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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmaya ilişkin problem durumu, 

problem cümlesi, alt problemler, denenceler,. sayıltılar, 

sınırlamalar ve tanımlar yer almaktadır. 

Araştırmada önce örgütün gerekliliğine ve tanı

mına yer verilmiş, örgütün varolduğu her yerde yöneti

min de birlikte olacağı belirtilerek tanımı yapılmış

tır. Yönetimin önemli bayutlarından olan liderlik, 

problem durumu ortaya konurken özetlenmiştir. Ayrıca 

liderlik, eğitim yönetimindeki özelliğine uygun olarak 

ele alınmış tır. 

Problem Durumu 

Kişinin istek ve ihtiyaçlarının çokluğu ve bunu 

tek başına karşılama yeteneğine sahip olmaması, örgüt

lenme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Günlük yaşantımıza bir göz atarsak çevremizin 

örgütle çevrili olduğunu görürüz. Her gün örgütlerden 

birçoğu ile ilişkilerde bulunuruz. İnsan, bu örgütler 

ortamı içinde ve bir örgüt üyesi olarak dünyaya gelir. 

ı 



Bu örgüt ailedir. Büyüdükçe ilişkiler aile dışına, 

çevre örgütlere taşar(l). 

2 

Günümüzde, dünyanın birçok yerinde çeşitli top

lumlar üzerinde yapılan incelemeler, örgütlerin gelişme 

aşarnalarına canlı birer örnek oluşturmaktadırlar. Afri

ka'nın, Güney Amerika'nın ve Avuşturalya'nın en uç yer

lerinde toplumdan kopmuş bir durumda yaşayan kabileler, 

uygarlığın başlangıcında insanların nasıl yaşamakta 

olduğunu gösteren örneklerdir. Bu kabileler sayesinde 

insanın ilk örgütsel uğraşları da incelenebilir. Uygu

ladıkları teknikler ilkel de olsa, kendi örgütleri ile 

bizimkilerin amaçları temelde aynıdır. Örneğin bir köyde 

kurulan açık pazar ile büyük bir satış mağazası, insan

ların benzer ihtiyaçlarına aynı biçimde cevap veren 

örgütlerdir (2). 

"Bugün örgütsel bir toplumda yaşadığımız 
anımsanırsa başkalarıyla işbirliği yapma zorun
luluğu kendini daha fazla gösterir. Çeşitli 
görevleri yapan örgütle re bakarsak, i nsanların 
gereksinmelerinin bu örgütler tarafından karşı
landığını görürüz. Rastalanan kişileri tedavi_ 

(1) İNAL CEM AŞKUN, Organizasyon Teorileri, E.İ.T.İ.A. 
Yayınları No. 95, Eskişehir, 1972, s.4. 

(2) HERB:ERT G. HICKS(Çev. BİNTUG AYTEK-BİROL BUMİN), 

Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar 
Açısından, C.I., B.J, Ankara, 1976, s.?. 



eden hastaneler, eğitim gereksinmelerini karşı
layan okullar, sanayi ve tüketim roolları üreten 
fabrikalar, en son tüketiciye mal sunan büyük 
ınağazalar"(3) 

gelişmiş örgütlere birer örnektir. 

3 

Bireylerin örgütü, örgütlerin de toplumu oluş

turduğu gözönünde bulundurulursa, bu geçişin birbirine 

sıkı sıkıya bağlı olduğu açıkca görülür ve "örgüt ev

renseldir" denir. 

Örgüt olgusunun ortaya çıkışında etkili olan 

pek çok etken vardır. Bunların başlıcaları; ı. Kişiler 

arası yardımlaşma ya da kişilerin çabalarının düzenleş

tirilmesi, 2. düzenleştirilen çabaların ortak bazı 

amaçları gerçekleştirme yolunda birleştirilmesi, 3. iş 

bölümü, 4. yetkinin basamaklaştırılmasıdır(4). 

Örgütlerin özelliklerini oluşturan, onun asli 

unsuru olan insandır. Yeryüzünde birbirinin eynı olan 

iki insana rastlamak mümkün olmadığı gibi, birbirinin 

aynı olan iki örgüte de rastlamak mümkün değildir. 

Ancak bu özellikler örgütleri sınıflamaya ~ngel de 

değildir. Kuşkusuz insanlar gibi örgütler de bazı 

ölçütler temel alınarak sınıflandırılabilir. En çok 

(3) İNAN ÖZALP, Yönetim, Bayteş A.Ş. Yayınları, Ankara, 
?, s.3. 

(4) ENVER ÖZKALP, örgütlerde Dav.rranış, Anadolu Üniversitesi 

Yayınları No.ll6, Fasikül 2, Ünite 13, Ankara, 1986, 

s.ıos. 
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kullanılan sınıflama biçimi, örgütleri yapılarına göre 

"biçimsel ve biçimsel olmayan" diye iki türde irdele

mektir ( 5). 

Örgütleri, kendi üyelerinin özel amaçlarına ulaş

malarına yardımcı olmaları bakırnından da sınıflandıra

biliri~. Buna göre örgütler,, 

ı. Hizmet örgütleri, 

2. Ekonomik örgütler, 

3. Dini örgütler, 

4. Güvenlik örgütleri, 

5. Devlet örgütleri, 

6. Sosyal örgütler (6) 

gibi sınıflara ayr.ılabilmektedir. 

Bugüne kadar örgütle ilgili çeşitli tanımlar 

yapılmıştır. Tanımlarda farklılıklar olsa da esasta 

birleşmektedirler. Burada genel bir tanım verecek 

olursak, "örgüt, bazı ortak amaçların gerçekleştiril

mesi için bir grup insanın etkinliklerinin bilinçli 

olarak koordine edilmesidir"(?) denebilir. 

( 5) AŞKUN, s. 8. 

(6) HICKS, s.22. 

(7) MEHMET ALIÇ, "Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları 
ile Öğretmenierin Morali Arasındaki İlişkiler", 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1985, s.l. 
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Örgütün varolduğu her yerde yönetim sözkonusudur. 

"Yönetim, en basit anlamıyla bir amaca ulaşma yolunda 

girişilen işlerin ve faaliyetlerin toplamıdır"(8). 

İşletme ya da okul gibi örgütlenmiş bir toplu

lukta ya da grupta görev alan kişi ya da kişilere yöne

tim organları denir. Yönetirnde başkaları ile birlikte 

amaca ulaşma söz konusudur. Bu faaliyet içinde işi yap

tıranlar yöneticiler, işi yapanlar ise yönetilenlerdir. 

Yönetim dilinde, yöneten durumunda olanlara üst, yöne-

tilenlere de ast de nilrnektedir. Ast ve üst ilişkileri 

yönetim faaliyetinin temelini oluşturmaktadır(9). 

Yukarıda genel özelliklerini verdiğimiz örgüt 

ve yönetim tanLmları eğitim örgüt ve yönetimi için de 

geçerlidir. Aşağıda eğitim örgüt ve yönetimi kendine 

özgü yönleriyle incelenmektedir. 

Eğitim Yönetimi 

Eğitim örgüt ve yönetimi, yukarıda özel amaçla

rına göre yaptığımız sınıflamada da gördüğümüz gibi, 

devlet örgütlerinin özel bir alanını oluşturur. 

(8) İLiiAN CEL'I.ALCILAl1 ve Diğerleri, İşletmecil ik Bilgisi, 

E.İ.T.İ.A. Yayın No. 122, Ankara, 1974, s.89. 

(9) A.g.k. 



"Eğit:im örgütleri, temsili siyasal organlar 

tarafından saptanmış olan eğitim politikaları 

çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 

bulunurlar. Eğitim yönetimi ve onun bir alt 

alanı olan okul yönetimi, devletin eğitim poli

tikalcırını ve yetkili organların bu poli tilnüar 

doğrultusunda belirttiği genel ve özel eğitim 

amaçlarını gerçekleştirme kle yükümlüdür. Böylece 

örgüt ve yönetim için önceki sayfalarda veri

len tanımlar, eğitim örgüt ve yönetimi için de 

geçerliliğini korumaktadır 11 (10). 

6 

"Eğitim, topluma yeni katılanların toplurnsal

laşması, siyasalleşması ve kültürlenmesi işidir" (ll). 

Okullar, eğitimin gerçekleştirildiği yerlerdir. Bu 

yüzden halka açık, halk ile kaynaşmış, sosyal birer 

örgüttür. Okulların bu özellikleri, onun çevrede mer

kezi bir konum olmasına, çevrenin etki ve güç grupla-

rının dikkatini üzerine çekmesine sebep olmakta, yöne-

timini karmaşık bir hale getirmektedir. 

Eğitim ya da okul yöneticisinin bu karmaşıklık 

içinde başarılı olması, okul yönetimi kavram ve süreç

lerini iyi bilmesiyle olur. Kavram ve süreçleri davranışa 

(10) YAHYA KE111AL KAYA, Eğitim Yönetimi, T.O.D.İ.E. 

(ll) 

Yayı nlar ı No. 208, B. 2, Ankara, 1984, s. 37. 

r:LIUSTA.B'A AYDIN, E~itim Yönetimi, İM Eğitim Araştıı"ma 
'ıiı 

Yayın Danışmanlık A.Ş. Yayınları, An..l.cara, 1986, 

s.98. 
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çevirebilmek bu alanda akademik bir eğitim görmeyi ge

rektirir. Okulun içinde ve dışındaki birey ve birey 

gruplarını, okulun amaçlarına dönük olarak eyleme geçi

rebilmesi için, okul yönetiminde olduğu kadaı"' davranış 

bilimlerinde de iyi yetişmiş bulunması gerekir. Böyle 

bir okul yöneticisi, problemleri deneme ve yanılma 

yönt emi yerine, bilim yoluyla çözmeyi seçecek ve başa-

racaktır(l2). 

Örgütleri diğer bir deyişle okulları, etkili 

bir şekilde amaçlarına yönelten, ona can veren yönetim 

san'atı liderliktir. Aşağıda liderlik hakkında bilgi 

verilmek·~edir. 

Liderlik ve Eğitim Liderliği 

"Yönetim alanında sık sık kullanılan iki 

terimden biri yönetici, diğeri ise liderdir. 

Bu iki terim bazen eşanl~nlı, bazen de farklı 

anla:nda kullanılmaktadır. Yönetici, bir örgü

tün amaçlarını gerçekleştirmek için, var olan 

örgüt yapısını ve prosedürü kullanan kişidir. 

Bir yöneticinin aynı zaina nda lider olarak 

kabul edilebilmesi için etkileıne gücüne de 

sahip olması gerekmektedir. Diğer bir· deyişle, 

bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek ya da 

(12) ZİYA BURSALIOGLU, Okul Yönetir.1inde Yeni Yapı ve 

Davranış, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yayınları No. 107, B.6, Ankara, 1982, s.7. 



bu amaçları değiştirmek için yeni bir yapı ve 
prosedür başlatma, örgütsel bir liderlik olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre, bir yöneticinin 
aynı zamanda lider olarak kabul edilebilmesi 
için, yönetti{~i personelin düşüncelerini, duy
gularını, değer yargılarını, inançlarını ve 

davranışlarını etkileme ve yönlendirmede, alışıl
mış uygulamaları ve belirli otorite l:aynaklarını 
aşabilmesi gerekir. Böyle etkileme gücünden yok
sun bir kişi, sadece yöneticidir"(l3). 

"Liderlik, son yıllarda türlü alanlarda çalı
şan araştırmacıların ve yazarların üzerinde 
araştırmalar yaptı{},ı başlıca konulardan biridir. 
Yapılan araştırmaların kapsamı bireylerden ve 
küçük gruplardan, ulusal ve uluslararası lider
lik sorunlarına kadar geniş bir alanı kapsamak
tadır11 (14). 
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Bu yüzden de daha bir tanımı yapılamamıştır. Yapılmış 

pek çok tanı1ı:lara şu ya da bu noktadan itiraz edilmiş 

ve edilmektedir. Ancak mevcut tanımların çoğunda ortak 

bir tal::ım özellikler vardır. Bu tanımların belli başlı 

bir kısmını ele almada, fikir verme yönünden faydalı 

olabilir. 

ı. Teşkilatıanmış bir grubun hedeflerini tayin 

edebiinesinde ve tayin edilmiş hedeflere 

(13) AYDIN, s .145. 

(14) ŞAH ÖZ-ALP, 11 Önderlik", YÖNBTİl'.I r;gçivfE YAZILAH, 

E.İ.T.İ.A., Eskişehir, 1975-1976, s.217. 



erişebilmede, grubun fanli;retlerine tesir 

edebilme ile ilgili işlemlerdü·. 

9 

2. Bir grup bünyesinde, bir ya da birkaç kişinin 

istek ve anlayaşlarının grubun bir amaca eris-
~ 

medeki faaliyetlerine yön vermesi ve kontrol 

etmesidir. 

3. Nezaretinde bulunanların belirli bir tarzda 

davranmalarını sağlayabilmek için, bir kimse-

nin onlara tesir etmesi ve ikna edebilmesi ile 

ilgili işlemlerdir. 

4. Belirli hedeflere erişebilmede, karar vermeyi 

gerektiren hallerde birden fazla alternatif 

ile karşılaşıldığında onlara yardım sağlama 

ile ilgili tutumlardır(l5). 

Bu tanımlarda iş bölümü, etkileşim, amaç birliği, 

yönlendirme ortak özelliklerdir. 

•Davranış bilimleri açısından yapılmış liderlik 

araştırmaları başlıca üç ana gruba ayrılabilir. Bunlar: 

ı. Kişisel özellik ve niteliklere dayanan yaklaşım, 

2. Davranış verilerine dayanan yaklaşım, 3. Durlimsal-

Modern yaklaşımdır. Birinci yaklaşıma göre, başarılı 

(15) BESİM DAYKAL, "Liderlik", VERİJ.:ILİJJİK DEHGİSİ, c.VIII, 

S.9(Eyllil, 1971), s.50. 
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liderler başarılı olmayan liderlere göre, belirli özel

lik ve niteliklere daha fazla oranda sahiptirler. İkinci 

yaklaşıma göre iki liderlik tipi vardıro Bunlardan biri 

göreve yönelmiş lider tipi, diğeri insanlar arası iliş

kilere yönelmiş lider tipidir. Üçüncü yaklaşıma göre, 

iki ana teori vardır. Biri "açık sistem" yaklaşımı, 

diğeri "durmnsallık" .modelidir' (16 ). 

Eğitim yöneticisinin yönetici-lider olabilmesi 

için, yukarıdaki tanımlarda ortaya çıkan liderlik özel-

liklerine sahip olması gerekir. 

Okulların halka açık sosyal bir örgüt olması, 

çevresel güçlerin etkisini üzerinde hissetmesi, onun 

formal yönünden çok, enformal yönünün ağır bastığını 

göstermektedir. Bu da yönetirnde sanatsal yönün ağırlık 

kazandığının bir işaretidir. Okul yöneticisi görevini 

yerine getirirken yasalara ve emirlere ters düşmeden 

bunların bıraktığ~ boşluklardan yararlanabilme hünerini 

gösterebilmelidir. Okul yöneticisinin, okul yönetimin-

deki kavram ve süreçleri iyi bilmesi ve davranışa dönüş

türebilmesi, onun bilinçli bir yönetici-lider olmasını 

sağlayacaktır. 

(16) TOKER DERELİ, Organizasyonlarda Davranı9, İstanbul 

Üniversitesi Yayınları No. 2142, c.I, İstanbul, 
1976, s.222. 



ll 

Eğitim sistemimizin alt sistemlerinden olan okul

larda daha ziyade ilkokullarda, liderlik davrarn.§ları 

tamamen tesadüfe bırakılmıştır. Yönetici durumunda bulu

nan ilkokul müdlirleri, tecrübe ve deneyimlerine dayana

rak liderlik davranışlarını edinmeye çalı9maktadırlar. 

Sistemin stratejik bir üyesi olan ÖGretmen ve müdür yar

dımcılarının ise müdUrlerinden bir takım rol beklenti

leri içinde bulv.nması tabiidir. Bu beklenti ve beklen

tilerin karşılanması konusunda bir takım problemler 

vardır. Bu yüzden ilkokul müdüiierinin liderlik davra

nışlarının, beklenen ve gözlenen biçimde bilimsel araş

tırmalarla test edilmesinde büyük yarar vardır. Bu amaçla 

araştırmanın problem cümlesi aşağıdcl(i gibi belirlenebilir. 

Problem Cümlesi 

İlkokul müdürlerinin, ilkokul müdür yardımcıla~ 

rının ve ilkokul ö{~retmenlerinin ilkokul Müdürlüklerine 

ilişkin Liderlik Beklenti ve Gözlemleri Arasında Fark 

var mıdır? 

Alt Problemler 

ı. İlkokul müdürlerinin, bir ilkokul müdüründen 

göstermesini bekledikleri liderlik davranışları ile, ken

dilerinin gerçekte gösterdikleri liderlik davranışları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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2. İlkokul müdür yardımcılarının, bir ilkokul 

müdüründen göstermesini bekledikleri liderlik davranış

ları ile, kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik 

davranışları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. İlkokul öğretmenlerinin, bir ilkokul müdürün

den göstermesini bekledikleri liderlik davranışları ile, 

kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik davranışla

rı arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. İlkokul müdürleri ile ilkokul müdür yardımcı

larının, bir ilkokul müdüründen göstermesini bekledik

leri liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark 

var mıdır? 

5. İlkokul müdürleri ile ilkokul öğretmenlerinin, 

bir ilkokul müdüründen göstermesini bekledikleri lider

lik davranışları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6. İlkokul müdürlerinin kendilerinin, gerçekte 

gösterdikleri liderlik davranışları ile, ilkokul müdür 

yardımcılarının kendi okul müdürlerinde gözledikleri 

liderlik davranıyları arasında anloomlı bir fark var mıdır? 

7. İlkokul müdürlerinin kendilerinin, gerçekte 

gösterdikleri liderlik davranışları ile, ilkokul öğret

menlerinin kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik 

davranışları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

s. İlkokul müdür yardımcıları ile ilkokul öğret

menlerinin, bir ilkokul müdüründen göstermesini bekledikleri 



liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 
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9. İlkokul müdür yardımcıları ile ilkokul ö~ret-o 

menlerinin, kendi okul müdürlerinde gözledikleri lider

lik davranışları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Denenceler 

ı. İlkokul müdürlerinin, bir ilkokul müdüründen 

göstermesini bekledikleri liderlik davranışları ile, 

kendilerinin gerçekte gösterdikleri liderlik davranış

ları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

2. İlkokul müdür yardımcılarının, bir ilkokul 

müdüründen göstermesini bekledikleri liderlik davranış

ıarı ile, kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik 

davranışları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

3. İlkokul öğretmenlerinin, bir ilkokul müdürün

den göstermesini bekledikleri liderlik davranışları ile, 

kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik davranış

ıarı arasında anlamlı bir fark vardır. 

4. İlkokul müdürleri ile ilkokul müdür yardımcıla-

rının, bir ilkokul müdüründen göstennesini bekledikleri 

liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

5. İlkokul müdürleri ile ilkokul öğretmenlerinin, 
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bir ilkokul müdüründen göstermesini bekledikleri lider

lik davranışları arasında anlamlı bir fark vardır. 

6. İlkokul müdürlerinin kendilerinin, gerçekte 

gösterdikleri liderlik davranışları ile, ilkokul müdür 

ya!:'dımcılarının kendi okul müdürlerinde gözledi.lcleri 

liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

7. İlkokul müdürlerinin kendilerinin, gerçekte 

gösterdikleri liderlik davranışları ile, ilkokul ögret

menlerinin kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik 

davranışları arasında anlamlı bir fark vardır. 

8. İlkokul müdür yardımcıları ile ilkokul öğret

menlerinin, bir ilkokul müdüründen göstermesini bekle

dikleri liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

9. İlkokul müdür yardımcıları ile ilkokul öğret

menlerinin, kendi okul müdürlerinde gözledikleri lider

lik davranışları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Sayıltılar 

ı. Bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmış

tır. Anketin geçerliliğine ilişkin olarak, görüşlerine 

başvurulan uzman ve uygulamacıların önerileri yeterli 

ölçüt sayılmıştır. 



