek yoluyla

degisik insanlardan aym tur bilgilerin ahnmasi amaciyla hazirlarur" (Akt: Yildirm ve
Simsek, 2008).
Gorusmeler

katihmcilann

uygun olduklan

zaman dilimleri icerisinde 30-40

dakikahk gorusmeler yapilarak veri toplama islemi sonlandmlmistir.

3.5. Gecerlik Giivenirlik
Arastirrnada uzman incelemesi, katihmci teyidi ve yoneticilerle ve ogretmenlerle
yapilan gorusmelerin sureleri uzun tutularak da uzun sureli etkilesim yoluyla ic gecerlik
(inandmcihgmi) saglanmaya calisilrmsnr. Aynca, verilerin inandmciligim artirmak icin
toplanan verilerden elde edilen bulgulann tutarhhgi kontrol edilmistir, Buna yonelik
olarak bulgulann, gorusme formunun gelistirilmesinde kullamlan kavramsal cerceve ile
yumlulugu surekli kontrol edilmistir.
Bunlarm yarn sira gorusme yapilan okul yoneticisi, ogretmen ve ogrencilerden
cgrudan almtilar yapilarak da arastirmanm inandmcihgr yiikseltilmeye cahsilrmsnr.
astirmarun dis gecerligini (aktanlabilirligini) artirmak icin arastirma sureci ve bu
ecte yapilan islemler aynntih bir sekilde betimlenmistir. Bu baglamda, arastirmarun
odeli, calisma grubu, veri toplama araci, veri toplama sureci, verilerin cozumlenmesi
.e yorumlanmasi, bulgularm nasil duzenlendigi aynntih bir bicimde aktanlmistir.
Arastirmamn ic guvenirligini (tutarligim) artirmak icin, gorusmede elde edilen
eriler uzerinde arastirmacilar ve nitel arastirma konusunda deneyimli bir ogretim uyesi,
rt

ayn

kodlamalar

yapmis

ve

kodlamalar

karsilastmlarak

tutarhk

oram

esaplanmistir. Arastirmamn dis guvenirligini (teyit edilebilirligini) artirmak icin
asttrrnacrlann konumlan, cahsilan durumla ilgili on deneyimleri, arasnrmada veri
aynagi olan kanhmcilar, arastirmamn yapildigi sosyal ortam, elde edilen verilerin
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analizinde

kullamlan

kavramsal

cerceve,

analiz

yontemleri

ile

ilgili

aynntih

aciklamalara yer verilmistir. Aynca, baska arastirmacilann talep etmesi ya da gelecekte
baska bir arastirmada

karsilastirmalar

yapmak amaci ile arastirmanm

ham verileri

saklanarak da dis guvenirlik artmlmaya cahsilmistrr.
Arastirmanm guvenirlik hesaplamasi icin Miles ve Huberman'm (1994) onerdigi
guvenirlik

formula

kullamlarak

ortalama

% 84 olarak hesaplanmistir, Guvenirlik

hesaplamalarmm % 70'in uzerinde cikmasi arastirma icin guvenilir kabul edilmektedir
(Miles ve Huberman). Burada elde edilen sonuc arasnrma icin gtrvenilir kabul
edilmistir, Arasnrmacilar tarafmdan yapilan kodlamalarda uyusum gosteren kodlar
temalara ulasmada temele almrmsnr.

3.6. Verilerin Analizi
Bu arastirmada gorusme formunda bulunan sorularla ilgili katihmci gorusleri
µu111c11i:ll\.

icerik analizi ile cozurnlenmistir.

"lcerik analizi, elde edilen ham verilerin anlamlandinlarak belirli bir cerceve
olusturulmasi ve beliren durum netlik kazandiktan sonra dnzenlenerek kod ve
kategorilerin ortaya cikarak somutlasmasmi saglamaktadir" (Yaman, 2010).

lcerik analiz yontemi, toplanan verileri aciklayabilecek kavramlara ve iliskilere
ulasabilmek

icin

amaclanmaktadir.

Veriler,

icerik

analizinde

derinlemesine

incelenmekte olup, tespit edilen kavramlara gore mannkh bir bicimde organize edilip,
tammlamr ve yorumlamr. Icerik analizinde veriler dort asamada analiz edilmektedir.
Bunlar:
a. Verilerin kodlanmasi
b. Temalarm bulunmasi
c. Verilerin kodlara ve temalara gore duzenlenmesi ve tammlanmasi
d. Bulgularm yorumlanmasi

a. Verilerin Kodlanmasi:
lcerik analizinin bu ilk asamasmda, her bir katihmciya numara verilerek,
gorusme formunda yer alan gorusler incelenmistir. Katihmcilardan elde edilen veriler
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arasnrmanm cercevesi icerisinde incelenerek anlamh bolumlere aynlmis ve kavramsal
olarak

ifade

ettigi

anlam

isimlendirilip

kodlanrmstir.

Arastirmamn

kavramsal

cercevesine ve gorusme sorularma dayamlarak daha once hazirlannus olan kod listesine,
tum verilerin incelenmesinden

sonra son sekli verilmistir,

Bu kod listesi verilerin

diizenlenmesinde anahtar liste gorevini gormustur.

b. Temalarm Bulunmasi:
Bu asamada, verilerin kodlanmasmda

belirlenen kodlarm her biri ayn kategori

olarak kabul edilmis ve ayn temalar olarak degerlendirilmistir.

c. Verilerin Kodlara ve Temalara Gore Organize Edilmesi ve Tanimlanmasi:
Bu asamada
okuyucunun

ise, katilimcilann

anlayabilecegi

gorusleri

ve sorulara

sade bir dille acrklanmaya

verdikleri

cahsilmistrr.

cevaplar,

Katilimciya

ait

gorusme notlan tirnak isareti icerisinde ve italik olarak verilmistir. Daha sonra parantez
icinde gorusmenin hangi katihmcrya ait oldugu kodlamah olarak verilmistir, Kodlama
sistemi Tablo: 7'de aciklanmaya cahsilrrusnr.

Tablo 7: Kanhmci Goruslerinin Yazimmda Kullamlan Kodlama

Kod

Aciklama

A

A Okulu

B

B Okulu

C

C Okulu

D

D Okulu

y

Yonetici

6

Ogretmen

Oge

Ogrenci

I

l(bir) Numarah Katihmci

Ornek : "

[A:Y(l)]"

yonetici
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; A Okulunda gorevli l(bir) numarah

d. Bulgularm Y orumlanmasi:
Aynnnh

bir bicimde tammlanan ve sunulan bulgular, arastirmaci tarafmdan

yorumlarup bazi sonuclar cikanlrmsnr. Toplanan veriler nitel arastirma asamalanndan
gecirilerek yorumlar yapilrms ve bir takim sonuclara ulasilrmstir.

3.7. Arasnrma Etigi
Etik, bir felsefe dali olarak betimlenmekte olup, insanlarm iliskilerinin temelini
olusturan degerleri, ahlaki bakimdan iyi veya kotu, dogru veya yanhs olanm niteligini
ve temellerini arastirmaktir.
Bir arastirma yapilirken, arasnrmacmm 90k dikkat etmesi gereken konulardan
de, etik ilkelerine uymasidir. Arastrrmayi yapan kisiler, yapmis olduklan arastirma
1;:,111u~J.\.1

bilgilerden birinci derece sorumludurlar. Oyle ki, arastirmadaki bilgilerin

kurallarma uyulduguna <lair giivence vermis sayihrlar.
Tiibitak Arastirma ve Yaym Etigi Kurulu Yonetmeligi, Uctmctl Bolum, Madde
yer alan "Etige Aykm Davramslar" basligi altmda sunlar yer almaktadir:
,•ml!"·"
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(Erisim Tarihi:30 Ekim 2015))

•

Uydurma: Hayali veriler sunmak, rapor etmek veya yayimlamak,

•

Carpitma: Degisik sonuc verebilecek sekilde arasnrma arac gerecleri, islemleri
veya kayitlannda degisiklik yapmak veya sonuclan degistirmek,

•

Asirma: Baskalanmn fikirlerini, yontemlerini, verilerini, yazilanm ve sekillerini
sahiplerine usuliine uygun atif yapmadan veya gerektiginde sahiplerinden izin
almadan kendisine aitmis gibi kullanmak,

•

Tekrar Yayim: Aym arastirma sonuclanm birden fazla yayimlamak veya
yayimlamak icin girisimde bulunmak,

•

Dilimleme: Bir arastirmanm sonuclanm, arastirmamn butunlugunu bozacak
sekilde ve uygun olmayan bicimde parcalara ayirarak 90k sayida yaym yapmak
veya yaymlamak icin girisimde bulunmak,
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•

Desteklenerek yurutulen

arastumalann

sonuclanm

iceren

sunum veya

yaymlarda destek veren kurum veya kurulusun destegini belirtmesi gerekirken
belirtmemek,

•

Birden fazla arastirmaciyla yapilan arastirmalann sonuclanmn sunum veya
yayimmda, katkisi bulunanlarm onayi olmadan isimlerini cikartmak veya
yazarhk sifatnn hak etmeyen yazar veya yazarlar eklemek veya yazar
srralamasmi uygun olmayan bir bicimde dtizenlemek,

•

Kendi cahsmasmdan usulune uygun olarak kaynak gostermeden almti yapmak,

•

Kurumca saglanan kaynaklan usulune ve amacma aykm bir bicimde kullanmak,

•

Hakem, damsman, editor, panelist, moderator, izleyici, raportor ve benzeri
gorevleri kotttye kullanmak,

•

Asilsiz veya dayanaksiz olarak etik ihlal iddiasmda bulunmak.

Bu tez cahsmasi; herhangi bir uydurma bilgi icermemektedir. Sonuclar
1J1u1rnru111;:;,,

uygun atiflar yapilmadan ve kaynak gcsterilmeden ahnti yapilmamis

yapilmamistir. Arastirmamn btltunltigtintl bozacak sekilde parcalara
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BOLUMIV
4.BULGULAR VE YORUMLAR
4.1. BULGULAR
Bu bolumde arastirmamn amaclan dogrultusunda katihmcilardan elde edilen
verilerin cozumlemelerl sonucunda ortaya cikan bulgulara ve yorumlara yer
verilmektedir. Bulgular bolumtmde gorusmeler sonucunda elde edilen veriler analizlere
tabi tutulmustur,

4.1.1.

Birinci Boyut : Okul ydnetlcilerinin bazr kisisel ozelliklerine iliskin olarak;

okul ydnetlcilerinin alcak gonilllilliikten uzak olma durumlariyla ilgili goril~ler.
Arastirmamn birinci boyutu Kuzey Kibris Gazimagusa ilcesinde ogretim veren
okul yoneticileri, ogretmenleri ve ogrenim goren lise ogrencilerinin; okul yoneticilerinin
narsistik

yoneticilik

czelliklerini

belirlemek

icin;

okul yoneticilerinin

alcak

gonullulukten uzak olma durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen ve ogrcncilere ait
katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 8'de belirtilmistir,

Tablo 8 : Okul yoneticilerinin alcak gonullulukten uzak olma durumuna iliskin gorusler.
Temalar

Okul Ydneticisi

=

e

~

Cll
,..""' t:
C. 1=
,o 'il
0
;,!)

·=

E-;

Olaylarkarsismdaalcak
gontilltiltigi.i koruyabildigine
inanma

7

7

~
"O

N

;...·=

-Ogretmen

e
.s 1=""',.. t:=~
:o
Q.
0

E-;

;,!)

·=
'il

Ogrenciler

~
"O

N

e

Cll

Q.
0

;...·=

E-;

·-=

·=,..""' t:~
·o
-

~

~

~
"O

N

;...·=

100

7

4

57

30

11

37

0

7

3

43

30

8

27

0

7

0

30

4

13

0

7

0

30

7

23

.....................................................................................................................

Alcak gonulluluktenuzak olma

7

Alcak gonnlluluk davramsmm,

karsilasilandurumagore
degiskenlikgostermesi
Alcak gonulluluk konusunda
herhangibir goruse sahip olmama

7

-

7

-

Arastmnanm birinci boyutu baglammda 7 yonetici, 7 ogretmen ve 30 ogrenciden
olusan kanhmcilara, okul yoneticilerinin alcak gonullulukten uzak olup olmama
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durumu sorularak dtistmceleri tespit edilmeye cahsilrmstir.
Tablo

8'de

belirtilen

oranlar,

temalar

altmda

Kanhmcilann

belirlenmis

gorusleri

ve verilen

gorusler

sunulmustur.

4.1.1.1. Olaylar karsismda

alcak goniilliiliigii koruyabildigine

inanma

Okul ycneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
alcak gonullulukten

uzak olma durumlarmm

grubunda bulunan katihmcilara
konumundaki katihmcilann
"Okul yoneticilerinin

dusuncelerinin

tespit

edilmesi

amaciyla

neler oldugu sorulmustur,

arastirma
Yonetici

% lOO'ii, ogretmenlerin %57'si ve ogrencilerin de %37'si

olaylar karsismda

alcak gonullulugu koruyabildigi''

goril~unu

ifade etmislerdir. Olaylar karsismda alcak goniilliiliigu koruyabildigine inanma ile ilgili
olarak bir okul yoneticisi, "Gene/de alcak gonulli; olmaya ozen gosteririm.Her zaman
baskalartni

din/er, ona gore goru§ bildiririm. [D: Y(l)J" diyerek goril~iinii ifade

etmistir. Bu goril~, bu yoneticinin her zaman alcak gonullu bir davrams sergilemeyi
sectigi, astlarma kendi direktiflerini dikte etmekten kacmip, onlan dinleyerek ortak bir
karar alma ya da ortak bir tutum sergilemeyi tercih ettigi seklinde yorumlanabilir. Bir
baska okul yoneticisi ise, "Kurumlartmizda yasa ve tuzukier uygulanzr. Ancak astn katz
olmak iyi sonuc vermez. Gene/de asin kuralct ve baskict, benci yaklasimlar okulda
islerin iyi yuriimemesine

neden olur, huzursuzluk yaratzr. [C: Y(l)]" diyerek goril~

belirtmistir, Bu yoneticinin gorusu, yasa ve tuzuklerin cercevesi dahilinde ancak bu
kurallan cok da katilasnrmayarak, karsihkh bilgi ahsverisi ve iletisim icinde, astlarm
ihtiyaclannm giderilmesi ve okul programmm duzenli bir sekilde yurutulmesi
gerektigini dii~iindiigii, bunun yarn sira bu iletisim ve karsihkh anlayism ancak
yoneticinin alcak gonullu olmasiyla saglanacagi seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen
"Okul yoneticimiz, sorunun aksine alcak gonulli: bir yoneticidir. [A:6(1)]" seklinde
goril~iinii aktarrmstir. Bu ogretmenin goril~ii, "Okul yoneticinizin alcak gonullulukten
uzak olmasi durumuna iliskin gorusleriniz nelerdir?" sorusuna karsihk olarak, bu
sorudakinin aksine, okul yoneticisinin alcak gonullulugum; korudugunu dusunmesi
seklinde yorumlanabilir. Baska bir ogretmen "Alcak gonulluluk olgunlasmanin bir
belirtisi oldugu icin bu ozellige sahip olmayan bir yonetici sadece bir idarecidir,
yalruzdtr, sevilmeyendir, verimsizdir.[D:6(1)] "diyerek katkida bulunmustur, Bu goril~,
bir okul yoneticisinin yalmzca okul islerini idare eden bir yonetici degil, aym zamanda
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bir lider olmasi gerektigi, bunun da alcak gonullu olmayi gerektirdigi, ancak a zaman
yoneticinin sevilip sayilacagi, verimli olacagi seklinde yorumlanabilir,

Baska bir

okuldaki ogretmen "Okul yoneticimizin karakteristik ozelliklerinden biri de alcak
gonulli; olmasidtr. Alcak gonullulukten uzak kalmak demek; iyi niyetten, paylastmdan,
koordinasyondan ve iletisimden uzak kalmak demektir. Bu ozelliklerin btr yoneticide
olmayisi orgut iklimine ayktn §eylerdir.[C:0(4)]" seklinde goruslerini belirtmistir. Bu
ogretmen gortlsu, yoneticinin alcak gonullulukten uzak olmasmm orgiit iklimini
olumsuz yonde etkileyecegi, ki bunun da orgut icinde koordinasyon, iletisim ve
paylasim eksikligine sebep olacagi seklinde yorumlanabilir.

4.1.1.2. Aleak goniilliiliikten uzak olma
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
gonullulukten uzak alma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
bulunan katilrmcilara dttsuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici
.1.w11w11w1ui:U\.1

katihmcilann % 0'1, ogretmenlerin %43 'ii ve ogrencilerin de %27'si

yoneticilerinin alcak gonullulukten uzak oldugu" gorii~iinii ifade etmislerdir.
yoneticilerinin alcak gonullulukten uzak alma durumu ile ilgili olarak bir
ogretmen, "Okul yoneticimiz gene/de deneyimlerini ve yasanttlanni anlatmayz sever.
" diyerek gorii~iinii ifade etmistir, Bu gorus, yoneticinin deneyimlerini cokca
icin bu ogretmende, yoneticinin alcak gonullulukten uzak oldugu algismi
olusturmasi seklinde yarumlanabilir. Bir baska ogretmen ise, "Okul yoneticimiz alcak
gonullulukten

oldukca uzaktzr. [C:0(2)}" diyerek gorii~ belirtmistir. Bu ogretmen

gorii~ii, yoneticinin, ogretmenin gozunde alcak gonttlluluge hie basvurmayan bir
yonetici oldugu seklinde yorumlanabilir.

4.1.1.3. Aleak

goniilliiliik davramsmm,

karsilasrlan

duruma

gore

degi~kenlik gostermesi
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
alcak gonullulukten uzak alma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici
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konumundaki katihmcilann
yoneticilerinin

% 0'1, ogretmenlerin %0'1 ve ogrencilerin de %13'ii "Okul

alcak gonulluluk

davramsimn

karsilasilan

duruma gore degiskenlik

gosterdigi" gorii~iinii ifade etmislerdir.

4.1.1.4. Aleak goniilliiliik konusunda herhangi bir gorii~esahip olmama
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
alcak gonullulukten uzak olma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici
konumundaki katrhmcilann % 0'1, ogretmenlerin %0'1 ve ogrencilerin de %23 'ii "Okul
yoneticilerinin

alcak gonulluluk davrarusi konusunda" herhangi bir goruse sahip

degillerdir.

4.1.2. Ikinci Boyut : Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine Ilisldn olarak;
okul ydnetieilerinin davramslarmm sonuelarrm kabul etmeme durumlartyla ilgili

Arastirmanm ikinci boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri ve lise
okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
yoneticilerinin
urn;;uu,

davraruslannm sonuclanm kabul etmeme durumlarma iliskin;

ogretmen ve ogrencilere ait kanhmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo

belirtilmistir,

48

Tablo 9 : Okul yoneticilerinin davramslannm sonuclanm kabul etmeme durumuna
iliskin gorusler.
Temalar

Okul Ydneticisi

e
= ==,.""'
:o

Q.
0
E--;

Davramslannm sonuclanni
ustlenme konusunda sorun
yasamama
Davramslannm sonuclanm kabul
etmeyip sucu karsiya yansrtma
Davramslanmn sonuclanm kabul
etmeme davramsunn, karsilasilan
duruma gore degiskenlik gostermesi
Davraruslannm sonuclanm kabul
etmeme konusunda herhangi bir
fikre sahip olmama

7

:;,!)

7

7

7

-

=

~

-~~
~

Ogretmen

e
= ==,.""' l:~=
,o ~

~

'O
N

>,·=

Q.
0
E--;

:;,!)

~

Ogrenciler

>,·=

e
.•..~= ~
i ==:o""',. ·=~
E--;
:;,!) ~
>,·=

~

'O

N

'O
N

0

100

7

4

57

30

13

43

0

7

2

29

30

8

27

0

7

1

14

30

1

3
---

7

0

7

0

30

8

27

Arastirmamn ikinci boyutu baglammda 7 yonetici, 7 ogretmen ve 30 ogrenciden
olusan katihmcilara, okul yoneticilerinin davramslanmn sonucunu kabul edip etmeme
durumu sorularak dttsunceleri tespit edilmeye cahsilrmstrr. Kanlimcilann gorusleri
belirtilen oranlar, temalar altmda belirlenmis ve verilen gorusler
sunulmustur,

4.1.2.1. Davramslarmm sonuelaruu iistlenme konusunda sorun yasamama
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
davramslanmn sonuclanm kabul etmeme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arastrrma grubunda bulunan katilimcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur,
Yonetici konumundaki katihmcilann % l Otl'u, ogretmenlerin %57'si ve ogrencilerin de
%43 'u "Okul yoneticilerinin davramslannm sonuclanm ustlenme konusunda sorun
yasamadigi" gori.i~iinil ifade etmislerdir. Davraruslanmn sonuclanm nstlenme ile ilgili
olarak bir okul yoneticisi, "Davramslartmin sonuclarini kabul ederim. Sonuclartna
katlanamayacagimiz davranislardan

uzak durmalzyzz.[C: Y(2)]"

seklinde gori.i~iinil

belirtmistir. Bu yonetici gorusu, ancak sonuclanna katlamlacak davramslann
ergilenebilir oldugu ve bu konuda ongorulu olmak gerektigi seklinde yorumlanabilir.
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Baska bir okul yoneticisi, "Hakli oldugumu dusundugum zaman davranislartmi sonuna
kadar savunurum.[A:Y(2)}" diyerek katkida bulunmustur. Bu gorus, yoneticinin hakli
oldugu durumlarda davramsmi savundugu, haksiz oldugu durumlarda da davramsmm
sonucunu ustlendigi seklinde yorumlanabilir. Diger bir okul yoneticisi, "Sonuclan
kabullenmemek ogretmenin verimini ve ogrencinin basansini dusurur. Antipati yaratir.
En iyisi sonuclari oldugu gibi kabul edip, dersler ctkararak yanltslar varsa tekrartni
onlemektir.Itl: Y(l)J" diyerek gorii~iinii belirtmistir. Bu yonetici gorii~ii, yoneticinin

davramslanm kabul etmemesi durumunda ogretmen ve ogrencilerin motivasyonlarmm
olumsuz anlamda etkilenecegi, onemli olanm sonucu kotti olan davramslardan dersler
cikarmak oldugu seklinde yorumlanabilir.
oldugum

davramslartmin

yasamadtm.

