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ÖZ 

OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN  

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK STİLİ DÜZEYİ İLE  

PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Necla Kuğu 
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Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sevim Aşiroğlu 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

 

Araştırmanın amacı İstanbul İli Anadolu yakasındaki resmi ve özel anaokullarında 

görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile problem çözme becerileri arasındaki 

ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca yöneticilerin Dönüşümcü liderlik stilinin ve problem çözme 

becerilerinin cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu ve mezuniyet değişkenlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.  Bu amaçla İstanbul Anadolu yakasında özel 

kurum ve resmi kurumlarında görev yapan 93 müdür ve 54 müdür yardımcısı olmak üzere 

147 kişiye Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (Bass & Avolio 1992) ve Problem Çözme Ölçeği 

(Heppner, P. P. ,1993) uygulanmıştır.  Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğinin Dönüşümcü 

liderlik alt boyutları (karizma, esin kaynağı olma, entelektüel uyarım ve 

bireyselleştirilmiş ilgi) üzerinden alınan toplam puan ile ve Problem Çözme Ölçeğinin alt 

boyutları (Aceleci Yaklaşım, Düşünen Yaklaşım, Kaçıngan Yaklaşım, Değerlendirici 

Yaklaşım, Kendine Güvenli Yaklaşım, Planlı Yaklaşım)  üzerinden alınan toplam puan 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın istatiksel analizi için, bağımsız ortalamalar için t-testi, 

tek yönlü ANOVA testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon analizi teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, okul öncesi kurumlarda görev yapan 

yöneticilerin Dönüşümcü liderlik stili düzeyi cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu, 

mezuniyet, yöneticilik kıdemi, çalıştığı kuruma göre incelenmiş, anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı görülmüştür. Yine aynı şekilde Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev 

yapan yöneticilerin problem çözme becerileri cinsiyet, öğrenim durumu, mezuniyet, 

görev türü, çalıştığı kuruma göre incelenmiş, anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; yaş 
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faktörü ile yöneticilikteki kıdem yılı arasında anlamlı bir biçimde farklılaşma olduğu 

tespit edilmiştir. Okul öncesi kurumlarında çalışan yöneticilerin Dönüşümcü liderlik stili 

ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki incelenmiş, dönüşümcü liderlik stili ile 

problem çözme becerileri arasındaki negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiye 

rastlanmıştır. Araştırmanın sonucunda Dönüşümcü liderlik stili ile ilgili daha fazla 

araştırmalar yapılması ve problem çözme becerisinin mesleğinin ilk yıllarında gerek yaş 

gerekse kıdem yılına göre düşük çıkmasının nedenlerinin araştırılması önerilmektedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin yaşadıkları problemler ve bu 

problemler karşısında buldukları çözüm yolları ile ilgili deneyimlerini karşılıklı 

paylaşacakları platformların oluşturulması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Lider, Dönüşümcü Lider, Problem Çözme, Okul Öncesi 

Eğitimi.
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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE AND PROBLEM-

SOLVING SKILLS OF PRE-SCHOOL ADMINISTRATORS   

 

Necla Kuğu 

Master Thesis  

Department of Educational Management and Supervision 

Educational Management and Supervision Programme 

Advisor: Asst. Prof. Sevim Aşiroğlu 

Maltepe University Social Sciences Institute, 2019 

 

 

This study aims to determine the relationship between the transformational 

leadership style and problem-solving skills of the school administrators working in public 

and private preschools in the Anatolian side of Istanbul province. In addition, it also aims 

to investigate whether the transformational leadership style and problem-solving skills of 

the administrators vary depending on sex, age, position, educational background and 

graduation. For this purpose, Multi-Factor Leadership Scale (Bass & Avolio 1992) and 

Problem Solving Scale (Heppner, P. P. ,1993) were applied to 147 people including 93 

principals and 54 assistant principals working in public and private preschools in the 

Anatolian side of Istanbul province. The total score on the sub-dimensions of the 

Transformational leadership of the Multi-Factor Leadership Scale (which are charisma, 

being a source of inspiration, intellectual stimulation and individualized consideration) 

and of the Problem-Solving Scale (Hasty Approach, Thinking Approach, Evasive 

Approach, Self-Confident Approach, Planned Approach) were assessed. For the 

statistical analysis of the study, the t-test for independent means, one-way ANOVA test 

and pearson product-moment correlation coefficient analysis techniques were used. The 

results of the study showed that the level of transformational leadership style of 

administrators working in preschool institutions which was investigated considering the 

sex, age, position, educational background, graduation, length of service as an 

administrator, and the institution worked for, does not vary significantly. Likewise, it was 
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found out that the problem-solving skills of the administrators working in Preschool 

Educational Institutions, which was evaluated considering the sex, age, position, 

educational background, graduation, length of service as an administrator, and the 

institution worked for, do not vary significantly while a significant difference was found 

between the factor age and length of service as an administrator. The relationship between 

the Transformational leadership style of the administrators working in preschool 

educational institutions and their problem-solving skills was studied and it was found out 

that there is a difference of negatively moderate significance the transformational 

leadership style and problem-solving skills. The study concluded with the 

recommendation of further study on Transformational leadership style and further 

investigation of the reasons why the problem-solving skills are found to be lower in terms 

of the factors of both sex and length of service in the early years of the profession. It was 

also recommended to build platforms for the administrators working in preschool 

educational institutions to share and exchange the problems experienced by them and 

their ways of solving such problems      

Keywords: Education, Leader, Transformational Leader, Problem Solving, Preschool 

Education. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı ve araştırılmak istenilen soruları, 

önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları yer almaktadır. 