15 

2. Denekler, anket sorularına samimi olarak 

cevap vermişlerdir. 

Sınırlamalar 

ı. Araştırmaya, Eskişehir İli, Merkez İlçesi, 

Belediye sınırları içinde bulunan resmi ilkokulların 

kadrolu öğretmenleri, müdür yardımcıları ve müdürleri 

alınmıştır. Bu okullarda görevli bulunan özel sınıf öğ

retmenleri, ana sınıfı öğretmenleri ve depo öğretmenleri 

araştırma kapsamına alınmamışlardır. 

2. Araştırma, 1986-1987 öğretim yılına ilişkin 

bilgi ve özellikleri içermektedir. 

Tan :unlar 

Bu araştırmada kullanılan bir kısım terimlerin 

anlamları aşağıda verilmiştiro 

İlkokul: Mecburi öğrenrgağındaki (7-14 yaş arası) 

çocukların e ği tim öğretimini sağlamak üzere devlet tara-

fından açılan, yönetilen ve denetlenen bir Milli Eğitim 

Kurumudur(l 7) o 

(17) M.E.G. ve Spor Bakanlığı, İlkokullar Yönetmeliği, 

TEBLİGLER DERGİSİ, C.XXXIX, 8.1909, 29 Kasım 1976. 
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İlkokul Müdürü: Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda yöneticilik göre

vini yapan kimsedir. 

İlkokul Müdür Yardımcısı: Resmi ilkokullarda, 

okul müdürünün görevini yapmasında yardımcı olan, gere

ğinde ona vekalet eden kişilerdir. 

İlkokul Öğretmeni: Resmi ilkokullarda eğitim ve 

öğretim görevini yapan kişilerdir. 

Özel Sınıf Öğretmeni: Özel eğitime muhtaç(kör, 

az gören, sağır, ağır işiten, ortepedik özürlü vs.) 

çocllicların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş 

öğretmenlerdir(l8). 

Ana Sınıfı Öğretmeni: Üçüncü yaşt<ın ilkokul 

çağına kadar olan çocukların eğitimleri için özel olarak 

yetiş tirilmiş ö~~retmenlerdir( 19). 

Depo Öğretmenleri: Yeni görev yerleri belirlenrnek 

üzere Milli Eğitim emrinde tutulan öğretmenlerdir. 

(18) M.E.G. ve Spor Bakanlığı, Özel Eğitim Okulları 
Yönetmeliği, TEBLİGLER DERGİSİ, c.IIL, S.2202, 
30 Aralık 1985. 

(19) M.E.G. ve Spor Bakanlığı, Ana Okulları ve Sınıfı 

Yönetmeliği, TEBLİGLER DERGİSİ, C.IIIL, S.2158, 

27 Şubat 1984. 



Liderlik Alanı: İlkokul müdürlerinin liderlik 

davranışlarını sergiledikleri bölümlerdir. 

Liderlik Davranışı: İlkokul müdürlerinin bilgi 

ve hünerlerine dayanan yönetimsel etkinlinidir. 
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Liderlik Beklentisi: İlkokul rnüdlJ.rlerinin, ilko

kul müdür yardımcılarının ve ilkokul ö{~retmenlerinin bir 

ilkokul müdüründen sergilemesini bekledikleri liderlik 

davrarıışlarıdır. 

Liderlik Gözlemleri: İlkokul müdür yardımcıları

nın ve ilkokul öğretmenlerinin, okul rrıüdürlerinde göz

ledikleri liderlik davranışlarıdır. 
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BÖLÜ.Ivi II 

İLGİLİ ARAŞTIRMA VE İl.fCEiıElilELER 

Bu bölümde, önce liderlikle il.zili bazı inceleme 

ve araştırmalar gözden geçirilerek özotlonmü;,, daha 

sonra e{:i tim yönetiminde yapılmış liderlikle ilgili in-

celeme ve araştırmalara değinilmiştir. 

Liderlikle İlgili İnceleme ve Arastırmalar 

Tarih boyunca bazı kişiler, toplumun diğer üyele-

rine kendisini kabul ettirerek, kitleleri peşlerinden 

sürüklemişler, tarihin akışına damgasını vurmuşlardır. 

Bu nedenle, bilhassa son yıllarda, çeşitli bilim dalla-

rından araştırmacılar, araştırmalarını "iyi bir liderin 

sahip olması gereken özellikleri" konusu üzerinde yoğun-

laştırmışlardır. 

Liderlik, en büyük toplumlarda sözkonusu olduğu 

gibi en küçük toplumlarda da sözkonusudur. İçinde bulun

duğu topluma yön verebilmesi için de liderin bazı özellik

lere sahip olması gerekir. Bir kaynruc bu özellikleri 

şöyle sıralamıştır(20): 

(20) ZEY'IAT HATİPOGLU, İşletmelerde Organizasyon, Anıl 
Yayınevi, İstanbul, 1964, s.96. 
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ı. Hürmet 

2. Zek tl 

3. Sorumluluk 

4. Cesaret 

5. Kişilik 

lliirmet, bilgiden, tecrübeden, eski başarılardan 

gelir. Zekg, düşünebilme ve sonuca ulaçabilme kudretidir. 

Sorumluluk, bir görevi üstlenebilme, cesaret, karar ve

rebilme ve verdiği kararı uygulamaya koyabilmedir. Kişi

lik, liderin şerefli, dürüs~ önemli olanı takdir eden, 

lüzlımuna göre d~kkat gösteren özelliif;idir. 

Araştırmalar ilerledikçe, liderin özellikleri 

sayısı da ço~almış ve sade kişisel özelliklerin lider 

olmaya yetmediği görülmüştür. Son araştırmalar liderin 

yeti~mesinde grup üyelerinin, çevrenin ve eğitimin de 

etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Yukarıda da görüldüğü gibi, liderlik lcavramına 

türlü açılardan bakan yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşım

ların belirgin özelliklere sahip olanları aşa[i;ıda özet

lenmiştir. 

Toplumsal olayları laboratuarda incelemeye konu 

eden ilk araştırmacı, 1936 yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinden Muzaffer Sherif olmuştur. Muzaffer Sherif, 

toplumsal norm olarak bilinen gelenek, görenek, moda ve 

diğer davranış ölçülerinden hareket etmiş ve toplumsal 
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normların iki yolla ele alınması gerektiğini ileri sür

müştür. ı. Toplumsal etkilerin ürünü olarak, 2. toplum

sal normlara sahip bir grup üyesi üzerine grup tarafın

dan uygulanan toplumsal etki olarak. Böylelikle, toplum

sal normların orjinini ve onların bireyler üzerindeki 

etkisini, deneysel olarak incelemek mümkUndür. 1963 yı

lında ise T.IVI. Newcomb, Toplumsal norm ve toplumsal etki 

süreçlerinin işleyişini, laboratuar yerine doğal ortam 

içinde incelemiştir. Çalışmasını bir kollejin tüm öğren

cilerini evrenine alarak sürdürmüştür. Okul toplumunun 

öğrencilerin tavırlarını değiştirmedeki kuvvetini ortaya 

ko~auştur. Ayrıca, grubun bireyi etkileme yollarının na

sıl çalıştığını belgelendirmiştir. 1938-1940 yılları 

arasında K. Lewin, R. Lippit ve R. Vfuite gençlerin oluş

turdukları klüplerde, DEMO!eRATİX, OTOKRATİK ve BABACAN 

tipi otorite şekilleri üzerinde yaptıkları araştırmalar 

liderlik kavramına büyük açıklık getirmiştir. Burada 

araştırmacılar, deneysel olarak yaratılmış belli bir 

grup havası veya liderlik biçimlerinin etkisini sapta

mak istemişlerdir. Bunun için de on, onbir yaşlarındaki 

çocuklardan oluşturulan gruplar, yetişkin bir liderin 

nezaretinde bir araya getirilmiş, fiziksel çevreleri de 

dahil haklarında mevcut bütün bilgiler denkleştirilmiş, 

her grupta a~rnı faaliyetler yürütülmüştür. Liderlerin 

kişiliklerinin yaratabileceği farklılık etkilerini orta

dan kaldırabilmek içi~ her lider üç farklı deney duru

mundan sadece birinde faaliyet göstermiştir. Tecrübeler 
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sonunda OTOKRATİK örgüt havası içinde bulunan gruplarda 

oldukça ağır kin çıkarma davranışıarına rastlanmıştır. 

D1~J:!IOKRATİK örgüt havası içinde eğitilen çocuklarda grubu 

benimseme, "ben" yerine "biz" duygusu gelişmiştir. BABA-

CAIIJ "laissez-faire" tipi örgüt havası içinde eğitilen 

çocuklarda, grup normları ve lidere karşı duygusuzluk 

belirmiş, dağılma işaretleri görülmüştür(21). 

"W. Beyers 1952 yılında eğitim yönetiminde 
liderlik yeteneklerinin bir listesini yapmıştır. 
L. Campbell ise aynı yılda liderlik yetenekleri
nin eğitim yönetimi bilimlerindeki kurslar yo
luyla kazanılıp kazanılamayacağını araştırmış
tır."(22) 

Liderlik alanında bir başka çalışma da 1961, 1964, 

1968 yıllarında F.E. Fiedler tarafından yapılmış ve ge

liştirilmiştir. Fiedler, grubun görevi ne olursa olsun, 

"etkin bir grubu belirleyen başlıca niteliğin, 
lider ile izleyici arasındaki ilişki olduğunu 
açık bir şekilde ortaya koymuştur. Etkin bir 
grubun ana özelliklerinden biri, kabul görmüş 

( 21) AH!Vil~T ÖNAL, Kara Harp Okulunda Liderlik Beklenti 
ve Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 

1979, s.27,28. 

(22) ZİYA BURSALIOGLU, Eğitim Yöneticisinin YeterliRleri, 
Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 

No.5l, Ankara, 1975, s.ıs. 
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liderin, liyeler arasındaki farklılıkları daha iyi gö
rehilmesidir "(23). 

Knezevich, 1962 yılında yaptığı araştırmada lider

liği Uç kategoride sınıflandırmıştır. 

"Bunlar: l .. semboluk liderlik, 2. biçimsel li
derlik, 3.işlevsel l:itderliktir. Sembolik lider
lik, bireysel kişiliğe ilişkin bir özelliği; 
biçimsel liderlik, örgütte bir kişinin ulaştığı 
statü ya da pozisyonu; işlevsel liderlik, örgü
tlin bir öğesi olarak liderin gösterdiği işlev 
ya da rolü ifade etmektedir. Jack Gibb ise 1967 
yılında yaptığı araştırmada liderliği, otoriter 
liderlik ve katılımcı liderlik biçiminde sınıf
lamıştır. Otoriter liderlik, korku ve güvensiz
lik temeline dayanır.Katılımcı liderlik,örgtit 
üyelerinin sorumluluk ve yeterliklerine güven 
duyan bir anlayıştan kaynaklanır."(24). 

Türkiye'de Yapılmış Bazı Liderlik Araştırmaları 

Liderlik konusunda yapılmış araştırmaları, Toker 

Dereli 1977 yılında, "Organizasyonlarda Davranış" adlı ki

tabında gelişmesine uygun olarak incelenmiştir (25). 

(23) EDGAR H. SCHEIN (Çev •. AYLİN SAGTUR-ŞAN ÖZ-ALP), Ör
gütsel Psikoloji, Eskişehir İ.T.i.A. Yayını No.l47, 
Ankara, 1976, s.ll2, 

(24) ALIÇr s.29,30, 
(25) DERELİ, s.221-247. 
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Dereli'ye göre, davranış bilimleri açısından ya

pılmış liderlik araştırmaları üç ana gruba ayrılmakta

dır. Bunlar: ı. Kişisel özellik ve niteliklere dayanan 

yaklaşım, 2. davranış verilerine dayanan yaklaşım, 3. 

durumsal-modern yaklaşımdır. 

ı. Kişisel özellik ve niteliklere dayanan yakla

şım, başarılı liderlerin başarılı olmayan liderlere göre 

belirli özellik ve niteliklere daha fazla sahip olduğunu 

kabul eder. Fiedler,Meuwere: kişisel özelliklerin zeka 

faktörünü, Nash: sözle ikna gücü, Dunette: hükmetme, 

kendine güven ve yükselme arzusunun varlığını araştır

mışlardır. 

2. Davranış yaklaşımı adı altında, liderlik otok

ratik, demokratik ve laissez faire sınıfıarına ayrılmış

lardır. Bu yaklaşım altında en önemli araştırmalardan 

biri olan, Lewin, Lippitt ve White yaptıkları araştır

malar yukarıda özetlenmiştir .• 

Bu yaklaşım adı altında R. Tannenbaum ve W.H. 

Schmidt yaptıkları araştırmalarda, modern bir yönetici

nin bir yandan organizasyon içinde gerekli otorite ve 

kontrolü korurken aynı zamanda astlarıyla ilişkilerinde 

nasıl demokratik olabileceğini belirtmişler ve ortaya 

çeşitli liderlik davranışlarını içeren bir doğru atmış

ıardır. Burada otoritenin derecesi ile astıarın karar 

sürecinde sahip oldukları bağımsızlık miktarı arasında 

ilişki kurulmuştur. 
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Yine bu yaklaşıma dahil, Bale'in araştırmasıyla 

vardığı sonuçlar, liderlik davranışının herhangi bir 

grup üyesi tarafından ifa edilebileceği noktası üzerinde 

durmuştur. Bale, liderlik davranışında üç boyutun var

lığını saptamıştır. Bunlar: a. Faaliyet seviyesi, bo 

görevi başarabilme yeteneği, c~ üyeler tarafından sevilme 

derecesidir. Bela'ye göre, hem en iyi fikirleri ortaya 

atan, hem de grup tarafından en fazla sevilen üye en iyi 

lider olabilmektedir. 

Yukarıda özetlenmiş bulunan Ohio Eyalet Universi

tesi Liderlik araştırmaları da Dereli tarafından bu yak

laşıma dahil edilmiştir. 

3. :Modern yaklaşımda, liderlikle ilgili iki ana 

teori vardır. Bunlardan biri D. Katz ve R.L. Kalın tara

fından geliştirilmiş olan 11liderlikte açık sistem", 

diğeri J:i'iedler' in "durumsallık" modelidir. 

Açık sistem yaklaşımı, "girdi, dönüşüm, çıktı, 

"yenilenen girdi" gibi kavramlardan hareket etmektedir. 

Liderlik organizasyonu ilgilendiren bir konuda alışıl

mıŞ ve rutin iktidar kaynaklarını aşan herhangi bir 

etkilema eylemi olarak tanımlamaaktadır. 

Durumsallık yaklaşımı, yukarıda özetlendiği gibi 

1 iki çeşit liderlik davranışı ile ilgili bir ölçü kullan

mıştır. Bunlar: "insanlar arası ilişkiye yönelmiş" ve 

"göreve yönelmiş" lider ölçütleridir. Uygulanan testte, 
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liderden birlikte çalışmış olduğu bütün kişileri düşün

mesi, sonra birlikte çalışmakta en çok güçlük çektiği 

kişiyi tarif etmesi istenir. Bu, o ferdin "en az ter-

cih edilen çalışma arkadaşı olarak belirlenir. Sözkonusu 

tArif, "dostca" ya da "dostca olmayan" gibi yirmi kadar 

birbirine zıt boyut üzerinde yapılır. Yirmi boyutun her bırine 

1 il~ 8 arasında değişen puanlar vermek ve sonra her 

boyutun aldığı puanları toplamak suretiyle elde ediliro 

Böylece, yüksek puana sahip olan lider 11 en az tercih 

edilen çalışma arkadaşı"nı nisbeten olumlu ifadelerle 

tanımlayan kim s ed ir • ' 

Türkiye'de liderlik konusunda ilk araştırma 1971 

yılında ünal Dündar tarafından yapılmıştır(26). Araştır

ma, "Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Geli~;ıtirilmekte Olan 

Liderlik Nitelikleri Üzerinde Bir Ara~tırma" adını taşı-

maktadır. Bu araştırmanın bulgularına göre: 

ı. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasında 

üç ortak liderlik niteliği vardır. Bunlar: a. Çabuk ve 

zamanında karar verebilme, b. dürüst karakter, c. ken-

dine güverunedir. 

(26) ÜNAL DÜNDAR, Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Geliş
tirilmelde Olan Liderlik Ni te likleri üzerinde Bir 
Arastırma, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bas:ıınıevi, 

Ankara, 1971. 
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2. İkinci sınıf öğrencileri kendilerini, birinci 

sınıf ögrencilerine nisbetle~ liderlik hususunda daha 

yetişmiş olarak algılamışlardır. 

Askerlik konusunda, ikinci bir liderlik araştırma

sı 1979 yılında Ahmet Önal tarafından ve "Kara Harp 

Okulunda Liderlik Beklenti ve Uygulamaları" adı altında 

yapılmıştır(27). Araştırmanın bulguları: 

ı. Komutanların, belirlenen komutanlık davranış-

larını, kendilerinin, uygulamada hangi sıklıkta göster-

diklerine ilişkin algıları ile, iyi bir yöneticinin aynı 

davranışları hangi sıklıkta göstermesi gerektitine iliş

kin bek:lentileri arasında anlamlı sayılacak bir fark 

bulunmuştur. 

2. Kara Harp Okulu öğrencilerinin, kendi komutan-

ların~n, belirlenen davranışları hangi sıklıkta göster

dilelerine ilişkin algıları ile, bj_r l:::onutanın aynı dav-

ranışıarı hangi sıklıkta göstermesi gerektiğine ilişkin 

beklentileri arasında anlamlı sayılacak bir fark bulun-

muştur. 

3•:Knra Harp Okulundaki Komutanların belirlenen 

davranışları hangi sıklıkta gösterdiklerine ilişkin kendi 

( 27) AHlVfr~T ÖNAL, Kara Harp Okulunda Li derlik Beklenti ve 
Uygulamaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1979. 
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algıları ile, ö{{rencilcrin aynı dc:.vrsrıı;;:lsrı komutanla

rının hangi sıklıkta gösterdiklerine iliql:in algıları 

arasında anlamlı sayılacak bir fark bulunınu;! tur. 

4. Kara Harp Okulundaki komutanların ve ö{':renci

lerin belirlenen davranJ.J::;ları, bir komutanın hangi sık

lıkta göstermesi gerekti~ine ilişkin beklentileri ara

sında anlamlı bir fark görülmemiçtir. 

5. Kara Harp Okulundaki komutanların, belirlenen 

davranışları bir komutanın hanei sıklıkta göstermesi 

gerekti(';ine ilişkin beklentileri :Lle, ö[;:renc ileri n, kendi 

komutanlarının aynı davranışları hanc;i sıklıl:ta göster

diklerine ilişkin algıları arasında anlamlJ. bir fark 

görülmüştür. 

6. Kara Harp Okulundaki komutanların, belirlenen 

davranışları hangi sıklıkta gösterdiklerine ilişkin al

gıları ile, öğrencilerin, aynı davranıçları, bir komuta

nın hangi sıklıkta göstermesi gerekti!;ine ili~;;kin bek

lentileri arasında anlamlı bir fark bulunmuçtur. 

7. Kara Harp Okulu öğrencilerinin bir komutanın, 

belirlenen komutanlık davranışlarını hangi sıklıkta 

göstermesi c,erekti~tine ilişkin beklentileri ile, bu 

ökrencilerin ö~renim düzeyleri arasında anlamlı sayıla

cak tir ilişki bulunmuştur. 

8. Kara Harp Okulu ö~~rencilerinin, l;:omutanlarının, 

belirlenen liderlik davranışlarını hangi sıklıkta göster-
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diklerine ilişkin algıları ile, bu ö{~rencilcrin ö{~renim 

düzey1e ri arasında anlamlı sayılacak bir iliski bulun-

muştur. 

9. Kara Harp Okulu ö{.tremcilerinin, belirlenen 

liderlik davranışlarını bir komutanın hangi sJ.klıkta 

göstermesi gerekti~tine ilişkin beklentileri ile, bu 

ö{~rencilcrin bölümleri( sosyal, fen) arasında anlamlı 

sayılacru{ bir ilişki bulunmuştur. 

Türkiye'de eğitim alanında yapılmış liderlik 

araştırmaları, yapılı ş tarili lerine göre aşa{~ıda özet

lenmü}tir. 