Baska bir okul yoneticisi, "Sergilemis

sonucunu ustlenmek konusunda hicbir zaman sorun

Dusunerek hareket eden bir insamm.[A:Y(l)}"

seklinde gorusttnu

belirtmistir. Bu gorii~, dusunerek hareket edildigi takdirde davraruslann sonuclanm
ustlenme konusunda sorun yasanmayacagi seklinde yorumlanabilir. Diger bir okul
yoneticisi, "Yapttgtm davranislarin her zaman arkastndaytm. Davrantstmin

sonucu

kotu bile olsa o sorumlulugu yiiklenirim.[D:Y(l)J" seklinde gorii~iiniibelirtmistir. Bu
gorii~, yoneticinin hakh oldugu durumlarda davrarusnu savundugu, haksiz oldugu
durumlarda da davramsmm sonucunu ustlendigi seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen,
"Her insan secmis oldugu ve yapttgt tum davrantslannt
yapmistir.

Hata

yaparsa

oziir

di/er

ama

eminse

kabullenmis ve isteyerek
sonuclartna

da

hazir

olmahdir.[D:6(1)]" diyerek gorii~iinii belirtmistir. Bu gorus, insanlarm iradi olarak
hareket ettigi ve dogrudan bu davraruslan kabul etmis oldugu ve bunlarm sonuclanm da
kabullenmesi gerektigi seklinde yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Davranislartnin
sonuclarini kabul etmeme, sorumluluktan kacma, yetki ve sorumluluklartntn farktnda

olmama anlamina gelir.[C:0(4)]"

diyerek katkida bulunmustur, Bu gorus, her

yoneticinin yetki ve sorumluluklara sahip oldugu, buna gore davramslanmn sonuclanm
kabul ederek bu yetki ve sorumluluklara sahip cikmasi gerektigi seklinde
yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Suclayici ve tsrarci olmadigtmiz takdirde daha
iltmli ve kabul edicidir.[B:O(l)J"~eklinde gorii~ belirtmistir. Bu gorii~, temamiz her ne
kadar yoneticiyle ilgili olsa da, astlara da bazi gorevler dii~tiigii, onlarm da hitaplarma
ikkat ederek, suclayici bir dil kullanmadiklan takdirde yoneticinin davramslannm
.:,uuuvw1u

kabul ettigi/edecegi seklinde yorumlanabilir.

so

4.1.2.2. Davramslarmm sonuelaruu kabul etmeyip sueu karsiya yansrtma
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
davramslannm sonuclanm kabul etmeme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.
Yonetici konumundaki katilimcilann % 0'1, ogretmenlerin %29'u ve ogrencilerin de
%27' si "Okul yoneticilerinin davramslannm sonuclanm kabul etmeyip sucu karsiya
yansrtngi" gorii~ilnii ifade etmislerdir, Davramslannm sonuclanm kabul etmeyip sucu
karsiya yansrtma ile ilgili olarak bir ogretmen, "Davrantslartnin sonuclartni kabul
etmez. Bahaneler bulur. Sucu karstya yansztzr.[C:6(1)]" seklinde gorii~iinii ifade
etmistir, Bu ogretmen gorii~ii, yoneticinin bahaneler bularak sucu karsidaki insana
yukledigi ve kendi davramslannm sonuclanm ustlenmedigi seklinde yorumlanabilir. Bir
ogrenci, "Okul yoneticisi yanlts bir davranisi oldugunda kabul etmemezlik yapmamalt,
hicbir zaman ogrenciyt yanlis gostermeye <;alz~mamalzdzr.[C:6gc(2)]"diyerek katki
saglarmstir. Bu ogrenci gorusu, ycneticinin varsa hatasim kabul etmesi, bu hatayi
ogrenciye yansrtarak sorumluluktan kacmamasi gerektigi seklinde yorumlanabilir.
Baska bir ogrenci, "Bu durum kesinlikle zorluk gorunce kacma durumudur. Hakstz dahi
olsalar hatalartni kabul etmeleri en buyuk erdemdir. Maalesef <;ogu zaman ogrenci
hakli olsa da hakstz gosterilmektedir.[C:6gc(5)]" seklinde gorii~ belirtmistir, Bu gorus,
yoneticinin haksiz oldugunda hatasmi kabul etme erdemini gostermesi gerektigi, ast-ust
iliskisinden dolayi ogrencinin kucuk gorulerek suclu durumuna dttsurulmemesinin
yerinde olacagi seklinde yorumlanabilir.

4.1.2.3. Davramslarmm sonuelarun kabul etmeme davramsmm, karsrlasilan
duruma gore degiskenlik gdstermesi
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
davramslannm sonuclanru kabul etmeme durumlannm tespit edilmesi amaciyla
arastirma grubunda bulunan kanhmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.
Yonetici konumundaki katihmcilann % 0'1, ogretmenlerin %14'ii ve ogreccilerin de
%3 'ii "Davramslannm sonuclanm kabul etmeme davramsmm, karsilasilan duruma gore
degiskenlik gostermesi" gorii~ilnii ifade etmislerdir,
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4.1.2.4. Davramslarnun sonuelarnn kabul etmeme konusunda herhangi bir
gorii~e sahip olmama
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
davramslannm

sonuclanm

kabul

etmeme

arastirma grubunda bulunan katihmcilara
Yonetici konumundaki

katihmcilarm

%27'si "Davraruslanmn

sonuclanm

durumlarmm

tespit

dusuncelerinin

edilmesi

amaciyla

neler oldugu sorulmustur,

% 0'1, ogretmenlerin

%0'1 ve ogrencilerin

kabul etmeme konusunda"

de

herhangi bir goruse

sahip degillerdir.

4.1.3. U~iincii Boyut : Okul ydnetieilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak;
okul ydneticilerlnin eok basarrh olma istegi durumlariyla ilgili gorii~ler.
Arastirmanm
ogrencilerinin;

u9iincu

boyutunda

okul yoneticilerinin

okul

ycneticileri,

ogretmenleri

ve

lise

narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;

okul yoneticilerinin 90k basanh olmayi isteme durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen
ogrencilere

ait katihmci

goruslerine

ait temalan

Okul Ydneticisi

a

=

~

=

..•.•..

cu

uuuuu

1y111 yi:lUi:l

gu:su;;nnt:

Cok basanh olmamn pek de onemli
oldugunu dusunmeme
Gerekli seviyede basanh olmanm
yeterli olmasi
Cok basanh olmayi isteme
konusunda herhangi bir goruse
sahip olmama
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ve 30
isteyip

istememe durumu sorularak dusunceleri tespit edilmeye cahsilrmstir. Kanhmcilann
gorusleri Tablo lO'da belirtilen oranlar, temalar altmda belirlenmis ve verilen gorusler
sunulmustur.

4.1.3.1. Cok basarih olmayi isteme ve bunun iein eaba gdsterme
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yonetlcilerinin
90k basanh olmayi isteme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda
bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki
katilimcilann % 57'si, ogretmenlerin %14'ii ve ogrencilerin de %10'u "Okul
yoneticilerinin 90k basanh olmayi istedigi ve bunun icin caba gosterdigi" gorii~iinii
ifade etmislerdir. Cok basanli olmayi isteme ve bunun icin caba gosterme ile ilgili
olarak bir okul yoneticisi, "Basartli olmayi isterim. Basartli olmak istemeyen yoktur
diye dusunuyorum.[C: Y(2)]"

seklinde gorii~iinii belirtmistir, Bu yonetici gorusu,

basanh olmanm herkes tarafmdan elde edilmek istenen bir davrams oldugu seklinde
yorumlanabilir. Baska bir okul yoneticisi, "Herkes meslekte cok basartli olmak ister ve
bunun icin cok gayret sarfeder.[D: Y(2)]" diyerek katkida bulunmustur, Bu gorii~,

basanh

olmak

icin

90k caba

sarfetmenin

gerektigini

dii~iindiigii seklinde

yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Basartyt seven ve hirsli bir kisilig« sahiptir.[B:6(1)]"
diyerek gorusunu belirtmistir. Bu gorus, okul ycneticisinin basanyi sevdigi fakat bunu
biraz ileri goturerek hirsa donii~tiirdiigii seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Cok
basanli olmayi ve olmamtzt ister. Her konuda, kendisi icin, bizim icin, okulumuz icin
basartli olmamtzi ister.[C:6gc(4)]"

seklinde katki saglamistir. Bu ogrenci gorii~ii, okul

yoneticilerinln 90k basanh olmayi istemesinin, okula, ogrencilere fayda saglama,
onlarm gelecegine 1~1k tutma acismdan oldugu seklinde yorumlanabilir. Baska bir
ogrenci, "Cok basartli olmayt isteme iyidir. Okul yoneticisinin basartli olmast okulun

'da iyi bir yere gelmesini saglar.[A:6gc(7)]"

diyerek gorii~iiniibelirtmistir. Bu ogrenci

gorii~ii, yoneticinin basanh olmasmm, okulun basanh olmasmi sagladigi, okulun oniinii
a9t1g1 ve fayda sagladigi seklinde yorumlanabilir.
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4.1.3.2. <;ok basarih olmamn pek de onemli oldugunu dii~iinmle

~'(;.AR l24~,.,1
;"

c~i:.\\

Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul · ·iticil~in
90k basanh olmayi isteme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arasti

~f.,grubun~~-

·~-<-

/~~
I.,··•//

JI

bulunan katihmcilara dustmcelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici ko
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kanhmcilann % 0'1, ogretmenlerin %14'-U ve ogrencilerin de %23'-U "Okul yoneticileri--icin 90k basanh olmanm pek de onemli oldugunu dustlnmedikleri" gorusunu ifade
etmislerdir, Cok basanh olmanm pek de onemli oldugunu dusunmeme ile ilgili olarak
bir

ogretmen,

"Bazt

dii~miiyorlar.[C:0(3)}"

konularda

basari

isteyebiliyorlar,

bazen

de

ustune

seklinde goril~i.in-U ifade etmistir, Bu ogretmen gorusu,

yoneticilerin bazt konularda basanyi

cnemsedikleri bazen ise 90k da onem

vermedikleri, dolayisiyla 90k basanh olmayi isteme durumunun mevcut olmadigi
seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Bason saglamak icin cok da bir sey yapttklartni
zannetmiyorum.[A:6gc(4)}"

diyerek katki saglamisnr. Bu ogrenci gorusu, yoneticiler

icin 90k basanh olmanm 90k onemli olmadigi ve bunun icin caba sarfedilmedigi
seklinde yorumlanabilir.

4.1.3.3. Gerekli seviyede basarih olmanm yeterli olmasi
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozclliklerine iliskin olarak; okul ycneticilerinin
90k basanh olmayi isteme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda
bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki
katihmcilann % 43'-U, ogretmenlerin %72'si ve ogrencilerin de %57'si "Gerekli
seviyede basanh olmamn yeterli oldugu" goril~i.in-U ifade etmislerdir. Bir okul
yoneticisi, "Basarili olmayi herkes isteyebilir ancak mevcut durum ve imkanlar ne ise
sonuclari

da o nispette

hedefidir.[C: Y(l)J"

olur.

Basari icin gerekli ortami yaratmak

diyerek goril~i.in-U

belirtmistir,

Bu yonetici

mudurun

gorusu,

okul

yoneticisinin hedefinin basanh olmak ve bunun icin gerekli sartlan olusturmak oldugu,
ancak

bunun

neticesinde

basannm

gerceklesmesinin

her

zaman

mumkun

olamayabilecegi seklinde yorumlanabilir. Baska bir yonetici, "Basarili olmak isterim
ama cok basarili olmak gibi bir saplantzm yoktur.[D:Y(l)J" seklinde gorusunu ifade

Bu goril~, basanh olmak istemenin guzel ve gerekli oldugu ancak bunu
seunauuu

hale getirmemek gerektigi seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen, "O mevkide
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oturmak kendisi icin bir basartdtr. Basan icin gerekli sartlari yerine getirmeyi her
zaman gerceklestirmez,

dinlemez,

kabul etmez.[C:0(1)}"

etmistir, Bu goril~, okul yoneticisinin

basan

seklinde goril~iinii ifade

istese bile bunun gereklerini

getirmedigi, 90k basanh olmayi dikkate almadigi seklinde yorumlanabilir.
ogretmen,

yerine

Baska bir

"Hep basartli olmak ister, ama genelde cok stk karar degi§tirdigi icin

sonuclar oyle olmaz.[C:0(2)}" seklinde goril~iinii ifade etmistir. Bu goril~, yoneticinin
basanh

olmayi istedigi ancak bunun gereklerini yerine getirmedigi,

degistirdigi icin istikrar saglayamadigi

seklinde yorumlanabilir.

90k sik karar

Diger bir ogretmen,

"Belli bir hedef dogrultusunda bireysel degil, kollektif basari, orgutun gercek
anlamdaki basarisi olarak kabul edilmelidir. Munferit basart yerine paylasilan
sorumluluklar ve orgutsel basari onemlidir.[C:0(4)}" seklinde goril~iinii ifade etmistir,
Bu goril~, yalmzca yoneticinin

bireysel basansimn

degil, bir okul olarak orgutun

basansmm onemli oldugu seklinde yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Kendisine ve

okulumuza yetecek duzeyde basariya sahip alma dusuncesinde olan bir yoneticimiz
vard1r.[A:O(l)}" seklinde goril~iinii ifade etmistir, Bu goril~, yoneticinin sadece kendi
basansim degil, okulun da basansim onemsedigi ve basanyi yetecek diizeyde istedigi
seklinde yorumlanabilir.

4.1.3.4. Cok basarih olmayi isteme konusunda herhangi bir gorii~e sahip
olmama
Okul ycneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
90k basanh olmayi isteme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda
bulunan katihmcilara dustmcelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki
atihmcilann % 0'1, ogretmenlerin %0'1 ve ogrencilerin de %10'u "Cok basanh olmayi
isteme konusunda" herhangi bir goruse sahip degillerdir.

4.1.4. Ddrdtinctl Boyut : Okul ydnetieilerinin

bazr kisisel ozelliklerine iliskin

larak; okul yoneticilerinin cesaretini kamtlama istegi durumlariyla ilgili gorii~ler.
Arastirmanm
"grencilerinin;

dorduncu

boyutunda

okul ycneticilerinin

okul yoneticileri,

ogretmenleri

ve lise

narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
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okul

yoneticilerinin

cesaretini

kamtlamayi

isteme

durumlarma

iliskin;

yonetici,

ogretmen ve ogrencilere ait katrhmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 11 'de
belirtilmistir.
Tablo 11: Okul yoneticilerinin cesaretini kamtlamayi isteme durumlarma iliskin
gorusler .
.............................
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4.1.4.1. Cesaretini kamtlamayi istemenin soz konusu olmasi
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
cesaretini kamtlamayi isteme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda
bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici konumundaki
kanhmcilann % 14'ii ogretmenlerin %0'1 ve ogrencilerin de %0'1 "Okul yoneticilerinin
cesaretini kamtlamayi istedigi" goril~iinii ifade etmislerdir. Cesaretini kamtlama istegi
ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Cesaretimi kanztlama istegim var.[C: Y(2)}"
seklinde goril~iiniibelirtmistir,

4.1.4.2. Cesur olmanm her zaman gdsterilmesi gereken bir davrams
olmamasi
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
cesaretini kanitlamayi isteme durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda
bulunan kanhmcilara dusuncelerinln neler oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki
kanhmcilann % 86's1, ogretmcnlcrin % 86's1 ve ogrencilerin de % 80'i "Okul
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yoneticilerinin cesur olmalarmm her zaman gosterilmesi gereken bir davrams olmadigi"
gorusunu ifade etmislerdir, Cesur olmanm her zaman gosterilmesi gereken bir davrams
olmamasi ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Atak ve cesur olmak en onemli liderlik

ozelligidir. Ancak astrtya kactlmamahdir.jtl: Y(l)J" seklinde goril~iiniibelirtmistir. Bu
yonetici goril~ii,cesur olmanm ve bunu gostermenin onemli bir liderlik ozelligi oldugu,
fakat asmya kacildigmda sevimsiz bir hal alabilecegi seklinde yorumlanabilir. Diger bir
yonetici, "Meslek hayattnda bazen cesur kararlar verilmesi gerektigi anlar olmaktadir.
Kosullar bunu gerektiriyorsa bu cesur kararlart almak lazzm.[D:Y(2)]" diyerek katkida
bulunmustur, Bu yonetici goril~ii, her zaman olmasa da gerektiginde cesur adimlar
anlmasi, sartlar oyle gerektiriyorsa bu adimlan atmaktan geri durulmamasi seklinde
yorumlanabilir. Baska bir yonetici, "Her konuda cesaretimi kanitlamam gerektigini

dusunmuyorum. Gerekli gordugum durumlarda cesur davranmm.[A:Y(2)]" seklinde
goril~iinii belirtmistir. Bu yonetici goril~ii, gereken durumlarda cesur davramlmasmm
uygun oldugu, her zaman cesur oldugunu gostermenin bir anlam ifade etmedigi seklinde
yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Cesaret, kanitlama gerektirmez, yeri ve zamani
yaptlmast gerekeni yapma isidir, davrantstdir. Diger turlusu 90k yerinde
olmaz ve sonuclart iyi olmaz.[D:0(1)]" seklinde goril~iinii belirtmistir. Bu ogretmen
goril~ii, cesaretin karutlanacak bir davrams olmadigi, salt cesareti kamtlamak icin bir
davramsta bulunulmamasi gerektigi, yeri ve zamam geldiginde bazi islerin yapildiktan
sonra cesaretin ortaya cikabilecegi, cesaretin bir amac degil, arac olarak kullamlmasi
gerektigi seklinde yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Okul yoneticimiz cesur adimlar
atmayi sever. Risk degerlendirmesi yapar. Buyak risk/ere girmez.[B:0(1)]" diyerek
katki saglamistrr, Bu ogretmen goril~ii, yoneticinin cesaretini gosterdigi ancak bunun
belli simrlar icinde oldugu ve risk degerlendirmesi yaparak, ona gore hareket ettigi
seklinde yorumlanabilir.

4.1.4.3. Cesaretini kamtlama istegi ile ilgili herhangi bir gorii~iin mevcut
olmamasi
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
cesaretini kamtlamayt isteme durumlanmn tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda
bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici konumundaki
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kanhmcilann

% 0'1, ogretmenlerin

%

14'ii

ve ogrencilerin

de %20'si,

okul

yoneticilerinin cesaretini kamtlama istegi ile ilgili herhangi bir gorii~ bildirmemislerdir.

4.1.5. Besinci Boyut : Okul ydneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak;
okul ydnetictlerlnin hitap giiciiyle bireok problemi atlatma durumuyla ilgili
gorii~ler.
Arasurmamn
ogrencilerinin;

besinci

boyutunda

okul ycneticilerinin

okul

yoneticileri,

ogretmenleri

ve

lise

narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;

okul yoneticilerinin hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumlarma iliskin; yonetici,
ogretmen ve ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 12'de
belirtilmistir,

Tablo 12: Okul yoneticilerinin hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumlarma
iliskin gorusler,
Temalar
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Karsidaki kisinin anlayabilecegi bir
dille konusup, onu ikna edebilecegini
dusunme

7

6

86

7

4

57

30

8

27

Hitap gucune sahip oldugunu
dusimmeme

7

-

0

7

1

14

30

8

27

0

7

2

29

30

5

16

14

7

-

0

30

9

30

Elestirel ve diktatoryel bir hitabete
sahip olunmasmdan dolayi
problemleri asamama
Hitap gucuyle problemleri atlatma
konusunda herhangi bir fikre sahip
olmama

7

7

1

4.1.5.1. Karsidaki kisinin anlayabilecegi bir dille konusup, onu ikna
edebilecegini dii~iinme
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara

dusuncelerinin
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neler oldugu sorulmustur.

Yonetici

konumundaki katihmcilann % 86's1, ogretmenlerin % 57'si ve ogrencilerin de% 27'si
"Okul yoneticisinin karsidaki kisinin anlayabilecegi bir dille konusup, onu ikna
edebilecegini dii~iindiigii"gorii~iinii ifade etmislerdir, Karsidaki kisinin anlayabilecegi
bir dille konusup, onu ikna edebilme ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Hitap gucu
onemlidir.

insanlara

dusuncelerinizi

aktarabilmeniz

icin

hitap

yetenegi

gereklidir.[C: Y(2)]" seklinde gorii~iinii belirtmistir, Bu gorus, bu yoneticinin hitap
giiciiyle karsismdaki

insam

etkileyebilecegi,

onu

ikna

edebilecegi

seklinde

yorumlanabilir. Baska bir yonetici, "Karstmdaki kisinin anlayabilecegi bir dille
konusup ikna edebilecegimi dii~ilnilyorum.[A:Y(2)]" diyerek katkida bulunmustur. Bu
gorii~, karsidaki insam ikna edebilmek icin onun anlayabilecegi bir dille konusmanm
gerekliligi, hitap gucunu kullanmanm iletisimde onemli yeri oldugu seklinde
yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Orgut uyelerini orgutsel amaclar dogrultusunda ikna
edebilecek bilgi birikimi ve hitap gucune sahip olmalarz ve orgut uyelerini hitap gucuyle
etkileyebilmeleri okul yoneticileri icin onemli hirer ozelliktir.[C:6(4)]"

seklinde

gorii~iinii belirtmistir, Bu gorii~, okul yoneticilerlnin astlanm etkileyebilmeleri icin
yeterli bilgi birikimine ve hitap gucune sahip olmalan gerektigi seklinde yorumlanabilir.
Baska bir ogretmen, "Yoneticimiz, ogretmen ve ogrencileri ayrzca caltsanlarina uygun
ve empatik bir dil ve hitap sekli kullanzr.[A:0(1)]" diyerek katkida bulunmustur, Bu
gorii~, yoneticinin etkili ve ikna edici olabilmesi icin empatik bir dil kullanmasi
gerektigi seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci,

"Okul yoneticisi eger iyi bir hitapla

konusursa herseyi yapabilir ancak hitap sekli kott; olursa ogrenctler soylediklerinin tam
tersini yaparlar.[A:6gc(7)]"

seklinde gorusunu belirtmistir. Bu gorii~,

okul

yoneticisinin ilrmh bir hitap sekli kullanmasiyla bircok problemin cozulecegi seklinde
yorumlanabilir.