 

1.Problem 

Teknoloji ve bilginin hızla değiştiği ve geliştiği bir sürecin yaşandığı 21.yüzyıl 

beraberinde birçok problemle de karşı karşıya kalmaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki 

gelişmeler ekonomi, eğitim, sağlık vb. alanları etkilemekte gelişim ve değişime 

uğratmaktadır. Bu sürece uyum sırasında bireylerin bir takım problemlerle karşı karşıya 

kalması kaçınılmazdır. Bu problemlerle baş edebilen bireyler başarılı ve mutlu olmakta, 

kedilerini güçlü hissetmektedirler. İnsan gücü örgütler için önemli bir unsurdur. İnsan 

gücünü etkili kullanmada eğitim önemli bir yere sahiptir. Eğitim insanı işleyerek bir 

takım beceriler kazandırır. Problem çözme becerisi de bunlardan biridir. 

Birey doğduğu andan itibaren eğitim sürecinin içine girmiş olur. Gerek çevrenin 

etkisi gerek girdiği yaş dönemin etkisi ile sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimler 

bireylere yenilikler kazandırırken bir taraftan da yeni sorunlara neden olabilmektedir. 

Teknolojinin getirdiği yenilikler örneğin diz üstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları 

bilgilere ulaşmamızı ve haberleşmemizi kolaylaştırırken aynı zamanda bireyselliğe 

itmektedir. Bu değişimlerin bireyler üzerindeki uyumunu kolaylaştırmada kuşkusuz 

eğitimin önemi büyüktür. 

Eğitim bir değişim sürecidir. “Değişim, diğer tüm örgütler gibi okul örgütünün 

ilgi alanında olan bir olgudur. Toplumları değişim güçlerinin baskısı ya da dinamiği 

altında, kendilerini ve geleceklerini değiştirmeyi bekledikleri önemli örgütlerden biri de 

okullardır” (Beycioğlu ve Aslan,2010,s.160). Bu süreçte birey her yönüyle gelişim 

göstermekte, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden ilerlemektedir. Bu ilerleme ile 

birlikte birey yaşadığı çevreye uyum sağlamak için mücadele edecektir. 
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İnsanın refah düzeyi arttıkça mutlu olur. Refah düzeyinin artmasında yaşadığı 

ülkenin kalkınmış olması oldukça önemlidir. Başaran (1978) eğitimi; ülkenin kültürel, 

sosyal ve ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir etken olan nitelikli insan 

gücü yetiştirmede bir araç olarak görmektedir. Ülkenin gelişimi ile eğitim arasında çift 

yönlü bir etkileşim vardır. Eğitim sayesinde belli bir donanıma sahip olan insan gücü 

ülkenin kalkınmasına büyük bir katkıda bulunurken, kalkınmış ve gelişmiş bir ülkede 

yaşayan insanlar eğitimin yönünü pozitif olarak etkilemektedir. 

Bir ülkenin kalkınmasında önemi büyük olan eğitimi çok iyi yönetmek ve 

planlamak gerekmektedir. Varış (1978)” Eğitim kendisine özgü kavramsal yapısı, 

kullandığı yöntemler, uyguladığı metotlar ve kendi terminolojisi ile bilimsel bir uğraşı 

haline geldiğini vurgulamıştır” (s.45) 

Amacı insan yetiştirmek olan eğitim kurumlarında, insan gücünü etkin ve verimli 

bir şekilde organize etmek, organizasyonun işleyişini sağlamaktadır. Organizasyonun 

içinde bulunan öğeleri bir araya getirip koordineli bir şekilde hareket ettirme de kuşkusuz 

liderin payı büyüktür. “Okullarda liderlik çok karmaşık bir süreçtir. Bir takım liderlik 

yeteneğini öğrenmek ve belirli bir duruma uygun liderlik davranışını eşleştirmekten çok 

daha fazlasıdır” ( Hoy ve Miskel ,2012,s.420). Belli bir amaç için bir araya gelen insanları 

aynı hedefte yürütüp ileriye doğru harekete geçirme ve bunu sürdürmede, özellikle 

küreselleşmenin etkisi ile değişen ve hızla ilerleyen bilginin düzenlenmesi ve 

dönüştürülmesinde lider önemli bir yere sahiptir. 

Okullarda öğrenmeyi gerçekleştirmek ve kılavuzlamak için koordine etmek 

gerekmektedir. Bu da ciddi bir yapılandırma gerekmektedir. 

Eğitim örgütü de diğer örgütler gibi bir yönetime sahiptir. Belli bir amaç için bir 

arada olan insanların mevcut davranışlarını bir hedef için birleştirip yönlendirmek 

yönetimin temel amacıdır. Yönetim bir süreçtir ve birbirini takip eden ve birbiri ile ilişkisi 

olan öğelerden oluşur. Bu yapıyı çok iyi yönetmek ve örgütlemek gerekmektedir. Bu 

yapının içinde hedefler aynı ama düşünceler faklı olabilir. Çünkü okul örgütlerinin ham 

maddesi insandır. İnsanın olduğu yerde farklı karakterler, bu karakterlere ait farklı 

düşünceler vardır. Önemli olan bu farklı düşünceleri bir problem kaynağı haline 

getirmeden aynı hedef etrafında bir araya getirip yapıyı kuvvetlendirmektedir. Lider 

burada önemli unsurdur. 
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Birey yaşamın ilk yıllarından itibaren bir takım problemlerle karşılaşmaya başlar. 