Eğitim alanında ilk araştırma 1973 yılında Mus

tafa Aydın tarafından yapılmıştır. Araştırmanın konusu 

"İlköf;retmen Okulları Müdürlerinin Görevleri ile İlgili 

Davranışları" dır. Araştırmanın evrenini ilköğretmen 

okulları müdürleri, bakanlık müfettişleri ve ilkö{;~retrnen 

okulları ö{~retmenleri oluşturmuştur ve af:.>at';ıdaki bulgu

lar elde edilmiştir(28). 

ı. Rol Beklentilerine İlişkin Bulr·:ular: Örgüt 

yapısını oluşturma, belirsizlik durumlarında hoş görülü 

oL1.a, davranışlarda sertesti tanıma, hizmet anlayışı, 

eğitim ve yönetirole ilgili görevlerde denek grupları 

(28) ÖNAL, s.l8-2Q. 
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arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Falcat bu 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğu saptanamamış

tır. 

Tarafsızlık, ast ve üstlere uyum içinde bulunma 

boyutlarında denek grupları arasında anlamlı bir fark 

bul unamarnı ştır. 

2. Uyp;ulamaya İliskin Bulgular: Okul müdürlerinin 

gerçekte gösterdikleri liderlik davranışları konusunda, 

öi:ret.menler grubu ile müdürler grubu arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. 

3. Rol Beklentisi Bakımından Grup İçi Görüş Bir

liği: Denek grupları arasında, rol beklentilerini algı-

lama yönünden bir benzerlik bulunmuş, f~cat aynı benzer-

lik gruplar içinde bulunamamıştır. 

4. Uygulamaya İlişkin Davranıclar: Uygulamadaki 

davranışları bakımından, ilköğretmen okulu müdürlerinin 

benzer görüşte oldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler 

grubu içinde bir benzerlik görülmemiştir. 

El~i tim alanında bir başka liderlik araştırması da 

Mustafa üstündağ tarafından 1975 yılında yapılmıştır(29). 

(29) MUSTAFA ÜSTÜNDAG, Ticaret Lisesi Müdürlerinin Okul 
Yönetimindeki Liderlik Davranışları, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Ankara, 1975. 
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Araştırmada denek gruplarını ticaret lisesi müdürleri 

ile öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmacı, ticaret 

lisesi müdürlerinin okul yönetimindeki liderlik davra

nışlarını araçtırmıştır. Elde etti~;i bulgular nşa€:~ıda 

özetlenmiştir. 

ı. Kendi algılamalarına göre, ticaret lisesi 

müdürlerinin okul yönetimindeki gerçek liderlik davra

nışları ile, iyi bir yöneticide bulunmasını bekledikleri 

ideal liderlik davranışları arasında anlamlı sayılacak 

derecede bir fark bulunamamıştır. 

2. Öğretmenierin kendi algılamalarına göre, mü

dürlerin gerçek liderlik davranışları ile, iyi bir yöne

ticide bulunmasını bekledikleri ideal liderlik davranış

ıarı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

3G Kendi algılamalarına göre, müdUrlerin gerçek 

liderlik davranışları ile, öğretmenierin algılamalarına 

göre, müdürlcrin gerçek liderlik davranışları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 

4~ Müdürlerin, iyi bir yöneticide bulunmasını 

bekledikleri ideal liderlik davranır] ları ile, ör;retmen

lerin iyi bir yöneticide bulunmasını bekledikleri ideal 

liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark olduğu 

anlaşılmıştır. 

• 

5. Müdürlerin iyi bir yöneticide bulunmasını bek

ledikleri ideal liderlik davranışları ile, ö{.Çretmenlerin 



kendi algılamalarına göre, müdUrlerin gerçek liderlik 

davranışları arasında anlamlı sayılacak derecede bir 

fark bulunmuştur. 
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6. Kendi algılarına göre, müdürlerin gerçek li

derlik davranışları ile, öğretmenierin iyi bir yöneticide 

bulmmasını bekledikleri ideal liderlik davranışları 

arasında anlamlı sayılabilecek derecede bir fark bulun

mamıştır. 

Eğitim liderliği alanında bir araştırma da 1985 

yılında Mehmet Alıç tarafından yapılmıştır(30). Alıç, 

okul müdürlerinin liderlik davranışları ile ö~tretmenlerin 

morali arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Elde edilen 

bulgular aşağıya çıkarılmıştır. 

Araştırmanın problemi üç boyutludur. Bu boyutlar 

sırasıyla: ı. öğretmenlerin, kendi okul müdürlerinin 

liderlik davranışıarına ilişkin algıları, 2. öğretmen

ıerin kendi moral düzeylerine ilişkin algıları ve 3. öğ

retmenlerin kendi okul müdürlerinin liderlik davranış-

ıarına ilişkin algıları ile kendi moral düzeylerine 

ilişkin algıları arasındaki ilişkilerdir. 

(30) MEHMET ALIÇ, Okul Müdürlerinin Ltderlik Davranışla
rı ile Öğretmenlerin Morali Arasındaki İlişkiler, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1985. 
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Araştırmada bu boyutlara ba1Çtlı olarak dört de

nence ve sekiz alt denence geliştirilmiştir. Bilgi top

lama aracı olarak LBDQ XII ve Purdue örtretmen Moral 

Alliceti uyarlanarak kullanılmıştır. 

İstatistiksel çözümleme sonunda şu bulgular elde 

edilmiştir: 

ı. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin liderlik dav

ranışıarına ilişkin algıları, liderlik bo~~tlarına göre 

farklılık güstermektedir. Öğretmenlerin algılarına göre, 

okul müdürleri en fazla "Yapıyı Kurma" boyutundaki dav

ranışları, en az da "Belirsizlik Hoşgörüsü" bo;ırutundaki 

davranışları göstermektedirler. 

2.a. Okul müdürlerinin liderlik davranışlarını 

algılama yönünden erkek ve kadın öğretmenler arasında 

anlamlı bir fark vardır. Sözkonusu liderlik davranışla

rını erkek öğretmenler, kadın öğretmenlere kıyasla daha 

olumlu algılamaktadırlar. 

b. Okul müdürlerinin liderlik davranışlarını algı

lama yönünden yaş grupları arasında anlamlı fark vardır; 

bu konuda en olumlu algı en genç gruba aittir. 

c. Aynı okuldaki hizmet süresi fazla olan öğret

menler, okul müdürlerinin "Anlayış Gösterme" boyutundaki 

liderlik davranışlarını, öteki kıdem gruplarına kıyasla 

daha olumsuz algılamaktadırlar. 
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d. Öğretmenierin okul müdürünün liderlik davra

nışıarına ilişkin algıları, ö{trenim durumuna göre anlam

lı bir farklılık göstermektedir. Sözkonusu liderlik 

davranışlarını ortaöğrenimli öjtretmenler, yilksek öğrenim

li ö[~retmenlere kıyasla daha olumlu alr;ılamaktadırlar. 

3.a. Moral değişkeni yöniinden; kadın ve erkek 

öf:retmerıler arasında, yaş grupları arasında, kıdem grup

ları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

b. Yüksek öğrenimli öğretmenlerle ortaöğrenimli 

öğretmenlerin kendi moral durumlarına ilişkin algıları 

arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır; ortaöğrenimli 

öğretmenlerin kendi moral durumlarına ilişkin algıları, 

yiiksek öğrenimli öğretmenierin kendi moral durumlarına 

ili~kin algılarına kıyasla daha ;yüksektir. 

4. Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile 

öj~retmenlerin moral düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 



BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu böli~de, araştırmanın yöntemi, evreni, örnek

lemi, araştırmada kullanılan veri toplnma ve istatis

tiksel çözümleme teknikleri hakkında açıklamalarda bulu

nulmuc;ıtur. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, bir survey-betimleme araştırmasıdır. 

Bununla ilkokul müdürlerinin, ilkokul müdür yardımcıları

nın ve ilkokul öltretmenlerinin, ilkokul müdürlerine 

ilişkin liderlik beklenti ve rözlemleri incelenerek 

aradaki fark ve benzerlikler belirtilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın Evreni . 

Ara§tırmanın evrenini, Eskişehir İli, Merkez 

ilçesi, Belediye sınırları dahilinde bulunan resmi ilk

okulların müdürleri, müdUr yardıTiicıları ve ö~~retmenleri 

oluşturmaktadır. Bu okullarda görevli özel sınıf ve ana 

sınıfı ö,~tretmenleri araştırma kapsamının dışında tutul

mu0tur. Araştırmanın evreni ile ilgili bilgi Tablo 3.l'de 

gösterilmiştir. 

34 
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TABLO 3.1 

ARAŞTIRiv.lANIN EVRENİ 

Resmi ilkokul Müdür Md.Yardımcısı Öğretmen 

sayısı sayısı sayısı sayısı 

68 68 88 1520 

Tablo 3.l'de görüldüğü gibi anketin uygulandığı 

tarihte(23 Ey1ül-6 Ekim 1986 tarihleri arası), Eskişehir 

ili Belediye sınırları dahilinde 68 resmi ilkokul vardır. 

Bu okullarda görevli 68 okul müdürü, 88 müdür yardımcısı 

ve 1520 önretmen, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Örneklem 

Örneklemin seçiminde gözönünde tutulan en büyük 

özellik, müdür-müdür yardımcısı, müdür-öğretmen etkile-

şiminin bulunmasıdır. Diğer bir deyişle, müdür yardımcı

ları ve öğretmenierin okul müdürleri ile belli bir süre 

aynı okulda birlikte çalışmaları esas alınmıştır. Böyle

likle birbirlerinin davranışları üzerinde karşılıklı 

etkili olabilme, birbirlerinin davranışlarını gözleye-

bilme fırsatları bulmuş olacaklardır. 

İlkokullarda, zaman i tibariyle çalışına süreleri 

bi rimi, e ği tim yılları şeklinde ele alınmaktadır. Yukarı

da belirtilen etkileşimin de bir eğitim yılında oluşabi-
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leceJtini kabul edebiliriz. Buna göre, örnekleme girecek 

deneıcıerin seçiminde, bulunduğu okulda en az bir e§:i tim 

yılı{bir yıl) çalışmış olmaları öngörülmüştür. 

Yt.:ıkarıda açıklanan özellikleri taşıyan denekler 

örneklemi oluşturmaktadır. Tablo 3.2 1 de denek grupla

rına c;öre örneklemin özellikleri görüLtekte<lir. 

TA:BLO 3· 2 

ÖRNEKLErÜN ÖZJ~LİKLEHİ 

İlkokul Okul Müdürü Md. Yardımcısı öltretmen 

-İl r:ı.erkezi -En az bir yıl-En az bir yıl -En az bir yıl 
belediye sı- aynı okulda aynı okul mü- aynı okulda 
nırları için- görev yapmış dürü ile bir- okul müdürü 
de tulunmah: ve halen ya- likte çalış- ile birlikte 

-Resmi ilkokul pıyor olmak. 

olıı1ak 

mış ve çalı
şıyor olmak. 

çalıçmış ve 
çalışıyor 

olmak. 

-Sabahçı devre 
ö[~retrneni 

olmak. 

, Tablo 3.2 'de görüldüğü gibi, <5rnekleme girebile

cek denekıerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: l. 

dene?ıin çalı~tığı ilkokul, Eskişehir il Merkezi Belediye 

sınırları içinde bulunmalı, 2. resmi ilkokul olmalı, 

3. clenek okul müdürü ise, en az bir yıl aynı okulda 
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görev yapmış ve halen yapıyor olmo.lı, 4. denele müdür 

yardımcısı ya da ö~retmen ise, en ez bir yıl eynı okulda 

okul müdürü ile birlikte çalışmı::;ı ve çalışıyor olmalı, 

5. sabahçı devre ö~retmeni olmalıdır. 

Bu özelliklere göre 68 iU::ol:uldan 4 7 ilkokul ör-

nekleme girebilmekte 21 ilkokul giremernektedir. Örnek-

lerae girerneyen ilkokullardan 3 'ü illcö{~retim okulu, 1 1 i 

sar:ırlar okuludur. 4 ilkokulun müdürlü;':ü anketin uygu-

landı{-::ı tarihlerde boş, 13 ilkokulvn müdürleri görevle-

rinde bir yılını do:tdurmamışlardır. 

Yukarıda verilen bilgilere göre, araştırmanın 

örneklemini 47 ilkokul müdürü, 62 müdür yardımcısı, 432 

ö[;retrrıen olu..:ı turmaktadır. 

Buna gör~araştırmanın evrenini, örneklemini, 

örneklemin denek gruplarına göre yüzde da{~ılırrıını, tüm 

gruba c;öre yüzde dağılımını Tablo 3.3'de görebiliriz. 

TABLO 3.3 

ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖBJ:EKLEMİ 

Örnek- Grubuna göre Tüm gruba göre 
Denek grupları Evren lem % de oranı % de oranı 

İlkokul Müdürü 68 47 69,11 8,69 

Müdür Yardımcısı 88 62 70,45 11,46 

İlkokul ör,retmeni 1520 432 28,42 79,85 

Toplam 1676 541 32,28 1oo,oo 
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Tablo 3.3'de görüldüğü gibi, toplam evren sayısı 

1676, toplam örneklem sayısı 54l'dir. Örneklem evrenin 

yüzde 32,38'ini oluşturmaktadır. Gruplarına ~öre, ilk

okul mUdiirlerinin yüzde 69,11' i, müdi..j.r yardımcılarının 

yüzde 70,45~i, ilkokul öğretmenlerinin yüzde 28,42'si (' 

örneldeme e;irmiştir. Tüm gruba göre, örneklemin yüzde 

8,69'u ilkokul miidürlerinden, yüzde ll,46'sı müdür yar

dımcılarından, yüzde 79,85'i ilkokul ö{tretmenlerinden 

oluşmaktadır. 

Örnekleme giren tüm deneklere arıket verilmiş, 

fakat çeşitli nedenlerle bir kısım arıket geri alınama

mış ya da der;erlendirme dışı bırakılmıştır. Örneklem ve 

değerlendirmeye katılma oranı, derıek gruplarına ve form·

larırıa göre Tablo 3.4'te gösterilmiştir. 

TABLO 3.4 

ÖRNEKLEM VE DEGERLENDİRME OHANJ~ARI 

Değerlendirmeye Değerlendirmeye 
Örnek- girme sayısı girme oranı 

Derıek tı;rupları lem A Formu B Formu A Formu B Formu 

İlkokul Müdürü 47 47 44 100,00 93,61 

Müdür Yardımcısı 62 60 60 96,77 96,77 

İlkokul Ö{tretmeni 437 417 417 95,42 95,42 

To E lam 541 524 521 96 285 96 230 
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Tablo 3. 4 incelendi{l;inde, de{';erlendirmeye girme 

sayısı olcul müdU.rlerinde (A) formu için 47, (B) formu 

için 44'tür. Müdür yardımcılarında, (A) ve (B) formu 

için 60 1 tır. İlkokul öğretmenlerinde ise (A) ve (B) 

formları için 41 7'dir. Diğer bir anlatırola de~terlendir

meye girme oranı okul müdürlerinde (A) formu için yüzde 

100, (B) formu için yüzde 93,6l'dir. Müdür yardımcıla

rında (A) ve (B) formları için yüzde 96,77'dir. Öğret

menlerde (A) ve (B) formları için yüzde 95,42'dir. 

örnekleme giren 47 ilkokul müdüründen (A) for

munun tamamı geri dönmüştür. üç ilkokul müdürü kendi 

kendisini def;erlendirmek istemediğini belirtirek (B) 

formlarını iade etmemişler ya da de(;erlendirme yapmadan 

iade etmişlerdir. 

Müdür yardımcılarından 62'si örnekleme girmiçtir. 

Bunlardan aynı okulda çalışan iki müdür yardımcısı, iş

lerinin çok yoğun olduğunu ileri sürerek, anketi cevap

lamak istememişlerdir. 

Öf,retmenlerden 432'si örnekleme girmiştir. Bunlar

dan 3'ünün uzun süreli raporlu ayrılmasıyla anket iade 

edilmemiştir. Dokuz anketin (A) ve (B) formları eksik, 

3 aru{etin de (A) ve (B) formları hat~lı doldurulma nede

ni~,rle değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
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Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmanın verilerini, uygulanan anket sonucu 

deneklerden elde edilen görüşler oluçturmaktadır. 

Anket, ilkokul müdürlerinin, müdür yardımcıları

nın ve ilkokul öğretmenlerinin İIJCOKUL l'iiÜDt.iHLEHİ:tJE İLİŞKİN 

LİDERLİK BEKLENTİ VE GÖZLEMLERİlTİ derecelerine göre 

yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, aynı liderlik 

alanı ve davranışlarını içeren anket, (A) ve (B) form

ları adı altında iki defa uygulanmıştır. üç denek grubu 

taraf'ından kullanılmak üzere de altı anket geliştiril

miştir. (A) formları ile, denekıerin bir ilkokul müdü

ründen göstermesini bekledikleri liderlik davranışları, 

(B) formları ile, denekıerin kendi okul müdürlerinde 

gözledikleri liderlik davranışları öğrenilmek istenmiş

tir. Formların üzerine, bu özelliğini belirten ve nasıl 

doldurulacağını gösteren özel birer açıklama konmuştur. 

Ankette, 10 liderlik alanı ve her alanda liderlik 

davranışlarını gösteren a, b, c, d, e olmak üzere 5 şık 

vardır. Şıklar soru niteliğindedir. Diğer bir deyişle, 

anket, 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru (yok), (orta), 

(tam) olmak üzere üç derece üzerinden değerlendirilmiştir. 

Ankette, deneklerden alınan görüşlerin isabetlilik ora

nını yükseltebilmek için, üçüncü alanın (e) şıkkı ile 

beşinci alanın (c) şıkkı olumsuz sorular şeklinde düzen

lenmiştir. 
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Anketin Geliştirilmesi 

Bilgi toplama aracı olarak kullanılan anket, ge

liştirilmeden önce, benzer araştırmalarda kullanılan 

yöntemler incelenmiştir. Benzer araştırmalardaki yöntem

ler, örgüt ve yönetim konusundaki teoriler, ilkokullarda 

uygulanan kanun, yönetmelik ve genelgeler dikkate alı

narak, ilkokullara özgü liderlik alanları ve bu alanlara 

uygun lj_derlik davranışları' geliştirilmiştir. 

İlk taslak, Anadolu Üniversitesi yönetim ve dav-

ranış bilimleri uzmanlarına götürülmüştür. Uzmanların 

görüşleri de alınarak, bir ilkokulda bulunması gerekli 

liderlik alanları kararlaştırılmıştır. Kararlaştırılan 

liderlik alanları, ı. karar almadaki davranışlar, 2. eği-

tim ve öğretim çalışmalarının planlanması, 3. sorun 

çözümleyebilme, 4. eğitim ve öğretim çalışmalarının 

koordinasyonu, 5. eğitim ve öğretim çalışmalarının dene

timi, 6. öğrenci işleri, 7. personel işleri, 8. haber

leşme(iletişim), 9. okul ve çevre ilişkileri, 10. okul 

bina, tesis, demirbaş, ders araç ve gereçleri temini ve 

bakımıdır. 

Alanların kararlaştırılmasından sonra, :.bu alanlara 

uygun düşecek liderlik davranışları belirlenmiştir. Her 

bir alan a, b, c, d, e olmak üzere 5 liderlik davranı

sından olusturulmustur. Liderlik davranı~ları soru şek-s , , 

line sokularak 10 alanda toplam 50 soru meydana gelmiştir. 
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Oluşturulan anket taslağı, nraştırmacının çalış

tığı okuldan oluşturulan 10 kişilik bir öi~etmenler 

grubuna deneme için uygulanmıştır. Aynı zamanda kendi

lerine taslak üzerinde istedikleri de~işiklikleri de 

yapabilecekleri açıklanmıştır. Ferdi olarak incelenen 

taslak, grup üyelerinin öğretmenler odasında toplanma

sıyla müşterek incelemeye geçilmiş ve tasla(;a son şekli 

verilmü;;tir. Bu arada (yok), (orta), (tam) olmak üzere 

üçlü de{T,erlendirmenin de uygun olacakı kararlaştırıl

mıştır. 