4.1.5.2. Hitap giiciine sahip oldugunu dtlstmmeme
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici
konumundaki katihmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 14'il ve ogrencilerin de % 27'si
"Okul yoneticisinin hitap gucune sahip oldugunu dusunmedigi" gorusunu ifade
etmislerdir,
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4.1.5.3. Elestirel ve diktatdryel bir hitabete sahip olunmasmdan dolayi
problemleri asamama
Okul yoneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul ycneticilerinin
hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici
konumundaki kanhmcilarm % 0'1, ogretmenlerin % 29'u ve ogrencilerin de % lri'sr
"Okul ycneticisinin elestirel ve diktatoryel bir hitabete sahip olmasmdan dolayi
problemleri asamamasi" gorii~iiniiifade etmislerdir, Elestirel ve diktatoryel bir hitabete
sahip olmasmdan dolayi problemleri asamama ile ilgili olarak bir ogretmen, "Kaba ve
,.1;7,.,.~+r:••

bir hitap sekli vardtr. Surekli elestirir, sonuc olarak sevilmez, saygi duyulmaz.

[C:6(1)}" seklinde gorii~iiniibelirtmistir, Bu ogretmen gorii~ii, yoneticinin elestirel ve

bir dil kullanmasmm hos karsilanmadigi, yapici olmadigi seklinde
yorumlanabilir.

4.1.5.4. Hitap giiciiyle problemleri atlatma konusunda herhangi bir fikre
sahip olmama
Okul ycneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak; okul yoneticilerinin
hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici
konumundaki katihmcilann % 14'ii, ogretmenlerin % 0'1 ve ogrencilerin de % 30'u
okul yoneticisinin hitap gucuyle problemleri atlatmasi konusunda herhangi bir gorii~
ifade etmemislerdir.

4.1.6. Altmci Boyut : Okul ydnericilerinin insanlardan beklentilerine iliskin olarak;
okul ydneticilerinin ilgi odagr olmayi istemeleri durumuyla ilgili gorii~ler.
Arastirmamn altmci boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri ve lise
ogrencilerinin; okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
okul yoneticileriuin ilgi odagi olmayi istemeleri durumuna iliskin; yonetici, ogretmen ve
ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 13 'te belirtilmistir.
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Tablo 13: Okul yoneticilerinln ilgi odagi olmayi istemeleri durumuna iliskin gorusler,
Temalar
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Ilgi odagi olmaktan hoslanmama,
geri planda olmayi tercih etme

7

7
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7
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Bireysel anlamda degil de orgut
kapsammda ilgi odagi olmayi
isteme

7

-

0

7
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ilgi odagi olmayi isteme konusunda
herhangi bir goril~ beyan etmeme
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4.1.6.1. ilgi odag1 olmaktan hoslanma
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

ycneticilerinin ilgi odagi olmayi istemesi durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.
Yonetici konumundaki kanhmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 72'si ve ogrencilerin de%
20'si "Okul yoneticisinin ilgi odagi olmaktan hoslandrgi" gorusunu ifade etmislerdir.
Okul yoneticisinin ilgi odagi olmaktan hoslanmasi ile ilgili olarak bir ogretmen,
"Yoneticilerdeki ego ve ben duygusu orgutsel basartyt

olumsuz etkileyen bir

olgudur.[C:0(4)]" seklinde goril~i.inu belirtmistir, Bu gorus, bir okulu yoneten okul
yoneticisinin ytiksek bir egoya sahip olmasmm, o okuldaki orgutsel basanyi olumsuz
olarak etkileyecegi, ben duygusunun takim ruhunun onune gecmemesi gerektigi
seklinde yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Okul yoneticimiz, herkesin kendisine
boyun egmesini

ister, gu<; gosterisi yapmayt

sever .[C: 0(1) J" diyerek katkida

bulunmustur. Bu goril~, okul yoneticisinin ilgi odagmda olup, hep kendi istediklerinin
yapilmasim istemesi ve bazi ogretmenlerin bundan rahatsizhk duymasi seklinde
yorumlanabilir. Baska bir ogretmen,
icraatlari

"Okul yoneticisi, ilgi odagt olmayi istiyorsa

ve davranislanyla bunu yapmaltdtr

.{D:0(1)]"

seklinde goril~i.inu

belirtmistir, Bu goril~, okul yoneticisinin yaptigi islerle, attigr cesur adimlarla, ortaya
koydugu omek liderlik davraruslanyla ilgi odagi olabilecekken bu durumlan
sergilemeyip ilgi odagi olmayi beklememesi seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci,
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"Herkesten daha fazla ilgi odagi olmak ister ve kendini daha ustun gosterirse, bu

etraftan kotu tepki almasina sebep olur .[A:6gc(7)}" diyerek katkida bulunmustur. Bu
gorii~, okul yoneticisinin ilgi odagi olmak istemesinin astlar tarafmdan iyi
karsilanmayacagi, kotii tepkiler alacagi, diger bireylerden daha ustun gorunmeye
cahsmanm antipati yaratacagi seklinde yorumlanabilir.

4.1.6.2. ilgi odag1 olmaktan hoslanmama, geri planda olmayi tercih etme
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin ilgi odagi olmayi istemesi durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arastirma grubunda bulunan kaulnncilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.
Yonetici konumundaki kanhmcilann % IOO'il,ogretmenlerin % 14'il ve ogrencilerin de
% 60'1 "Okul yoneticisinin ilgi odagi olmaktan hoslanmadigi, geri planda olmayi tercih
ettigi" gorii~iinilifade etmislerdir, Okul yoneticisinin ilgi odagi olmaktan hoslanmamasi
ve geri planda olmayi istemesi ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Gene/de ilgi odagt
olmayi istemiyorum. Cogu zaman geri planda islerimi yurutmeyi severim.[C:Y(2)}"
seklinde gorii~iinil belirtmistir, Bu yonetici gorusu, yoneticinin ilgi odagi olmaktan
rahatsizhk duydugu, geri planda olup yapilmasi gerekenleri yerine getirmenin daha
tercih edilir oldugunu dil~iindilgil seklinde yorumlanabilir. Baska bir yonetici, "j/gi
odagt olmayt istemiyorum. Isimi gerektigi gibi yaptigtm surece kimsenin ilgi odagi
olmama gerek olmadigtni dusunuyorum .[A:Y(2)}" diyerek katkida bulunmustur. Bu
gorus, onemli olanm ilgi odagi olmak degil, islerin yurutulmesi oldugu seklinde
yorumlanabilir. Diger bir yonetici, "j/gi odagi olmayi isteme belli stntrlar icerisinde
olmali. Bu konuda beklenti 90k olursa sorun yaratabilir.[D: Y(2)J" seklinde gorusunu
belirtmistir, Bu yonetici gorii~il, okul yoneticisinin ilgi odagi olmayi istese bile bunun
belli snurlar icinde olmasi gerektigi, aksi takdirde beklenti 90k oldugunda bazi
sorunlarm kacimlmaz oldugu seklinde yorumlanabilir. Baska bir okul yoneticisi, "Okul
yoneticisi zaten ilgi odagidir. Benim icin 90k da onemli degildir. Her olayda onde
olmak bircok hatayt da beraberinde getirir. Paylasmak daha iyidir.[C:Y(l)J" diyerek
katkida bulunmustur, Bu gorii~, ilgi odagi olmanm aslmda 90k da istenilecek bir durum
olmadigi, onde olmanm hatalan da beraberinde getirecegi, bunun yerine gorev ve
sorumluluklan paylasarak hatalarm en aza indirgenmesinin mumkun oldugu seklinde
yorumlanabilir.
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4.1.6.3.

Bireysel anlamda degil de orgiit kapsammda ilgi odag1 olmayi

isteme.
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

ilgi odagi olmayi istemesi

yoneticilerinin

arastirma grubunda bulunan katihmcilara

iliskin

durumlannm
dusttncelerinin

olarak;

tespit edilmesi

okul

amaciyla

neler oldugu sorulmustur.

Yonetici konumundaki katrhmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerin de%
0'1 "Okul yoneticisinin bireysel anlamda degil de orgut kapsammda ilgi odagi olmayi
istedigi" gorii~iinii ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin bireysel anlamda degil de orgttt
kapsammda ilgi odagi olmayi istemesi ile ilgili olarak bir ogretmen, "Bireysel anlamda

ilgi odagi olmak yerine, okul adtna yapilan guzel islerle tum okul olarak ilgi odagi
olmayt

tercih eder.[A:0(1))"

yoneticisinin

seklinde

gorii~iinii belirtmistir.

Bu

gorii~, okul

kisisel olarak degil, orgutsel anlamda ilgi odagi olmayi tercih ettigi

seklinde yorumlanabilir.

4.1.6.4.

Ilgi odagr olmayi isteme konusunda herhangi bir gorii~ beyan

etmeme
Okul
yoneticilerinin

ycneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

ilgi odagi olmayi istemesi

arastirma grubunda bulunan katihmcilara

iliskin

durumlannm
dusuncelerinin

olarak;

tespit edilmesi

okul

amaciyla

neler oldugu sorulmustur,

Ogrencilerin % 20'si okul yoneticisinin ilgi odagi olma istegi ile ilgili herhangi bir
gorus bildirmemislerdir.

4.1.7. Yedinci Boyut : Okul ydneticilerinin

insanlardan beklentilerine iliskin

olarak; okul ydneticllerinin kendilerine saygi duyulmasun istemeleri durumuyla
ilgili gorii~ler.
Arastirmanm
ogrencilerinin;

yedinci

boyutunda

okul yoneticilerinin

okul

yoneticileri,

ogretmenleri

ve

lise

narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;

okul yeneticilerinin kendilerine saygi duyulmasim istemeleri durumuna iliskin; yonetici,
ogretmen ve ogrencilere ait kanhmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 14 'te
belirtilmistir.
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Tablo 14: Okul yoneticilerinin kendilerine saygi duyulmasim istemeleri durumuna
iliskin gorusler.
Temalar
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Yoneticinin astlanna saygi duymasi
ve bunun karsihgmda onlardan da
saygi beklentisinde olmasi

7

3

43

7

2

29

30

3

10

Saygmhgm onemli oldugunu
dusunme ve astlanndan saygr
beklentisinde olma

7

3

43

7

1

14

30

16

53

7

1

14

7

0

30

3

10

7

-

0

7

57

30

1

3

0

7

0

30

7

24

...........................................................................................

Kisisel olmasa bile yoneticilik
makamma saygi beklentisi icinde
olma
Yoneticinin astlanndan kosulsuz
saygi beklentisinde olmasi
Yoneticinin saygi beklemesi
konusunda herhangi bir gorii~
belirtmeme

7

4

4.1.7.1. Ydnetieinin astlarma saygi duymasi ve bunun karsihgmda onlardan
da saygi beklentisinde olmasi
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin kendilerine saygi duyulmasmi isteme durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki kanlimcilann % 43 'ii, ogretmenlerin % 29'u ve
ogrencilerin de % lO'u "Okul yoneticisinin astlarma saygi duydugu ve bunun
karsihgmda onlardan da saygi beklentisinde oldugu" goril~iiniiifade etmislerdir. Okul
yoneticisinin astlarma saygi duymasi ve bunun karsiligmda onlardan da saygi
beklentisinde olmasi ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Karstmdaki insana benim
saygt

duydugum

gibi, karstmdakinden

de ayntstnt

beklerim.

[D:Y(l)J"

seklinde

goril~iinii belirtmistir. Bu yonetici gorusu, saygmm karsihkh oldugu, yoneticinin
kendisinin astlarma saygi duydugu gibi onlardan da saygi beklentisinde oldugu seklinde
yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Okul yoneticimiz genelde saygt gorup gostermek ister.
[B:0(1)]" diyerek katkida bulunmustur, Baska bir ogretmen, "Saygt; bilgi, birikim,
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kisilik ve tecrubeye yonelik gerceklesir. Ayni zamanda yoneticinin orgut uyelerine.karsi
tutum ve davranislannin geri yanstmast olarak da dusunulebiltr. [C:6(4)}" seklinde
goril~iinii belirtmistir, Bu goril~, yoneticiye; bilgisinden, tecrilbesinden ve kisiliginden
dolayi saygi duyulacagi, aym zamanda astlarma duydugu saygmm ona geri yansitilacagi
seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Eger okul yoneticisi, bir problemim oldugunda
benimle yaktndan

ilgileniyorsa saygtm

sonsuz. Ama bizi baslarindan

savmaya

caltstrlarsa yine saygi duyartm ama deger vermem, konusmak istemem. [A:6gc(4)}"
diyerek katkida bulunmustur. Bu ogrenci gortlsu; saygmm karsihkh gosterilmesi
gereken bir davrams oldugu dii~iini.ildiigiinde,

okul yoneticisinin ogrencilerin

problemleriyle ilgilenmeleri yani onlara deger verip saygt duymalan sonucunda
ogrencilerden de icten bir saygi gorecekleri ve sevilecekleri seklinde yorumlanabilir.

4.1.7.2. Saygmhgm

onemli oldugunu

dustmme ve astlarmdan

saygr

beklentisinde olma
Okul

yoneticilerinln

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin kendilerine saygi duyulmasim isteme durumlannm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dnsuncelerinin neler oldugu
sorulmustur, Yonetici konumundaki katihmcilann % 43 'ii, ogretmenlerin % 14 'ii ve
ogrencilerin de % 53 'ii "Okul yoneticisine gore saygmhgm onemli oldugu ve
astlarmdan saygi beklentisinde bulundugu" goril~iinii ifade etmislerdir.

Saygmhgm

onemli oldugunu dusunme ve astlarmdan saygi beklentisinde olma durumu ile ilgili
olarak bir okul yoneticisi, "Saygtnlik hence onemlidir. 6grencilerimden ve ogretmen
arkadaslarimdan saygi beklerim. [C:Y(2)}" seklinde goril~iinii belirtmistir. Bu goril~,
bir okul yoneticisi icin saygmhgm onemli bir vasif oldugu ve astlarmdan saygi
beklentisinde bulundugu seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Okul yoneticimiz,
buyugumuz, ogretmentmte

olmasi yonuyle

saygt

beklemek konusunda hakltdir.

[D:6gc(2)}" diyerek katkida bulunmustur, Bu ogrenci gorusu, okul yoneticisine saygi
duymayi onemli gordtigu, aradaki yas farkmm ve ogretmen olmasmm bu saygiyi hak
etmesine sebep oldugu seklinde yorumlanabilir.
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4.1. 7.3.

Kisisel olmasa bile ydneticillk

makamma

saygi beklentisi

ieinde

olma
Okul

ycneticilerinin

yoneticilerinin
amaciyla

kendilerine

arastirma

sorulmustur,

insanlardan

beklentilerine

saygi duyulmasiru

grubunda

bulunan

Yonetici konumundaki

iliskin

isteme durumlarmm

katihmcilara

katihmcilann

dusuncelerinin

olarak;

okul

tespit edilmesi
neler

% 14'u, ogretmenlerin

oldugu

% 0'1 ve

ogrencilerin de % lO'u "Okul yoneticisinin kisisel olmasa bile yoneticilik makamma
saygi beklentisinde oldugu" goru~unu ifade etmislerdir. Yoneticilik makamma saygi
beklentisi icinde olma durumu ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Bana olmasa bile
makama saygi esas olandtr. [C: Y(l)J" seklinde goru~unu belirtmistir. Bu yonetici

goru~u, kisisel olmasa bile yoneticilik vasfmdan dolayi saygi beklentisinde olmanm soz
konusu oldugu seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Yapttgi isten dolayi saygtyt
istiyor, hakhdir.[D:6gc(3)}"

diyerek katkida bulunmustur, Bu ogrenci goru~u, okul

yoneticisinin makammdan dolayi, hakh olarak saygi gormek istedigi seklinde
yorumlanabilir.

4.1.7.4. Ydneticinin astlarmdan kosulsuz saygi beklentisinde olmasi
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin kendilerine saygi duyulmasim isteme durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcrlara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki kanhmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 57'si ve
ogrencilerin de % 3 'u "Okul yoneticisinin astlarmdan kosulsuz saygi beklentisinde
oldugu" goru~unu ifade etmislerdir, Okul yoneticisinin astlarmdan kosulsuz saygi
beklentisinde olmasi ile ilgili olarak bir ogretmen, "Okul yoneticimiz, saygi
duyulmastndan ate, herkesin ona sorgusuz-sualsiz, itirazstz, mazeretsiz boyun egmesini
ister. [C:6(1)]"

seklinde goru~unu belirtmistir, Bu goruse sahip ogretmenin, okul

yoneticisini liderlik ozelliklerini tasimayan, islerin yurumesi icin ortak kararlar
almaktan uzak, orgut iklimine zit davramslar sergileyen bir yonetici olarak gordugu
seklinde yorumlanabilir.
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4.1. 7.5.

Ydneticinin

saygr

beklemesi

konusunda

herhangi

bir gorii~

belirtmeme
Okul
yoneticilerinin
amaciyla

ycneticilerinin
kendilerine

arastirma

insanlardan

beklentilerine

saygi duyulmasim

grubunda

bulunan

iliskin

olarak;

isteme durumlarmm

katihmcilara

okul

tespit edilmesi

dusuncelerinin

neler

oldugu

sorulmustur. Ogrencilerin % 24 'ii yoneticilerin saygi beklemesi konusunda herhangi bir

gorii~bildirmemistir.

4.1.8. Sekizinci Boyut : Okul ydneticilerinin insanlardan beklentilerine iliskin
olarak; okul yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda
bozulmalarr durumuyla ilgili gorii~ler.
Arastirmanm sekizinci boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri ve lise
ogrencilerinin; okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
okul yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda bozulmalan
durumuna iliskin; yonetici, ogretmen ve ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan
ve oranlan Tablo 15'te belirtilmistir,

Tablo 15 : Okul yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda
bozulmalan durumuna iliskin gorusler.
Temalar

Okul Ydneticisi

Ogretmen

El
.sC. ·=""' ..•...= -=
:o ~

El
.sC. ·=""' t:= -=
~

Q,I
;.

0

Ems

Farkedilmeme karsismda bozulma
durumunun, yoneticinin bulundugu
ortama ve duruma gore degiskenlik
gostermesi

Q,I

Q,I

;, =
;.

Ogrenciler

N

>·=

0

Ems

Q,I

;, =
;.
10

N

El
.sC. ·=""' ...= -=
:o ·=
~
Q,I

;, =
;.

>·=

Ems

0

Q,I
N

>·=

7

3

43

7

5

71

30

7

23

Bir topluma girdiginde
farkedilmeme karsismda,
yoneticide; bozulma, savunmaya
gecme duygulannm olusmasi

7

1

14

7

2

29

30

8

27

Bir topluma girdiginde
farkedilmeme durumunu sorun
olarak gormeme

7

3

43

7

0

30

5

17

Farkedilmeme karsismda bozulma
durumuyla ilgili herhangi bir goril~
belirtmeme

7

0

7

0

30

10

33

"'""""
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4.1.8.1.

Farkedilmeme

karsismda

bozulma

durumunun,

yoneticinin

bulundugu ortama ve duruma gore degi~kenlik gdstermesi
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda bozulma durumlarmm
tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda bulunan kanhmcilara dusuncelerinin neler
oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki katihmcilann % 43 'ii, ogretmenlerin % 71 'i
ve ogrencilerin de % 23 'ii "Okul yoneticisinin farkedilmeme karsismda bozulma
durumunun, yoneticinin bulundugu ortama ve duruma gore degiskenlik gosterdigi"
gorii~ilnii ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin farkedilmeme karsismda bozulma
durumunun, yoneticinin bulundugu ortama ve duruma gore degiskenlik gostermesi ile
ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Bulundugum ortama gore degisir. Bazt ortamlarda
farkedilmemek

beni bozmaz. Ancak bazi durumlarda farkedilmeyi

isterim.[A: Y(2)]"

seklinde gorii~ilnii belirtmistir, Bu yonetici gorusu, yoneticinin bulundugu ortamdaki
roltme gore, farkedilmeme karsismda bozulma durumunun degistigi seklinde
yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Eger farkedilmesi
yontemlerle bunu saglayabilir.[A:0(1)]"

gereken bir durum varsa, uygun

diyerek katkida bulunmustur. Bu gorii~, okul

yoneticisinin bulundugu ortamdaki dikkati iizerine cekmesi gerektiginde, bunu uygun
yontemler kullanarak gerceklestirdigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.8.2. Bir topluma

girdiginde

farkedilmeme

karsismda,

ydneticide;

bozulma, savunmaya geeme duygularmm olusmasr
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda bozulma durumlarmm
tespit edilmesi amaciyla arastrrma grubunda bulunan kanhmcilara dusuncelerinin neler
oldugu sorulmustur. Yonetici konumundaki katihmcrlann % 14'ii, ogretmenlerin %
29'u ve ogrencilerin de % 27'si "Bir topluma girdiginde farkedilmeme karsismda,
yoneticide; · bozulma, savunmaya gecme duygularmm olustugu" gorii~ilnii ifade
etmislerdir, Okul yoneticisinde farkedilmeme karsismda bozulma ve savunmaya gecme
duygusunun olusmasi ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Cok utaninm ve kendimi
savunmaya gecerim veya oradan ayrzhrzm.[D:Y(l)J"

seklinde gorii~ilniibelirtmistir, Bu

yonetici gorii~ii, bir ortama girildiginde farkedilmeme durumunun kendisini olumsuz
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yonde etkiledigi, savunma mekanizmasmm

ortaya 91kt1g1, oldukca bozuldugu seklinde

yorumlanabilir.