Kimi zaman çevresindekileri model alarak kimi zamanda deneyimleyerek çözüm 

bulmaya çalışır. Ebeveyn tutumları özellikle yaşamın ilk yıllarında çok önemlidir. 

Okul öncesi eğitimle okul hayatına başlayan birey artık problem çözme 

becerilerini geliştirecek fırsatlar bulmaya başlayacak yaşam boyu da geliştirmeye devam 

edecektir. Günlük hayatta bu becerilerini hem kendi yaşantısını düzenlemede hem de 

içinde bulunduğu örgütün bireye verdiği sorumlulukları yerine getirmede kullanacaktır. 

Bireylerin hayatında problem çözme becerileri ne kadar önemliyse, örgütler içinde bir o 

kadar önemlidir. 

Eğitim örgütlerinin hedeflerine ulaşmasında ortaya çıkan problemleri çözme 

önemli bir yönetsel süreçtir. Aslında bizler bu yönetsel süreci her gün kendi yaşantımızda 

deneyimleriz. Kendi yaşantımızı her gün karşılaştığımız problemleri çözerek yönetiriz. 

Ama amacı bireyleri belli bir bilgi ve beceri ile donatarak yetiştirmek olan eğitim 

kurumlarının problemleri çözme süreci bireylere göre çok daha karmaşık bir süreçtir. Çok 

iyi yönetilmesi gerekmektedir. Problem çözme yöneticilerin en önemli sorumluluğudur. 

Lider bulunduğu eğitim örgütünün gelişmesinde ve varlığını sürdürebilmesinde 

karşılaşabileceği problemleri önceden görüp, bu problemlere karşı uygun problem çözme 

teknikleri uygulamalıdır. Karşılaştıkları problemleri çözmek için çok iyi analiz yapmalı, 

problemi çok iyi tanımlamalı ve deneme yanılma yolu ile değil bilimsel yöntemlerle 

çözmelidir. Böyle önemli bir sorumluluğu gerçekleştirebilmek için okul yöneticisinin 

ekibini çok iyi tanıması ve liderlik özelliklerine sahip olması son derece önemlidir.  

Eğitimin her kademesindeki yöneticiler gibi okulöncesi yöneticilerinin de liderlik 

becerilerine sahip ve problem çözme sürecine hâkim olması beklenmektedir. Problem 

çözme becerilerine sahip iyi bir lider kurumun gelişmesi ve kalitesi için, ayrıca 

çocukların, aile ve öğretmenlerin eğitim sürecinden en yüksek doyumu almaları için 

gereklidir. 

1.2 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı İstanbul İli Anadolu yakasındaki resmi ve özel 

anaokullarında görev yapan yöneticilerin Dönüşümcü liderlik stili düzeyi ile problem 

çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca yöneticilerin Dönüşümcü 

liderlik stilinin ve problem çözme becerilerinin cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim 
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durumu, mezuniyet, yöneticilik kıdem ve çalıştığı kurum değişkenlerine göre 

farklılaşmalarını da belirlemektedir.  

Araştırmada cevaplandırılacak sorular aşağıda belirtilmiştir: 

1. Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin dönüşümcü 

liderlik stili düzeyi cinsiyete, yaşa, görev türüne, öğrenim durumuna, 

mezuniyete, yöneticilik kıdemine ve çalıştığı kuruma göre farklılaşmakta 

mıdır? 

2. Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin problem çözme 

becerisi cinsiyete, yaşa, görev türüne, öğrenim durumuna, mezuniyete, 

yöneticilik kıdemine ve çalıştığı kuruma göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Okul öncesi yöneticilerinin dönüşümcü liderlik sitili düzeyi ile problem çözme 

becerileri arasında ilişki var mıdır?  

1.3 Araştırmanın Önemi 

Eğitim kurumlarında kaliteyi arttırabilmek ve değişime uyum sağlayabilmek için 

kurum içinde yöneticiler problem çözme yeterliliğine ve liderlik becerilerine sahip 

olmalıdırlar. Diğer örgütlerde olduğu gibi eğitim kurumlarında da liderlik vasfına sahip 

ve problem çözme sürecini iyi yöneten liderlere gereksinim duyulduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada okul öncesi yöneticilerinin liderlik ve problem çözme sürecine 

ilişkin görüşlerinin yönetim sürecinin uygulanabilirliği açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Literatüre bakıldığında problem çözme ve liderlik ile ilgili ayrı başlıklar altında 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Özel okullarda üst düzey yöneticilerin liderlik tarzları 

ve okul etkililiği (Kazancıoğlu, 2008) , İlköğretim yöneticilerinin problem çözme 

yeterliliği (Kurt,2009), Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin 

uyguladıkları yönetim biçimleri ve problem çözme becerilerine yönelik algıları 

arasındaki ilişki  (Köse,2015), Yöneticilerin problem çözme becerilerinde iş doyumunun 

ve algılanan örgütsel desteğin rolü (Nalbant,2013),  Okul öncesi yöneticilerin liderlik 

stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Yücel,2019)   başlıkları altındaki 

tezler incelendiğinde liderliğin ve problem çözmenin eğitim örgütlerinde ne kadar önemli 

olduğu ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında 
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yöneticilerin Dönüşümcü liderlik sitili ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki ile 

ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışma ile bu alandaki eksikliğin giderilmesi 

amaçlanmakta, konuya ilgi duyan diğer araştırmacılara ışık tutması düşülmektedir. 

1.4 Varsayımlar 

1. Araştırmaya katılan yöneticilerin çalışmaya içten ve doğrulukla 

cevaplandırdıkları varsayılacaktır. 