Anket, ilkokul müdürlerine ilişkin liderlik bek

lenti ve gözlemlerini skalaya göre saptamayı amaçladı

ğından ve iki defa verilmesi gerektii_;inden, önce hangi 

formun verilmesinin uygun olacağı da deneme grubunca 

belirlenmiştir. Gözlemlerin beklentilere yakın veya aynı 

olması arzu edilen bir durum olduj_gundan, burada bir ölçü 

görevi de görecek olan (A) forniunun önce uygulanması 

uygun bulunrnu9tur. 

İlkokul müdürlerine ilişkin beklenti ve gözlemleri 

yansıtmak için geliştirjlmiş bulunan anket EK III'te veril

miştir. 

Anketin Uygulanması 

Anketin, Eskisehir Merkez ilçedeki ilkokullarda 

uygulanabil:11esi için gerelcli izin, Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Valilik kunalıyla Milli 
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Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüc;ünden temin edilmiçtir 

(EK IV ). Uygulamaya geçilmeden önce, anketin konusu ve 

yapılacağı zaman aralığı tüm ilkokullara du~1rulmuşturo 

Bu ilkol;,:ulların bir listesi EK V' te sunulmuştur. 

Anket formları, denek gruplarına göre yeterli 

sayıda ço§taltıldıktan sonra, uygulanmasına geçilmiş ve 

uygulanmayı bizzat araştırmacının kendisi yapmıştır. 

Anketin uygulanacaği okulun ziyaretinde ilk temas okul 

müdürü ile kurulmuş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Bu arada (B) formunun kendisini değerlendirme şeklinde 

olduğu ve bunun, kendi geleceği ile ilgili bir değer

lendirme olmadığı, sonuçların bilimsel amaçlarla kulla

nılacai~ı anlatılmıştır. Bu münasebetle, anket ih uygulan

ması anında ö[~retmenlerle muhatabın do~';rudan doğruya 

araçtırmacının olması gerekliliği açıklanmış ve okul 

müdürü uygulama ortamından uzak tutulmuştur. Dolayısıyla 

da denekıerin anketi objektif ve güvenle cevaplaması 

sa{;lanmıştır. 

ÖGretmenlerin, öğretmenler odasında toplanmasıyla, 

kendilerine toplanma sebebi ve anket hakkında açıklama

lar yapılarak (A) formu verilmiştir. (A) formunun cevap

ıandırılıp toplanmasından sonra (B) formu verilerek 

cevaplandırılmıştır. Anketin daldurulması anında, araş

tırmacının da odada bulunmasıyla karşılaşılan sorunlar 

çözümlenmeğe çalışılmıştır. 
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Ziyaret edilen ilk iki okulda, anketıerin cevap

lanmasından sonra, ö~retmenlerden gelen genel istek, 

formların birer gün kendilerinde bırakılması, üzerinde 

düşünerek cevaplamanın yapılması, al<:si halde kai'aları

nın öl_tretmensiz kalan sınıf'larında oldu{;unu belirtmiş

ler-dir. 

Bundan sonraki uygulama, bu genel isteğe uygun 

biçimde olmuştur. Diğer bir deyişle ilk gün (A) formu 

verilmir.;ı, ikinci gün (A) formu toplanarak (B) formu 

verilmiştir. Üçüncü gün de (B) formu toplanmıştır. Bu 

uygulamada anketler üzerindeki açıklamalar daha geniş 

yapılmıştır. 

Ar aş tırmacının da ilkokul öğ;retmeni olması nede

niyle, ziyaret edilen okullarda ilgi ile karşılanmış ve 

kendisine her türlü yardımın yapılacağı söylenmi~}tir. 

Anketıerin toplanmasından sonra dahi, gelecekte buna 

benzer olabilecek yardırnlara da baz:ır olduklarını belirt

mi~lerdir. Ancak, öğretmenlerin devam etmekte olduğu 

önlisans programı sınavlarının ertesi gününe rastlayarı 

ilkokulların ziyaretinde, öğretmenlcrin anketi cevap

lamakta isteksiz oldukları görülmüştür. Bir başka istek

sizlik de okul yönetimi ile öi_tretmenler arasında şiddetli 

sayılabilecek nitelikte bir çatı~manın varolduğu okulda 

görülrrıüştür. Ayrıca, bir kısım denek, böyle bir anketin 
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üç veya dört sene önce yapıldı§j;ını ( 31), sonuçlarından 

habersiz kaldıklarını belirtmi~?lerdir. Bir ıcısım okul 

müdürü ise birlikte çalıştıkları ö{j;retmenlerin kendileri 

hakkındaki d üçüncelerini ö{j;renmek istemişlerdir. Bunun 

verilemiyeceğinin belirtilmesi üzerine, genel sonuçları 

ö(;rennek iGternişlerdir. Bir kısım deneleler de anket 

formlarından istemişler, bu istekleri formların degerlen-

Girilmesinden sonra yerine getirilmiştir. 

Her ne kadar güven duygusu.verilmeye çalışılmışsa 

da bir kısını öğretmenler, anket formlarını okul dışında 

iade etmişlerdir. Bir kısım ögretmenler de sınıflarında 

iade etmişlerair. 

İade etmelerdeki tereddütler eCi tim yö:·1etiminde 

incelemeye delt,er bir pro blemin varolduğunu do{:;;rulamak-

tadır. Anket formlarına denekler tarafından yazılmış ve 

aşa_:·:ıya çılcı..ı.rılnnş olan notlar da bunu pekiştirmektedir. 

Bir kısım denekler tarafından anket formlarına 

aşartıdaki notlar yazılmıştır. 

Deveye 11 neren eğri 11 diye sormus;lar 11 nerem doğru 

ki11 diye cevap vermişo 

(31) Haziran 1983 yılında, 1\'TEBJ.ft:T .li.LIÇ tarafından, 11~ 
l·.TU.dürlerinin Liderlik Davranısları ile Ö{tretmenlerin 

Morali Arasındaki İliskiler 11 konulu bir anket uygu-

lrı.nrnı~tır. 
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Her okul yöneticisini kendisi seçmeli, siyasi 

kuruluşlara bırakılmamalıdıro 

- Yönetici seçmeleri zaman zaman tekrarlanmc.lı 

ve bir sisteme ba[tlanmalıdır. 

- Anketler tekrarlanmalı, toplama içi postalama 

yoluyla yapılmalı, sezj_nti şüphe si ortadan kal

dırılmalıdır. 

Bir kısım okul müdürü görüşlerini topluca yaz 

aylarında verebileceklerini söylemişler, bunun için de 

onlara birer anket formları bırakılmıf)tır. 

İstatistiksel Çözümleme Teknikleri 

Liderlik anketinin uygulanması ile elde edilen 

veriler, denek gruplarına göre ayrılmı§tır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü denencelerde grup içi 

beklenti ve gözlemlerin, dördüncü, beşinci, sekizinci 

ve dokuzuncu denencelerde gruplar arası beklentilerin, 

altıncı ve yedinci denencelerde gruplar arası gözlemle

rin yüzdeleri arasındaki farkın önemi "t testi" ile test 

edilmiştir. 

Anlamlılık düzeyi olarak .Ol kabul edilmi9tir. 



BÖLÜM IV 

BUijGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, anketin uygulanmasıyla elde edilen 

veriler, üçüncü bölümde sözü edilen teknik ve yöntemler

le analiz edilmiştir. Aniliz sonucunda elde edilen bulgu

lar ile yorumlar, araştırmanın birinci bölümünde yer 

alan deneneelere göre sıralanmıştır. 

Üçüncü bölümde sözü edilen istatistiksel çözüm

leme teknieini uygulayabilmek için, anketin derecelen

dirmesini oluşturan üçlü skala, ikili kombinezonlar 

haline dönüştürülmüştür. Bu nedenle, her liderlik dav

ranışı için üç kombinezon meydana gelmektedir. Kombine

zonlar, başa gelen skalanın ismiyle belirtilmiştir. 

Açık bir şekilde incelemeye değer görülmeyen kombinezon

lar oluşturulmamıştır. 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, bir lider

lik alanı için en az beş, en çok onbeş kombinezon, diğer 

bir deyişle tablo oluşmaktadır. Bu sayı her bir denence 

için yüzelliye kadar ulaşmaktadır. Araştırmamızda denence 

sayısının dokuz olduğu gözönünde bulur..durulursa, oluşa

cak tabloların sayısı büyük rakamlara ulaşmaktadır. 

Tabloların sayısının çokluğu nedeniyle de araştırmaya 
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konamamış, bunun yerine her tablonun "t" değerleri liste

lenerek EK II'de sunulmuştur. Ayrıca "t" değerlerinin he

saplannıasına yarayan, denek grupları ile ilgili çetele 

EK I'de verilmiştir. 

Birinci Denence ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın birinci denencesi "ilkokul müdürle

rinin, bir ilkokul müdüründen göstermesini bekledikleri 

liderlik davranışları ile, kendilerinin gerçekte göster

dikleri liderlik davranışları arasında anlamlı bir fark 

yoktur" biçiminde ifade edilmişti. 

Denencenin sınamaası amacıyla, birinci alanın 

liderlik davranışlarının tam'a göre oluşturulmuş kombi

nezonlarının yüzde değerleri karşılaotırıldığında; yal

nızca e şıkkına (liderlik davranışına) ait yüzdeler 

arasında önemli farklılık bulunmuştur(t: 3,408). 

İleinci alanda, tam'a göre oluşturulmuş kombinezon

ların yüzde deF:erleri karşılaştırıldığında d liderlik 

davranışında farklılık bulunmuştur(t: 3,718). 

üçüncü alanda, tam başa alınmak suretiyle oluştu

rulan kombinezonların yüzde değerleri karşılaştırıldığında 

a (t: 3,041) ve e (t: 2,818) şü.:larında anlamlı sayılacak 

farklılıklar bulunmuştur. Bu alanın e şık1cında orta' ya 

göre oluşturulan kombinezonda da farklılık bulunmuştur 

( t: 3, 205). 

Aynı teknik yöntem, dördüncü alanda tam'a göre 



oluşturulmuç yüzdeler arasındaki farka uygulandıltında 

b (t: 3,913) ve e (t: 2,826) liderlik davranı~üarında 

anlamlı farkıara rastlanmıştır. 
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Beşinci alanda tam'a göre oluşturulan kombinezon

larda a, b, d, e liderlik davranışları yüzde oranlarının 

karşılaştırılmasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur 

(t: 3,266, 2,900, 2,613, 2,846). 

Altıncı alandaki kombinezonların yüzde delterle

rinin karşılaş tırılınasında; sadece c şıklanda anlamlı 

bir fark yoktur(t: 1,860). 

Yedinci alandaki kombinezorıların yüzde değerleri-

nin karşılaştırılmasında ise sadece e şıkkında anlamlı 

bir fark bulunmuştur(t: 3,803). 

Sekizinci liderlik alanında, tam'a göre oluştu

rulmuş kombinezonların yüzde değerleri arasında sadece 

b liderlik davranışında anlamlı bir fark yoktur(t: 2,092). 

Dokuzuncu liderlik alanındaf tam'a göre oluştu

rulmu:::.~ kombinezonların yüzde de~~erleri karşılaş tırıldı

{tında a, c, d liderlik davranışlarının yüzdeleri arasın-

da anlamlı farklılıklar bulunmuştur(t: 2,826, 3,408, 2,619). 

Onuncu liderlik alanında; tam'a göre oluşturulan 

kombinezonların yüzdeleri karşılaştırıldıJÇında tüm lider

lik davranışlarındt:, anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
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Yukarıda görüldüğü gibi toplam elli liderlik dav

ranışının yirmi ikisinde, ilkokul müdürlerinin bir ilk

okuı müdüründen göstermesini bekledikleri liderlik dav

ranışları ile, kendilerinin gerçekte gösterdikleri li

derlik davranışı arasında, .01 düzeyinde anlamlı fark

lılıklar bulunmuştur. Bu bulgular, ço(;unlukla denenceyi 

destekler niteliktedir. Diger bir deyişle, ilkokul 

müdürleri çoğunlukla beklentilerine uygun liderlik dav

ranışları göstermektedir. 

Birinci Denence ile İlgili Yorum 

Araştırmadaki bulgularda; ilkokul müdUrleri en 

çok beşinci(eğitim ve öğretim çalışmalarının denetimi), 

altıncı(öğrenci işleri), sekizinci(haberleşme) ve doku

zuncu(Qkul-çevre ilişkileri) liderlik alanlarında anlamlı 

farklılıklar göstermektedirler. Diğer bir deyişle, ilk

okul müdürleri bu liderlik alanlarında ço{!,unlukla bek

lentilerine uygun davranış gösterdikleri kanaatine sahip 

değillerdir. Farklılık bulunan alanlara dikkat edildi

ğinde, bunlar, daha çok örgütün enformel yönünü ilgilen

diren ve bir ilkokul müdürünün bu alanlarda nasıl dav

ranması gerektiği yönetmelikle kesin sınırları çizilmemiş 

görevlerdir. Birinci bölümde de belirtildiği gibi enfor

mel ilişkile·r, daha ziyade liderlii;;in oana tsal yönünü 

ilgilendiren kısımlarıdır. Yani ilkokul rnüdUrleri, ken

dileri ile yönetimlerinde bulunanlar, çevrenin etkin 
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güçleri ve öğrenci velileri arasında arkada:}lık., saygı

sevgi ve güven tesis etmede beklentilerine uygun davra

nabildikleri ve bir denge oluşturabildikleri inancına 

yeterince sahip değillerdir. 

Araştırmanın diğer liderlik alanlarında; ilkokul 

müdürleri beklentilerine uygun liderlik davranışları 

gösterdikleri kanaatindedirler. Bu alanlar, yukarıdaki 

alanlara nisbetle okulun formal yönünü ve Körev açısın

dan müdürleri daha çok ilgilendiren alanlardır. Buradan 

ilkol;:ul müdürlerinin kuramsal alana daha çok at~ırlık 

verdiklerini ve işe yönelik lider olduklarını ortaya 

koymaktadırlar. 

Sonuç olarak, ilkokul müdürlerinin genel inancı 

(çok az bir farkla da olsa), bir ilkokul müdüründen 

göstermesini bekledikleri liderlDe davranışlarını, ken

dilerinin de gösterdikleri kanısı içindetiirler. 

Yönetici-lider durumunda olan kimselerin böyle 

bir düşünce içinde bulunmaları gayet normaldir ve denen

ceyi destekler niteliktedir. Üstünda~ı: ve Can' ın bulguları 

da aynı yöndedir. 

İkinci Denence ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın ikinci denencesi "ilkokul müdür 

yardımcılarının, bir ilkokul müdüründen göstermesini 
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bekle.'l.ikleri liderlik davranıi}ları ile, kendi olçul 

mUdJirleri nde gözled .ikleri lider lik davran .. ıg ları ara.:.. 

sın:la anlamlı bir fark yoktur" şeklinde düzenlenmişti. 

Denencenin denenınesi amacıyla, tüm alanların 

liderlik davranışlarının tam'a ve orta'ya göre oluştu

rulmnş kombinezonlarının yüzdeleri arasında, anlamlı 

farklar vardır. Diğer bir deyişle; ilkokul müdür yar

dımcıları nın, okul miJ dürlerinden bekledik leri liderlik 

davranışları ile, yine okul müd ür leri nde gözledikleri 

liderlik davranışları arasıni'Lsı .Ol düzeyinde anlamlı 

farklılıklar vardır. Bu bulgular denenceyi destekler 

nitelikte değildir. 

İkinci Denence İle İlgili Yorum 

Araştırmada elde edile n bulgular; ilkokul müdür

leri, nil dür yar dırncıların ın ~e ndileri n:len bekledikleri 

liderlik davranışlarını yerine geti.remedikleri yönünde

dir. Bu, ankette belirt ilmi ş bulunan on alan için de 

geçerlidir. Diğer bir deyişle, ilkokul müdürleri, karar

ları alJ.r ken, eğitim ve öğret im çalışınalarını planlar

ken, sorunları çözümlerlee n, e ği tim ve öğret im çalışına

larını koordine ederken, denetimini yaparken, okul 

binasının bak ımında, demirbaşların temininde müdür yar

dımcılarının beklenti ler in den farklı davrandıkları 

görülme lde dir. 
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Birinci denencenin bule;ularında da görüldüğü 

gibi, ilkokul rri..idürleri eğitim ve öğret :im çalışmaları

nı n de net imi rıde, öğrenci işleri nde, ha b erle:}menin sağ

larunasında, okul ve çevre ilişkilerinde de kendi bek

lentilerine uygun liderlik davranışı gösteremedi.klerini 

kabul etmektedirler. 

Bir ilkokul müdüril nün, beklenen liderlik davra

nışlarını gösteremernesi, okul da veriıns:I.z li{~e, çevrede 

ise ümitsizliğe neden olur. Beklenen ve gözlenen anlamlı 

farklılık müdür ve müdür yardımcısı ya da yardımcıları 

arasında. olursa, bu durum ilkokul larırrnz da sorunun yöne

timin kendi içinde başladığının bir işaretidir. 

Bugün, okul çağına gelmiş çocukları olan kimse

lerin çocuklarını gönderecek okul aramaları, belli bazı 

okul larda öğrenci yığılmaları o lması, gerektiğinde ço

cuklarının eğitimi için gelişmiş kentleri tercih eden 

ailelerin bulunması sorununun bazı nedenlerinin kaynağı 

burada olab~ili r. 

Üçüncü Denence İle İlgili Bulgular 

Araştırmanın üçüncü denencesi "ilkokul öğretmen

lerinin, bir ilkokul müdüründen göstermesini bekledik

leri li derlik davranışları ile, kendi okul müdürlerinde 

gözled.i kle ri liderl:ik dav!anışları arasında anlamlı bir 

fark vardır'' biçiminde ifade edilmişti. 
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Denencenin sıqanması amacı ile, tüm alanların 

liderlik davranışlarında tam, orta ve yok'a göre kombi

nezonlar oluşturulmuştur. Kombinezonların yüzde değer

leri karşıla.:;ı tırıldığında tüm alanların yüzde değerleri 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Diğer bir 

ifade ile, ilkokul öğret menlerinin bir ilkokul müdü

ründen göstermesini bekledikleri liderlik davranışları 

ile, kendi okul müd üı·leri nde gözledikleri liderlik dav

ranışları arasında .Ol düzeyinde anlamlı bir fark var

dır. Bu bulgu denenceyi desdekler niteliktedir. 

Üçüncü Denence ile İlgili Yorum 

Ara'} tırmadaki bulgu, ilkokul öğretmenlerinin 

bir ilkokul müdürih den göstermesini bekledikleri lider

lik davranışları ile, kendi okul müdürlerinde gözle

dikleri liderlik davranışları aras ında anla:nlı farklı

lıklar göstermektedir. Diğer bir deyişle, öğretmenle 

ilkokul müdürlerinin arasındaki gerek formal gerekse 

enformal iliş kileri n saptannıaın..nda, ileti şim kanalları

nın faal:iyetinde, ya-pılacak işlerin belirlenmesinde, 

çalışma yöntemlerinin tayininde, personel içinde ve 

okul-çevre iliş kilerinde, arkadaşlık, saygı-sevgi, 

güven yaratnıada, birlik ve beraberlik içindebulunmanın 

fırsatların:lan her üyenin eşit şekilde yararlanmasında, 

adil oir görev dağılımında, üyeler arası ndaki anlaşmaz

lıkların çözümUnde, karar alırken i.iyelerin görUşlerini 
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serbestce söyleyebilmesinde, zevkle va i~teyerek çalışı

lacak bir ortamın yaratılmasında, eğitimin kalitesinin 

yükseltilmesinde, yönetimda özgür bir havanın esmesinde, 

okul personeli ve çevrenin yardımını sağlayabilecek bir 

tutum içinde bulurımada, boş zamanların verimli bir şekil

de değerlendirilmesinde, ilkokul öğretmenleri, müdürleri

nin beklenen liderlik davranışlarını gösteremedikleri i

nancındadırlar. 