4.1.8.3. Bir topluma

girdigmde

farkedilmeme

durumunu

sorun

olarak

gdrmeme
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda bozulma durumlarmm
tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dtlsttncelerinin neler
oldugu sorulmustur. Yonetici konumundaki katrhmcilann % 43 'ii, ogretmenlerin % 0'1
ve ogrencilerin de % 17'si "Okul yoneticisinin bir topluma girdiginde farkedilmeme
durumunu sorun olarak gormemesi" goru~iinii ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin bir
topluma girdiginde farkedilmeme durumunu sorun olarak gormemesi ile ilgili olarak bir
okul yoneticisi, "Fark edilirim ama, umurumda oldugunu soyleyemeyecegim{Ci Ytlt]"

seklinde gorusunu belirtmistir. Bu yonetici goru~ii, kendisinin farkedilen ve dikkat
ceken bir yonetici oldugu, ama bu durumu cok onemsemedigi seklinde yorumlanabilir.
iki yonetici birbirine yakm olarak, "Onem verdigim bir durum degil.[A: Y(l)]" ve "Cok
sorun olan bir durum degildir.[A:Y(3)}" diyerek katkida bulunmuslardir. Bu gorusler,
bazi yoneticilerin farkedilmemeyi onemsemedigi, bu durumla basedebildikleri seklinde
yorumlanabilir.

4.1.8.4. Farkedilmeme karsismda bozulma durumuyla ilgili herhangi bir
gorii~ belirtmeme
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda bozulma durumlarmm
tespit edilmesi amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dtisuncelerinin neler
oldugu sorulmustur. Ogrencilcrin % 33 'ii okul yoneticilerinin farkedilmeme karsismda
bozulma durumuyla ilgili herhangi bir goru~ bildirmemistir,
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4.1.9. Dokuzuncu Boyut : Okul yonetlcllerfnln insanlardan beklentilerine iliskin
olarak; okul yoneticilerinin iltifattan hoslanmalari durumuyla ilgili gorii~ler.

Arastirmanm dokuzuncu boyutunda okul yoneticileri, ogretmenlert ve lise
ogrencilerinin; okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
okul yoneticilerinin iltifattan hoslanmalan durumuna iliskin; yonetici, ogretmen ve
ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 16'da belirtilmistir,

Tablo 16 : Okul ydneticilerinin iltifattan hoslanmalan durumuna iliskin gorusler.
.........................
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Okul Ydneticisi
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7

5
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7

7
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7

7

0

7

lltifattan ve takdir edilmekten
hoslanma durumu
iltifattan hoslanmama
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4
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7

0

7

0
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9
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4.1.9.1. Iltifattan hoslanma olgusunun yere ve duruma gore degismesi
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

ycneticilerlnin iltifattan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcrlara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici
konumundaki katihmcilann % 29'u, ogrctmenlerin % 0'1 ve ogrencilerin de % 0'1
"Okul yoneticisinin iltifattan hoslanma durumunun, yoneticinin bulundugu ortama ve
duruma gore degiskenlik gosterdigi" goril~iinil ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin
iltifattan hoslanma durumunun, yoneticinin bulundugu ortama ve duruma gore
degiskenlik gostermesi ile ilgili olarak bir okul yoneticisi, "Iltifattan her zaman
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hoslanmtyorum, yer ve durum onemlidir.In: Y(3)}" seklinde gorii~i.inil belirtmistir, Bu

gorii~, yoneticinin bulundugu yere ve duruma gore iltifattan hoslanma durumunun
degiskenlik gostereccgi seklinde yorumlanabilir.
4.1.9.2. Iltifattan hoslanmakla birlikte fazlasmm ve gereekdrsi olanmm itici
oldugu dii~iincesi
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin iltifattan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan kanhmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur, Yonetici
konumundaki katihmcilann % 71 'i, ogretmenlerin % 14'i.i ve ogrencilerin de % 0'1
"Okul yoneticisinin iltifattan hoslanmakla birlikte fazlasmm ve gercekdisi olanmm itici
oldugu" gorusunu ifade etmislerdir, Okul yoneticisinin iltifattan hoslanmakla birlikte
fazlasmm ve gercekdisi olanmm itici olmasi ile ilgili olarak bir okul yoneticisi,
"Iltifattan hoslanirtm ama gercekci degilse rahatstz edici bulurum.[C: Y(2)}" seklinde

gorii~i.ini.i belirtmistir. Bu yonetici gorii~i.i, gercekci olmayan ovgulerin yoneticiyi
rahatsiz ettigi ve yoneticinin bu tur ovguleri gereksiz buldugu seklinde yorumlanabilir.
Bir ogretmen, "Iltifat etmeyi 90k seven bir yoneticidir.
calisanlanni

cesaretlendirir.

Gercekci

iltifatlanyla

Ayni sekilde kendisi de desteklenir.[A:0(1)}"

diyerek

katkida bulunmustur, Bu gorii~, gercekci ovgulerin insanlan mutlu ettigi ve motivasyon
kazandirdigi, yoneticinin de astlarma iltifat ederek onlan cesaretlendirdigi, ve
kendisinin de karsihk olarak iltifat aldigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.9.3. Iltifattan ve takdir edilmekten hoslanma durumu
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin iltifattan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dttsuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Yonetici
konumundaki kanhmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 86's1 ve ogrencilerin de % 57'si
"Okul yoneticisinin iltifattan ve takdir edilmekten hoslandigi" gorii~i.ini.i ifade
etmislerdir, Okul yoneticisinin iltifattan ve takdir edilmekten hoslanmasi ile ilgili olarak
bir ogretmen, "Iltifattan ve takdir edilmekten hoslanir.Ili.Otll]"
belirtmistir. Bir baska ogretmen,
dusunuyorum.Ils.Otll]"

"Iltifattan

hos lanmayan

seklinde gorii~i.inii
ins an

olmaz

diye

diyerek katkida bulunmustur. Diger ogretmenler de bunlara

yakm kisa cumleler kurmustur. Bu ogretmen gorusleri yoneticilerin de diger insanlar
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gibi iltifattan ve takdir edilmekten hoslandiklan

seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci,

"Okul yoneticimiz iltifau sever ama kisiye tavrt degi~mez.[D:6gc(6)}" diyerek katkida
bulunmustur. Bu gorii~, yoneticinin iltifattan hoslandigi, iyi tepki verdigi fakat iltifat
eden kisiye karsi tavrmm degismedigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.9.4. Iltifattan hoslanmama
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin iltifattan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur. Sadece
ogrencilerin % 13 'u "Okul ycneticisinin iltifattan hoslanmadigi" gorii~iinu ifade
etmislerdir,

4.1.9.5. Ydneticilerin iltifattan hoslanma durumu ile ilgili herhangi bir
gorii~ belirtmeme
Okul

yoneticilerinin

insanlardan

beklentilerine

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin iltifattan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla arastirma
grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur, Sadece
ogrencilerin % 30'u okul yoneticilerinin iltifattan hoslanma durumu ile ilgili herhangi
bir gorii~belirtmemislerdir.

4.1.10. Onuncu Boyut : Okul ydneticilerlnfn insanlara karsr davramslarma iliskin
olarak;

okul ydneticilerinin

insanlari inandirma

giiciine sahip olduklarnn

dii~iinmedurumlariyla ilgili gorii~Ier.

Arastirmanm onuncu boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri ve lise
ogrencilerinin; okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
okul yoneticiierinin insanlan inandirma gucune sahip olduklanm dustmmeleri
durumuna iliskin; yonetici, ogretmen ve ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan
ve oranlan Tablo 17'de belirtilmistir,
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Tablo 17: Okul yoneticilerinin insanlan inandirma gucune sahip olduklanm
dustmmeleri durumuna iliskin gorusler,
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Bazi zamanlardagercekd1~1
beyanlardabulunduguicin

4

inandmcihgmm bulunmamasi

Cok sik karar degistirdigiicin
inandmcrligmmbulunmamasi
...............................................................................................
Yoneticilerininsanlan inandirma
gucune sahip olduklanm
dusunmeleri durumuna iliskin
herhangibir gorus belirtmeme

4.1.10.1. Insanlari inandrrabildigfni ve Hrna edici oldugunu dtistlnme
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin insanlan inandirma gucune sahip oldugunu dusunme durumlarmm tespit
edilmesi amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler
oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki katilrmcilann % 86's1, ogretmenlerin %
58'i ve ogrencilerin de % 23'ii "Okul yoneticisinin insanlan inandirabildigini ve ikna
edici oldugunu dusundukleri" goril~ilnii ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin insanlan
inandirabildigini ve ikna edici oldugunu dustmmesi ile ilgili olarak bir yonetici
"Insanlan

inandirabildigimi

dusunuyorum.

Herkese

anladtgi

dille

konusmaya

caltstyorum.fn: Y(2)}" seklinde goril~ilniibelirtmistir, Bu goril~, herkese anlayabilecegi

dille konusunca, yani insanlan once tamyip karakterine gore hitap edince, onlan ikna
etmenin kolaylastigr seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Orgut calisanlartni ikna
edebilme

yetenegi

her

yoneticide

olmast

gereken

onemli

bir

liderlik

ozelligidir.[C:6(4)}" diyerek katkida bulunmustur. Bu gorus, okul yoneticisinin onemli

bir ozelligi olarak calisanlanm ikna edebilme yeteneginin dii~ilniildiigii seklinde
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yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Okul yoneticisi insanlarz inandzrma gucune sahip

olmazsa soyledikleri havada kaltr, orgut amaclartna ulastlamaz.Ils.Otlj]"

diyerek

katkida bulunmustur. Bu gorus, orgiit amaclanna ulasilabilmesi icin, okul yoneticisinin
insanlarm guvenini kazanmasi ve onlan inandirma gucune sahip olmasmm gerektigi

seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci,

"Okul yoneticisi ne derse insanlar ona inanzr,

cunku o okulun mudurudur, ya/an soyleyecegi kimsenin akltna gelmez.[C:6gc(2)}"
seklinde goril~iinii belirtmistir. Bu gorus, okul yoneticisinin insanlara guven telkin
etmesi ve inandmcihk gucune sahip olmasi gerektigi seklinde yorumlanabilir. Baska bir
ogrenci,

"Okul yoneticimiz

kendi inandigi

seye baskalartnin

da inanmastm

saglar.[B:Ogc(l)J" diyerek katkida bulunmustur, Bu gorus, okul ycneticisinin inandigi
degerlere, olgulara veya olaylara astlanm da inandirma gucune sahip oldugu seklinde

Diger bir ogrenci,

yorumlanabilir.

"Okul yoneticisinin insanlari inandtrma gucune

sahip olmast gerekmektedir, sonucta onlar insanlari egitiyor.[C:6gc(5)}" seklinde
gorusunu belirtmistir. Bu gorus, okul yoneticisinin insanlan egitme rolunden dolayi,
onlan

inandirma,

guven

saglama

durumlarma

sahip

olmasi

gerektigi seklinde

yorumlanabilir.

4.1.10.2. Cok yiiksek bir inandmeihk giiciine sahip oldugunu dii~iinmeme
Okul

yoneticilerinin

insanlara

karsi

davranislanna

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin insanlan inandirma gucune sahip oldugunu dusunme durumlarmm tespit
edilmesi

amaciyla

arastirma

grubunda

bulunan

katihmcilara

dusuncelerinin

neler

oldugu sorulmustur. Yonetici konumundaki katilimcilann % 14'ii, ogretmenlerin % 0'1
ve ogrencilerin de% 7'si "Okul yoneticisinin 90k yuksek bir inandmcihk gucune sahip
oldugunu dtlstmmedikleri''
bir inandmcihk

gorusunu ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin 90k yuksek

gucune sahip oldugunu

"Insanlan inandtrma gucumun

dusunmerne

cok yuksek

ile ilgili olarak bir yonetici

oldugunu dusunmuyorum.Il): Y(l)J"

seklinde goril~iinii belirtmistir. Bu gorus, okul yoneticisinin insanlar uzerinde, onlan
inandirmayla ilgili gii9lii bir tesirinin olmadigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.10.3. Bazi

zamanlarda

gercek d1~1 beyanlarda bulundugu icin

inandirrerhgnnn bulunmamasi
Okul

yoneticilerinin

insanlara

karsi

davramslanna

iliskin

olarak;

okul

yoneticilerinin insanlan inandirma guctme sahip oldugunu di.i§li.nme durumlanmn tespit
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edilmesi

amaciyla

arastirma

grubunda

bulunan

katihmcilara

oldugu sorulmustur, Yonetici konumundaki katihmcilann

dusuncelerinin

neler

% 0'1, ogretmenlerin % 28'i

ve ogrencilerin de % 20'si "Okul yoneticisinin bazi zamanlarda gercek d1~1 beyanlarda
bulundugu

icin inandmcihgmm

bulunmadigi"

gorusunu

ifade

etmislerdir.

Okul

yoneticisinin bazi zamanlarda gercek d1~1 beyanlarda bulundugu icin inandmcihgmm
bulunmamasi ile ilgili olarak bir ogretmen,

"Okul yoneticimiz bircok kez gercek d1~1

beyanda bulundugu icin, soylediklerine 90k guvenilmiyor, ara~tzrzlzyor.[C:0(1)]"
seklinde goru~iinu belirtmistir, Bu goru~, okul yoneticisinln orgut icinde guven
problemi yasanmasina sebep oldugu seklinde yorumlanabilir.

4.1.10.4. Cok sik karar degi~tirdigi iein inandmcshgmm bulunmamasi
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davraruslanna iliskin olarak; okul
yoneticilerinin insanlan inandirma gucune sahip oldugunu dusunme durumlarmm tespit
edilmesi amacryla arastirma grubunda bulunan katilimcilara dustlncelerinin neler
oldugu sorulmustur. Yonetici konumundaki katilimcilann % 0'1, ogretmenlerin % 14'u
ve ogrencilerin de % 3 'u "Okul yoneticisinin 90k sik karar degistirdigi icin
inandmciligmm bulunmadigi" goru~iinu ifade etmislerdir, Okul yoneticisinin 90k sik
karar degistirdigi icin inandmcihgmm bulunmamasi ile ilgili olarak bir ogretmen,
"Okulyoneticimiz 90k stk karar degistirdig! icin inandtrma giicii pek yoktur.[C:6(2)]"
seklinde gorusunu belirtmistir. Bu goru~, kararlarmda istikrar saglayamayan bir okul
yoneticisinin inandirma gucunun olumsuz yonde etkilenecegi seklinde yorumlanabilir.

4.1.10.5. Ydneticllerin

insanlarr

inandrrma

giiciine sahip

olduklaruu

dtistlnmeleri durumuna iliskin herhangi bir gorii~ belirtmeme
Okul yonericilerinin insanlara karsi davramslarma iliskin olarak; okul
yoneticilerinin insanlan inandirma gucune sahip oldugunu dusunme durumlarmm tespit
edilmesi amacryla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dttsuncelerinin neler
oldugu sorulmustur. Ogrencilerin % 47'si okul yoneticilerinin insanlan inandirma
gucune sahip olma durumu ile ilgili herhangi bir goru~ belirtmemislerdir,
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4.1.11. On Birinci Boyut :Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslarma
iliskin olarak; okul ydnetfcilerinin insanlar iizerinde otorite kurmak istemeleri
durumuyla ilgili gorii~ler.
Arastirmamn on birinci boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri ve lise
ogrencilerinin; okul yoneticilerinin
okul yoneticilerinin

narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;

insanlar uzerinde otorite kurmak istemeleri durumuna iliskin;

yonetici, ogretmen ve ogrencilere ait katihmcr goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo
18 'de belirtilmistir,

Tablo 18: Okul yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemeleri durumuna
iliskin gorusler.
Temalar
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7

3
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7

0

7

3
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7
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ilgili herhangi bir goril~ belirtmeme

7

0

7

-

0

30

10
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..............................,,, .•......................................

........................................................................................

....................................................................

4.1.11.1.Ydneticlnin otoriter olmamasi
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

ycneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlanmn tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan kanlimcilara dttsnncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki katihmcilann % 29'u, ogretmenlerin % 29'u ve
ogrencilerin de % 17' si "Okul yoneticisinin otoriter olmadrgi"

goru~unu ifade

etmislerdir. Okul yoneticisinin otoriter olmamasi ile ilgili olarak bir yonetici,
"Cocuklartm uzerinde otorite kurmak isterim ama okulda her durumda otoriter
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degilim.[A:Y(2)]" seklinde gorusum; belirtmistir. Bu gorus, yoneticinin farkli rollerde
otoriter olabilme durumuna karsm okulda otoriter olmamasi seklinde yorumlanabilir.
Bir ogrenci,

"Otorite kurmalartna pek steak bakmam, otorite kurmalart dogru

olmaz.[C:Ogc(3)]" diyerek katkida bulunmustur.

Bu goril~, otorite kurarak islerin

ytlrutulemeyecegi, ogrencilerin otoriteden hoslanmadiklan

seklinde yorumlanabilir.

4.1.11.2.0kul yoneticisinin insanlar iizerinde otorite kurmanm gereksiz
oldugunu,

saygi-sevgi eereevesinde islerin

yiiriitiilmesi gerektigini

dtisilnmesi
Okul

yoneticilerinin

yoneticilerinin
amaciyla

insanlara

karsi

davramslanna

iliskin

olarak;

okul

insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi

arastirma

grubunda

bulunan

katilimcilara

dtlstlncelerinin

neler

oldugu

% 29'u, ogretmenlerin % 14'-U ve

sorulmustur, Yonetici konumundaki katihmcilann

ogrencilerin de % 0'1 "Okul yoneticisinin insanlar iizerinde otorite kurmanm gereksiz
oldugunu,

saygi-sevgi

cercevesinde

islerin

goril~iinii ifade etmislerdir, Okul yoneticisinin

yurutulmesi

gerektigini

dusundugu"

insanlar iizerinde otorite kurmasmm

gereksiz oldugu, saygi-sevgi cercevesinde islerin yiiriltiilmesi gerektigini dusunmesi ile
ilgili olarak bir yonetici,

"Astn baskici yontemler

yerine karstlikli anlaytsa ve

kabullenmeye yonelik tavtrlart benimserim.[C: Y(l)J" seklinde goril~iinii belirtmistir. Bu
goril~, islerin

iistten

asta inen emirler

seklinde

degil de karsihkh

anlayis

ve

kabullenmeyle yapilmasmm daha verimli bir yontem oldugu seklinde yorumlanabilir.
Baska

bir

yonetici,

"Insanlar

uzerinde

otorite

kurmama

gerek

oldugunu

dusunmuyorum. Saygt ve sevgi cercevesinde butun isler yurutulmektedir.In.Yih]"
diyerek katkida bulunmustur, Bu goril~, insanlarm bir gorevi yerine getirmeleri icin bir
otoriteye

ihtiyac

duymadiklan,

seklinde yorumlanabilir.

saygi-sevgi cercevesinde

Bir ogretmen,

daha verimli

cahsildigi

"Okul yoneticimiz sevgi ve saygt yoluyla

otoriteyi zaten saglamis durumdadzr.[A:0(1)]" seklinde goril~iinii belirtmistir,

Bu

goril~, okulda olumlu bir orgut iklimi olusarak islerin duzenli bir sekilde yiirildiigii
seklinde yorumlanabilir.
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4.1.11.3. Belli bir oranda otorite kurulmasmm gerekli oldugunu dii~iinme
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dustlncelerinin neler oldugu
sorulmustur, Yonetici konumundaki kanhmcilann % 42'si, ogretmenlerin % 14'il ve
ogrencilerin de% 27'si "Belli bir oranda otorite kurulmasmm gerekli oldugu" gorusunu
ifade' etmislerdir. Belli bir oranda otorite kurulmasmm gerekli olmasi ile ilgili olarak bir
yonetici,

"Ogrencilertme veya ogretmen arkadaslarima bir gorev

verdigimde

zamantnda yaptlmasim isterim.[C:Y(2)]" seklinde goru~unil belirtmistir. Bu goru~, asm
derecede otorite kurma istegi olmasa da okul yoneticisinin verilen gorevin yapilmasim
istemesi seklinde yorumlanabilir. Baska bir yonetici, "Gerektigi zaman insanlar
uzerinde

otorite

kurulmak

zorundadtr,

yoneticilerin

de

yapttrtm

guci;

olmalidtr.Hi.Ytll]" diyerek katkida bulunmustur. Bu gorus, yoneticilerin yaptmm gucu
olarak bazen otorite kurmalan gerektigi seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen,
"Zorlama ve baski ile yaptltrsa bu diktatorluk olur. Inandtrarak ve motive ederek
yaptltrsa liderlik yapmts olur.[D: 0(1) J" seklinde goru~unil belirtmistir, Bu goru~, bir
yoneticinin lider olabilmesi icin baski ile degil, motivasyonu arttirarak ve orgilt
amaclanna inaner saglayarak, belli oranda bir otoriteyle astlanm harekete gecirmesi
gerektigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.11.4. Otorite kurma isteginin eok fazla olmasi
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki kanhmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 43 'il ve
ogrencilerin de % 23 'il "Okul yoneticisinin otorite kurma isteginin 90k fazla oldugu"
goru~unil ifade etmislerdir. Okul yoneticisinin otorite kurma isteginin 90k fazla olmasi
ile ilgili olarak bir ogretmen, "Okul yoneticimizin otorite kurma istegi cok fazladir.
Ogretmen buna izin verdikce daha fazla kurmak ister. Boylece egosu daha da
buyur.[C:0(1)]" seklinde gorusunu belirtmistir, Bu gortls, okul yoneticisinin otorite
kurma isteginin karsidaki izin verdikce fazlalastigr, benci duygulannm daha 90k arttigi
seklinde yorumlanabilir. Baska bir ogretmen, "Okul yoneticimiz otoriter bir yaptya
78

sahiptir. Idareciliginin fark edilmesini ister.[B:6(1)}" diyerek katkida bulunmustur.
Bu gorus, okul yoneticisinin kendisini otoriter ve iyi bir idareci seklinde • gosterdigi
seklinde yorumlanabilir.