2. Okul Öncesi yöneticilerinin liderlik ve problem çözme kavramına hâkim 

oldukları, ölçekleri cevaplandırmada gerekli mesleki yeterliliklere sahip oldukları 

kabul edilecektir. 

1.5 Sınırlıklar 

1.Bu araştırma 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında, İstanbul, Anadolu yakasında 

resmi ve özel anaokullarında görev yapan yöneticiler (Müdür ve Müdür Yardımcıları )ile 

sınırlıdır.  

2.Bu araştırmanın bulguları, Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğinin dönüşümcü liderlik 

alt boyutları ile Problem Çözme Ölçeğinin alt boyutların üzerinden alınan toplam puan 

ve ölçekte bulunan ifadeler ile sınırlıdır. 

      1.6 Tanımlar 

Anaokulu: 3-6 yaş grubundaki çocukların devam ettiği, onlara grup halinde 

yaşama görüşü veren ve temel bilgiler kazandıran okul öncesi eğitim kurumlarıdır 

(Taymaz,2001,s.11). 

Anasınıfı: İlköğretim bünyesinde oluşturulan 4-6 yaş grubundaki çocukların 

devam ettiği kurumlardır(Taymaz,2001,s.11). 

Yönetici: Bir zaman dilimi içerisinde ve değişen çevre koşulları altında birtakım 

amaçları gerçekleştirmek üzere maddi ve insani üretimi faktörlerini uyumlu bir şekilde 

bir araya getiren ve çalıştıran kişidir ( Erdoğan,2000,s.33). 

Ussal: Akla uygun, yalnız akla dayanan, akli, rasyonel. Coşkuyla değil us ve 

düşünme süreçleriyle ilgili olan( https://kelimeler.gen.tr) 18.04.2019 tarihinde ulaşıldı 
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BÖLÜM 2. KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ LİTERATÜR 

 

Bu bölümde, eğitim yönetimi üzerinde durulmuş, eğitim yönetimdeki yönetim 

süreçleri, araştırılmak istenilen  okul öncesi eğitim kademesi, dönüşümcü liderlik stili ve 

problem çözme becerisi ile ilgili bilgiler kuramlara dayalı olarak anlatılmıştır. 

         2.1. Eğitim Kavramı  

Eğitim, insana olumlu yön vermekte, insan gücünü etkili ve verimli hale 

getirmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda artık eğitim ortak bir dil 

gerektirmektedir.  Her ülkenin kendine özgü bir eğitim sistemi vardır. Ülkeler arası eğitim 

sistemi farklılaşsa da öğrenci profili evrensel boyutta olmalıdır. 

Türkiye de eğitim sistemi merkez teşkilata bağlıdır. Milli Eğitim Kanunu 

tarafından eğitim sisteminin genel yapısı, amaç ve ilkeleri belirlenir. Milli Eğitim 

Bakanlığı Türkiye’de bütün eğitimden sorumludur. Türkiye genelindeki illerin eğitim ile 

ilgili işlerini yürüten ve MEB e bağlı olan İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve bunlara bağlı 

olan İlçe Milli Eğitim müdürlükleri vardır. Okullarda taşra teşkilatı olarak İlçe Milli 

Eğitime bağlıdır. 

Eğitimin planlı ve programlı kısmını üstlenen okullar eğitmek eylemi için sürekli 

bir döngü içindedir. Birey okul sistemine giriş yapar ama her öğrencinin gelişim hızı, 

becerisi vs. aynı olmadığı için bu girişler farklıdır. Okulların MEB tarafından belirlenen 

genel hedefleri ve bu hedefler ışığında belirledikleri özel hedefleri vardır. Amaç burada 

tek düze insan yetiştirmek değil bireylerin var olan potansiyellerini en üst seviyeye 

çıkartmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için bir içerik hazırlanır. Etkinlikler ve faaliyetlerle 

öğrenme deneyimi için fırsatlar sunan bir program oluşturulur. Amaç bireyin bilişsel, 

duyusal ve psikomotor alanlarında davranış değişikliği gerçekleştirerek ilerlemesini 

sağlamak ve insan gücü olarak topluma katkısını arttırmaktır. 

2.2 Eğitim Yönetimi Kavramı 

Birey içinde bulunduğu çevrede sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşimle ortaya 

çıkan davranışı değiştirme ve geliştirme eğitimle olur. Eğitim her yerdedir. Okulda, 

ailede, sokakta, kitle iletişim araçlarında, sosyal medyada birey sürekli bir şeyler öğrenir. 
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Ailede, sokakta ya da kitle iletişim araçlarında olan öğrenme informal eğitimdir. Plan, 

program yoktur. Dolayısı ile bir net bir amaç ta yoktur. Davranışlar olumlu da olabilir 

olumsuz da olabilir. Eğer eğitimin içinde öğretim var ise belli bir amaçta vardır. Öğretim 

formal eğitim sürecinde yer alan öğretme faaliyetlerini kapsar. Okullar burada devreye 

girer. Planlı ve programlıdır. Öğretmeyi nasıl gerçekleştireceğiz sorusuna cevap arar. 

Olumlu davranışlar geliştirmeye yöneliktir. 

Aydın (2014) eğitimi “bir toplumun sahip olduğu insanı yeniden yaratarak 

geleceğini kontrol etme girişimi olarak” tanımlar (s.155). “İnsan karmaşık bir sistemdir. 