"Toplumsal yaşamda, grup üyelerinin beklentileri 
ile buldukları arasındaki mesafenin belirgin ha
le gelmesi, toplumaal sorunlara önemli bir neden 
teşkil ediyorsa·~ (32) 

ilkokul öğretmenlerinin yöneticilerinden beklediklerini 

bulamamaları belki de bu okullarda meydana gelen sorunla

rın bazılarına bir ölçüde de olsa neden olmaktadır .. 

DördUncU Denence ile İlgili Bulgular 

DördUncU denence "ilkokul müdürleri ile ilkokul mU-

dür yardımcılarının, bir ilkokul müdüründen göstermesini 

bekledikleri liderlik davranışları arasında nalamlı bir 

fark yoktur" şeklinde düzenlenmişti. 

Denencenin sınanması amacıyla, tUm alanların lider

lik dayranış·larının tam 'a göre oluş·turulmaş kombinezonla

rının yüzde değerleri karşılaştırıl· 

(32) tlSTÜNDAG, s.74. 
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dığında; kombinezonların tamamırıda ve .Ol düzt.::yinde 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Diğer bir deyişle 

ilkokul müdürleri ve müdür yar dırncıları b ir ilkokul 

müdüründen göstermesini bekledikleri liderlik davra

nışları konusunda aynı f ikirdedir ler. Bu bulgu da 

denenceyi destekler niteliktedir. 

Dördüncü Denence ile İlgili Yorum 

.Araştırmada, dördüncü denence ile ilgili bulgu

lar ilkokul mi.idürleri ile müdür yardımcılarının görüş 

birliği içinde olduklarını göstermektedir. Bu görüş 

birliği, on liderlik alanı ve elli liderlik davranış

ları için de geçerlidir. Diğer bir deyişle ilkokul 

müdürleri ile müdi.ir yardımcıları kararları alırken, 

eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenlerken, sorunları 

çözümlerken, e ği tim ve öğret im çalışmalarını koordine 

ederken, denetimlerini yaparken, öğrencilerin çalış

malarını ve personelin işlerini düzenlerken, haberle~

meyi sağlarken, çevre ile işbirliği yaparken, okul 

b inasının bakiınında, demi rbaşın temininde bir ilkokul 

müdtirünün göstermesi gereken liderlik davraruşlarında, 

ilkokul müdürleri ile müdür yardımcıları aynı beklen

tilere sahip bulunmaktadırlar. Bu beklenti birliği, 

ilkokulların yönetiminde ikinci ve üçüncü denence ile 

varolduğunu bulduğumuz sorunların çözümünde bir hareket 

noktası olar~( alınabilir. İlkokul müdürlerinin beklenen 
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bulunabilir. 

Beşinci Denence ile İlgili Bulgular 
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Beşinci denence "ilkokul müdürleri ile ilkokul 

öğretmenlerinin, bir ilkokul müdürü nden göstermesini 

bekledikleri liderlik davranışları arasında anlamlı 

bir fark vardır" biçiminde düzenlenmişti. 

Denencenin sınanması amacıyla, türn alanlarda 

tam•a göre oluşturulmuş krnnbinezonların yüzde değerleri 

arasında anlamlı bir fark yoktur. Diğer bir anlatımla, 

ilkokul mü dürleri ile ilkokul öğretmenlerinin, bir 

ilkokul müdürü nden göstermesini bekledikleri liderlik 

davranışları konusunda fikir birliği içindedirler. Bu 

bulgu, de nenceyi destekler nitelikte ı· değildir. 

Beşinci Denence ile İlgili Yorum 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, ilkolll 1 

müdürleri ile ilkokul öğretmenleri, bir ilkokul müdü

ründen göstermesini bekledikleri liderlik davranışları 

konusunda benzer görüşe sahip tirler. Bu görüş benzer

liği tüm liderlik alanları ve tüm liderlik davranışla

rında vardır. Dördüncü dere ncedeki bulgular da gözönüne 

alınınca, bir ilkokul müdüründen göstermesi beklenen 
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liderlik davranışlarında, hem ilkokul müdtir leri, hem 

müd ür yardımcıları, hem de öğretmenler görüş birliği 

içinde .:J.irler. 

İlkokul müdürleri ile yönetimindekiler arasında 

beklenti birliğinin varolması gelecek için bir ümit 

kaynağıdır. Bu fikir birliği, bugün mevcut olan sorun

ların çözümünde yararlı olabileceği gibi, gelecekte 

çıkabilecek sorunların önlenmesinde de bir sigorta 

rolü oynayabilir. 

Altıncı Denence ile İlgili Bulgular 

Araştırmanın altıncı denencesi "il.lcokul müdür

lerinin kendilerinin, gerçekte gösterdikleri liderlik 

davranışları ile, ilkokul müdür yardımcılarının kendi 

okul müdürleri nde gözle d :ik leri li der lik davranış ları 

arasında anlamlı bir fark yoktur" biçiminde ifade 

edilmiş tir. 

Denencenin sınanınası amacıyla, ta~'a göre oluş

turulmuş kombinezonların yüzde değerleri karşılaştı

rıldığında, birinci alanın a, b, c, d lider li k davra

nışlarında(şıklarında) .01 düzeyinde anlamlı farklı

lıklar bulunmuştur. Diğer bir deyişle denencenin birinci 

alanında, ilkokul müdürlerinin kendilerini n gerçekte 

gösterdikleri liderlik davranışları ile, ilol\:ul müdür 

yardı~cılarının kendi okul müdürlerinde gözledikleri 



liderlik davranışları arasında anlamlı farklılıklar 

vardır. 
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İki, altı, sekiz ve dokuzuncu alanlarda oluştu

rulmuş kombinezorıların yüzde değerleri arasında • Ol 

düzeyinde anlamlı farklar bulunamamıştır. Bu alanlar

daki bulgular denenceyi destekler niteliktedir. 

Üç, dört, beş, yedi ve onuncu alanlarda oluştu

rultluş kombinezonların, yüzde değerleri karşılaştırıl

dığında çoğunlukla .oı düzeyinde anlamlı bulu.nrnuştur. 

Bu alanlardaki bulgular de rerıceyi desteklemehıektedir. 

Lider lik alanlarına bütünü yle baktığımızda; bi

rinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve onuncu 

alandaki bulgular anlamlı ve denenceyi destekler nite

likte değildir. İkinci, altıncı, sekiz ve dokuzuncu 

alanlardaki bulgular anlamsız ve denenceyi destekler 

niteliktedir. Liderlik davranışıarına göre ise, yirmi 

sekiz liderlik davranışında bulgular anlamlı, yirmi 

ikisinde ise anlamsızdır. 

Altıncı Denence ile İlgili Yorum 

Araştırmada el de edilen bulgulara göre, ilkokul 

müdürleri nin gerçekte gösterdikleri liderlik davranış

ları ile, ilkokul ınüdü r yardımcılarının bu davranışlar

daki gözlemleri çoğunlukla farklıdır. 
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Alanlarına göre ele aldığımızda; karar almada, 

sorun çözünlemede, eğitim ve öğretim çalışmalarının 

koordinasyonunda, eğitim ve öğretim çalışmalarının de

netiminde, personel işlerinde, okul binası ve tesisle

rin bakıtm. nda, demirbaşı n temininde ilkokul müdürleri-

nin gerçekte gösterdikleri liderlik davranışları ile 
! 

müdür yardımcılarının bu davranışları algılamaları 

arasında. anlamlı farklılıklar vardır. Bugün ilkokulla

rımızda varolan yönet:im sorunlarıcnn kaynağının burada 

yattığını s(lfleyebiliriz. Aynı zamanda sorunu çözümle

yecek kimse ler in ba ngi koru lara eğil me s i gerekliliği 

de "şimdilik" s apt anmıştır demek mümkündür. 

Okul müdürlerinin gerçekte gösterdikleri lider-

lik davranışları ile müdür yardımcılarının bunu algı

lamaları arasındaki fark da sorunun büyüklüğü rı.akkında 

bir fikir ve.r·ebilir. 

Eğitim ve öğretim çalışmalarıcnn planlanmasında, 

öğrenci işlerinde, iletişim et kinlikler:i. nde, okul-çevre 

ili şkilerj nde okul müdürlerinin liderlik davranışları 

ile müdUr yardımcılarının bu davranışları algılamaları 

aras m da yakın bir fikir birliği vardır. Birinci denen

cenin bulgularında görüldüğü gibi, ilkokul müdürleri 

de zaten k e ndi li der lik davram ş lar ını; eğit im öğret im 

çalışmalarının planlamasında yetkin bulmuşlardı. Diğer 

bir deyişle ilkokul müdürleri ile müdür yardımcılarının 

üzerinde gerçek olarak birleştikleri tek liderlik 
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alanı "eğitirri ve öğretj.m çalışmalarının planlanması" 

dı.r. 

Yedinci Dene nce ile İlgili Bulgular 

A.racştı.r·mada, yedinci denence "ilkokul müdürle

rinin kendilerinin gerçekte gösterdikleri liderlik 

davraıuşları ile, ilkokul öğretmenlerinin kendi okul 

müdürlerinde gözledikleri liderlik davranışları ara

sında anlamlı bir fark vardır" biçiminde düzenlenmişti. 

Denencenin sınanması amacıyla tam, orta ve yok'a 

göre oluşturulmuş kombinezonların yüzde değerleri karşı

laştırıldığında; tam'a göre oluşturulmuş kombinezonla

rın tamamında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Dieer 

bir ifadeyle, ilkokul müd ür ler inin gerçekte gösterdik

leri li derlik davranışları ile, ilkokul öğretmenlerinin 

bu davranışları algılamaları arasında, tam'a göre an

lamlı farklılıklar vardır. Bu bulgu denenceyi destek

ler niteliktedir. 

Denencenin sınanması amacıyla orta'ya göre oluş

turulmuş kombinezonların yüzde değerleri karşılaştı

rıldığında; üçüncü, dördüncü ve onuncu alanların kom

binezonlarında çoğunlukla anlamlı farklılı.ldar bulun

muştur. Bu alanlardaki bulgular denenceyi destekler 

niteliktedir. Diğer alanlardaki bulgular anlamlı nite

likte değildir. Denenceyi desteklememektedir. Diğer 
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bir deyişle, sorun çözümlemede, eğitim ve öğreti.m ça

lışmalarımn koordinasyonunda, okul bina ve tesis leri

nin bakınn. nda, demirbaşın temininde ilkokul müdürleri

nin gerçekte gösterdikleri li derlik davranışları ile 

öğret menleri n bu davranış ları algılamaları ara s ında 

orta derecede ve .oı düzeyinde anlamlı farklılıklar 

vardır. 

Yok 'a göre oluşturulmuş koınbinezonların yU zde 

de[~erleri karşılaştırıldığında, alanların tamaınJJıda 

(6b hariç) anlamlı farklılıklar vardır. Bu bulgu da, 

denenceyi destekler niteliktedir. 

Yedinci Denence ile İlgili Yorum 

Araştırmada tan' a göre elde edilen bulgulara 

göre, i lk okul müdürlerini n gerçekte gös te.rdj k leri 

lider lik davrarıı ~.?ları ile, öğret menleri n bunu algıla

maları arasında tüm alanlar için anlamlı farklılıklar 

vardır. Diğer bir deyişle, karar almada, eğitim ve 

öğretim çalışmalarının planlanmasında, sorun çözümle

mede, eğit im öğret im çalış malarını n koordinasyonunda 

ve denetiminde, öğrenci işlerinde, personel işlerinde, 

haberleşmede, okul-çevre ilişkilerinde, okul binası ve 

tesislerinin bakımında, demirbaş temininde ilkokul 

müdürlerinin e;erçekte gösterdikleri liderlik devramş

ları ile öğretmenierin bunu algılamalarında, ta~'a 

göre fikir birliği içinde değildirler. 
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Orta 'ya göre ol~ turıil muş koınbinezonlara göre, 

karar almada, eğitjm ve öğretim çalışmalarının planlan

ması ve denetiminde, öğrenci ve personel işlerinde, 

il et işi m et kin li klerinde, okul ve çevre i lişkiler inde, 

ilkokul mü dür leri nin eerçekte gösterdikleri li der lik 

davranışları ile öğretmenierin bunu algılamaları ara

sında anl~mlı bir fark yoktur. Diğer bir ifade ile 

ilkokul müdürleri ile öğretmenler bu alanlarda orta 

dereceye göre çoğunlukla fikir birliği içindedirler. 

Bugünkü Türkiye koşullarında ve ilkokul müdür

leri nin li der· lik konu sundaki yetişmiş lik düzeyleri de 

gözönüne alındığında, bu fikir birlieini olumlu karşı

lama~ gerekir. Halbuki bundan önceki denencelerde bu

lunan bulgularda, tüm denek gruplarının i lk okul mL: d ür

lerinde n göstermesini bekledikleri lide.rli.k davranış

ları tar.r.'dı ve tam'da da birleşmişlerdi. Diğer bir 

anlatımla öğretmenler, ilkokul müdürlerinin liderlik 

davranışlarını tam olarak beklemişler, ancak orta 

derecede bulabilmişlerdir. 

Yok' a göre oluŞturulmuş kombinezonlara göre, 

ilkokul müdürlerinin gerçekte gösterdikleri liderlik 

davranışları ile öğretmenierin bu davranışları algı

larnaları ara sı nda tüm alanlarda önemli farklılık lı:; r 

vardır. Bu farklılığın olması gayet doğaldır. Diğer 

bir anlat:ı.mla ilkokul müdürleri ile öğretmenler çalış

malarlll da yok skalası üzerinde fikir birliği yapmak 
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istememektedirler. Beklenti ve gözlemlerinin daha 

yüksek bir skala üzerinde (tam' da) olması arzusu için

dedirlEJr. Bu araştırmanın gayesi de, bu arzuya katkıda 

bulunmaktıı·. 

Sekizinci.Denence ile İlgili Bulgular 

Araştırmanlll sekizinci denencesi "ilkokul müdür 

yardımcıları i le ilkokul öğretmenler ini n, bir ilkokul 

müdüründen göstermesini bekledikleri liderlik davranış

ları arasında anlamlı bir fark vardı.r" biçiminde sap

tanmıştı. 

Denence yi sınamak için tam' a göre oluşturulan 

kombinezonların yüzde değerleri karşılaştırıldığında; 

yalnız üçüncü alanın e liderlik davranışında (t: 2,637) 

• Ol düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Sadece bu şık 

denenceyi destekler niteliktedir. Diğer alanlar ve 

şıklarındaki bulgular denenceyi destekler nitelikte 

değildir. Diğer bir deyişle, ilkokul müdür yardımcıları 

ile ilkokul öğretmenleri nin, bir ilkokul müdürü nden 

göstermesini bekledikleri liderlik davranıglarında görüş 

birliği içindedirler. Bu görüş birliği trun'da oluşmak

tadır. 

Sekiz inci Denence ile İlgili Yorum 

Yukarıda elde edilen bulgulara göre, i lkekul 
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müdür yardımcıları ile, ilkokul öğretmenlerinin, bir 

ilkokul miidüründen göstermesini bekledikleri liderlik 

davranışları konusunda; on liderljk alanında da aynı 

derecede beklentilere sahiptirler. Diğer bir anlatımla, 

ilkokul mUd.ü r yardımcıları ve öğretmenleri, bir :ilko

okul müdürün den; karar alma koru. sunda e ği tim ve öğre

tim çalışmalarının planlanmasında, sor~~ çözümlemede, 

eğitim öğretim çalışmalarının koordinasyonunda, dene

timde, öğrenci ve personel işlerinde, iletişim etkin

likleri nde okul-çevre ilişkilerinde, bina ve tesisatın 

bakırnıcda, ders araç ve gereçlerinj n temininde göster

mesini bekledikleri liderlik davranışlarında tam'a göre 

birleşmektedirler. Bu görüş birliği önceki denencelerde 

de saptanmış ve onları destekler niteliktedir. Yine 

orada vurgulandığı gibi bu fikir birlikleri, yönetirnde 

varolduğu bulunan sorunların çözümünde yardımcı ola

bileceği gibi, ilkokul müdürlerinin niteliklerinin 

gelişt j_rilınesinde de hareket noktası olabilecektir. 

Dokuzuncu Denence ile İlgili Bulgular 

Dokuzuncu de ne nce "ilkokul müdür ya.rdımcıları 

ile ilkokul öğretmenlerinin, kendi okul müdürlerinde 

gözleilikleri liderlik davranışları arasında anlamlı 

bir fark vardır" biçiminde düzenlenmişti. 

Denence yi dene me k için tam, orta ve yok' a göre 

oluşturulmuş kombinezonların yüzde değerleri karşılaş-
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tırıldığında; tam' a göre tüm kombinezonlar .Ol düzeyinde 

anlamlıdır. Diğer bir söyleyişle, ilkokul müdür yardım

cıları ile ilkokul öğretmenlerinin okul müdürlerinin 

liderlik davranışlarını tam'a göre farklı gözlemekte

dirler. Bu bulgu denenceyi destekler niteliktedir. 

Orta'ya göre oluşturulan kombinezonlarda, sadece 

üçüncü alanın e şıkkı(t: 5,709) ile, onuncu alanına 

şıkkı(t: 3,121) .Ol düzeyinde anlamlı farklılıklara 

sahiptir. Kırk sekiz kombinezonda anlamlı bir farklı

lık yoktur. Bir başka ifadeyle, ilkokul müdür yardım

cıları iıie öğre tmerıleri, okul müdürlerinin gösterdik leri 

liderlik davranışlarını algılamada orta dereceye göre 

fikir birliği içerisindedirler. Bu bulgu denenceyi des

tekler nitelikte değildir. 

Yok'a göre oluşturulmuş kombinezonlarda, altıncı 

alanın b şikkı(t: 2,276) ile onuncu alanın b ve c şık

larında(t: 2,106, t: 2,038) .01 düzeyinde anl-amlı bir 

fark yoktur. Denencenin kırk yedi kombinezonunda Ol. 

düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Diğer bir deyişle 

ilkokul müdür yardımcıları i le öğretmenleri, müdürle

rinin gerçekte gösterdikleri liderlik davranışlarını 

algılamada yok'ta fikir birliği yapamamaktadırlar. Bu 

bulgu denenceyi destekler niteliktedir. 
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Dokuzuncu Denence ile İlgili Yorum 

Bu denencenin yukarıdaki bulgularına göre, ilko

kul müdür yardımcıları ile ilkokul öğretmenlerinin 

kendi okul müdürlerinde gözledikleri liderlik davranış

ları skalada bulunan derecelere göre farklılık göster

mektedir. 

İlkokul müdür yardımcıları ile ilkokul öğretmen

lerinin, okul müdürlerinde gözledikleri liderlik dav

ranışların~. tam olmasında fikir birliği yapama

maktadırlar. İkinci ve üçüncü denencelerde, her iki 

denek grubunun okul müdürlerinin liderlik davranışları 

konusunda beklentilerinin ve gözlemlerinin farklı olduğu 

görü~nüştü. Dört, beş ve altıncı denencelerde, denek 

gruplarınJn bir okul müdüründen göstermesini bekledik

leri liderlik davranışlarında fikir birliği yaptıkları 

anlaşılmıştı. Bu der~ncede ise her iki denek grubu kendi 

okul müdürlerinin sergilediği lider lik davranışını 

tam' a göre farklı algılamaktadl!' lar. İlkokulların 

yönetimindeki sorunların farklı gözlemlerden kaynak

landığını sö,yleyebiliriz. Kişilerin gözl~mlerinin 

farklı olması gayet doğaldır. Ancak bu farklılık sorun 

yara tınama lıd ır. Böyle bir önlem de ancak eğitimle 

alınabilir. Öğretmenlerde oldugu gibi farklı eğitim 

amaçlı kurumlardan oluşan, bir meslek grubunda gözlem 

birliği veya yakınlığı sağlamak güçtür. 
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Tüm ala nlar m orta' ya göre oluçturulmuş kombi-

nezonla.rda; ilkokul müdür yardımcıları ile ilkokul 

öğretmenlerinin kendi okul müdürlerinin sergiledikleri 

lider lik davranışlarını algılamada görüş birliği içinde 

oldukları görülmektedir. Halbuki aynı denek grupları 

sekizinci denencede, ilkokul müdürlerinin liderlik 

davranışlarının tam olması gerektiği üzerinde birleş-

mişlerdi. Beklenenle gözlenen arasındaki farkın kapa

t:ıJ.ması, insanları ideale ulaştırır ki, bu da gelişen 

bir yaşanı içinde mümkün değildir. 