4.1.11.5. Ydneticilerin insanlar iizerinde otorite kurmak istemeleri durumu
ile ilgili herhangi bir gorii~ belirtmeme
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davraruslanna iliskin olarak; okul
yoneticilerinin insanlar iizerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arasnrma grubunda bulunan katihmcilara dttsuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Ogrencilerin % 33 'ii okul yoneticilerinin insanlar iizerinde otorite kurmak
istemeleri konusunda herhangi bir gori.i~ belirtmemislerdir,

4.1.12. On ikinci Boyut: Okul ydneticilerinin insanlara karsr davramslarma iliskin
olarak; okul yoneticilerinin insanlarr manipiile etme(insanlan kendi bilgileri
dismda veya istemedikleri halde etkileme veya ydnlendirme) durumlarryla ilgili
gorii~ler.

Arastirmamn on ikinci boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri ve lise
ogrencilerinin; okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;
okul yoneticilerinin insanlan manipiile etme durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen ve
ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 19'da belirtilmistir.

79

Tablo 19: Okul yoneticilerinin insanlan manipule etme durumlanna iliskin gorusler,
Temalar
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Yoneticinin,iyi sonuclar
vermeyecegiicin, insanlan
manipilleetmeyisakincahgormesi
..............................................................................................................................

Yoneticininmanipuleedebilme
ozelliginin olmamasi

Yoneticilerininsanlan manipnle
etme durumuile ilgili herhangibir
goril~ belirtmeme

4.1.12.1. Ydneticinin, gerekli ve zorunlu oldugu durumlarda

insanlarr

manipiile etmede bir sakmca gdrmemest
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katilrmcilara dttsuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki katrhmcilann % 14'u, ogretmenlerin % 42'si ve
ogrercilerm de % 50'si "Okul yoneticisinin, gerekli ve zorunlu oldugu durumlarda
insanlan manipule etmede bir sakmca gormedigi" gori.i~unu ifade etmislerdir, Okul
yoneticisinin, gerekli ve zorunlu oldugu durumlarda insanlan manipule etmede bir
sakmca gormedigi ile ilgili olarak bir yonetici, "Manipule etme gerekli ve zorunlu
hallerde kullanilan bir yontemdir. Gerekirse kullanzrzm.[C:Y(l)J" seklinde gori.i~ilnu
belirtmistir. Bu gori.i~, yoneticinin gerekli gormesi durumunda insanlan manipule
etmede bir sakmca gormemesi seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Yoneticinin
calisanlan manipule

etmesi, onlartn goru§ ve fikirlerine saygt duymamast ve

antidemokratik bir yonetim anlaytstntn olusmasi anlamtna gelir.[C:0(4)}" diyerek
katki saglamistir. Bu gorus, yoneticinin astlanm manipule ettiginde demokratiklikten
uzaklastigi ve astlarm kendilerine saygi duyulmamasmdan dolayi rahatsiz olduklan
seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Okul yoneticimizin hie suphesiz en iyi yapttgt i§
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insanlara kendi istedigini yapttrmastdir. Kimseyi dinlemez, o her zaman kendi bildigini

seklinde goru~ilnu belirtmistir, Bu gorus, okul yoneticisinin

okur.[B:6gc(6)}"

karsismdaki insam dinlemedigi, cogu zaman kendi istedigi sekilde olaylan ve kisileri
yonlendirmek istedigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.12.2. Ydneticinin, iyi sonuelar vermeyecegi iein, insanlari manipiile
etmeyi sakmcah gdrmesi
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davranislanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur, Yonetici konumundaki kanhmcilann % 86's1, ogretmenlerin % 29'u ve
ogrencilerin de % 7' si "Okul yoneticlsinin, iyi sonuclar vermeyecegi icin, insanlan
manipule etmeyi sakmcah gordugu" goru~ilnu ifade etmislerdir. Okul yeneticisinin, iyi
sonuclar vermeyecegi icin, insanlan manipule etmeyi sakmcah gormesi ile ilgili olarak
bir yonetici, "Insanlari yonlendirme konusunda as/a bir cabam yoktur. Herkes dusunce
ozgurlugune sahiptir. [A: Y(1)J" seklinde goru~ilnu belirtmistir. Bu gorus, yoneticinin

insanlarm dttsuncelerini, davraruslanm etkileme ve ycnlendirme gibi bir gayretinin
olmadigi

seklinde

edilmemelidir.

yorumlanabilir.

Sonradan

r;ikabilir.[D:Y(l)J"

Baska

sonuclarini

bir

yonetici,

"Insanlar

gogusleyemeyecegimiz

manipule
problem/er

diyerek katkida bulunmustur. Bu goru~, insanlarm manipule

edilerek bazi sorunlarm coznlmeye cahsilmasmm daha buyuk sorunlara yol acabilecegi
seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Her insanin
konusularak

ozgur

dusuncesi

vardtr,

bu dusunceler gelisir ama etkilemeye calismak ile insanlar arastndaki

baglar zayiflar. [D: 0(1) J" seklinde goru~ilnu belirtmistir. Bu goru~, yoneticinin astlanm
manipule etmesi sonucunda her iki taraf arasmdaki baglann zayiflayacagi seklinde
yorumlanabilir.
4.1.12.3. Ydneticinln manipiile edebilme ozelliginin olmamasi
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastrrma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki katiluncilann % 0'1, ogretmenlerin % 29'u ve
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ogrencilerin de % 3 'ii "Okul yoneticisinin manipiile edebilme ozelliginin olmadigi"
gorii~iinii ifade etmislerdir. Okul ycneticisinin manipiile edebilme ozelliginin olmamasi
ile ilgili olarak bir ogretmen, "Okul yoneticimiz insanlart manipule etme konusunda 90k

da etkili degildir.[C:0(3)}" seklinde gorii~iinii belirtmistir. Bu gorii~, okul yoneticisinin
insanlan etkileme ve yonlendirme konusunda etken olmadigr seklinde yorumlanabilir.

4.1.12.4. Ydneticilerin insanlari manipiile etme durumu ile ilgili herhangi
bir gorii~belirtmeme
Okul

yoneticilerinin

yoneticilerinin
amaciyla

insanlara

karsi

davramslanna

iliskin

olarak;

okul

insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi durumlarmm tespit edilmesi

arastirma

grubunda

bulunan

katihmcilara

dusuncelerinin

neler

oldugu

sorulmustur. Ogrencilerin % 40'1 okul yoneticisinin insanlan manipiile etme durumu ile
ilgili herhangi bir gorii~ belirtmemislerdir.

4.1.13. On U~iincii Boyut : Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslarma
iliskin olarak; okul ydneticilerinin gdsteris yapmaktan hoslanma durumlariyla
ilgili gorii~ler.

Arastirmamn
ogrencilerinin;

on ii9iincu boyutunda

okul yoneticileri, ogretmenleri

ve lise

okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;

okul yoneticilerinin gosteris yapmaktan

hoslanma

durumlarma

iliskin; yonetici,

ogretmen ve ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan Tablo 20'de
belirtilmistir.
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Tablo 20: Okul yoneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanma durumlanna iliskin
gorusler,
Temalar

Okul Ydneticisi

s~

-

Q.

·=""'i..

E--s

~

Q

IQ

~=
:E'ii

Ogretmen

s

-

~

~

'O

N

Q.

>,==

~

Q

E--s

Yoneticinin, duruma ve yerine gore,
bazen, gosteris yapmayi gerekli
gormesi

7

2

29

7

Yoneticinin, ogretmen ve
ogrencilerimotive etmek icin
gosteris yapmayi, basvurulabilecek
bir davrams olarak gormesi

7

1

14

7

7

4

57

7

0

7

Yoneticinin gosteris yapmaktan
hoslanmama durumu
Yoneticilerin gosteris yapmaktan
hoslanma durumu ile ilgili herhangi
bir gorlis belirtmeme

7

Ogrenciler

=~

~

·=IQ""'i.. .'E:
~

'O

N

'ii

1

~
Q.

=~

·=""'i.. :E~
IQ

-

~

'O

N

>,·=

E--s
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30

12

40

0

30

4

14

14

30

7

23

0

30

7

23

~

6

s

Q

c

~

>,·=

4.1.13.1. Ydneticinin, duruma ve yerine gore, bazen, gdsteris yapmayr
gerekli gdrmesi
Okul yoneticilerinln insanlara karsi davranislanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arastirma grubunda bulunan katrhmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.
Yonetici konumundaki katihmcilann % 29'u, ogretmenlerin % 86's1 ve ogrencilerin de
% 40'1 "Okul yoneticisinin duruma ve yerine gore, bazen, gosteris yapmayi gerekli

gordugt;" goril~iiniiifade etmislerdir. Okul yoneticisinin duruma ve yerine gore, bazen,
gosteris yapmayi gerekli gormesi ile ilgili olarak bir yonetici, "Duruma ve yerine gore
bazen gosteris yapmak gerekebilir.[A: Y(2)}" seklinde goril~iiniibelirtmistir, Bu gorus,

okul yoneticisinin gerekli gordiigii durumlarda,

okulunu temsil etmek gibi, bu

davrarusa basvurdugu seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Okul yoneticimiz
gosterisli olmayt ve reklami seven bir yonettcidtr.Ib.Otlr] "diyerek katki saglanustir,
Bu goril~, yoneticinin kendisi ve okulu adma gosteristen hoslandigi seklinde
yorumlanabilir.
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4.1.13.2. Ydneticinin, ogretmen ve ogrencileri motive etmek iein gosteri~
yapmayr, basvurulabilecek bir davrams olarak gdrmesl

Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arastirma grubunda bulunan katihmcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.
Yonetici konumundaki katihmcilann % 14'-U, ogretmenlerin % 0'1 ve ogrencilerin de%
14 'u "Okul yoneticisinin ogretmen ve ogrencileri motive etmek icin gosteris yapmayi,
basvurulabilecek bir davranis olarak gordugt;" goru~iinu ifade etmislerdir. Okul
yoneticisinin ogretmen ve ogrencileri motive etmek icin gosteris yapmayi,
basvurulabilecek bir davrams olarak gormesi ile ilgili olarak bir yonetici, "Gosteris
yapmak

gereksizdir

ancak

ogretmen

ve

ogrencilert

motive

etmek

icin

kullamlabilir.[C: Y(l)J" seklinde goru~iinu belirtmistir, Bu goru~, okul yoneticisinin
astlarmm motivasyonunu saglamak icin gosteris yapilabilecegini dusunmesi seklinde
yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Bizim basanlartmizla

ovunmeyi

sever.[B:Ogc(5)]"

diyerek katkida bulunmustur, Bu goru~, okul yoneticisinin kendi adma degil de okul
basansma ait gosteristen hoslandigr seklinde yorumlanabilir.

4.1.13.3. Yoneticinin gosteri~ yapmaktan hoslanmama durumu
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanma durumlarmm tespit edilmesi amaciyla
arasnrma grubunda bulunan katilimcilara dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur,
Yonetici konumundaki kanhmcilann % 57'si, ogretmenlerin % 14'-U ve ogrencilerin de
% 23 'u "Okul yoneticisinin gosteris yapmaktan hoslanmadigi" goru~iinu ifade
etmislerdir, Okul yoneticisinin gosteris yapmaktan hoslanmamasi ile ilgili olarak bir
yonetici, "Gosteris yapmaktan ve ilgi odag: olmaktan hoslanmam.fl): Y(l)J" seklinde
gorusunu belirtmistir, Bu gorus, okul yoneticisinin gosteris yaparak dikkatleri uzerinde
toplamaktan hoslanmadigi seklinde yorumlanabilir. Bir ogretmen,
hoslanan bir yonetici degildir.[A:0(1)]" diyerek katki saglarmstir.
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"Gosteristen

4.1.13.4. Ydneticilerin

gosteri~ yapmaktan

hoslanma

durumu

ile ilgili

herhangi bir gorii~ belirtmeme
Okul
yoneticilerinin

yoneticilerinin

insanlara

gosteris yapmaktan

karsi

davramslanna

hoslanrna durumlarmm

arastirma grubunda bulunan katihmcilara

iliskin

olarak;

okul

tespit edilmesi amaciyla
neler oldugu sorulmustur.

dusuncelerinin

Ogrencilerin % 23 'ii okul yoneticisinin gosteris yapmaktan hoslanma durumu ile ilgili
olarak herhangi bir gorii~ belirtmemistir,

4.1.14. On Ddrdtlncti Boyut : Okul ydneticilerinin insanlara karsr davramslarma
iliskin olarak; okul ydneticilerinin hep baskalarmdan bekleme/verici olmama
durumlariyla ilgili gorii~ler.
Arasttrmamn
ogrencilerinin;

on dorduncu boyutunda okul yoneticileri, ogretmenleri

okul yoneticilerinin

okul yoneticilerinin

ve lise

narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin;

hep baskalanndan

bekleme/verici

olmama durumlarma

iliskin;

yonetici, ogretmen ve ogrencilere ait katihmcr goruslerine ait temalan ve oranlan Tabla
21 'de belirtilmistir,

Tabla 21: Okul yoneticilerinin hep baskalanndan bekleme/verici olmama durumlarma
iliskin gorusler,
Temalar

Okul Ydneticisi

Ogretmen

=
s
.s ·=""' l:a.I
,o "a:i

s
=
'a ·=:J•....~t:

>i·=

Q,

0

E,,-(

Yoneticinin verici bir insan
oldugunu ifade etmesi, diger
insanlardan bir beklentisi olmamasi

.

:J

~

a.I

]

>i·=

""'

0

E,,-(

:Q

a.I

~

Ogrenciler

,::,Na.I

=
s
.s ·=""' l:a.I ,::,a.I
"a:i
Q,

.

0

10

E,,-(

:J

N

~

>i·=

7

4

57

7

1

14

30

2

7

7

3

43

7

4

58

30

5

17

7

-

0

7

1

14

30

9

30

7

-

0

7

1

14

30

14

46

..................................................................................................................................................

Cahsma hayatmda karsihkh olarak
emek verilmesi gerektigini
dii~iinme
Yoneticinin verici olmamasi, hep
baskalanndan beklemesi
Yoneticilerin hep baskalanndan
bekleme/verici olmama durumu ile
ilgili herhangi bir gorii~ belirtmeme
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4.1.14.1. Ydneticinin verici bir insan oldugunu ifade > etmesi, diger
insanlardan bir beklentisi olmamasi

Okul yoneticilerinin insanlara karsi davraruslanna iliskin olarak; okul
yoneticilerinin hep baskalanndan bekleme/verici olmama durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan kanhmcilara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur, Yonetici konumundaki katilimcilann % 57'si, ogretmenlerin % 14'ii ve
ogrencilerin de % 7'si "Okul yoneticisinin verici bir insan oldugunu ifade ettigi, diger
insanlardan bir beklentisi olmadigi" gorii~unii ifade etmislerdir, Okul yoneticisinin
verici bir insan oldugunu ifade etmesi, diger insanlardan bir beklentisi olmamasi ile
ilgili olarak bir yonetici, "Kendi isimi kendim yapmaktan hoslantrtm. Baskalartndan bir
beklentim olmaz. [A: Y(2)]" seklinde gorusunu belirtmistir, Bu gorii~, okul yoneticisinin

kendi isini yapmaktan hoslandigi, astlanndan herhangi bir sey beklemedigi seklinde
yorumlanabilir. Bir ogretmen, "Okul yoneticimiz

kendinden

cok odun veren bir

yoneticidir.[A:0(1)] "diyerek katki saglarmstir. Bu gorii~, yoneticinin fedakar ve verici

bir insan oldugu seklinde yorumlanabilir.

4.1.14.2. Cahsma hayatmda karsihkh olarak emek verilmesi gerektigini
dii~iinme
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin hep baskalanndan bekleme/verici olmama durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arasnrma grubunda bulunan katilimcilara dusuncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki katihmcilann % 43'ii, ogretmenlerin % 58'i ve
ogrencilerin de % 17'si "Calisma hayatmda karsihkh olarak emek verilmesi gerektigi"
gorii~uniiifade etmislerdir, Calisma hayatmda karsihkh olarak emek verilmesi gerektigi
ile ilgili olarak bir yonetici, "Al-ver dengesini kurmaya calistrtm. Bazen arkadaslanmin
bazen de benim emek vermem gerektigine inantyorum. [C: Y(2)]" seklinde gorii~unii

belirtmistir, Bu gorus, yonetici ile astlarmm arasmda i~ bolumu oldugu, cahsirken
sadece bir tarafa yiiklenilip diger tarafm serbest brrakilmadigi seklinde yorumlanabilir.
Bir ogretmen, "Yonetim ve paylastm denktir. Sorumluluklarzn paylasilmasi

kollektif

basariyi artttrtr. Ayrtca insan karststndakine deger verirse deger bulur, sevgi verirse
sevgi bulur, saygi verirse saygi bulur.[C:0(4)]"diyerek katki saglannstir. Bu gorii~,

yonetim ile paylasimm birbirini gerektiren ogeler oldugu, sorumluluklar paylasildikca
islerin daha da kolaylasip basanmn artacagi, karsihkh sevgi-saygi cercevesinde cahsma
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hayatmm surdurulmesinin gerekli oldugu seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Hersey

paylasilarak

yapilmali,

hep karst

taraftan

beklenmemeli.

[A:6gc(7)]"

seklinde

gorii~unii belirtmistir, Bu gorii~, karsi taraftan beklentiye girilmeden herkesin kendine
dusen gorevi yerine getirmesi gerektigi seklinde yorumlanabilir.

4.1.14.3. Yoneticinin verici olmamasi, hep baskalarmdan beklemesi
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin hep baskalanndan bekleme/verici olmama durumlarmm tespit edilmesi
amaciyla arastirma grubunda bulunan katilrmcilara dustlncelerinin neler oldugu
sorulmustur. Yonetici konumundaki katihmcilann % 0'1, ogretmenlerin % 14'ii ve
ogrencilerin de % 30'u "Okul yoneticisinin verici olmadigi, hep baskalanndan
bekledigi" gorusunu ifade etmislerdir, Okul yoneticisinin verici olmamasi, hep
baskalanndan beklemesi ile ilgili olarak bir ogretmen, "Empati duygusuna

ve

hosgoriiye sahip degildir. lstekleri ve talepleri yerine getirmez ama kendi isteklerinin
yaptlmastni bekler. Beklentisi insan ustudur. [C:6(1)]" seklinde gorusunt; belirtmistir,

Bu gorii~, okul yoneticisinin empatik ve hosgorulu davranislardan uzak oldugu, herseyi
karsi taraftan bekledigi, verici olmadigi seklinde yorumlanabilir. Bir ogrenci, "Okul
yoneticimiz

hicbir $ey yapmaz. Herseyi baskalartndan

bekler. [B:6gc(6)]" seklinde

gorusunt; belirtmistir.