İnsanlardan oluşan toplumsal sistemler ise daha karmaşıktır” (Başaran,1996,s.12).Eğitim 

yönetimi, eğitimde davranış değiştirme sürecinin nasıl geliştiğini bilmek, katkı sağlamak, 

örgütsel boyutta ki davranış değişiklik sürecini kavrayıp yöneterek eğitim örgütünün 

karmaşıklığını kontrol altında tutmayı hedefler. 

İngiltere de başlayan XIX ve XX. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika da yapılan 

endüstri devrimi ile birlikte örgütlerin sayısı ve büyüklükleri artmış yapıları 

karmaşıklaşmış ve etkinlik alanları çeşitlenmiştir. XX. yüzyılın başlarında ABD ve birçok 

ülkede sosyal bilimlerin ilerlemesi ile yönetim bilimlerinde yeni gelişmeler ve 

yaklaşımlar oluşmuştur. Yönetim bilimindeki bu gelişmeler eğitim yönetimine de 

yansımış ve bu alanda da gelişmeler olmuştur (Gediklioğlu,1997). 

 “Eğitim yönetimi toplumun eğitim ihtiyacını karşılayacak eğitim sistemlerinin ve 

bu sistemdeki tüm örgütlerin yönetimini kapsar” (Ilgar, 2005, s.14). 

“Eğitim yönetiminin görevleri insanlar, fiziksel ortam (okul yapısı ve çevresi) ve 

program konularında toplanmıştır” (Aydın,2014.s.164). 

Amacı insan yetiştirmek olan eğitim örgütleri eğitim sistemini çok iyi anlamaları 

ve işlemeleri gerekmektedir. “Eğitim yönetiminin amaçlarını gerçekleştirmesinde 

kullandığı araç, eğitim örgütüdür. Sistem(örgüt), bir yapıyı, yönetim ise bu yapıyı 

işletmeyi anlatır. Örgütün yapısı önceden belirlenen eğitsel, örgütsel ve yönetsel 

amaçların gerçekleştirmesine uygun olmak zorundadır” (Başaran,1996,s.14).Eğitsel 

amaçlar, bireyin davranışları üzerine yoğunlaşırken, örgütsel amaçlar, bir amaç için bir 

araya gelen insanlardaki davranışlar üzerine yoğunlaşmıştır. Yönetsel amaçlarda hem 
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bireyi hem de örgütü bir arada tutmak için nasıl bir planlama yaparak süreci daha iyi 

kotarırızı düşünmektedir. 

Eğitim yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olduğunu Campbell’ın, eğitim ve 

eğitim yönetiminin özellikleri konusundaki görüşleri ileri daha iyi anlayabiliriz: 

Campbeel, eğitimin insanla ilgili bir hizmet olduğunu söyler. Eğitim 

örgütlerindeki insanlar değişim sürecine girmiş olur. Bu değişim anne-babalar tarafından 

sorgulanır. Anne –baba aynı zamanda bir denetleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sorgulama bazen kuşkulara neden olabilir ve çatışmalara yol açabilir. Ayrıca velilerin 

beklentileri ilgilerine göre değişebilir. Bu beklentilerde ki değişiklik eğitim 

yöneticilerinde baskı oluşturabilir. Eğitim örgütü olan okulların eleştirici bir tutum 

geliştirmesi hedeflerinin arasındadır. Ama bu eleştirici tutuma bakış açısı herkes için aynı 

değildir. Eleştirici tutum var olan düzeni bozmak olarak algılanabilir. Okullarda düzeni 

bozan örgütler olarak düşünülebilir. Eğitim örgütlerinin (okulların) değerlendirme süreci 

diğer örgütlere göre farklıdır. İşletme örgütlerinde satış, üretim ve maliyete bakarak bir 

somut raporlandırma yapılır. Ama okullarda değerlendirme süreci farklıdır. Eğitim 

örgütlerinde bireyin başarı, okulun başarı anlayışı farklılık gösterebilir. Başarılı öğrenci 

kriterleri nelerdir? İyi bir vatandaş kavramındaki iyi neye ve kime göre iyidir? Bu 

soruların cevapları herkese göre farklılık gösterir. Değerlendirme güçtür. Eğitim 

örgütlerinde (okullarda) çalışanlar mesleki olarak eğitimi almış, yöneticiler kadar kıdem 

ve mesleki yeterliliğe sahiptir. Bu durum yöneticinin öğretmenler üzerindeki etkisini ve 

denetimini zorlamaktadır (Campbell akt Kaya, 1984, s. 38- 39). Eğitim örgütleri 

yapılanırken bu özelliklere dikkat etmeli, insan gücünün her aşamada karşımıza 

çıkabileceğini düşünerek hareket etmelidir. 

Okullarda ki eğitim yönetimini anlamak için öncelikle okullarda ki işleyişi 

etkileyen faktörlere göz atmak gerekir. Bu faktörlerin başında öğrenci gelmektedir. 

Okulun kademesine göre hangi yaş grupları ile eğitime devam edilecekse bu yaş 

gruplarına göre yapılacak çalışmaları belirlemek gerekir. Öğrenciler için belirlenen 

hedeflere ulaşmak için nasıl bir eğitim programı kullanılacak, bu programı geliştirirken 

öğretmenler nasıl görevlendirilecek,  fiziksel donanım nasıl düzenlenecek, çevredeki 

paydaşlar nerede ve ne zaman devreye girecek, yardımcı personelin görev tanımları neler 

olacak, bütün bunlar için bütçelendirme nasıl olacak, okullar için önemli bir kriter olan 
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anne-babaları nasıl yönlendirip okul-aile işbirliği nasıl sağlanacak eğitim yönetimin kritik 

noktalarıdır. Okul bunlar için nasıl bir örgütlenmeye gidip yapıyı nasıl oluşturacak 

kısmında güçlü ve etkili bir yönetime sahip olma karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün bu alanlarla ilgili çalışmaların sistematik olarak yapılması için yönetim 

sürecini iyi yönetmek gerekir. Başaran(1996)’a göre yönetim,  bütün olarak bir süreçtir. 