Yok'a göre oluşturulmuş kombinezorıla.rda; ilko-

kul müdür yar dırncıları ile ilkokul öğretmenleri kendi 

okul müdürlerinin sergiled:i.k: leri liderlik davranış la

rını gözlernede birlik sağlayamamışlardır. Buradan anla

şılacağı gibi her iki yönde de görüş beli rten kimseler 

vardır. :Parklı öğretim kurumlarından, farklı çevreler-

den gelmiş geniş bir toplulukta her türlü görüşün ola

bileceği gibi, bulunduğu makamın gereklerini yerine 

getirmek için, belli bir eğitim görmerni ş bir kişinin 

davranışları üzerinde, farklı görüşle~işilerin olması 
da normaldir. 



BÖIÜM V 

. 
ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul müdürlerinin 

liderlik davranı~larını ilkokul müdürlerinin, ilkokul 

müdür yardımcılarının ve ilkokul ögretrnenlerinin bek-

le nt i ve gözlemlerine göre saptamak ve aradaki farkı 

ortaya çıkarmaktır. Bu farklılıkları denek grupları ve 

denek grupları arası ilişkilerine göre ortaya koyabil-

rnek için dokuz denence geliştirilmiştir. 

Ar.aştırmanın evrenini Eskiş eb. ir Merkez ilkokul

larında çalışan ilkokul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve ilkoh~l öğretmenleri oluşturmuştur. Örnekleme çalış

tıkları okullarda bir yıllarını doldurmuş ilkokul müdür

leri ile, bu müdürlerle bir yıl çalışmış müdür yardım

cıları ve öğretmenler alınmıştır. Ayrıca öğretmeniere 

sabahcı devreden olma koşulu getirilmiştir. 

Bilgi toplama aracı olarak kullanılan anket, 

liderlik teorileri, ilkokullarla ilgili kanun ve yöne t

melikler, benzer araştırmalar incelenerek geliştirilmiş, 

denek gruplarına göre çoğaltılarak uygulanı11ıştır. 
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Toplanan bilgilerin analizi için yüzdeler arası 

farkın "t" testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ola

rak .Ol, serbestlik derecesi olarak da sonsuz(~) alın

mış tır. 

İstatistik çözümleme sonucunda elde edilen 

bulguları şöyle özetleyebiliriz: 

ı. İlkokul rnüdürleri, ilkokul rnt.idür yardımcıları 

ve ilkokul öğretmenleri, bir ilkokul müdüründen göster

mesini bekledikleri liderlik dsvranışlarında fikir 

birliği içindedirler. 

2. İlkokul müdürleri, gösterdikleri liderlik 

davranış larında çoğunlukla bekle nt ileri ne yakın lider

lik davranışları sergilemektedirler. 

3. İlkokul müdürleri, mUdür yardımcıları ve 

ilkokul öğretmenleri, gözlemlerinde(algıl~nalarında) 

farklı görüşlere sahiptirler. 

Yargı 

İlkokul müdürleri, müdür yru~dımcıları ve öğret

menler bir ilkokul müdürünün göstermesi gerektiği li

derlik davranış larının tam olması gerekli li ği üzerinde 

görüş birliği içerisindedirler. Fakat her üç denek 

grubu da farklı gözlemlere sahiptirler. Diğer bir deyiş

le aralarında gözlem birliği yoktur. 
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öneriler 

Elde edilen bulgulara göre, sorunun çözümü için 

aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

ı. İlkokul müdürleri liderlik davranışlarında 

beklentilere yakın bir düzeye getirilebilmesi için 

hizmetiçi eğitime alınmalıdır. 

2. Öğretmen yetiştiren kurumlarda liderlik eği

timine daha fazla önem verilmelidir. Gerektiğinde 

akademik eğitime tabi tutulmalıdır. 

3. İlkokul müdürlerinin seçiminde liderlik özel

liklerine ağırlık verilmelidir. 

4. Bu aşamalardan sonra yetki ve sorumluluğu 

genişletilmelidir. 

5. Okullarda liderlik araştırmaları belirli 

aralıklarla, gerektiğinde ihtiyaç duyulan zamanlarda 

tekrarlanmalıdır. 

6. Liderlik araştırmalarını, yöneticilik göre

vini üstlenmiş tüm kişilere(merkez ve taşra teşkilatına) 

yaymalıdır. 
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EK I 

İLKOKUL lVIÜDÜRLERİNİN, MÜDÜR YAHDIMCILARININ 

VE ÖGRETlVIEI'JLERİN SKALAYA GÖRE A VE B 

FORMLARININ ÇETELESİ 
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İLKOKUL :MÜDÜRIERİ A FORJYIU ÇET:E:LESİ 

N=47 
ı-1 ı-1 r-1 

~ ~ 
S-t 
o:ı 

r-i r-i r-i 

~ ~ID> .!:cl ~8 .!:cl .!:cl U'.tl 

•ri ~e 
•ri •ri •ri •rl r-1 

r-i r-i r-i r-i r-i c! 
S-tı-1 S-t tü S-tı-1 S-to:l S-tr-1 s...o:ı 

a.ıo Q)$..{ w Q)Q Q)$..{ w Q)Q Q)$..{ w 
rdtı:S rdl> ~ ~ m 

rtjQj rdl> ~ ~ m <Oo:l rdl> ~ ~ m 
•rl r-i •rl w o S-t ~~ •rl o:ı o S-t •rl r-i •rl w o ~ 
H ..::X: HA >-ı o E-t HA >-ı o E-t H ..::X: HA >-ı E-t 

ı a 2 45 d ı 46 8 a 2 45 

b ı 46 e 2 45 b 8 39 

c ı 46 c 8 39 
5 a 47 

d 3 44 d 4 43 
b 3 44 

e 4 43 e 4 43 
c 3 2 42 

2 a ı 46 d 47 9 a 2 45 

b 5 42 e 47 b 47 

c ı 46 c 4 43 
6 a 6 4ı 

d 5 42 d 47 
b 7 40 

e 3 44 e 3 44 
c 2 45 

3 a 2 45 d 4 43 ı o a ı 46 

b 4 43 e 2 45 b 47 

c 2 45 c ı 46 
7 a 3 44 

d ı 46 d 4 43 
b 47 

e 9 4 34 e ı 46 
c 5 42 

4 a 2 45 d 3 44 

b 5 42 e 4 43 

c 2 45 
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İLKOKUL MÜDÜRLERİ B PORMU ÇETELESi 

N=44 

ri ri ri 
$; $; $; 
QJ ~ ~ 
ri ri ri 

~ ~ ~" ~tf.lo ..!xl ~~ 
•ri ~ ·q ri ·ri •ri 
ri ri s:! ı- s:: ' 

ri ri s:! 
$;ri S;a:! S; ri S;a:! $;ri S"-ıro 
<ı>.ı:l (1)$; a:ı a>S:::: (1)$; ro (l)s:::! Q)$; ro 
rda:! rd> ~ .p m rdro rd> ~ .p m rıj~ rd> ~ .p @ 
~~ ·ri a:ı o S'-ı ·ri ri •ri a:ı o S'-ı •ri ri •ri cu o S'-ı 

ı-=ıı=ı :>; o E-l ı-=ıc::ı: ı-=ıı::ı :>; o E-l ı-=ıc::ı:: ı-=ıı=ı :>; o E-l 

ı a 5 39 d 5 39 8 a 14 30 

b 6 38 e ll 33 b 16 28 

c 8 36 c 21 23 
5 a 9 35 

d 6 38 d 17 27 
b 13 31 

e 17 27 e 14 30 
c 8 6 30 

2 a 8 36 d 6 38 9 a ll 33 

b 13 31 e 7 37 b 5 39 

c 5 39 c 17 27 
6 a 19 25 

d 20 24 d 6 38 
b 22 22 

e 10 34 e 7 37 
c 7 37 

3 a 12 32 d 14 30 10 a 4 40 

b 9 35 e 13 31 b 3 41 

c 6 38 c 6 38 
7 a ll 33 

d 3 41 d ll 33 
b 4 40 

e 9 16 19 e 8 36 
c 9 35 

4 a 6 38 d 9 35 

b 21 23 e 19 25 

c 5 39 
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MÜDÜR YARDIMCILARI A FORl'JIU ÇETELESİ 

N:60 

r-1 r-1 r-1 
S-ı S-ı S-ı 
a:s a:s (,\) 

ri ri ri 
~ ~rx-, ~ ,!:<:lrı:tı .!:<:: ..!<:ı CJ:'> 
•rf ·rf ri ·rf •rf ,; •ri ·q ,; 
ri f""1l:j r-1 r-1d r-1 ,... d 
S-ır-! s...ım S-ıı-1 S; oj S; r-I s, c:U 
(!)d Q)S; oj (!)d Q)S, oj (!)d Q)S; oj 

<d tU rdl> .!:<:: .p m <d tU rdl> ~ .p s <dea rd 1> ~ .p m ·rf r-1 ·rf oj o s, •rf r-1 . •rf oj o S-ı tU •rf r-1 •rf tU o S-ı 
H~ HA :>-ı o 8 H~ HA :>-ı o 8 H~ ı-=ıı:::ı :>-ı o 8 

ı a 60 d 4 56 8 a ı 59 

b 2 58 e 3 57 b ı 59 

c 60 c 5 55 
5 a ı 59 

d 3 57 d 8 52 
b 5 55 

e 2 58 e 8 52 
c 3 7 50 

2 a ı 59 d 60 9 a 60 

b ı 59 e 3 57 b 2 58 

c ı 59 c 4 56 
6 a 4 56 

d 2 58 d ı 59 
b 7 53 

e 5 55 e 6 54 
c 2 58 

3 a 3 57 d ı 59 ı o a 60 

b 3 57 e 2 58 b 2 58 

c ı 59 c 3 57 
7 a 4 56 

d ı 59 d 6 54 
b 3 57 

e 4 6 50 e 4 56 
c 4 56 

4 a 6 54 d 8 52 

b 7 53 e 4 56 

c 2 58 
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MÜDÜR YARDIMCILARI B FORMU ÇETELESİ 

N:60 

r-1 r-1 r-1 
S-t S-t S-t 
ai a:ı a:ı 
ri ri ri 

~ ~~ ~ ~ rffl ~ ~U}> 
·ri •ri r-1 •ri ~E 

•ri •ri 
ri ri S:: ri ri ri 

S-tr-1 S-tm ~E S-t ai S-tr-1 S-t W 
a:ı <l>S-t a:ı ai Q)Q <l>S-ı 

@ a>S:: QlS-ı 

m rcıw rc!l> ~ ..p s rcıw rcll> ~ ..p ro w rcll> .~ ..p 
ai ·ri ri •ri w o S-t •ri ri ·ri a:ı o S-t 

E-ı 
•ri ri •ri w o S-t 

H~ HA >ı o E-ı H~ HA >ı o H <:ıl HA >ı o E-ı 

ı a 9 17 34 d 12 14 34 8 a lO 26 24 
b 7 19 34 e 8 20 32 b 9 20 31 
c 6 23 31 c 16 16 28 

5 a 9 19 32 
d 13 19 28 d 13 20 27 

b 12 23 25 
e 8 26 26 e 15 17 28 

c 20 13 27 

2 a 7 16 37 d 12 15 33 9 a lO 19 31 

b 5 29 26 e 13 15 32 b 9 19 32 

c 4 13 43 c 13 20 27 
6 a 17 18 25 

d 12 22 26 d 12 12 36 
b 15 24 21 

e 8 25 27 e ll 20 29 
c 9 21 30 

3 a 5 25 30 d ll 18 31 lO a 9 10 41 

b 8 24 28· e lO 22 28 b lO 18 32 

c lO 23 27- c ll 19 30 
7 a 13 18 29 

d 12• 14. 34 d 15 15 30 
b 15 12 33 

e 15 22 23 e 12 17 31 
... c 16 16 28 

4 a 9 .23 28 d 13 20 27 

·b -16 14 30 e 15 17 28 

c lO 21 29 
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İLKOKUL ÖGRETMEULERİ A FORNiU CETELESİ .. 

N=417 

,; ,; ,; 
~ ~ ~ 
'1) ro ro 
ı-1 ı-1 ri 

,!:4 ..!:4CIJ'> ..!:4 ..!:4 rr.~ ..!:4 .!:4Cfi> 
.,; •ri ,; •ri ·ri ,; •ri ·ri ı:! 
ri ri ı:! ri ı-ts:! ı-1 ı-f.._, 

~,; ~m ~,; ~m ~,; ~m 
Q)q Q)~ (lj Q)Q Q)~ '1) Q)Q Q)~ m 
<dal rdl> ..!:4 +=> a <d w rdl> ..!:4 +=> @ rdctl rcll> ..!:4 +=> @ 
•ri ri ·ri ro o ~ m •ri ı-1 •ri w o ~ •ri ri ·ri w o ~ 
H<G ı-=ıı:::ı >-ı o 8 ı-=ı<G ı-=ıı::ı H o E-i H<G ı-=ıı::ı >-ı o E-i 

ı a 28 389 d 18 399 8 a 30 387 

b 37 380 e 24 393 b 34 383 

c 35 382 c 48 369 
5 a 36 381 

d 54 363 d 45 372 
b 37 380 

e 50 367 e 63 354 
c 42 33 342 

2 a 16 401 d 28 389 9 a 33 384 

b 38 379 e 20 397 b 13 404 

c 22 395 c 48 369 
6 a 67 350 

d 40 377 d 17 400 
b 52 365 

e 45 372 e 61 356 
c 51 366 

3 a 43 374 d 43 374 10 a 29 388 

b 34 383 e 57 360 b 18 399 

c 45 372 c 21 396 
7 a 77 340 

d 39 378 d 53 364 
b 25 392 

e 69 71 277 e 36 381 
c 28 389 

4 a 41 376 d 46 271 

b 90 327 e 38 379 

c 20 397 
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İLKOKUL ÖGRETMENIERİ B FORMU ÇET~'L ''C<İ l!J .W0 

N=417 

ri ri ri 
S-ı S-ı S-ı 
a:ı a:ı a:ı 

.ı .ı .ı 

M M (/}ı M ~~ M ~cr..l) 

·ri •rl ri ·ri •ri •rl ri 
.ı .ıs:: .ı .ıS:: .ı .ıcı 

~8 s..ıa:ı S-ı ri s..ım ~8 S-~ a:ı 
<US-ı w <US:: (J)$-ı m <US-ı m 

r-om <d:> M ~ @ <d W rd:> ,!:ı:l ~ m rr.ıa:ı '"d> ,!:ı:l ~ @ 
•rl .ı •rl w o S-ı ~~ ·rı m o ~ ·rl .ı •rl a:ı o S-ı 
ı-=! <ı: ı-=ıı:::ı ~ o E-l ı-=ıı:::ı ~ (-i ı-=ı<ı: ı-=ıı:::ı ~ o E-l 

ı a 213 140 64 d 231 124 62 8 a 228 132 57 

b 238 131 48 e 221 134 62. b 225 136 56 

c 224 137 56 c 233 138 46 
5 a 163 147 107 

d 234 124 59 d 230 127 60 
b 239 149 29 

e 241 140 36 e 256 112 49 
c 252 93 72 

2 a 150 159 108 d 243 119 55 9 a 191 160 66 

b 177 166 74 e 236 116 65 b 196 150 71 

c ·147 284 128 c 226 127 64 
6 $ 214 152 51 

d 206 142 69 d 210 131 76 
b 168 182 67 

e 217 147 53 e 218 144 55 
c 154 157 106 

3 a 233 127 57 d 162 183 72 lO a 134 155 128 

b 224 127 66 e 169 176 72 b 124 153 140 

c 226 146 45 c 130 155 132 
7 a 237 133 47 

d 232 120 65 d 187 147 83 
b 228 126 63 

e 266 79 72 e 163 157 97 
c 262 108 47 

4 a 213 154 50 d 220 139 58 

b 244 128 45 e 245 134 38 

c 204 155 58 



EK ]I 

LiDERLİK ALANLARININ 

KOMBİNEZONLARINA GÖRE 

"t" DEGERLERİ 

79 



80 

ri ri ri 
S-ı S-ı ~, 

cu ·ri cu -H LU ·ri 
r-1 S-ı r-1 S-ı r-1 S-ı 

~ ~u:.~ <l> ~"<l ~U}> <l> ~~ ~ U'.tı a.ı 
·ri ·rl P. )CJJ ·rl ·ri ri )Qlj •ri ·ri rl )lJJ 
r-1 r-ı- a.ı ri r-ld <l> r·1 r-1~ a.ı 

S-ı ri S-; Cl) <D S-ı ri s...ıru <D ~8 s...ı cı.ı <D 
a.ı q a.ı S-ı a.ıd a.ı S-ı a.ıs...ı 
<Dru <Dl> :: <Dru r-Ol> :: rrj CU f(j l> :: 
•ri r-1 •rl cu ~ ~~ •rl cu ~ •ri r-1 ·ri ro ~ 
ı--=1-=t! ı-=ıı=ı :: ı--=ıı=ı :: ı--=I<G H Çı -

DEITBNCE ı DENEHCE 2 

ı a ı,27ı 6 a 3,248 ı a 5,76ı 

b 2,05 b 3,59ı b 5,179 
c 2,563 c ı,860 

d ı,ı58 d 2,789 c 6,ı83 

e 3,408 e 3,249 d 5,824 

2 2,563 7 2,459 d 3,774 a a 

b 2,262 b 2,ıı4 e 6,374 
c ı ,,774 c 1,296 e 5,ı79 
d 3,7ı8 d ı,982 

e 2,226 e 3,803 2 a 5,020 

3 a 3,04ı 8 a 3 ,45ı b 6,627 

b ı,627 b 2,092 b 5,902 
c ı,579 c 3,ı4ı 

d ı,090 d 3,408 c 4,090 

e 2,8ı8 e 3,803 d 6,374 

4 ı,579 9 2,826 d 4 '564 
a a 

b 3,9ı3 b 2,377 e 5,494 

c ı,27ı c 3,408 e 4 ,2ı6 
d ı,774 d 2,6ı9 

e 2,826 e ı ,452 3 a 5,5ı9 

5 a 3,266 ı o a ı,456 b 5,824 

b 2,900 b 2,820 b 4,590 
c 2,484 c 2,048 

2,6ı3 d 2,ıı8 
c 6,482 

d 

e 2,846 e 2,563 c 5,020 



81 

ı-l ı-l ı-l 
S-i S-i ~ cd ·ri cd •ri . ·rl 
ı-J S-i ı-J S-i ı-J S-i ~"4 ~ [,'}> (i) r~ ~Cl}> (i) ~ ~Cl}> (i) 

•ri •rl ı-l )Öl) •ri •rl rl )Qj) ·ri ·rl rl )Ô.Ü 
r-I ı-Jet (i) ı-J ı-Jet (i) ı-J ı-Jq (i) 
>-iri s... co rtj >-iri ~cd ro ~8 s... ro rtj (l)q (!)>-i (i) Q (!)>-i 
rr.joj <O:> :: rda:l rd~ <da:l rr.:!:> : 
~~ •rl a:ı ~ ~~ •rl a:ı ~ •rl ı-J •rl co ~ 

t--=ıq :: t--=lq = ı--=ı-::t. t--=lq : 

d 5,465 d 5,902 c 5, 739 

e 5,049 e 6,077 c 3,651 

e 3,453 e 4,566 d 5,169 

e 4 '941 
4 a 5,102 7 a 5,422 

e 3,102 
a 3,625 a 3,302 

b 4' 546 b 5,059 lO a 4,751 

c 5,928 c 5,577 b 5,481 

c 4,720 c 2,939 c 5, 519 

d 4,638 d 4,811 d 4,780 

e 5,213 d 2,589 e 5,111 

e 5,577 
5 a 5, 757 DENE!\ CE 3 e 3,123 

b 5,809 

b 3,884 8 a 6,918 ı a 22' 592 

c 4,378 a 5,465 a 9,669 

c 3,942 b 5,902 a 16,913 

d 5,902 c 6,124 b 23,000 

e 5,213 c 4,374 b 8,115 

d 5,632 b 18,249 
6 a 5,041 c 22,605 d 3,815 

a 3,302 c 8,729 e 3,815 
b 6,008 c 17,500 
b 3' 545 9 a 6,183 d 21,054 
c 5,780 b 5,481 
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r-1 r-1 r-1 
>-ı >-ı >-ı 
01 ·ri ro •r-I m •ri 

.-1 ~ .-1 ~ .-1 ~ .!-4 ..!4 lffl Q.l ..!4 ..!s:lm> <l> ~ _':,4 W> <l> •ri 
~E! )Q{j •ri 

~8 )QD ·ri ·d 8 )QO 
.-1 (!) .-1 (!) .-1 .-1 • (!) 