4.1.14.4. Ydneticilerin hep baskalarmdan bekleme/verici olmama durumlari
ile ilgili herhangi bir gorii~ belirtmeme
Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslanna

iliskin olarak; okul

yoneticilerinin hep baskalanndan beklemeleri/verici olmamalan durumlannm tespit
edilmesi amaciyla arastirma grubunda bulunan kanhmcilara dusuncelerinin neler
oldugu sorulmustur. Ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerin % 46's1 okul yoneticisinin
hep baskalanndan beklemeleri/verici olmamalan durumu ile ilgili olarak herhangi bir
gorii~ belirtmemistir,

87

4.2. YORUMLAR
Bu bolumde arastirma sorularma iliskin bulgularm tartisilmasi ve yorumlanmasi
yapilacaktir.

4.2.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul ycneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

yoneticilerinin alcak gonullulukten uzak olma durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen
ve ogrencilere ait kanhmci goruslerine ait temalan ve oranlarmm analizi yapilrmsnr.
Bu alt probleme ait okul yoneticilerinin tamammm "Olaylar karsismda alcak
goniilliiliigiinii korudugunu dusundugu" ortaya cikmaktadir. Ogretmenlerin % 57'si ve
ogrencilerin % 37'si de okul yoneticilerinln

olaylar karsismda alcak goniilliiliigiinii

korudugunu dusunmektedir.
Katihmci

yoncticilerin % 0'1, ogretmenlerin %43 'ii ve ogrencilerin %27'si

"Okul yoneticilerinin alcak gonullulttkten uzak oldugu" gorii~iinii belirtmislerdir.
Katihmci yoneticilerin ve ogretmenlerin % 0'1 ve ogrencilerin % 13 'ii de "Alcak
gonulluluk

davramsmm

karsilasrlan

duruma gore degiskenlik

gosterdigi"

gorii~iinii

belirtmistir.
Katihmci yoneticilerin ve ogretmenlerln
yoneticilerinln

% 0'1 ve ogrencilerin % 23'ii okul

alcak gonullulukten uzak olma durumlan ile ilgili herhangi bir gorii~

belirtmemistir,

4.2.2. Ikinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin
yoneticilerinin davramslannm

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

sonuclanm kabul etmeme durumlarma iliskin; yonetici,

ogretmen ve ogrencilere ait kanlimci goruslerine ait temalan ve oranlarmm analizi

yapilmistir,
Bu alt probleme ait okul yoneticilerinin
iistlenme konusunda sorun yasamadiklanm

tamami, davraruslannm

dusundukleri

sonuclanm

ortaya cikmaktadrr. Bunun

yam sira ogretmenlerin % 57'si ve ogrencilerin % 43'ii de aym fikirdedir yani okul
yoneticilerinin davramslanmn sonuclanm ustlendigini dusunmektedirler.
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin %29'u ve ogrencilerin %27'si okul

yoneticilerinin, davramslanmn

sonuclanm kabul etmeyip sucu karsiya yansntiklanni

belirtmislerdir.
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Katihmci ogretmen ve ogrencilerden birer kisi de davramslannm
kabul

etmeme

davramsmm,

karsilasilan

duruma

gore

degiskenlik

sonuclanm
gosterdigini

belirtmistir.
Katihmci

yoneticilerin

yoneticilerin davramslannm

% 0'1 ve ogrencilerin

ve ogretmenlerin

% 2Tsi

sonuclanni kabul etmeme durumlan ile ilgili herhangi bir

gorU~ belirtmemistir,

4.2.3. U,;iincii Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin
yoncticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

cok basanh olmayi isteme durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen ve

ogrencilere ait katihmcr goruslerine ait temalan ve oranlanmn analizi yapilrmstir.
Okul yoneticilerinin %57'sinin, cok basanh olmayi istedigi ve bunun icin caba
gosterdigi ortaya cikmaktadir. Ancak bu yoneticilerin verdigi cevaplara bakildigmda
yoneticilerin

saplantih

olarak basan

istedigine

rastlanmamistrr,

Bunun yam srra

ogretmenlerin % 14'il. ve ogrencilerin % lO'u da yoneticilerinin "Cok basanli olmayi
istedikleri ve bunun icin caba gosterdikleri" gorusunt; belirtmistir.
Katilimci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin

% 14'il. ve ogrencilerin % 23'ii

"Cok basanli olmanm pek de onemli oldugunu dtlsunmeme'' goril~il.nil. ifade etrnislerdir,
Katihmci

yoneticilerin

%43 'il. gerekli seviyede basanyi yeterli gormektedir,

Ogretmenlerin %72'si ve ogrencilerin

% 57'si de aym sekilde, ycneticilerin gerekli

seviyede basanyi yeterli buldugunu ifade etmislerdir,
Katihmci
yoneticilerin

yoneticilerin

cok basanh

ve ogretmenlerin

olmayi istemesi

% 0'1 ve ogrencilerin

durumlan

% lO'u

ile ilgili herhangi bir gorU~

belirtmemistir.

4.2.4. Dorduncu Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin • narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

yoneticilerinin cesaretini kamtlamayi isteme durumlarma iliskin; yonetici, ogretrnen ve
ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlarmm analizi yapilrmstrr.
Katihmci yoneticilerin

% 14'ii, ogretmen ve ogrencilerln % 0'1 "Cesaretini

kamtlamayi istemenin soz konusu oldugu" gorusunu ifade etmislerdir.
Katihmci

yoneticilerin

% 86'smm,

cesur olmanm her zaman

gereken bir davrams olmadigim dusundukleri
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ortaya cikmaktadrr.

86's1 ve ogrencilerin % 80'i de aym gorustedir yani okul yoneticilerinin cesaretiniher
zaman gcstermedikleri, gerekli gorduklerinde cesur adimlar attiklan dusuncesindedirler.
Kanlnnci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin
"Okul

yoneticisinin

cesaretini

kamtlama

istegi"

% 14'-U ve ogrencilerin % 20'si
ile . ilgili

herhangi

bir

gorii§

belirtmemistir,

4.2.5. Besinci Alt Probleme Ait Bulgularm Y orumlanmasi
Okul yoneticilerinin
ycneticilerinin
ogretmen

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

hitap guctiyle bircok problemi atlatma durumlarma iliskin; yonetici,

ve ogrencilere

ait katihmci

goruslerine

ait temalan

ve oranlan

analiz

edilmistir,
Katihmci yoneticilerin % 86'smm, karsismdaki insamn anlayabilecegi bir dille
konusup onu ikna edebilecegini d-U§iind-Ug-U ortaya cikmaktadrr, Ogretrnenlerin % 57'si
ve ogrencilerin % 27'si de aym fikirdedir yani okul yoneticilerinin karsismdaki insanm
anlayabilecegi bir dille konusup onu ikna edebilecegini dusunmektedirler.
Katihmci ycneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 14'-U ve ogrencilerin % 27'si okul
yoneticisinin hitap gucune sahip olmadigi gorii§iin-U sunmustur,
Katihmc1 yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 29'u ve ogrencilerin % l6's1,
"Okul yoneticisinin elestirel ve diktatoryel bir hitabete sahip olmasmdan dolayi etkili
olmadigi ve problemlerin asilamadigi" gorii§-Un-U ifade etmistir,
Kanhmci voneticilerin % 14'-U, ogretmenlerin

% 0'1 ve ogrencilerin % 30'u,

okul yoncticilerinln hitap gucuyle problemleri atlatmasi konusunda herhangi bir gorii§
belirtmemistir,

4.2.6. Alnnci Alt Probleme Ait Bulgularm Y orumlanmasi
Okul yoneticilerinin
yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

ilgi odagi olmayi istemesi durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen ve

ogrencilere ait katihmci gcruslerme ait temalan ve oranlan analiz edilmistir.
Katihmci yoncticilerin

tamami, ilgi odagi olmaktan hoslanmadiklan

ve gen

planda olmayi tercih ettiklerini soylerken, ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerm % 60'1
da "Okul yoneticilerinin

ilgi odagi olmaktan hoslanmadiklan

ve geri planda olmak

istedikleri" gorii§iin-U ifade etmistir,
Kanhmci yoncticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 72'si ve ogrencilerin % 20'si
"Okul yoneticilerinin ilgi odagi olmaktan hoslandigi" gorusunu belirtmistir.
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Kanhmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerin % 0'1 "Okul
yoneticilerinin bireysel anlamda degil de orgut kapsammda ilgi odagi olmayi istedigi"
goru~unii sunmustur,
Katihmci

ogrencilerin

% 20'si

yoneticilerin

ilgi odagi

olmayi

istemesi

durumuyla ilgili herhangi bir goru~ belirtmemistir,

4.2. 7. Yedinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin
yoneticilerinin
ogrctmen

kendilerine

ve ogrencilere

narsistik

yoneticilik

saygi duyulmasim
ait katihmci

ozelliklerini

belirlemek

isteme durumlarma

goruslerine

ait temalan

19m; okul

iliskin; yonetici,
ve oranlan

analiz

edilmistir.
Kanhmci okul ycneticilerinin tamarm, farkh temalarda incelenmis olsa da, genel
olarak, kendilerine saygi duyulmasmi istemekte ve beklemektedirler.
Katihmci yoneticilerin

% 43 'ii, astlarma saygi duydugu icin karsihk olarak

onlardan saygi beklemekte, katihmci ogretmenlerin % 29'u ve ogrencilerin % 1 O'u da
"Okul yoneticilerinin astlarma saygi duyarken karsilik olarak saygi bekledigi" gorusunu
ifade etmislerdir.
Katilimci yoneticilerin diger bir % 43 'ii saygmhgm onemli oldugunu dusunerek
astlarmdan saygi beklemekte, katihmci ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerin % 53'ii de
saygmhgm onemini ifade ederek yoneticinin astlarmdan saygi beklentisinde

oldugu

goru~unii belirtmislerdir.
Katihmci
beklemektedir.

yoneticilerin
Ogretmenlerin

% 14 'ii kisisel

olmasa

bile makami

geregi saygi

% 0'1 ve ogrencilerin % 1 O'u da yoneticinin makami

geregi saygi bekledigi goru~unii ifade etmistir,
Katihmci

ogretmenlerin

% 57' si ve ogrencilerin

% 3 'ii yoneticilerinin

astlarmdan kosulsuz saygi beklentisinde oldugunu belirtmistir.
Katihmci

ogrencilerin

% 24 'ii ise okul yoneticilerinin

astlarmdan

saygi

beklentisinde olup olmadigi konusunda herhangi bir goru~ bildirmemistir.

4.2.8. Sekizinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda bozulma durumlarma
iliskin; yonetici, ogretmen ve ogrencilere
oranlan analiz edilmistir.
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ait kanhmci

goruslerine

ait temalan

ve

Katihmci yoneticilerin % 43 'ii "Farkedilmeme

karsisinda bozulma durumunun

bulunduklan ortama ve duruma gore degiskenlik gosterdigi" gorii~iinii ifade etmislerdir.
Katihmci

ogretmenlerin

farkedilmeme

karsismda

% 71 'i ve ogrencilerin
bozulmalanmn

% 23'ii de okul yeneticilerinin

bulunduklan

ortama

ve

duruma

gore

degisecegi gorii~iinii ifade etmislerdir.
Katihmci ycneticilerin % 14 'ii "Bir topluma girdiginde farkedilmeme karsismda
bozulma, savunmaya gecme duygulanmn olustugu" gorii~iinii ifade etmistir, Katihmci

% 29'u ve ogrencilerin % 27'si de okul yoneticilerinin farkedilmeme

ogretmenlerin

karsismda bozulacagmi belirtmistir.
Kanhmci yoneticilerin % 43 'ii "Bir topluma girdiginde farkedilmeme durumunu
sorun olarak gormedigi"

gorusunu belirtmistir.

ogrencilerin % 17' si de okul yoneticisinin

Kanhmci

farkedilmeme

ogretmenlerin

% 0'1 ve

karsismda bozulmayacagi

gorusunu ifade etmislerdir,
Katihmci ogrcncilerin % 33 'ii ise okul yoneticilerinin farkedilmeme karsismda
bozulma durumu ile ilgili herhangi bir gorii~ bildirmemistir.

4.2.9. Dokuzuncu Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

yoneticilerinln iltifattan hoslanma durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen ve ogrencilere
ait kanhmci goruslerine ait temalan ve oranlan analiz edilmistir,
Bu alt probleme ait katihmci

okul yoneticilerinin

tamami, farkh temalarda

incelenmis olsa da, genel olarak, iltifattan hoslanmaktadirlar.
Okul yoneticilerinin
hoslanmakta,

% 29'u yere ve duruma

gore degisse

katihmci ogretmen ve ogrenciler, okul ycneticilerinin

de iltifattan

yere ve duruma

gore degisse de iltifattan hoslandiklan temasi ile ilgili gorii~ belirtmemistir,
Katihmci yoneticilerin
hoslanmaktadir.

% 71 'i asm ve gercekdisi olmamak sartiyla iltifattan

Ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerin % 0'1 da okul ycneticilerinin,

iltifatm fazla gercekdisi olamndan hoslanmadigi gorusunu bildirmistir,
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 86's1 ve ogrencilerin % 57'si de
"Okul yoneticilerinin iltifat ve takdir edilmekten hoslandigi" gorusunu belirtmislerdir.
Kanhmci

yonetici

ve ogretmenlerin

% 0' 1, ogrencilerin

yoneticilerinin iltifattan hoslanmadigi" gorii~iinii ifade etmislerdir,
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% 13 'ii "Okul

Katihmci

yonetici

yoneticilerinin

% 0'1, ogrencilerin

ve ogretmenlerin

iltifattan

hoslanma

durumu"

ile

ilgili

% 30'u "Okul

herhangi

bir

gorii~

belirtmemislerdir,

4.2.10. Onuncu Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

yoneticilerinin insanlan inandirma gucune sahip oldugunu dusunme durumlanna iliskin;
yonetici, ogretmen ve ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan analiz
edilmistir.
Katihmci okul yoneticilerinin % 86's1 "Insanlan inandirabildigini ve ikna edici
oldugunu dii~undiigii" gorusunu ifade ederken, ogretmenlerin % 58'i ve ogrencilerin %
23 'ii

de

okul

yoneticilerinin

inandmci

ve

ikna

kabiliyetine

sahip

oldugunu

belirtmislerdir,
% 14 'ii "Cok yuksek bir inandmcihk

Katilimci yoneticilerin
oldugunu

dusunmedigi"

ogrencilerin

gorii~unii belirtmistir.

% 7'si de okul yoneticisinin

Katihmci

gucune sahip

ogretmenlerin

yuksek bir inandmcihk

% 0'1 ve

gucu olmadigrm

dttsunmektedir.
Katrhmcr yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin
"Okul

yoneticisinin

inandmcihgmm

bazi

zamanlarda

gercekdisi

% 28'i ve ogrencilerin % 20'si
beyanlarda

bulundugu

icin

olmamasi" gorii~unii ifade etmislerdir,

Kanhmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 14 'ii ve ogrencilerin % 3 'ii "Okul
yoneticilerinin

cok

sik karar

degistirdikleri

icin inandmcihgmm

bulunmamasi"

gorii~unii ifade etmektedir.
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin
"Okul yoneticilerinin

insanlan inandmna

% 0'1 ve ogrencilerin % 47'si

gucune sahip olduklanm

dusunrneleri" ile

ilgili herhangi bir gorii~ belirtmemislerdir.

4.2.11. On Birinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak: istemeleri durumlanna iliskin; yonetici,
ogretmen

ve ogrencilere

ait katihmci

goruslerine

ait temalan

ve oranlan

analiz

edilmistir,
Hem katihmci ycneticilerin, hem de ogretmenlerin % 29'u ve ogrencilerin de %
17'si "Okul yoneticilerinin otoriter olmadigi" gorii~unii belirtmislerdir.
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Kanhmci yoneticilerin

% 29'u, "Insanlar uzerinde otorite kurmanm gereksiz

oldugu, saygi-sevgi cercevesinde islerin yurutulmesi gerektigi" goru~unii ifade etmistir,
Ogrctmcnlcrin % 14'ii ve ogrencilerin % 0'1 da okul yoneticilerinin "Insanlar iizerinde
otorite

kurmayi

gereksiz

gordugu,

saygi-sevgi

cercevesinde

islerin

yurutulmesi

gerektigini dusunmesi" goru~unii belirtmistir,
Kanhmci okul yoneticilerinin % 42'si, ogretmenlerin % 14'ii ve ogrencilerin %
27'si "Belli bir oranda otorite kurulmasmm gerekli oldugu" goru~unii belirtmislerdir,
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 43 'ii ve ogrencilerin % 23 'ii de
"Okul yoneticilerinin otorite kurma isteginin oldukca fazla oldugu" gorusundedir.
Katilunci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin

% 0'1 ve ogrencilerin % 33 'ii "Okul

yoneticilerinin insanlar uzerinde otorite kurmak istemesi" ile ilgili herhangi bir goru~
belirtmemislerdir,

4.2.12. On Ikinci Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul ycneticilerinin
yoneticilerinin
ogretmen

insanlan

ve ogrencilere

narsistik

manipule

yoneticilik

ozelliklerini

etmek istemeleri

ait katihmci

goruslerine

belirlemek

durumlarma
ait temalan

iliskin;

icin; okul
yonetici,

ve oranlan

analiz

edilmistir,
Katihmci

ycneticilerin

% 14 'ii "Gerekli

ve zorunlu

gordiigii durumlarda,

insanlan manipule etmede bir sakmca gormedigi" goru~iinii belirtmistir, Ogretmenlerin
% 42'si ve ogrencilerin

% 50'si de yoneticilerinin

bu gibi durumlarda

insanlan

manipule ettigi gorusundedir,
Kanhmci okul yoneticilerinin % 86's1, "lyi sonuclar vermeyecegi icin insanlan
manipule

etmeyi

sakmcah

gordiigii"

gorusunu

ifade

etmislerdir,

Katihmci

ogretmenlerin % 29'u ve ogrencilerin % 7'si de aym gorustedir yani yoneticilerinin iyi
sonuclar vermeyecegi

icin insanlan manipule etmeyi sakmcali gordukleri goru~unii

belirtmislerdir.
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin % 29'u ve ogrencilerin % 3 'ii "Okul
yoneticilerinin manipule edebilme ozelliginin bulunmadigi" goru~unii belirtmistir,
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin
ycneticilerinin

insanlan

manipule

etmesi"

belirtmemislerdir.
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% 0'1 ve ogrencilerin % 40'1 "Okul

durumu

ile ilgili herhangi

bir goru~

4.2.13. On U~iincii Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin

narsistik

yoneticilik

ozelliklerini

belirlemek

icin; okul

ycneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanma durumlarma iliskin; yonetici, ogretmen ve
ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan analiz edilmistir,
Katihmci okul ycneticilerinin

% 29'u "Duruma ve yerine gore, bazen, gosteris

yapmayi gerekli gordukleri" goril~ilnlibelirtmislerdir. Katilrmci ogretmenlerin % 86's1

ve ogrencilerin % 40'1 da yoneticilerinin duruma ve yerine gore, gerekli gorduklerinde
gosteris yaptiklanm belirtmislerdir,
Katihmci okul yoneticilerinin % 14 'il "Ogretmen ve ogrencileri motive etmek

19m gosteris yapmayi,

basvurulabilecek bir davrams olarak gordugu"

goril~ilnil

belirtmistir. Kanhmci ogretmenlerin % 0'1 ve ogrencilerin % 14'il de gosterisin bazi
durumlarda motive edici oldugunu belirtmistir.
Katihmci okul yoneticilerinin % 57' si, ogretmenlerin % 14 'il ve ogrencilerin %
23 'u "Okul yoneticilerinln gosteris yapmaktan hoslanmadiklan'' goril~ilnil ifade
etmislerdir.
Katihmci yoneticilerin

% 0'1, ogretmenlerin

% 0'1 ve ogrencilerin % 23'il

"Okul yoneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanma" durumu ile ilgili herhangi bir goril~
belirtmemislerdir.

4.2.14. On Ddrduncti Alt Probleme Ait Bulgularm Yorumlanmasi
Okul yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozelliklerini belirlemek icin; okul
yoneticilerinin hep baskalanndan beklemeleri/verici olmamalan durumlarma iliskin;
yonetici, ogretmen ve ogrencilere ait katihmci goruslerine ait temalan ve oranlan analiz
edilmistir,

Katilimci okul yoneticilerlnin % 57'si "Verici bir insan oldugu ve astlarmdan bir
beklentisi olmadigi" goril~ilnil ifade etmislerdir. Katilunci ogretmenlerin % 14'il ve
ogrencilerin % 7' si de okul yoneticilerinin verici bir insan oldugu ve bir beklentilerinin
olmadigi seklinde goril~belirtmislerdir,
Kanhmci okul yoneticilerinin % 43'il "Cahsma hayatmda karsihkh olarak emek
verilmesi gerektigini dil~ilndilgil"goril~iinilbelirtmistir, Katihmci ogretmenlerin % 58'i
ve ogrencilerin % 17'si de, "Yoneticilerin karsihkh olarak emek verdikleri/vermek
istedikleri" goril~ilnilifade etmislerdir,
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Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin
"Okul

ycneticilerinin

verici

olmadigi,

hep

% 14'ii ve ogrencilerin % 30'u

baskalanndan

bekledigi"

gorii~iinii

belirtmistir.
Katihmci yoneticilerin % 0'1, ogretmenlerin
"Okul yoneticilerinin

hep baskalanndan

% 14'ii ve ogrencilerin % 46's1

bekleme/verici

herhangi bir gorii~ belirtmemislerdir.
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olmama" durumu ile ilgili

BOLUMV
5. SONU~LAR VE ONERiLER

5.1. SONU<;LAR

5.1.1. Birinci Boyut: Okul ydneticilerinin bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak;
okul yoneticilerinin alcak goniilliiliikten uzak olma durumlarmm belirlenmesi.
Means, Wilson, Sturn, Biron ve Bach (1990), alcak goniilliiliigii; bireyin
hatalanm ve eksikliklerini kabul etmesinin yanmda sosyal ortamlardaki iliskileri
tamamen kontrol edemeyeceginin farkmda olmasi, diger bireylere sabir, nezaket ve
empati duygusuyla yaklasmasi seklinde ifade eder. Alcak gonulluluk "baskalanna
verilen degerin artmasi ve bununla birlikte: ki.~inin ke11disine. verdigi .· degerin
azalmamasidir" (Gediksiz, 2013:10).
Birinci boyutun bulgularmdan elde edilen sonuclar, okul yoneticilerinin
tamammm kendilerini alcak gonullu gormesine ragmen, ogretmenlerin yanya yakim ve
ogrencilerin yaklasik ucte biri tarafmdan farkh (alcak gonullulukten uzak) algilandigi,
ogretmenlerin yandan fazlasi tarafmdan alcak gonulltl olarak goriildiigii seklinde ifade
edilebilir. Okul yoneticilerinin belli oranda alcak gonullulukten uzak olmasi veya astlan
tarafmdan bu sekilde algilanmasma sebep olarak, okul yoneticisinin makam farkim
ortaya koymasi veya baska bir deyisle ast-ust iliskisi gosterilebilir, Morris, Brotheridge
ve Urbanski (2005),. alcak gonullu liderlerin, guclu ve zayif yonlerini ve simrlanm
anladiklanm, kendileri. dismdaki guclerden bagimsiz ve butun yamtlara sahip
olmadiklannm

farkmda

olduklanm

ifade

etmislerdir.

Bundan dolayi

kisisel

smrrhhklanm asma araci olarak diger bireylerin katkilanm etkin bir sekilde
ararlar(Gediksiz, 2013:24).

5.1.2. Ikinci Boyut : Okul ydneticilerinin bazr kisisel ozelliklerine. ili~kiu olarak;
okul yoneticilerinin davramslarmm

sonuelarun kabul etmeme . durumlarmm

belirlenmesi.
Geisler (2003), etkili bir liderin, empati kurarak diger insanlan anlayacagim ve
kabullenecegini, boylece onlarm ihtiyaclanm anlayip onlarla ozdeslesebilecegini
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belirtmektedir.