Bu süreci anlamak ve anlamlandırmak için bütünlüğü sağlayan alt parçalara (sorun 

çözme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim, denetleme) ayırmak yararlı 

olacaktır (Başaran,1996).  

Örgütün yapısına ve etkinlik alanına göre yönetim süreci değişmektedir. Her 

örgütün olduğu gibi okul örgütünün de bir yönetimi vardır. Yönetim sürecine hâkim 

olmak oluşacak birçok problemi de engelleyecektir. Yönetimin başındaki lider 

problemleri minimize etmek için verimli bir ortam tasarlamalıdır. Bu ortamı tasarlamak 

için yönetsel süreçlerin işleyişine bağlıdır. 

Polat (2010)  bu alanda 1995-2009 aralığında yapılan araştırmaları incelemiş; 

kavramsal olarak en çok yönetim, örgüt, sistem konuları üzerinde yoğunlaştığını 

söylemiştir. 

2.3. Yönetim 

 Sosyal bir varlık olan insan kendini yönetebildiği zaman mutlu ve huzurlu olur. 

Kendini tanır, zayıf ve güçlü yönlerini bilir. Zamanı ve duygularını daha iyi yönetir. 

Aslında yönetim bireyin kendisinde başlar. Birden fazla insanların bir araya gelmesi ile 

oluşan örgütlerinde huzurlu ve mutlu olması içinde yönetime ihtiyacı vardır. Örgütlerinde 

duygusal boyutları vardır. Çünkü gücünü insanlardan almaktadır.  

Demirel (2012), yönetimi “bir örgütte çalışan insanların eylemlerini düzenli bir 

işbirliği içinde ve eşgüdümleyerek örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için yönlendirme” 

olarak tanımlanmıştır (s.151).İnsanın yaşaması için nasıl bir takım gereksinimlere ihtiyacı 

varsa örgütün yaşaması içinde iyi bir yönetime ihtiyacı vardır. 
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Lunenburg ve Ornstein (2013) Yönetsel düşüncenin gelişimi dört modelde 

açıklamıştır. 

1-Klasik Örgüt Teorisi; idari süreçlerin ve yönetsel işlevlerin incelenmesini içeren 

bilimsel ve idari yönetim fikirleri etrafında geliştirdi. 

2- İnsan İlişkileri yaklaşımı; İş yerinde çalışanların sosyal ve psikolojik 

tavırlarının deneye tabi tutularak analizini ve grup davranışının incelenmesini içeren bazı 

ilk dönem ufuk açıcı sosyal bilim araştırmaları tarafından teşvik edildi. 

3-Davranışçı yaklaşım; Rasyonel-ekonomik model ile sosyal model arasındaki 

temel uyuşmazlıkları uzlaştırmaya çalıştı. 

4-Davranışçılık sonrası dönem; Yakın zamandaki davranışçılık sonrası bilim 

dönem; okul gelişimi, demokratik topluluk, sosyal adalet ve ortaya yeni çıkan geleneksel 

olmayan bakış açıları, Marksist, eleştirel teori ve postmodernizim olarak adlandırdı. 

Yönetimin tarihsel sürecine baktığında her bir dönemin yaşadığı gelişmeler, yeni 

ihtiyaçlar doğurmuştur. Örgüt, teknik veya işlevsel olarak değerlendirilirken daha sonra 

örgütsel yapının planlaması sırasında bireylerin de örgüt için ne kadar önemli olduğu 

karşımıza çıkmış, bunu daha sonra bireylerin davranışları izlemiştir. Teknolojinin ve 

bilginin hızla değişmesi örgütlerin yapısını etkilemiş bu da neticede yeni yaklaşımlara 

neden olmuştur. 

          Yirminci yılın başlarında yönetim pratiği deneyim ve sağduyuya dayanırken, 

Klasik örgüt teorisi ile Frederick W. Taylor bu bakış açısını değiştirmiş dikkati analiz 

yoluyla işin etkililiğinin geliştirebileceğini düşüncesine çekmiştir. Yöneticilerin aldığı 

görevi en iyi şekilde gerçekleştirmek için işi bilimsel verilere dayandırması gerektiğini 

söylemiştir. Diğer taraftan Henri Fayol, Luther Gulick ve Max̄ Weber tek tek işçilerin 

görevlerine odaklanma yerine örgüt içindeki yönetime yoğunlaşmıştır. Fayol, örgüt 

içindeki yöneticilerin planlama, örgütleme, komuta etme, eş güdüleme ve kontrol etme 

işlevlerini yerine getirdiğini düşünmüştür. Diğer klasik teorisyenlerden Gullick,  

Fayol’un beş temel fonksiyonunu çoğaltmış, yedi fonksiyon olarak tanımlamıştır. 