~8 ~~ rd ~r-I ~ro rO ~r-I ~ro rO (I)Q (1)>-t mt:: (!)~ ram ra:> = rd ro re:> = •d a) ra:> :: 
~~ ·rı ro ~ ~~ •rl (tl .p 

~~ ·rı ro .p 
HA :: HA = HA :: 

d 5,915 a 17,981 d 23,469 

d 18,034 b 22,018 d 9,765 

e 22,936 b 8,159 d 17,874 

e 7,430 b 17,500 e 23,018 

e 18,410 c 22' 646 e 9,720 

c 8,323 e 17,339 
2 a 20,804 

c 17,607 
a 12,160 5 a 19,256 

d 21,718 
a 13,523 a 9,287 

d 7,140 
b 21,201 a 14·,233 

d 17,927 
b 10,.311 b 24,312 

e 14,389 
b 14,989 •b 9,316 

e 0,043 
c 19,118 b 18,303 

e 13,914 
c lO ,454 c 18,699 

c 13,358 4 a 22,582 c 5,801 

d 21,382 a 9,244 c 15,220 

d 8,551 a 16,913 d 23,179 

d 16' 540 b 19,644 d 8,269 

e 22,096 b 2,994 d 18,517 

e 8,.390 b 18,571 e 23,127 

e 17,126 c 2.3,575 e 8,998 

c 11,480 e 18,142 
3 a 21,966 

c 16,433 
a 7,220 
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n n n 
S-ı S-ı S-ı 
a5 ·n al ·rl ro ·rl 
ı-1 S-i ı-l S-ı ı-l S-i 

.!4 .!4 W> (!) .!4 

~~ 
(!) .!4 .!4 m• (!) 

·rl •rl 8 )QO •rl )QO •rl •rl ,; )Qj) 
ı-l ı-l· (!) ı-l (!) ı-l r~ q (!) 
S-in S-ım rd S-in >;a5 rd S-in S-ia1 'd 
(j) q <l>S-i (!)d <l>S-ı <l>d (!) >; 
<Oa5 <O:> = rd al <O:> :: 'da5 <O:> :: 
•rl ı-l ·ı-ı as .p 

~~ ·rl as .p 
~~ ·ı-ı as .p 

ı-:J<tl ı-:ıı::::ı :: ı-:ıı::::ı = ı-:ıı::::ı = 

6 a 20,722 c 19' 544 9 a 22,092 

a 6,688 d 21,685 a 10,427 

a 16,966 d 7,751 a 15 '739 

b 20,651 d 17,286 b 23,288 

b 10,019 e 23,615 b 11,963 

b 14,504 e 8,216 b 16,006 

c 18,098 e 18,625 c 21,138 

c 8,428 c 6,718 
8 a 22,901 

c 13,743 c 17,607 
a 8,927 

d 20,965 d 22,666 
a 17,713 

d 10,906 d 10,332 
b 22,677 

d 14,179 d 16,753 
b 8,767 

e 19,958 e 20,847 
b 17,553 

e 9,183 e 6,675 
c 22,369 

e 14,558 e 17,179 
c 7,486 

7 a 20' 344 c 17,981 10 a 18,536 

a 4,467 d 22,374 a 10,521 

a 18,195 d 7,017 a 12,635 

b 22,879 d 17,820 b 18 '757 

b 9,082 e 21,134 b 11,578 

b 17,713 e 4,166 b 12,068 

c 23,709 e 19,219 c 18,967 

c 7,498 
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~ 
ri ri 
S; S; 

ro •ri ro •ri ro ·ri 
ri S; ri S; ri S; 

,'!cl ,'!cl 'J"fl Q) 
~ ~{(i> Q) rY. ,'!cl {(i> Q) 

•ri ·ri E )Q.[) ri )b.() •ri ·ri a )Q.[) 

ı-l ~ro 
Q) ri ı-lS:: Q) ı-l ri, Q) 

S; ri <d S; ri S; ro <d ~8 S;a:! <d 
Q)Q Q)S; Q)Q Q)S; QlS; 

<O ro rd :> = <O ro <O> = <d a:ı <O> = 
~~ •ri a:ı .p ·ri~ ~çg .p •rl ri ·rl ro .p 

ı-=ır::ı = ı-1 = ı-=ıc:ı: ı-=ır::ı = 

c ll' 371 c 0,805 d 1,174 

c 12,409 d 0,174 e 0,359 

d 19,511 e 1,373 

7,623 
8 a 0,805 

d 
4 a 1,121 b 2,840 

d 15,525 
b 0,167 c 1,365 

e 19,882 
c o ,249 d 0,784 

e 9,934 
d 1,104 e 0,784 

e 14,233 
e 0,181 

9 a 1,613 
DENENCE 4 5 0,889 b 1,263 a 

ı a 1,613 b 0,380 c 0,359 

b 0,373 c 0,891 d 0,889 

c 1,135 d tam e 0,669 

d 0,308 e ı, 554 
lO a 1,135 

e 1,019 6 1,075 b 1,263 a 

2 a 0,174 b 0,491 c 0,777 

b 2,001 c 0,249 d 0,262 

c 0,174 d 1,664 e 1,104 

d 1,516 e 0,249 
DEliliNCE 5 

e 0,380 
7 • 058 a 

ı a 0,649 

3 a 0,181 b 1,554 
b 1,598 

b o, 728 c 0,734 
c 1,522 
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rl rl rl 

~ s...ı s...ı 
•ri m ·ri m •ri 

ri s...ı ri s...ı ri s...ı 
~ ~ {')? Q) ~ ~Cf.lo Q) ~ ~Cf.lo Q) 
•ri 

~e 
)QO ·ri ·rl rl )~ •ri ;::g )QO 

ri Q) ri ri§ OJ ri Q) 
f...ırl s...ıcu <d f...ırl 'd f...ırl s...ıcu 'd 
OJ ı:: a.ıs...ı OJ S:: ~s...ı a.ı ı:: <l>f...ı 'da:l 'd:> :: rclm 'd:> ıum ıu:> :: •ri ri ~g ~ •ri ri ·rı m -ı-:ı •rl ri ·rı m ~ 
ı-l <tl :: ı-l <ı! ı-lı::ı :: ı-l <ı! ı-ıı=ı :: 

d 1,300 e 1,534 lO a 1,275 
e 0,705 b ı ,452 

6 a 0,589 
c 0,889 2 a 0,591 b 0,472 
d 0,831 

b 0,341 c 1,642 
e 1,560 

c 0,942 d 0,387 

d 0,229 e 1,836 
DEliliNCE 6 

e 0,940 
7 a 2,078 

ı 3,521 a 
3 a 1,330 b 1,725 

b 3,241 
b • 084 c 0,992 

3,173 c 
c 1,407 d 0,982 

d 4,153 
d 1,672 e 0,136 

d 2,125 
e 0,817 

1,817 8 a o, 753 e 

4 a 1,249 b 2,008 e 0,480 

b 1,762 c 1,099 2 2,219 a 
c 0,165 d 0,482 

b 2,745 
d 0,717 e 1,219 

b 1,929 
e 0,423 

2,093 9 a 0,900 c 

5 a 2,097 b 1,227 d 1,130 

b 0,576 c 0,618 d 0,902 

c 1,264 d 1,410 e 3,301 

d 1,832 e 1,554 e 2,019 
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ri ri ri 
S-ı S-ı S-ı a:l •ri ccı •ri a:l •ri 
ri S-ı ri S-ı ol S-ı ..!:<: C')'J <ll ..!:<: ..!:<: U'.t> <ll ,ı,.1 -~ (foo <ll ..!:<: ·rl rl ~QJJ •ri ·rl rl )QO •ri ·d rl )Qj) 

·rl ri r.: (l) ri ri c! Q) ol ri>:! Q) 

~8 S-ı ca 'ti S-ırl S-ıccı rd S-ırl S-ıa:l rd 
Q) ~ Q) Q <ll $-ı Q) Q Cl> $-ı rd aJ 'til> = 'tiaJ rdl> = rı::Ja:l rdl> = 

~~ •rl ccı +> ~~ ~~ +> •rl ~ •rl a:l +> H çı :: :: ı-1 HÇI :: 

3 a 2,333 d 1,689 10 a 2,740 

b 3,389 e 2,419 b 4,389 

b 2,115 c 3,851 
7 a 2,738 

c 4,304 d 2 '577 
b 3,955 

d 4,102 e 3,173 
c 3,389 

e 0,184 
d 3,547 DENENCE 7 e 2,040 
e 1,023 

4 a 4,153 ı a 11,099 
8 a 2,841 3,017 b 0,229 a 

a 1,192 6,463 c 4,268 a 
b 1,217 

b 12,122 d 3,521 
c 1,414 

b 2,454 e 2,254 
c 0,444 b 7,205 

5 a 2,752 d 2,492 10,795 c 
b 2,909 d 0,816 1,993 c 
c 2,346 e 1,359 c 6,780 
d 3,395 

d 11,177 9 a 2,416 
e 3,279 

d 2,257 b 3,821 

6 a 1,527 c 1,650 d 7,081 

a 1,387 c 0,558 e 9,684 

b 1,534 d 2,931 e 0,674 

b 1,014 e 3,741 e 7,299 

c 3,587 
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..-ı ..-ı ..-ı 
S-t S-t S-t 
c.ı:ı ·..-! a:ı ·..-! m ·ri 
ri S-t ri S-t ri S-t .!xl .!xl~ Q) .!x: .!xl U)> Q) ..!xl ,..!:c! U)> (!) 

·ri •ri 'M ·ri ;.r:ıa )QO •ri ·ri ..-ı )QO 
ri riQ Q) ri Q) r~ riq Q) 
S-t..-1 S-tm rd S-t..-1 S-tm rd S-t..-1 S-t Cd rd Q) c: <l.lS-t Q)Q <l.lS-t (I)Q <l.lS-t rc:jm '""(jf> = rc:jm '""(jf> = rc:jc;ıj rdf> = •ri ri •ri m +=> ~~ •ri m +=> ~~ ·ri m +=> H~ ı-:ıı=ı = ı-:ıı=ı = ı-:ıı=ı :: 

2 a 7,611 c 2,868 5 a 7,363 
a 2,618 c 6,839 a 1,972 

a 4,843 d 11,633 a 5,158 
b 7,928 d 3,132 b 11,906 

b 1,328 d 7,019 b 0,817 

b 5,506 e 4,107 b 7,236 

c 7,604 e 2,716 c 7,738 

c 3,071 e 5,577 c 1,331 

c 4,772 c 5,375 
4 a 11,938 

d 5,973 d 11,503 
a 3,087 

d 1,506 d 2,114 
a 6,463 

d 6,268 d 7,363 
b 7,379 

e 10,407 e 10,411 
b 2,297 

e 1,667 e 1,698 
b 7,395 

e 6,577 e 7,142 
c 11,566 

3 a 9,297 c 3,420 6 a 7,580 

a 0,437 c 6,213 a 0,879 

a 7,050 d 11,251 a 6,491 

b 9,718 d 2,581 b 5,423 

b 1,383 d 6,989 b 0,807 

b 6,780 e 9,378 b 0,402 

c 12,408 e o' 969 c 8,001 

e 6,692 c 2,864 
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M M M 
~ ~ ~ 
w •ri w •ri oj •ri 
ri ~ ri ~ ri ~ 

~ ~W> Q) ~ ~W> Q) ~ ~ li'}ı Q) 
·ri ·rl ri )QO •rl ·ri ri >OD •rl ·rl ri )Qi) 
ri ri S::: Q) ri ri S::: (1) ri r~ S::: Q) 

~M ~m r[j ~M ~oj r[j f..ıri >;cd <ıj 

Q) c: Q)~ Q)Q Q)~ <t>C: Q)~ 
<ıjoj rc:ı> = <ıjoj <O ı> = <ıjoj '0 > = 
~~ •rl oj -ı..:ı ~~ •ri w +" •rl ri •rl w +" 

HA :: HA = H~ HA = 

6 c 4,936 8 a 8,789 c 1,113 

d 7,738 a .022 c 6,839 

d 1,538 a 6,899 d 9,963 

d 5,133 b 8,205 d 2,454 

e 8,055 b 0,503 d 6,379 

e :ı,624 b 6,809 e 11,191 

e 5,305 c 7,293 e 2' 503 

c 1,942 e 6,605 
7 a 10,616 

c 7,050 
a 0,938 10 a 7,893 

d 7,573 
a 7,173 a 3, 726 

d 1,113 
b 11,480 a 4,464 

d 6,959 
b 2,961 b 7,700 

e 9,447 
b 6,899 b 3,982 

e 0,702 
c 11,263 b 4,230 

e 7,793 
c 0,789 c 7,153 

c 8,002 9 a 9,090 c 3,114 

d 10,318 a 1,746 c 4,370 

d 1,740 a 5,866 d 8,009 

d 6,663 b 10,583 d 1,362 

e 8,761 b 3,286 d 5,761 

e 1,480 b 5,998 e 8,153 

e 7,427 c 7,293 e 2,562 

e 5,158 
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ı-i ı-i ı-i S-i S-i S-i m •ı-i m ·ı-i co •ı-i ,...; S-i ,...; S-i ,...; S-i ~ ~(fjı Q) ~ ~~ Q) ~ ~m> Q) ·ı-i ·n ı-i )QlJ •ı-i )tıQ •ri ·ı-i ı-i )W) ,...; ,...;s::::ı Q) ,...; ı-fQ Q) ,...; ı-fQ Q) S-i ı-i l:..iu:l rc:ı S-i ı-i S-i co rc:ı S..i ı-i S-im rc:ı Q) Q Q)S-.i Q)Q Q)S-.i Q)Q Q)S-.i 
rc:ım rc:l:> = rc:ıcu rc:ll> = rc:ıcu rc:ı:> ·ı-i r-f ·ri m -ı-:> ~~ •ı-i cu -ı-:> •ı-i r-f •rl cu -ı-:> H~ H Çı = H Çı = H~ H Çı = 

DENENCE 8 5 a 0,137 b 1,125 
b 0,246 c 0,915 ı a 1,464 
c 2,068 d 0,964 b 2,331 
d .068 e 2,107 c 1,774 
e 1,912 

d 2,011 lO a 0,355 
e 0,847 6 a 0,176 b .011 

b 2,064 c 0,596 2 a 1,968 
c 2,163 d o, 513 b 1,220 
d 2,273 e 7,540 c 1,599 
e 2,275 

d 0,581 
DEliliNCE 9 

e 1,303 7 a 0,305 

b .013 ı a 7' 540 
3 a 0,853 

0,807 c 0,526 a 
b 2,238 

5,238 d 0,625 a 
c 2,008 

b 8,667 e 1,624 
d 2,637 

b .039 
e .040 8 a 1,801 

b 6,579 
b 0,732 

7,171 4 a 1,784 c 
c 0,585 

0,840 b 0,505 c 
d 0,361 

6,336 c O'f811 c 
e 2,258 

d 6,098 d 0,236 

e 1,886 9 a .089 d 0,305 
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ri ri ri 
S-ı S-ı S-ı ro ·ri ro •ri aj ·ri 
ri S-ı ri S-ı ri S-ı 

..!:4 ~W> (l) ..!:4 ..!:4 U'.t> (l) ..!:4 ,.!:4CI}ı (l) 
•ri •r-1 rl )QO ·ri •rl ri )QlJ ·ri ·rl ri )QO 
ri r-10 (l) ri ı-lı::l (l) ri ı-11.:1 (l) 

S-ırf s..ıcu rtj ~a s..ıro rtj S-ırf s..ım rtj 
<Dı::l <ı> S-ı <ı> S-ı <ı>ı::l (!)$..ı 

ıoro rr.:ı> :: rr.:ıro ıo:> = ıoro rr.:ı:> :: 

~~ ·rı m +> ~~ •rl ccı -ı-:> ·rl ı-1 ·r-1 ccı -ı-:> 

ı-:ıı=ı :: ı-l çı :: ı-l<! ı-l çı :: 

d 4,992 b 5,614 d 1,022 

e 7,473 b 1,489 d 5,127 

e 1,483 b 5,851 e 7,003 

e 6,446 c 6,920 e 0,185 

c 0,502 e 5,749 
2 a 5,631 

c 5,436 
a 1,722 5 a 4,410 

d 7,336 
a 3,745 a o, 545 

d 0,877 
b 4,552 a 3,633 

d 5,163 
b 1,255 b 7,934 

e 3,820 
b 5,085 b 0,392 

e 3,141 
c 6,187 b 5,412 

e 5,709 
c 1,915 c 4,952 

c A,45ü 4 a 6,790 c 0,110 

d 4,857 a 0,210 c 3,964 

d 0,398 a 5,238 d 7,806 

d 4,274 b 7,800 d 0,569 

e 6,259 b 1,166 d 5,557 

e 0,967 b 4,631 e 6,791 

e 5,615 c 6,456 e 0,457 

c 0,325 e 5,064 
3 a 6,813 

c 4,696 
a 1,742 6 a 4,825 

d 7,550 
a 6,886 a 0,975 
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n n n 
$-i $-i $-i 
a:ı ·ri a:ı •ri a:ı ·ri 
ı-1 $-i ı-1 $-i ı-1 $-i 

~ ~ r,'jı (i) ~ ~C/i> (i) ~ ~C/i> (i) 
·ri ·rl ri )f:ıl.J •ri •rl n )bl) ·ri ·rl n )bl) 
ı-1 ı-tC: (i) ı-1 ı-tı::: (i) ı-1 ı-IQ (i) 
$-in $-ia:l <d $-in $-i cU <d ~n S-ıc.U <d 
(!)d <1>$-i <l>d <1>$-i <l>d (!)~ 

<d lU 'dl> = <O ro <Ol> = '"{j(Ô <Ol> = •ri ı-1 •rl al +" ~~ •rl (Ô ..p ·rl ı-1 ·rl (Ô ..p 
t-=1<4 ı-=ıı::ı = ı-=ıı::ı = H~ ı-=ıı::ı = 

a 3,331 d 5,884 9 a 6,448 

b 3,536 d o a 1,002 

b 0,532 d 4,504 a 4,273 

b 2,276 e 7,877 b 6,390 

c 3,943 e 0,591 b o ,651 

c o, 943 e 4,909 b 4,681 

c 3,348 c 5,465 
8 a 5,079 

d 6,054 c 0,451 
a 1,797 

d 2,036 c 4,711 
a 5,505 

d 3,090 d 7,137 
b 7,171 

e 5,231 d 1,804 
b 0,111 

e 0,814 d 4,408 
b 5,643 

e 3,569 e 6,682 
c 5,621 

e 0,182 
7 a 7,334 c 1,561 

e 4,920 
a 0,294 c 5,439 

a 5,099 d 4,276 lO a 5,699 

b 7,205 d 2,506 a 3,121 

b 1,631 d 5,575 a 2,708 

b 4,299 e 8,301 b 2,980 

c 7,042 e 0,855 b 1,010 

c 0,126 e 5,561 b 2,106 

c 5,311 
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ri 
ı:.ı 
ı.ıJ •ı-1 
ı-l ı:.ı 

~ ~C/i> cıı 
•ri •rl ri )QIJ 
ı-l ı-1 Q cıı 
S-iri ı:.ıro rr.l 
cııQ cııı:.ı 

rr.lcO rr.ll> :: 
•rl ı-l •ı-1 ı.ıJ .p 
ı-:ı..-:ı: ı-=ıı=ı :: 

c 2,805 

c 0,828 

c 2,038 

d 5,126 

d 1,567 

d 2,908 

e 4,642 

e 1,401 

e 2,868 
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İll<OKUL MÜDÜRLERİNCE DOLDURULACAK 

A - FORMU 
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GENEL AÇIKLAMA 

Sayın Meslektaşım 

Sizin de bildiğiniz gibi ilkokulların yönetiminde 

görev alabilrnek için öğretmenlDe formasyonunun bulunması 

yeterli görülmektedir. Ayrıca, yöneticilik ve liderlikle 

ilgili bir bilginin alınıp alınmadığı sözkonusu değildir. 