Diger insanlara olumlu bakarak, onlan yargilamaksizm

icten bir ilgi

gosterecektir, Etkili liderler diger insanlan ve kendilerini olduklan gibi gorurler; bir
yandan kendi yasamlanru ve islerini zenginlestirmeye caba gosterirken otc yandan diger
insanlara da yardimci olmaya 9ah~1rlar(Kll19, 2006:128).
Ikinci
kendilerini,

boyuta

ait bulgulardan

davramslanmn

ogretmenlerin

yandan

elde

sonuclanm

fazlasmm

edilen

ustlenen

sonuclar,

okul yoneticilerinin

birer yonetici

ve ogrencilerin

yanya

olarak

yakimnm

gordukleri,

da yoneticinin

davramslanmn sonuclanni ustlendigi, ancak ogretmen ve ogrencilerin yaklasik ucte biri
tarafmdan

yoneticinin,

algilandigi

seklinde

davramslannm
ifade edilebilir.

durumlarda davramslannm

sonuclanm

tlstlenmeyen

bir yonetici olarak

Buna sebep olarak okul yoneticisinin

bazi

sonuclanm kabul etmedigi veya ogretmen ve ogrencilere

kendini veya yasanan sikintilan tam olarak ifade edememis olmasi veya dogru bir
iletisim kurulamamis olmasi gosterilebilir.

5.1.3. U~iincii Boyut : Okul yoneticilerlntn bazi kisisel ozelliklerine iliskin olarak;
okul yoneticilerinin cok basarih olma istegt durumlarmm belirlenmesi.
Sisman (2012), ogretmenlerin,
gormelerinin,

okul mudurlerini

bir ogretim

lideri olarak

onlan motive ettigini, i~ doyumu sagladigiru, okulla butunlesmelerine

katkida bulundugunu ifade etmistir, Okul yoneticisi, oncelikle kendisi icin mesleki bir
kariyer plam yapip daha sonra egitim ve ogretim cahsmalanm
ederek

ogretmenlerle

ogretmenlerin

mesleki

paylasmahdir.
gelisimine

Argon
katkida

ve Mercan
bulunmasmm,

ve gelismeleri takip

(2009),

bir yoneticinin

ogrendiklerini

okula

aktarabilecekleri etkinlikler duzenlemelerinin, basanli ogretmenleri odullendirmelerinin
onemli oldugunu soylemektedin'Akt; Ayik ve Sayir, s.255,256).
0-9uncu boyuta ait bulgulardan elde edilen sonuclar, okul yoneticilerinin hem
kendileri, hem de okullan acrsmdan basanh olmayi istedikleri ancak bunun saplantih
olmadigr, normal smirlar dahilinde kaldigi seklinde ifade edilebilir. Buna sebep olarak,
her birey gibi okul yoneticilerinin de basanh olmayi istemesi, bu davramsm istendik bir
davrams olmasi gosterilebilir.: Ancak bazi ogretmen ve ogrencilerin, bir takim okul
yoneticilerinin

basanh

saglamadiklanm

veya ogretmen-ogrenci

dusundukleri

olmak istediklerini

dikkat cekmektedir.

ancak

bunun

icin

gerekli

sartlan

goruslerine yeteri kadar onem vermediklerini

Hord (1992),

liderlerin;

astlarm

yetistirme

ve

gelistirme ihtiyaclanrn belirleyip, ihtiyac duyduklan bilgi ve becerileri kazanmalan icin
onlara ftrsatlar saglamasmm,

bunun icin gerekli hizmet ici egitim etkinliklerinin
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planlanmasi, uygulanmasi, surdurulmesi ve degerlendirilmesi asamalannda aktif bir
sekilde rol ustlenmesinin gerekliliginden bahsetmektedir. Liderlerin, surekli kendini
gelistirmeye cahsan ogretmenlerden olusan bir "ogrenen okul" meydana getirmek icin,
ogretmenleri cesaretlendirmesinin, motive etmesinin ve surekli ogrenmeyi okulun
kulturunun bir parcasi haline getirmesinin faydah olacagi ifade edilmektedir(Akt;
Toremen

ve Karakus.S), Basan

sadece okul yoneticisinin cahsmasiyla elde

edilemeyecegine gore, bir butun olarak orgutun tamammm basanya odaklanmasmm
gerekli oldugu scylenebilir.

5.1.4. Ddrdtlncti Boyut : Okul ydneticilerlnin bazi kisisel ozelliklerine iliskin
olarak; okul yoneticilerinin cesaretini kamtlama istegi durumlarmm belirlenmesi.
Hord (1992), liderlerin, okul orgutundeki butun uyelerle etkilesim icinde
oldugunu ve orguttm vizyonuna ve hedeflerine

yonelik planlama yaptigim

belirtmektedir. Bu planlar, kati ve snnrlayici derecede aynntrh degil de orgiltiin farkh
durumlara uyum saglamasma yardimci olacak sekilde esnek olmahdir. Stratejik planlan
olan yoneticiler gelecegin kestirilemezlik ve karmasrkhgiyla rahathkla basa cikma
cesaretini kendilerinde bulacaklardir (Akt; Toremen ve Karakus, s.5).
Dorduncu boyuta ait bulgulardan elde edilen sonuclar, su sekilde ifade edilebilir:
Yonetici, ogretmen ve ogrencilerin cogu, cesaretin her zaman degil de yeri geldiginde
gosterilmesi gerektigini ifade etmislerdir. Ancak bazi ogretmen ve ogrenci goruslerine
gore, bazen

okul yoneticilerinin

yeri ve zamam

gelmesine ragmen cesur

davranmadiklan gorulmektedir. Ogretmenlerin bazilan okul yoneticilerinin cesur
davranmadigim, sadece cesur gorunmeye cahstignn, inisiyatif kullanma ozelliginin
olmadigun, bazen gerekli durumlarda bile cesaretini gostermedigini belirtmislerdir,
Buna sebep olarak, okul yonetlcilerinin yanhs yapmaktan cekindikleri, yetkilerini
kullanacaklan zaman bazr endiseleri olmasi gosterilebilir. Yoneticinin cesaretini
gostermesi, ogretmen ve ogrencilerde motivasyonun artmasma, orgilt ikliminin
olusmasma olanak saglayabilir; Aynca yoneticinin cesur kararlar alarak .• a.stlarma
onculuk edecegi, onlan harekete gecirecegi ongorulebilir, Heim ve ChapITI.an•(l997)'a
gore, yetki, makamm ya da pozisyonun lidere sagladigi guctur. Bu . gil9 .bilgi veya
deneyimlerle elde edilemeyen, makami kim isgal ediyorsa ona ait, olan bir guctur.
(K1h9, 2006, s.121).
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Gazze (2003)'e gore, takim liderinin, bir yetkiye sahip olmadan dahi, inisiyatif
kullanarak

digerlerini

yonlendirmesinin,

yaratmasi beklenmektediukrhc,
durumunun

karsiti

olarak,

takim uyelerinde

heyecan ve motivasyon

2006: 102). Aynca gerektiginde cesaretini gostermeme
cesaretini

karutlama

davramsmm,

gozukarahga

sebep

olmamasmm yerinde olacagi dustmulmektedir. Yoneticinin cesur adimlar atarken aym
zamanda

risk degerlendirmesi

soylenebilir.

yapmasmm

ve ongorult; olmasmm

S0nu9 olarak, cesaretini gosterme davramsmm

gerekli oldugu

belli smirlar dahilinde

kalmasmm yerinde olacagi dusunulmektedir.

5.1.5. Besinci Boyut : Okul yoneticilerinin bazr kisisel ozelliklerine iliskin olarak;
okul

yoneticilerinin

hitap

giiciiyle

bircok

problemi

atlatma

durumlarmm

belirlenmesi.
Uysal (1998)'a

gore, ikna etme, ahcmm mesajdaki gorusleri gonullt; olarak

kabul ederek onun dusuncesini sozcuklerle kazanma sanandir, Bununla birlikte ikna
edici iletisim, birey ya da grupta belli tutum ve/veya davra.n.1~ ciegi~imL gerceklestiren
iletisim olarak nitelenebilir(Akt; Yildmm, 2008, s.12).
Besinci boyuta ait bulgulardan
yakmmm

ve

ogretmenlerin

elde edilen sonuclar, yoneticilerin tamamma

yandan

fazlasmm,

okul

yoneticisinin

insanlarm

anlayabilecegi ve kabul edecegi bir hitap diliyle konusarak, onlan ikna edebilecegini
dusundukleri seklinde ifade edilebilir. Ogretmenlerin ceyreginden az bir kismi da okul
yoneticilerinin elestirel, diktatoryel ve kaba bir hitap sekli kullandigi icin, bu durumdan
hosnut olunmadigi ve problemlerin asilamadigmi belirtmislerdir. Yoneticilerin cogu iyi
bir hitap sekline sahip olup insanlan bu sekilde ikna edebildiklerini dustlnmekte veya
zannetmektedir. Buna sebep olarak, okul yoneticisiyle bazi ogretmen veya ogrencilerin
arasmda

bir

iletisim

problemi

olmasi

gosterilebilir.

Yonetim

isinin,

liderlikle

desteklenmesinin ve insanlann yonetilirken elestirel bir dil kullamlarak cahsamaz hale
getirilmemelerinin
iletisim

araci

yerinde olacagi dustlntllmektedir.

oldugu

dii~iiniildiigiinde,

bircok

Hitap gucunun 90k onernli bir
problemin

ihmh

bir

iletisimle

eozulebilecegi ve okul yoneticisinin · hitap gucunu kullanarak onlan ikna etmekten ote
ortak bir noktada

bulusabileceklerinin

acik oldugu

soylenebilir.

Daniels

(2003),

yoneticinin, asagrya, yukanya ve yanlara dogru iletisime onem veren iyi bir iletisimci
olmasi gerektigini

ifade etmektedir.

Farkh gecmisleri
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olan, farkh goruslere sahip

insanlarla iletisim kurmayi ogrenmelidir ki bu, cahsanlar tarafmdan algilanmasmm daha
kolay olmasim saglayacaknnKrhc,

2006:129).

5.1.6. Altmci Boyut : Okul ydneticilerinin insanlardan beklentilerine ili§kin. olarak;

okul ydneticilerinin ilgi odag1 olmayi istemeleri durumlarmm belirlenmesi.
ilgi odagi olmayi istememe durumu soz konusu oldugunda akla "gosterissizlik"
kavrarm

gelmektedir.

Morris,

Brotheridge

ve Urbanski

(2005)'e

gore,

insanlar

gosterissiz davramslar sergileyerek cektikleri dikkatin miktanm azaltmaya cahsirlar,
Gregg, Hart, Sedikides ve Kumashiro'nun
insanlarm,

sosyal

gururlanmaya

olarak

egilimlerinin

cana yakm
olmadigi

yaptigi ara~t1rmalarda(2008), gosterissiz

ve mutevazi
ve

(goze

etraflarmdaki

carpmayan)
kisilere

olduklan,

gercek

sevgi

gosterebildikleri anlasilmaktadir ( Gediksiz, 2013: 16,31 ).
Altmci
kendilerini

boyuta

ilgi odagi

ait bulgulardan
olmaktan

elde edilen sonuclar,

hoslanmayan

bireyler

okul yoneticilerinin,

olarak

gormesine

karsm,

ogretmenlerin cogunun bu durumun aksini belirtmesi seklinde ifade edilebilir. Aynca
ogrencilerin
yoneticilerinin

% 60'1 da okul yoneticileri
ogrencilcrden

ile aym fikirdedir.

fazla ilgi beklemedigi

Sonuc olarak okul

fakat ogretme11ler arasmda ilgi

odagi olmak istedikleri soylenebilir. Buna sebep olarak, okul yoneticilerinin hem yas
hem makam olarak ogretmenlere

daha yakm olmasi ve ogretmenlerle

paylasimm mevcut olmasi gosterilebilir.

daha cok

ilgi odagi olmayi istemenin ve bu konuda

beklentiye girmenin insana ozgii, dogal bir gereksinim oldugu dusunulmektedir. Fakat
okul mudurlerinin bu hislerle basa cikmalannm,

ilgi odagi olma beklentisini en aza

indirgemelerinin ve bu duygulan orgut planmda one cikma yonune kanalize etmelerinin
hem kisisel hem orgutsel anlamda yararh olacagi soylenebilir, Dogan (2001)'a gore, ilgi
gucu insanlar uzerinde olmaktan cok, onlarla birlikte olan, mevkiden kaynaklanmayan,
tamamen kisisel ozelliklerin olusturdugu bir guctur, Liderin astlanm etkileyebilmesi
icin onlarla ilgilendigini gostermesi cok buyuk oncm arzetmektedir (Kihc, 2006:126).

5.1. 7. Yedinci Boyut : Okule.ydnencilerintn

insanlardan

beklentilerme

iliskin

olarak; okul ydnetlcllerinin kendilerine saygr duyulmasmi istemeleri' durumlarmm
belirlenmesi.
Erdogan (1997), liderin bazen grup iiyeleriyle duygu agirhkh iliski kurdugunu
ve onlarm asm saygi ve sevgisini kazandigmi belirtmektedir. Lider de diger bireylere
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etmelerinin; motivasyonu artiracak ve takim ruhunun olusmasma zemin hazirlayacak
esaslar oldugu scylenebilir. Dogan (2001)'a gore, lider, takdir etmeyi bilir, astlarmm
zayif yanlanm degil, gticltl yanlanm ortaya koyar, fikir sahibini odttllendirmeyi ihmal
etmez ve cahsanlar arasmdaki motivasyonu korukler (K1h9, 2006, s. l 05).

5.1.10. Onuncu Boyut : Okul yoneticilerinin insanlara karsr davramslarma iliskin
olarak; okul ydnetfcilerinin

insanlari inandirma giiciine sahip olduklarun

dii~iinme durumlarmm belirlenmesi.
Onuncu boyutun okul uyelerine sorulma nedeni, okul ycneticilerinin

narsistik

yoneticilik ozelliklerinden, insanlan etkileme ve inandirabilme gucune sahip oldugunu
dusunup

dusunmedigidir

ycneticisinin

ancak

gorulmektedir

ki

katilimcrlar

bu

soruyu

okul

guvenilir olup olmadigi seklinde anlarmstir. Buna sebep olarak, okul

ycneticilerinin

guvenilir olup olmadigi durumunun

daha 90k dikkat cekici oldugu

gosterilebilir. Boyle bir yanhs anlayisa ragmen bu boyut yine de degerlendirmeye
almrmstir.

Bazi katihmcilann

yamtlannda,

gunumuz

liderlik gorusune

zit olarak,

yoneticilerin ikna edici bir guce sahip oldugunun belirtilmesi dikkat cekmektedir. Sanki
yoneticiler astlanm bir sekilde ikna edip, isleri yurntme gorevine salliph:)rmi~ gibi bir
izlenim olusmaktadir. Oysa bir yoneticinin astlanm .ikna etmesininshio cle zor bir i~
olmadigi dtlsuntilmektedir ctlnktl yonetici bir. amir gibi. davranarak. i~leri yak rahat bir
sekilde yurutebilir. Ozdemir ve Sezgin (2002)'e gore, ycnetici/lider kisiler, bir yandan
liderlik yaparken bir yandan da yonetim islerini tamamlayabilirler.
yoneticiler, orgute ya da bireylere hilkmedebilirler

Lider olmayan

ve isin yapilmasim saglayabilirler

fakat grubun kendilerine saygi ve baghhk gostermesini saglayamazlartkrhc,

2006: 119).

Boyle bir ortamda orgttt kulturunden, iletisimden, koordinasyondan, fikir alisverisinden,
beyin firtmasmdan bahsetmenin oldukca zor oldugu dusunulmektedir.

Oysa gunumuz

liderlik anlayismda liderlerin astlanm ikna ederek degil, karsihkli gorusmeler sonrasi
ortak kararlar alarak, emirleri dikte . ederek degil, aym orgiltiln icinde, esit sartlarda
fikirler sunarak ve sonuclar elde ederek: .orgute onculuk ettikleri soylenebilir. Buna

ragmen, gunumuz okullarmda halen yeni liderlik anlayismdan 90k uzakta olundugu,
sadece yonetici olmamn,

okulu ve astlan

yonetmenin,

okul islerini yurutmenin,

prosedurleri yerine getirmenin soz konusu oldugu ifade edilebilir. Bu sekilde uygulanan
bir yoneticilikten dolayi bircok problem cozulemedigi, bir kisir dongunun yasandigi,
ogretmenlerin

ve ogrencilerin de liderin nasil olmasi gerektiginden habersiz sadece

yonetildigi dusuntilmektedir.
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5.1.11. On Birinci

Boyut: Okul ydneticiler'lnin

iliskin olarak; okul ydneticilermin
durumunun

insanlar

insanlara

karsr davramslarma

iizerinde otorite kurmak istemeleri

belirlenmesi.

Dogan (2001)'a gore, insanlara kaybettiklerini hissettirecek kararlan uygulatmak
cok zordur cunku bireyler bu kararlan
deneyeceklerdir.

kabul edemediklerinde,

bazi kacis yollan

Gue; kullanan liderler, daima tetikte olarak, kurallan zorla kabul

ettirmeye cahsmakta, otoritelerini ktlctlmseyecek insanlara karsi surekli suphe
duymakta, kendilerinden daha guclu kisilerden uzak durmalan gerektigini dusunmekte
ve baskalanna karsi guvenleri giderek azalabilmektedir. Tum bunlar, liderler icin birer
stres kaynagidir ve giic; kullanan liderlerin odemek zorunda kalabilecekleri agrr bir
bedeldir. (K1hc;, 2006:128).
On birinci boyuta ait bulgulardan elde edilen sonuclar su sekilde ifade edilebilir:
Yoneticilerin, genel anlamda, olumlu bir orgiit iklimi olusturamayip, isteyerek veya
istemeyerek otoriter bir yoneticilik yontemi izledigi ortaya cikmaktadrr. Buna sebep
olarak,

olumlu

bir

orgiit ortarm olusturup

ortak

kararlar

almarak

islerin

yiiriitiilmesindense, otorite kurulup emir-komuta zinciri olusturma seklinde gorevlerin
yerine getirilmesinin tercih edilmesi gosterilebilir. Bu durumun, ne/ogretmenlerin ne de
ogrencilerin memnun oldugu bir durum oldugu dusunulmektedir. Her orgUtte oldugu
gibi okul orgutunde de bir duzen, cahsma disiplini, belli bir plan-program. .dahilinde
hareket etmenin soz konusu oldugu soylenebilir ancak bunlarm uygulani:nast11dabelli
simrlar icinde kahnmasmm, ogretmenler ve ogrencilerin y1ldmlmamas1m11.y~1'inq.e
oldugu dusunulmektedir. Kaldi ki boyle bir ortamda kaos olusabilecegi veiokul
yoneticisinin de bu ortamda cahsmaktan zevk almayacagi olasidir.

5.1.12. On Ikinci Boyut: Ok11.Lyoneticilerinin
insanlara karsr davram~laruta.ili~.kin
olarak; okul ydneticilerinin. .insanlan manipille etme(insanlan kendfii~ilgileri
dismda veya istemedikleri halde etkileme veya yonlendirme) durµID.la.rmm
belirlenmesi.
On ikinci boyuta ait bulgulardan elde edilen sonuclar su sekilde ifade.edilebilir:
Kanhmci okul yoneticilerinin % 86'smm, insanlan manipiile etmeyi sakmcalr gordiigii
buna karsm ogretmenlerin % 42'sinin ve ogrencilerin % 50' sinin, ycneticilerin gerek
gordugunde insanlan manipiile etmede bir sakmca gormedigini dii~iindiikleri ortaya
cikrmstrr. Buna gore okul yoneticileri her ne kadar insanlan manipiile etmediklerini
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dusunseler

de ogretmen ve ogrencilerin

Ogretmenlerin %29'u ve ogrencilerin

bunun aksini dusundnkleri

gorulmektedir.

% 3 'ii ise manipule etmek her ne kadar etik

olmasa da bunun bile bir beceri gerektirdigini dusunerek okul yoneticilerinin manipiile
edebilme gucunun olmadigim soylemislerdir, Bunun yam sira ogretmenlerin %29'u ve
ogrencilerin % 7'si de okul yonetioilerinin insanlan manipiile etmeyi sakmcah gordiigii
gorusunu belirtmistir, Okul yoneticilerinin
yoneticilerin

yetki ve sorumluluklarma

yonlendirerek

insanlan manipule etmesine sebep olarak,

yonelik yapmalan

veya fikirlerini etkileyerek,

gereken islerde, insanlan

onlarm bazi gorevleri yerine getirmesini

saglamanm, karsihkh fikir ahsverisi yapip ortak bir karara ulasmaktan daha kolay bir
yol oldugunu dusunmeleri gosterilebilir. Insanlan manipiile etme ozelliginin, birkac
kanhmcmm

da yukanda yer verilen goruslerinde belirttigi gibi, insani degerlere zit,

dusunce ozgurlngune
yoneticisi,

aykin, etik olmayan bir davrams oldugu soylenebilir.

islerin yiiriitiilmesi

olmadan astlanm

gerektigi

telasma

kapilarak,

bilerek

Okul

veya farkmda

manipiile ediyor olabilir. Ancak bunun astlar tarafmdan

olumlu

karsilanmadigi ve itici geldigi dusunulmektedir.