Planlama, Örgütleme, Kadrolama, Yöneltme, Eşgüdümleme, Belgeleme ve 

Bütçelendirme  (Lunenburg ve Ornstein,2013) . 
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Fayol ve Gulick tarafından yapılan bu sınıflandırmalar sonraki yıllarda yapılan 

yönetim süreci ile ilgili çalışmaları önemli ölçüde etkilemiştir. Fayol ve Gulick tarafından 

yapılan bu çalışmaların kamu kuruluşlarında yapıldığı görülmüştür. Eğitim yönetimi 

alanında yönetimsel sürecin ilk analizi Jesse B. Sears tarafından yapılmıştır. Eğitim 

yönetimi alanındaki çalışmalara Franklin Bobbitt, Mary Parker Follett ile Elton Mayo 

devam etmiştir. Son senelerde yapılan çalışmalarda liderlik anlayışı,  insan ilişkilerini 

önemsemiş ve grupta yaşanılan süreci vurgulamıştır. Russell T. Gregg bu kavramlardan 

yola çıkarak yönetim sürecini tüm öğelerini içine alan  ve yedi öğeden oluşan bir bütün 

olarak kabul etmiştir. Bu öğeler şunlardır: 1.Karar verme 2.Planlama 3.Örgütleme 

4.İletişim 5-Etkileme 6.Eşgüdümleme 7.Değerlendirme (Aydın,2014). 

2.3.1 Karar Verme 

Hepimiz gün içerisinde bir takım problemlerle karşı karşıya kalırız. 

Karşılaştığımız bu problemlerin çözümünde kendimiz için uygun kararı veririz. 

Zamanında ve doğru alınan kararlar yaşamımızı olumlu etkilerken, yanlış alınan kararlar 

yaşantımızı olumsuz etkileyebilir. Aslında birey için karar verme bir yaşam becerisidir. 

Aynı şey örgütler içinde geçerlidir. Bir amaç için bir araya gelen örgüt temel amaçlarını 

oluştururken bir takım kararlar alırlar. Alınan kararların niteliği örgütün var olması ve 

devamlılığı için oldukça önemlidir. 

Karar verme ” birçok seçenek arasından en iyi düşüncenin seçilmesi ya da en iyi 

düşünce seçiminin yapılması” eylemidir (Demirel,2012,s.78). 

Onaran’a göre  (1975) karar verme modelleri incelendiğinde; Örgütü temelde 

ussal bir sistem olarak görenler, insanların psikolojik özelliklerinden gelen ve örgütün 

işleyişinde ussallığı engelleyen etmenleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya 

çalışmaktadırlar. Örgütü içinde genellikle birbiriyle çatışan çeşitli çıkarların, değerlerin, 

amaçların bulunduğu toplumsal sistem olarak görenler ise modellerinde ussal eyleme 

önem vermemektedir.  

Karar verme davranışında bu iki görüşü birbirinden ayırmak pek mümkün 

görülmemektedir. Karar verme tanımları incelendiğinde bu süreci sadece akla dayanan 

bir süreç olarak bakılmamakta, bir takım faktörlerinde bu süreci etkilediği 

söylenmektedir. Karar verme sürecini yöneten insanlar olduğu için; bu süreçte bireyin 
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duygu, düşünce ve yargılarını saf dışı bırakmak çok mümkün olmayabilir. Ama karar 

verme aynı zamanda akıl yürütme işlemedir. Örgütün amacına ulaşabilmesi, hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi içinde doğru ve yerinde karar vermeleri önemlidir. Bu yüzden karar 

verme tekniklerine ve aşamalarına sahip olmalıdır. Dolayısı ile bireysel ve örgütsel 

davranışlar iç içedir.  

 “Karar vermek bir bakıma bilgiyi işlemektir. Yani yönetici kendisine gelen bilgi, 

data ve veriyi inceleyecek, analiz edecek, değerleyecek, bunun sonucu bazı sorunları 

görerek sorun tanımlayacak veya amaç belirleyecektir” (Koçel, 1995, s. 49). 

Karar verme bütün örgütlerin temel ihtiyacıdır. Karara katılım da örgütün 

amaçlarına ulaşmasında da oldukça önemlidir. Alınan kararların niteliği ve uygulanması 

örgütteki bireyleri etkilemektedir. Karar sürecine katılan birey karara sahip çıkar, 

benimser ve uygulamayı kolaylaştırır. Örgütteki bireylerin hangi kararlara katılacağı 

oldukça kritiktir. Karara kimlerin katılacağı, hangi aşamada katılacağı ve hangi oranda 

katılacağı yönetim için de oldukça zor bir karardır. Bireyin karara katılım isteği de 

önemlidir. Yönetici bu sürece hâkim olmalı ve alınan kararın sağlıklı olması için iyi 

yönetmelidir. Herkesin karara bakış açısı farklı olabilir, kalıplaşmış düşünceler ve fikirler 

hâkim olabilir. Önemli olan fikirleri ve çözümleri ortak noktada toplayıp kurumun 

politikası ile uyumlu hale getirmektir.  

“Karar verme, eğitim yönetimini anlamak için önemlidir, çünkü seçim süreci 

motivasyon, liderlik, iletişim ve örgütsel değişimde önemli rol oynar. Diğer yönetim 

fonksiyonlarının hepsi karar vermeyi içermektedir “(Lunenburg ve Ornstein,2013,s 135). 

“Alınan kararlar, okul işleyişini etkilemekte, değiştirmekte, okulda çatışmaları 

önlemekte, sorunları çözmektedir. Okulun amaçlarına dönük çalışması ve öğrenci 

başarısının artması, yönetimin vereceği kararların geçerli, güvenilir ve akılsal olmasına 

bağlıdır “(Başaran,1978,s 172). 