Mevzuat bu konuda bir takım hizmetiçi kurslar düzenleme

yi öngörmekte ise de yeterince açılmamakta açılanlar da 

amacına ulaşamamaktadır. İlkokullarda yöneticilik yapa-

"·.ı bilme kişinin yeteneğine, görgü ve tecrübesine, kısaca 

geleneksel usullere terk edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple araştırmanın amacı, ilkokul müdürleri

ne ilişkin liderlik davranışlarını beklenen ve gözlenen 

şeklınde ortaya koyarak, ilkokul yöneticilDelerinde 

görev almış ve alacak olan yöneticilerin iyi bir yöne

tici-lider olabilmesi için, hizmet öncesi ve hizmetiçi 

yetiştirme programlarının oluşmasına ve içerir;inin ha

zırlanmasına katkıda bulunmaktır~ 

Düzenlenmiş bulunan anket iki bölümden oluşmakta, 

her bölümün başında özel bir açıklama bulunmaktadır. 

Her bir bölümde on liderlik alanı ve her alanda, li~er

lik davranışlarını belirleyecek beş şık vardır. LİDERLİK 

DAVRANIŞLAR!, bir ilkokul müdürünün bilgi ve hünere 

dayanan yönetimsel etkinliğidir. 
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Ankete vereceğ'iniz cevaplar tamamen bilimsel 

amaçlarla ve gruplar halinde degerlendirilecektir. Ki

şilerle ilgili bir değerlendirme sözkonusu debtildir. Bu 

nedenle anketi dolduranın ismini yazmasına ya da hüviye

tini belirtici bir işaret koymasına gerek yoktur. 

Yardımınız için teşekkür eder, saygılarımı 

sunarım. 

Rasim SAKALAR 



ÖZEL AÇIKLAiviA 

Bu bölümde, bir ilkokul müdürü olarak gösterme

niz gereken liderlik davranışlarınız konusunda değer

lendirmeler yapmanız istenmektedir. 
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Anket, on liderlik alanı ve her alan a, b, c, d, 

e olmak üzere 5 liderlik davranışlarından oluşmaktadır. 

Oklimanızı, liderlik alanının sonuna liderlik davranış

ıarını eklemek suretiyle yapınız. Değerlendirınenizi de 

(yok), (orta), (tam) derecelerinden birinin altına (X) 

işareti koyurak yapınız. 
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İLKOKUL 1\'IÜDÜRLERİNE İLİŞKİN LİDETILİK ANKETİ 

ı. Karar almadaki davranışlarında: 

a. Okulun amaçları ile öğretmen, öğrenci 

ve diğer personelin amaçlarını bağ-

daştırabilme, 

b. Davranışlarında tarafsız olabilme, 

c. Gerekti~inde tek başına ve isabetli 

kararlar verebilme, 

d. Karar verirken, kararlarla ilgili 

olan kişilerin görüşlerini alma, 

e. Kararlarda çelişkili göreşleri 

bağdaştırabilme, 

2. Eğitim ve öğretim çalışmalarının 

planlanmasında: 

a. Eğitim ve öğretim çalışmalarını, 

Milli Eğitim ve İlköğretimin amaç

ıarını gerçekleştirecek şekilde 

planlayabilme, 

b. Uygulama imkanı olan planlar 

yapabilme, 

c. Okul binası eklerini eğitim ve 

öğretime en uygun şekilde düzen

leyebilme, 

Yok Orta Tam 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( } 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 



d. Veli ve kaynak kişilerle işbirliği 

yaparak birkaç yıl içinde ele alı

nacak işleri planıayabilme ve 

programıaya bilme, 

e .• Okulda, gezi, gözlem, inceleme ve 

araştırınayı teşvik edebilme ve bun-
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Yok Orta Tam 

( ) ( ) ( ) 

ları planlanmasına yardımcı olabilme, ( ) ( ) ( ) 

3. Sorun çözümleyebilmede: 

a. Belli bir sorunun çözümünde uygun 

kişi ya da gruplara görev verebilme, ( ) ( ) ( ) 

b. Görev verilen kişi ya da gruplara, 

görevlerine uygun yetki ve sorumluluk 

verebilme, 

c. Görev verilen kişi ya da grupların 

gayelerine ulaşmasına yardımcı 

olabilme, 

d. Kendisinin de görev verilen kişi 

ya da grupların yanında oldu{~vnu 

hissettire bilme, 

e. Sorumluluğu paylaşmak yerine, 

sorunları bizzat kendisinin çözmeye 

çalışması, 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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4. Eğitim ve öğretim çalışmalarının 

koordinasyonunda: 

Yok Orta Tam 

a. Çeşitli faaliyetler arasında 

koordinasyon oluş turabilme, 

b. Okul dışı eğitim faaliyetlerini 

düzenleyebilme, 

c. Yapılan işlerin ya da verilen 

görevlerin gerekliliğini ve nede

nini sade ve anlaşılır bir dille 

açıklayabilme, 

d. Yönetirnde özgür bir havanın esrnesine, 

öğretmen, öğrenci ve diğer personel 

arasında saygı ve sevgiye dnyanan 

samimi ilişkilerin gelişmesine 

yardırncı olabilme, 

e. Olculda, öğretmen, öğrenci ve di~~er 

personelin yardımını sağlayabilecek 

bir tutum içinde bulunabilme, 

5. Eğitim ve öğretim çalışmalarının 

denetiminde: 

a. Verilen görevlerin yapılıp yapılma-

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

dığını takip edebilme, ( ) ( ) ( ) 

b. Öğretmen, öğrenci ve diğer personelin 

başarısızlık nedenlerini görebilme ve 

bunları giderici tedbirler alabilme ( ) ( ) ( ) 
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Yok Orta Tam 
c. Denetim faaliyetlerinde eleştinneden 

çok cezalandırma yöntemini benimseme, ( ) ( ) ( ) 

d. Denetim faaliyetlerini rehberlik 

anlayışı ile yürütebilme, 

e. Denetim faaliyetleri sırasında. 

denetlenene güven verebilme, 

6. Öğrenci işlerinde: 

a. Öf,rencilerin boş zamanlarını verimli 

bir şekilde değerlendirmeleri için 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

gerekli tedbirleri alabilme, ( ) ( ) ( ) 

b. Kurulmuş olan ödül sisteminden öğ

rencilerin gelişmelerine katkıda bulu-

nacak şekilde yararlanabilme, 

c. Özel gün ve haftaların planlanmasına 

rehberlik edebilme, 

d. Ders programlarının çevrenin özellik

lerine uygun olarak düzenlenmesinde 

yardımcı olabilme, 

e. Eğitsel kol çalışmalarına destek 

verebilme, 

7. Personel işlerinde: 

a. Öğretmen ve personelin bireysel ihti

yaçlarını karşılarnalarına yardımcı 

olabilme, 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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b. Personelin birbirleri arasında olumlu Yok Orta Tam 

ilişkilerin gelişmesine yardımcı 

olabilme, 

c. Öğretmen ve personelin morelini 

sürekli olarak ayakta tutabilme, 

d. Okul içinde oluşmuş arkadaş grupla

rından okul amaçları yönünde yararlm;;, 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

nabilme, ( ) ( ) ( ) 

e. Öğretmen ve personelin hizmet içinde 

gelişmelerine imkan sağlayabilme, ( ) ( ) ( ) 

8. Haberleşme(iletişim) etkinliklerinde: 

a. Okul içinde iyi bir haberleşme ağının 

kurulmasına rehberlik edebilme, 

b. Haberleşme araçlarından etkili ve 

azami şekilde yararlanabilme, 

c. Doğal haberleşme sisteminin olumsuz 

etkilerini giderebilme, 

d. Okuldaki haberleşme sisteminin 

yetersiz kaldığı durumlarda doğal 

haberleşme kanallarından yararla-

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

nabilme, ( ) ( ) ( ) 

e. Öğretmen, öğrenci ve diğer personelle 

resmiyetin dışında ilgilenebilme, ( ) ( ) ( ) 



9. Okul ve çevre ilişkilerinde: 

a. Çevredeki kişi ve kuruluşlarla 

işbirliği yapabilme ve okul amaç

larının gerçekleştirilmesinde 

yararlanabil me, 

b. Çevreden okula yöneltilen olumsuz 

eleştirileri giderebilme ve çevrenin 

güvenini kazanabilme, 

c. Toplum kalkınmasına katkıda buluna

bilme ve rehberlik edebilme, 

d. Ele eeçen fırsatları okul yararına 

değerlendirebilme, 

e. Okulu etkileyen çevresel güçler 

arasındaki sürtüşmelerde tarafsız 

kalabilı:te, 

10. Okul, bina, tesis, demirbaş, ders araç 

ve gereçleri bakımından: 

a. Okul binasının, eklerinin yapımında, 

demirbaş eşya, ders araç ve gereçle

rinin temininde çevre imkanlarından 

yararlana bilme, 
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Yok Orta Tam 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

b. Okul binasının ve eklerinin bakımında, 

ısıtılmasında, aydınlatılmasında ve 

temizliğinde alınacak tedbirlere 

rehberlik edebilme, ( ) ( ) ( ) 



c. Ders araç ve gereçlerinin sınıflar 

arasında adil bir kullanım düzeninin 

kurulmasına yardımcı olabilme, 

d. Oyun yerinde spor tesislerinin 

kurulması ve kullanıma sunulmasında 

rehberlik edebilme, 

e. Okul bahçesinin ağaçlandırılmasında 

ve korunmasında gerekli tedbirleri 

alabilme. 

104 

Yok Orta Tam 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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İLKOKUL MÜDÜRLERİNCE DOLDURULACM( 

B - FORMU 



106 

ÖZEL AÇIKLAMA 

Bu bölümde, bir ilkokul müdi-irü olarak göstermekte 

olduğunuz liderlik dı:ıvranışlarınız konusunda değerlen

dirmeler yapmanız istenmektedir. 

Anket, on liderlik alanı ve her alan a, b, c, d, 

e olmak üzere 5 liderlik davranışlarından oluşmaktadır. 

Okurnanızı, liderlik alanının sonuna liderlik davranış

larını eklemek suretiyle yapınız. Değerlendirmenizi de 

(yok), (orta), (tam) derecelerinden birinin altına (X) 

işareti koyarak yapınız. 



İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI 

VE 

ÖGRETMENLERİNCE DOLDURULACAK 

A...-... - FORMU 
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ÖZEL AÇIKLAlVlA 

Bu bölümde, bir ilkokul müdüründen göstermesini 

bekledi{tiniz liderlik davranışları konusunda değerlen

dirmeler yapmanız istenmektedir. 

Anket, on liderlik alanı ve her alan a, b, c, d, 

e olmak üzere 5 liderlik davranışlarından oluşmaktadır. 

Okumanızı, liderlik alanının sonuna liderlik davranış

larını eklemek suretiyle yapınız. Değerlendirmenizi de 

(yok), (orta), (tam) derecelerinden birinin altına (X) 

işareti koyarak yapınız. 



İrKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI 

VE 

ÖGRETMENLERİNCE DOLDURULACAK 

B - FOR.lVID 
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ÖZEL AÇD<LAlVIA 

Bu bölümde, birlikte çalıştığınız ilkokul müdü

rünüzde gözl1ediğiniz liderlik davranışları konusunda 

değerlendirmeler yapmanız istenmektedir. 

Anket, on liderlik alanı ve her alan a, b, c, d, 

e olmak üzere 5 liderlik davranışlarından oluşmaktadır. 

Okumanızı liderlik alanının sonuna liderlik davranış

larını eklemek suretiyle yapınız. Değerlendirmenizi de 

(yok), (orta), (tam) derecelerinden birinin altına(X) 

işareti koyarak yapınız. 



EK IV 

İLKOKUL MÜDÜRLERİNE İLİŞKİN LİDERLİK 

ANKETİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ 

-YAZIŞMALAR-

lll 
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Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 

ESKİŞEHİR 

Hazırlamakta olduğum, "İlkokul Müdürlerine İlişkin 

Liderlik Beklenti ve Gözlemleri" konulu tezim için Eski

şehir Merkez İlkokullarında bir anket uygulaması gerek

mektedir. 

Anketi uygulayabilmem için gerekli iznin müdür

lüğünüzce Milli Eğitim Gençlik ve Spor !liüdürlü~Çünden 

sağlanmasını arz ederim. 

8.9.1986 

(imza) 
Rasim SAKALAR 

Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi 



T.C. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ 

Sayı : 412/232 

Tarih: 9.9.1986 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne 

ESKİŞEHİR 

Enstitümüz İşletme Yüksek Lisans öğrencisiRasim 

SAKALAR "İlkokul Müdürlerine İlişkin Liderlik Beklenti

leri ve Gözlemleri" konulu tezi ile ilgili olarak, mer

kez ilkokullarında bir anket yapmak istemektedir. 

Gerekli iznin verilmesini arz ve rica ederim. 

(İmza) 

Doç.Dr.Fazıl TEKİN 

Müdür 
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T.c. 
Eskişehir İli 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü 
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Sayı: Kültür-Hizmetleri Şubesi 311/29357 

Konu: Anket. 

16 Eylül 1986 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüf5ü: 

İLGİ: 9.9.1986 tarih ve 412/232 sayılı yazınız. 

Enstitünüz İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Rasirn 

Sakalar'ın ilimiz merkez ilkokullarında EYLÜL-EKİM ay

larında anket yapabilmesi İl Makarnının 12,9.1986 tarih 

ve 311/29046 sayılı onay emirleriyle uygun görülmüş olup, 

bir adet onay ekte gönderilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

VALİ ADINA 

EK: I 

(imza) 

Özer AYDINATAY 

Vali Yardımcısı 
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T.c. 
ESKİŞEHİR İLİ 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

SAYI: Kültür-Hizmetleri Şubesi 311/29046 

KONU: Anket. Eskişehir, 12 Eylül 1986 

İL MAK .AMIN A 

ESKİŞEHİR 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Rasim SAKALAR "İLKOKUL 

MÜDÜHLERİNE İLİŞKİN LİDERLİK BEKLENTİLERİ VE GÖZLElVILERİ" 

konulu tezini merkez ilkokullarında EY1JÜL-EKİNI ayları 

içinde anket yapmak istemesiyle ilgili, Anadolu Üniver

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlültünün 9. 9.1986 

tarih ve 412/232 sayılı yazıları ile bildirilmekte olup, 

yazı ekte sunulmuştur. 

İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Rasim Sakalar'ın 

ilimiz merkez ilkokullarında Eylül-Ekim aylarında anket 

yapabilmesi MüdürlüP;ümüzce uygun görülmektedir. 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gere-

ğini müsaadelerinize arz ve teklif ederim. 

OL UR 

11/9/1986 

(in za) 
Özer Aydın ATAY 
Vali Yardımcısı 
Vali a. 

(imza) 
Yusuf SADIK 

Milli Eğitim Gençlik 

ve Spor Müdürü 



EK V 

ANKET UYGULAMASI İÇİlif 

ZİYARET EDİLEN İLKOKULLAR 

ıı6 
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ı. Adalet İlkokulu 

2. Durolupınar İlkokulu 

3. F. Sultan Mehmet İlkokulu 

4. Necatibey İlkokulu 

5. Yunusemre İlkokulu 

6. Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu 

7. Cumhuriyet İlkokulu 

8. İkieylül İlkokulu 

9. Turan İlkokulu 

10. Milli Zafer İlkokulu 

11. Sakarya İlkokulu 

12. Cengiz Topel İlkokulu 

13. Namık Kemal İlkokulu 

14. Şeker İlkokulu 

15. Mithatpaşa İlkokulu 

16. Malhatun İlkokulu 

17. Reşat Benli İlkokulu 

18. Hürriyet İlkokulu 

19. H. Edip Törehan İlkokulu 

20. Mehmet Ali Yasin İlkokulu 

21. Barbaros İlkokulu 

22. Halil Yasin İlkokulu 

23. Osmangazi İlkokulu 

24. Ziya Gökalp İlkokulu 

25. Alparslan İlkokulu 

26. Kazım Karabekir İlkokulu 
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27. Huzur İlkokulu 

28. Şarhöyük İlkokulu 

29. Uluönder İlkokulu 

30. Sazova İlkokulu 

31. Emek İlkokulu 

32. Ali Fuat Gebesoy İlkokulu 

33. Yavuz Selim İlkokulu 

34. Aziz Bolel İlkokulu 

35. M. Fevzi Çakmak İlkokulu 

36. Yeşiltepe İlkokulu 

37. İsmetpaşa İlkokulu 

38. Erdal Abacı İlkokulu 

39. Ali Rıza Efendi İlkokulu 

40. 23 Nisan İlkokulu 

41. Mehmetçik İlkokulu 

42. Zincirlikuyu İlkokulu 

43. Zübeyde Hanım İlkokulu 

44. Kılıçarslan İlkokulu 

45. 100. Yıl İlkokulu 

46. Kıbrıs İlkokulu 

47. Çamlıca İlkokulu 
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BAYKAL BESİM 

BURSALIOGLU ZİYA 

BURSALIOGLU ZİYA 

FAYDALANILAN KAYNAKLAR 

: "Okul Müdürlerinin Liderlik 

Davranışları İle Öğretmenierin 
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Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara, 1985. 

: Organizasyon Teorileri, E.İ.T.İ.A. 
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CEMALCILAR İLHAN 

ve diğerleri 

DERELİ TOKER 

F~TİPO~LU ZEYYAT 

HICKS HERB:Bı'RT G. 

(Çev. : AYTEK BİNTUG

BUMİN BİROL) 

KAYA YAHYA KEMAL 
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: İsletmecilik Bilgisi, E.İ.T.İ.A. 

Yayın No. 122, Ankara, 1974. 

: Organizasyonıarda Davranış, 

İstanbul Üniversitesi Yayınları 

No. 2142, C.I, İstanbul, 1976. 

: İsıetmelerde Organizasyon, Anıl 

Yayınevi, İstanbul, 1984. 

: Örgütlerin Yönetimi: Sistemler 

ve Beşeri Kaynaklar Açısından, 

C.I, B.3, Ankara, 1976. 

: Eğitim Yönetimi, T.O.D.İ.E. 

Yayınları No. 208, B.2, Ankara, 

~ 1984. 
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SCHEIN EDGAR H. 

(Çev.: SA~TÜR AYLİN-

ÖZ-ALP ŞAN) : Örgütsel Psikoloji, E.İ.T.İ.A. 

ÖNAL A.HTIIJET 

Yayını No. 147, Ankara, 1976. 

: "Kara Harp Okullarında Liderlik 

Beklenti ve Uygulamaları"_, Yayın

ıanmamış Doktora Tezi, Ankara, 

1979. 



ÖZALP t~rAN 
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: Yönetim, Bayteş A.ş. Yayınları, 
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: "Önderiik" YÖtErJ~İM SEÇME YAZILAR, 

E.İ.T.İ.A., Eskişehir, 1975-1976. 

: Örgütlerde Davranıs, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları No. 116, 

Fasikül 2, Ünite 13, Ankara, 
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: "Ticaret Lisesi Müdürlerinin Okul 

Yönetimindeki Liderlik Davranış

~", Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara, 1975. 

: M.E.G. ve Spor Bakanlığı, Ana 

Okulları ve Sınıf Yönetmeliği, 

TEBLİ~LER DERGİSİ, C.IIIL, 

s. 2158, 27 Şubat 1984. 

: M.E.G. ve Spor Brucanlığı, İlk

okullar Yönetmeliği, TEBiıİ~LER 

DERGisi, c.xxxrx, s.1909, 

29 Kasım 1976. 

: M.E.G. ve Spor Bakanlığı, özel 

Eğitim Okulları Yönetmeliği, 

TEBLİ~LER DERGİSİ, C.IIL, S. 2202, 

30 Aralık 1985o 