5.1.13. On U~ilncii Boyut: Okul yoneti<:ilerinin insanlai-a kai-~1.cla:v)Ja,11.1~lal'u1a
iliskin olarak; okul yoneticilerinin

gosteri~ yapmaktan» ho~lan1I1a\cI:111"rtllll~l'Illlll

belirlenmesi.
Dwight D. Eisenhower bir yazismda tevazunun, hayranlik duydugu her lid.erde
gozlemledigi

bir nitelik oldugundan,

her liderin astlarmm hatalanmn

acikhkla kabul edecek kadar .tevazu sahibi olmalan
basanlar konusunda onlaragi.ivenmelerinin

mesuliyetini

ve aym sekilde kazanacaklan

gerekliliginden bahsetmektedir(Adair,

2005,

s.80).
On ii9iincii boyuta aitbµ.lgulcU"danelde edilen sonuclar su sekilde ifade edilebilir:
Katihmci okul yoneticilerinin %57'sigosteri~ yapmaktan hoslanmadigi, ogretmenlerin
% 14 'ii ve ogrencilerin

% 23'iir de okul yoneticilerinin

gosteristen hoslanmadigi

seklinde gorii~ belirtmislerdir, Bunun' yarn sira okul ycneticilerinin
gereksiz oldugunu

% 14'ii gosterisin

ancak astlan • motive etmek icin basvurulabilecek

bir davranis

oldugunu belirtmistir, Ogrencilerin % 14'ii de gosterisin bazi durumlarda motive edici
oldugunu dusunmektedir

ancak genel olarak okul yoneticisinin

gosteris yapmasmm

ogretmen ve ogrencilere itici geldigi soylenebilir. Ogretmcnlcrin tamamma yakiru ve
ogrencilerin

yanya

basvurduklanm

yakim ise, okul yoneticilerinin

belirtmislerdir.

gerek gorduklerinde

Buna sebep olarak, okul yoneticilerinin
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gosterise

kisisel veya

kurumsal olarak basanli ve gosterisli gortmmekten ve .insanlar tarafmdan bu sekilde
algilanmaktan hoslanmalan gosterilebilir. Okul yoneticisinin gercekten ovunulecek bir
davrams ortaya koysa da bu konuda gosteris yapmasmm karsidaki insanlar tarafmdan
hos karsilanmadigi ifade edilebilir. Okulun, ogretmenlerin veya ogrencilerin basansi soz
konusu oldugunda abartih ve gosterisli beyanlarda ve tavirlarda bulunmanm da karsi
tarafta olumsuz olarak karsilanacagi dusttnulmektedir.

5.1.14. On Ddrduncti Boyut: Okul yoneticilerinin insanlara karsi davramslarma
iliskin olarak; okul ydneticilerinin hep baskalarmdan bekleme/verici olmama
durumlarmm belirlenmesi.
Katihmci okul yoneticilerinin % 43 'ii karsihkh olarak verici olmak gerektigini
belirtmis, ogretmenler % 58, ogrenciler de % 17 oramnda, yoneticilerin karsihkh olarak
emek verdikleri/vermek

istedikleri gorusunu ifade etmislerdir. Bunun yam sira okul

yoneticilerinin % 57'si "verici bir insan oldugu ve astlarmdan bir beklentisi olmadigi"
goru~iinu ifade etmislerdir. Katihmci ogretmenlerin % 14'u ve ogrencilerin % 7'si de
okul yoneticilerinin

verici bir insan oldugu ve bir beklentilerinin

goru~ belirtmislerdir,

Y ani yoneticilerin

yandan

ohnaq.1g1 .~eklin,dt:

fazlasi kendilerini, Yt:ricf.iglllf.ctl<:

gormelerine karsm, ogretmen ve ogrencilerin cok az bir kismi onlarla aynrifi~jl!q.y.q.if.
Buna sebep olarak, okul yoneticilerinin
konuda

eek

fazla

beklentide

olup

yeterince verici olmamasi veya a~tlcl.1"11:J.)rp.u
yoneticinin

bu

beklentiyi

kar~1layar11ar11a,§J

gosterilebilir. Okul yoneticisinin bir lider, okul orgutunde en cok yetki ve sol1lll1lµ.\µ.g11
sahip kisi oldugu dii~iiniildiigiinde, orguttmdeki
konumunda

olmasr gerektigi

soylenebilir.

istememe anlamma gelmemelidir.

bireylere

oncu ve en c;()k<Yyl°yfl,

Bu, astlarmdan

hicbir sey bekleµie~f'

Orgutteki her bireyin konumunu ve roliinfrbi!jf;~

gorevlerini yerine getirebilycygi 4u~iiniilebilir. Her bir bireyin, sorumluluklcl.1"111ryytjµy
getirdiginde

zaten durumµJJ.a,> gqre verici olacagi soylenebilir.

gerceklesmesi

icin

dusunulmektedir.

okul

Okul

yqn,yticisinin

yonetic.i.§jpin, orgut

onciilugu

ve

amaclanm

Ancak bu d{)I]_~Uniin
liderliginin,

yerine

gyty:l<:tigi

gytj1111~\ ~~)'rt:ti

icindeyken, bir takim ruhunun olµ~a,ca,g1 ve orgutiin diger bireylerinin dy .glµ.~a,n bu

orgut iklimi icerisinde kendi gorev · v.e. sorumluluklanm yerine getirmeye g~q~lenecegi
ifade edilebilir. Soz konusu olan on q.ordiincu boyutta, temalarJn9t:lt:n,q.igjgde okul
ycneticisinin

verici

olmasi,

beklentiye ·> girmemesi

veya

kar~1lil.(lr .9lcl.l"ak

emek

gosterilmesi gerektigi temalarmm yanmda okul yoneticisinin hic;yerici .olmayip, hep
baskalanndan beklemesi ile ilgili tema da dikkati cekmektedir.
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Ogretmenlerin % 14'u

ve ogrencilerin % 30'u ycneticilerinin verici olmadigim, hep baskalanndan beklentide
bulundugunu belirtmislerdir.

5.2. ONERiLER
5.2.1. Arasnrmanm Sonuelarma Iliskin Oneriler

1. Okul yoneticilerinin

alcak gonullnlukten

uzak olmalan

durumuyla

ilgili

olarak, yoneticilerin astlanyla arasmda, orgut amaclanm yerine getirmeye engel olacak
sekilde fazla miktarda, makam farkmdan kaynaklanan uzakhk ve aynhk varsa, bunu
ortadan kaldirmalan ve optimum duzeye getirmeleri,

yoneticilik pozisyonu yanmda

liderlik pozisyonunu

da ustlenmeleri onerilebilir ki bu noktada karsirmza hizmet ici

egitimin

cikmaktadir.

gerekliligi

Bunun

dismda

okul

yoneticileri

elde ettikleri

kaynaklardan tarama yaparak da kisisel ve mesleki gelisimlerini tamamlayabilirler.

2. Okul yoneticilerinin

davramslannm

sonuclarau

kabul etmeme durumuyla

ilgili olarak, yoneticilerin astlanyla daha 1hmh bir ileti~im ~eklini denemeleri, kar~1hkh
anlayisi saglamaya cahsmalan, astlanyla devamh surette fikir ah~veri~inde bulunmalar1,
verilen kararlara ve alman sonuclara astlanm da dahil etmeleri onerilebilir. Bunun i9in
de okul ycneticileri
gelisimlerini

elde ettikleri kaynaklardan

tamamlayabilir,

ogretmenlerle

tarama yaparak, kisisel ve mesleki

veya diger yoneticilerle

yaparak yukanda saydigimiz onerileri gerceklestirmek

beyin firtinasi

icin bazi adimlar atmalarmm

yerinde olacagi dii~iiniilmektedir.

3. Okul yoneticileriniri. 90k basanh olmayi istemeleri durumuyla ilgili olarak,
okul yoneticilerinin

basanl;

Qlm::i.yi.. saglayacak

sekilde

tum imkanlan

orgutune

sunmalan, astlanyla daimi olarru§ fik'ir ahs-verisinde bulunmalan ve onlarm fikirlerine
deger vermeleri onerilebilir. Kurµlanl.Jµsaghkh

iletisimle motivasyonun da saglanacagi

ve basannm kacimlmaz olacagi dii~iin'G.llll.f!ktedir.

4. Okul yoneticilerinin cesaretini kamtlamayi istemeleri durumuyla ilgili olarak,
okul yoneticilerine,
gerektiginde

gereken

kullanmalan,

durumlarda

astlanm basanh

sekilde onlara onculuk etmeleri onerilebilir.
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cesur

olmalan

ve ellerindeki

yetkileri

olma konusunda motive etmeleri ve bu

5. Okul yoneticilerinin hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumuyla ilgili

, hem okulun genel basansi icin, hem ogrencilerin gelecegi icin, hem de ogretmen
grencilerle pozitif bir orgut iklimi olusturabilmek icin, okul yoneticisinin ihmh ve
er bir hitap sekli kullanmasi onerilebilir.

6. Okul yoneticilerinin ilgi odagi olmayi istemeleri durumuyla ilgili olarak,

neticilerin ilgi odagi olmayi beklememeleri, aksine astlanyla ilgilenmeleri ve onlan
ileyerek orgut amaclanm gerceklestirmeye gayret gostermeleri onerilebilir. Bu
ve

mesleksel

gelisim

alamnda

7. Okul yoneticilerinin kendilerinex.saygr

cahsmalann

katkisi

olacagi

d1.1yulrn.1:J.s1n1. istflmyleri durumuyla

ilgili olarak, bazi ogretmen gorii~lerinde gqriikiiig'ii.'/il.zere yoneticiJflrini.ko~ulsuzsaygi
beklentisinde olmamalan, eget)r1~ratlll11~ l?ir'~\ist
yoneticilerinin -; liderlik/••ozelliklerinicgoz

iliskisi soz konusuysa okul

.oniindfl\C/.pulundurup yonetim .·•·•· sekillerini

degistirmeleri ve gelistirmeleri onerilebilir. Bu baglamda okul yoneticilerinin hizmet ici
egitim programlarmdan, kisisel ve mesleksel gelisim kaynaklarmdan faydalanmasmm
yerinde ve yararh olacagi dttstlnulmektedir.
8. Okul yoneticilerinin bir topluma girdiklerinde farkedilmeme karsismda

bozulmalan i durumuyla ilgili olarak, yoneticinin liderlik ozelliklerini tasimaya
cahsmasi, davrw:i1~lan ve icraatlan ile one cikarak kendisini dogal bir surecte farkedilir
kilmasi, kendisinix~~fp~~~~~ev~pl}.gyli~rn.e)'ya91k hale getirmesi, okulunda olumlu
bir orgut iklimi olu~tul1rlc1.§1, c!.§Jh1.nylc1. pqzitif iH~kiler.kurmas1onerilebilir.
9. Okul yoneticilerinin iltifattan hoslanmalan durumuyla ilgili olarak, okul
yoneticilerinin okul orgutundeki bireyleri -kendisi de dahil-, birbirlerine saygi duyacak
sekilde, birbirlerini yeri geldiginde takdir edip motive edecek sekilde ycnlendirmesi ve
rehberlik etmesi, astlarmm zay1f yonlerini degil, guclu yanlanm ortaya koymasi,
kendisini kisisel ve mesleksel acidan gelistirmesi ve okul orguttlntln uyelerinin de
gelismelerini saglamalan icin liderlik etmesi onerilebilir.
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10. Okul yoneticilerinin

insanlan

inandirma gucune sahip olduklanm

dtlstmmeleri durumuyla ilgili olarak, okul yoneticilerine, yeni liderlik anlayisim
kendilerine rehber edinip, astlanm ikna etme ve inandirmaya cahsma yoluyla degil de
karsihkh fikir alisverisi yapma ve ortak kararlar alma seklinde onlara rehberlik etmeleri,
bir lider olarak okuldaki her bir bireyle olumlu iliskiler kurarak orgiitun amaclanm
yerine getirmeleri, egitim-ogretimde yeni acilimlar yaparak kendisi de dahil her bir
orgut iiyesinin egitim-ogretimden zevk almasim saglamalan onerilebilir.

11. Okul yoneticilerinin insanlar iizerinde otorite kurmayi istemeleri durumuyla
ilgili olarak, yoneticilere yapilabilecek onerilerden bazilan; okulda bir takim ruhu
olusturmak, otoriter tavirlar takmmamak, karsihkh anlayis, saygi, sevgi atmosferi
olusturmaktir. Bu konuda oncelikli: i olarak yoneticilere gorev
yoneticilerin, ogretmenlerin destegini iste:mesi ve sagduyulu davranmalan
otorite kurmaktan kaynaklanan problemlerin rahatlll<:la atlatilabilecegi

12. Okul ycneticilerinin insanlan manipule etmeleri durumuyla ilgili
okul yoneticilerine, insanlan

manipiile etme davranismm yonetici

farkedildiginde terk edilmeye cahsilmasi, sebep oldugu problemler varsa izale ,••.unu'-'~J.
onerilebilir. Aynca liderlik anlayisma tamamen zit olan bu davrams,
ozelllklerinin ogrenilmeye ve uygulanmaya calisilmasiyla da engellenmis

u1,1.1..,cll\.L11

bu konuda kisisel ve mesleki gelisim kaynaklarma basvurmanm
dusunulmektedir.

13. Okul yoneticilerinin gosteris yapmaktan hoslanmalan
olarak, okul yoneticilerine, basanh olundugunda tebrik ve takdirlerin
ancak kisisel ve kurumsal kimlikten taviz verilmemesi, daha basanh olmak
belirlenmesi ve cahsilmaya deyarn edilmesi onerilebilir. Bu baglamda
ruhunun olusturulmasi ve elde ~<iilyn basanlann bir kisiye degil
basanya sevinirken de gosteris yapmaktan uzak, yeni hedeflere kapi
bir tavir icinde olunmasi da onerilebilecek davramslar arasmdadir.

14. Okul yoneticilerinin hep baskalanndan beklemeleri/verici olmamalan
durumuyla ilgili olarak, okul yoneticilerinin liderlik ozelliklerini. tasimaya gayret
gostermeleri, olumlu bir orgttt iklimi olusturup, gruptaki bireylerin kendi gorev ve
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sorumluluklanm

bilerek, orgut icerisinde her bir bireyin verici olmasmi saglamasi ve

tabi en once ve en eek yoneticinin kendisinin verici olarak bu konuda oncu ve rehber

olmasi onerilebilir.

5.2.2. Bu Alanda Arasnrma Yapacak Arasnrmacilara Ydnelik Oneriler
1.

Ulkemizdeki

ilkokul/ortaokul

yoneticileri

ve

ogretmenleri

ile

okul

yoneticilerinin narsistik yoneticilik ozellikleri hakkmda calisma yapilabilir,

2.

Ulkemizdeki ilkokul, ortaokul ve lise yoneticilerinin narsistik yoneticilik

ozelliklerinin karsilastmlmasi yapilabilir.
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EKLER
Ek 1: Okul yoneticilerine ydnehk gorii~mesorulari

ctnts
Saym Yonetici,
Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Egitim Yonetimi, Denetimi,
Planlamasi ve Ekonomisi Ana Bilim Dali yuksek lisans ogrencisiyim. Doc. Dr. Gokmen
Dagli'nm damsmanhgmda "Lise ogrencilcrinin ve ogretmenlerinin, okul yoneticilerinin
narsistik yoneticilik ozelliklerine iliskin gorusleri" ile ilgili bir arastirma yapiyorum.

Asagidaki gorusme sorulan aracihgiyla elde edilen veriler sadece bilimsel
amaclarla kullamlacak olup, calismayi yuruten akademisyen tarafmdan toplu olarak
degerlendirilecektir,

Katilmnmz
Saygilanmla,
Sevil Bakir

Gorii~me Sorularu

1) Bazi kisisel ozelliklerinize iliskin asagidaki sorularla ilgili
a) Alcak gonullulukten uzak olma durumunuza iliskin
Dtlsuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
b) Davramslanmzm sonuclanm kabul etmeme durumunuza
nelerdir? Dusttncelerinizi aciklayabilir misiniz?
c) Cok basanh olmayi isteme durumunuza iliskin gorusleriniz
aciklayabilir misiniz?
d) Cesaretinizi kamtlama isteginize iliskin gorusleriniz
aciklayabilir misiniz?
e) Hitap gucuyle bircok problemi atlatma durumunuza
Dttsuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
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2) insanlardan beklentilerinize
aciklayabilir misiniz?

iliskin olarak asagidaki sorularla ilgili goruslerinizi

a) ilgi odagi olmayi isteme durumunuza iliskin gorusleriniz nelerdir? Dustmcelerinizi
aciklayabilir misiniz?

b) Size

saygi duyulmasim isteme
Dtistincelerinizi aciklayabilir misiniz?

durumunuza

iliskin

gorusleriniz

nelerdir?

c) Bir topluma girdiginizde farkedilmeme karsismda bozulma durumunuza
gorusleriniz nelerdir? Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
d) iltifattan

hoslanma
aciklayabilir misiniz?

durumunuza

3) insanlara karsi davramslanmzla
aciklayabilir misiniz?

iliskin

gorusleriniz

nelerdir?

iliskin

Dusuncelerinizi

ilgili olarak asagidaki sorularla ilgili goruslerinizi

a) lnsanlan inandirma giiciine sahip olup olmadigimza

iliskin gorusleriniz nelerdir?

Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
b) insanlar iizerinde otorite kurmak isteme

nelerdir?

Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
c) lnsanlan manipiile etme (insanlan kendi bilgileri dismda
etkileme veya yonlendirme) durumunuza iliskin gorusleriniz

m, .• ,.,n.u..L

aciklayabilir misiniz?
d)

Gosteris

yapmaktan

hoslanma

durumunuza

iliskin

Dusuncelerinizi ac;1klayabilir misiniz?
e) Hep

uai'l\.ala1.111U'111

Dusuncelerinizi

1..11,,,l\.l~lg~/

-..-~~·~-J

olmama durumunuza iliskin

Ek 2: Ogretmen ve ogrencilere yonelik gdrusme sorulari

ends
Degerli ogretmenim ve sevgili ogrenciler,
Y akm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Egitim Yonetimi, Denetimi,
Planlamasi ve Ekonomisi Ana Bilim Dali yiiksek lisans ogrencisiyim. D°';. Dr. Gokmen
Dagh 'nm damsmanhgmda "Lise ogrencilerinin ve ogretmenlerinin, okul yoneticilerinin
narsistik yoneticilik ozelliklerine iliskin gorusleri" ile ilgili bir arastirma yapiyorum.

Asagidaki

gorusme sorulan

araciligiyla

elde edilen veriler sadece bilimsel

amaclarla kullamlacak olup, cahsmayi yurnten akademisyen tarafmdan toplu olarak
degerlendirilecektir.

Katilmumz icin simdiden tesekkur ederim.
Saygilanmla,
Sevil Bakrr

Gorii~me Sorularn
l)Okul

asagidaki

yoneticinizin

sorularla

ilgili

gorusleriniz nelerdir?
a)Okul yoneticinizin

alcak

nelerdir? Dusuncelerinizi aciklayabilir
b )Okul yoneticisinin

iliskin gorusleriniz

1:,vnunuu.i,i:, .. ~"'11
1111.,nuL.

ili~kin

davramslanmn

gortlsleriniz nelerdir? Dusuncelerinizi aciklayabilir
c)Okul yoneticinizin

nn.,.u.u.£.

90k basanh olma istegi durumuna iliskin gorusleriniz nelerdir?

Dusttncelerinizi aciklayabilir misiniz?
d)Okul

yoneticinizin

cesaretini

kanrtlama

Dustmcelerinizi aciklayabilir misiniz?
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istegine

iliskin

gorusleriniz

e)Okul

yoneticinizin

hitap

gucuyle

bircok

problemi

atlatma

durumuna

iliskin

gorusleriniz nelerdir? Goruslerinizi aciklayabilir misiniz?

2)0kul yoneticinizin insanlardan beklentilerine iliskin olarak asagidaki sorularla ilgili
goruslerinizi aciklayabilir misiniz?
a)Okul yoneticinizin, ilgi odagi olmayi istemesi durumuna iliskin gorusleriniz nelerdir?
Dusuncelerinizl aciklayabilir misiniz?
b )Okul yoneticinizin,

kendisine saygi duyulmasim istemesi durumuna iliskin

gorusleriniz nelerdir? Dusuncelerlnizi aciklayabilir misiniz?
c)Okul yoneticinizin, bir topluma girdiginde farkedilmeme karsismda bozulmasi
durumuna iliskin gorusleriniz nelerdir? Dusuncclerinizi aciklayabilir misiniz?
d)Okul yoneticinizin, iltifattan hoslanmasi durumuna iliskin gorusleriniz nelerdir?
Goruslerinizi aciklayabilir misiniz?

3)0kul yoneticinizin insanlara

ilgili olarak asagidaki sorularla ilgili

goruslerinizi
a)Okul

dustlnmesine iliskin

gorusleriniz m,,..,••.•••
b )Okul ycneticinizin,

durumuna iliskin

gorusleriniz nelerdir? Dusuncelerinizi uyuuu,
c)Okul yoneticinizin, insanlan manipule
istemedikleri halde etkileme veya yonlendirme)
d)Okul yoneticinizin, gosteris yapmaktan
nelerdir? Dusuncelerinizi aciklayahilir misiniz?
e)Okul yoneticinizin, hep baskalanndan bekleme/verici olmama durumuna iliskin
gorusleriniz nelerdir? Dnsuncelerinizl aciklayabilir misiniz?

121

Ek 3: KKTC Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortaogretim
verilen gdrtlsme izni istek belgesi

Dairesi Miidiirliigii'ne

27.04.2015

KKTC Milli Egitim Bakanhgi
Genel Ortaogretim Dairesi Mudurlugu,
Lefkosa.

Konu: KKTC Lise Ogrenci ve Ogretmenlerinin, Okul Yoneticilerinin Narsistik
yoneticilik Ozelliklerine Iliskin Gorusleri konulu gorusmesi hk.

YDU Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim dah
Yuksek Lisans ogrencisi ben Sevil Baku, tezimin olusmasmda Sn. Do9. Dr. Gokmen
Dagh ile cahsmalannuzi yfuiitmekteyiz. Bu amacla, tez konusu olan cahsmalanrmza
yon verecegini

1.1.;;,1u,._1,.,u11,

ogretmenlerle ve

liselerde gorevli bir kisim yonetici ve
l='.l"'H"'rn,u~

konusunda ~~H,!Ul
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bu gorusmelerin yapilmasi

Ek 4: KKTC Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortaogretim
tarafmdan verilen gdrusme izin belgesi

123

Dairesi Miidiirliigii