Bursalıoğlu (1982) kararı yönetimin kalbi olarak ifade ederek örgütler için ne 

kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Okullarda ham madde insandır. İnsan yetiştirmek 

de oldukça büyük sorumluluk getirir.  Bu sorumluluğu tek başına üstlenmek mümkün 

değildir. Zaten eğitim örgütü olan okullarda yönetim diğer örgütlerden farklı birçok 

faktörle uğraşmaktadır. Eğitimin programlanması, öğrencilerde beklendik davranışlara 

ulaşılması, velilerde çocukların bu davranışları eyleme döndürme beklentisi bunlardan 
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birkaçıdır. Sorumluluğu paylaşmak için çalışanları da karar sürecine dâhil etmek gerekir. 

Okulların insan ilişkilerinde informal yapı oldukça kuvvetlidir. Örgütün formal yapısı ile 

informal yapı arasındaki ahenk diğer yönetim süreçlerini etkilediği gibi karar sürecini 

sağlıklı etkilemektedir. 

Farklı hiyerarşik düzeylerde ve kariyer seviyelerinde bulunan okul yöneticileri bir 

takım kararlar verir. Verdikleri bu kararlar öğrencileri ve okulu etkilemekte ve bu 

etkilerin öğrenci ve içinde bulunduğu kurum üzerinde etkileri görülmektedir (Lunenburg 

ve Ornstein,2013).   

 Okul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından okul türlerine göre belirlenen yönetmeliklerde belirtilmiştir. “Müdür; okulun 

öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, 

eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, 

bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık 

ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer 

görevlerden  sorumludur” (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği). 

Okul müdürleri, kendilerine verilen bu yetkileri gerçekleştirip okuluna güçlü bir 

vizyon kazandırmak için sağlıklı kararlar vermek durumundadır. Gelişigüzel hareket 

ederek bir sonuca ulaşılmaz. Belli bir hedefi ve amacı olan okullarda davranışları eyleme 

geçirmek için bir takım kararlar alınması gerekmektedir. Karar almayı okul müdürünün 

tek başına üstlenmesi mümkün değildir. Tabi ki sadece yönetim tarafından alınması 

gereken kararlar da olabilir. Çalışanlarını hangi aşamada karar verme sürecine dâhil 

edeceğini de belirlemelidir. Çalışanlarını karar verme sürecine dâhil ederken, iyi bir 

dinleyici olmalı, grubu iyi yönlendirmeli, fikirlere açık olmalı, gelen fikir ve önerileri 

amaç etrafında tutmalı ve sınırlandırmalı, ortak bir noktada uzlaşmayı sağlamalıdır. Süreç 

çok iyi koordine edildiği takdirde sağlıklı kararlar alınabilir. Okulun sağlıklı kararlar 

alması planlama aşamasını da kolaylaştırır.    

Karar verme süreci ile ilgili alan yazılarına bakıldığında Arın’ın (2006) yaptığı 

araştırmada Okul yöneticilerinden lider davranışları yanında nitelikli kararlar vermesi de 

beklenmektedir. Yönetimin kalbi olarak adlandırılan karar ve karar süreci, örgütün 

sağlıklı işleyişi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda yöneticiden gerek 
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yönetimsel kararlarında,  gerekse problemlerin çözümünde mantıklı kararlar vermesi ve 

iş görenlerini karara katması beklenmektedir. Çelikten (2001) tarafından yapılan 

araştırmada, okul müdürleri örgütün başarısını arttırmada kendilerinin tek başına yeterli 

görmemekte, başarılı ve etkili bir okula kavuşmak için uyumlu bir grup ve takım 

çalışmasını gerektiğinin altını çizmişlerdir. 

2.3.2. Planlama 

Planlama yönetsel süreçlerde karar vermeden hemen sonra gelmektedir. Örgüt 

belli bir amaç için toplanmış ve bir takım kararlar almıştır. Önemli olan alınan bu kararları 

sonuca ulaştırmak için uygulamaya geçmektir. Uygulama için bir kılavuza ihtiyaç vardır. 

Planlama da örgütün kılavuzudur. 

Demirel (2012) planlamayı “öğretim etkinliklerinin en rasyonel ve düzenli şekilde 

nasıl yürütüleceğinin önceden ortaya konulması” olarak tanımlamaktadır. (s.113) 

Planlama süreci de karar verme süreci gibi akla dayanmaktadır. Başarı tesadüf 

değildir. Örgütün başarılı ve nitelikli olması da tesadüf değildir. Başaran (1978), bir işe 

girişmeden önce inceleme, soruşturma ve araştırmalar yapılması bunun sonucunda eylem 

kararlarına varılması gerektiğini söyler. “ Planlama sürecinde, yanıtlaması gereken iki 

temel soru vardır. Bunlar;1-Gerçekleştirilmesi ya da başarılması gereken nedir? 2-Nasıl 

gerçekleştirilecektir? Planlama bir anlamda bu soruların yanıtlanmasıdır” 

(Aydın,2014,s.112). Bu sorular sistemi araştırmaya yöneltmektedir. 

Örgüt ulaşmak istediği amaçlar için hedeflerini belirlemiştir. Belirlenen hedefler 

geleceğe yönelik hedeflerdir. Amaç örgütü hep ileri götürmek, ihtiyaçları çağın 

gereksimleri doğrultusunda karşılamaktır. Bilgi çok hızlı ilerlemekte, özellikle 

teknolojinin ilerlemesi ile sürekli yön değiştirmektedir. Belirlenen genel hedefleri nasıl 

uygulamaya geçireceğiz sorusu bizi planlamaya götürecektir. Neyi planlayacağımız, ne 

zaman planlayacağımız, kaynakları nasıl değerlendireceğiz ve kimle planlayacağımız 

önemlidir. Genel hedefler ayrıntı ve sınırları belirlenerek daha özel hedeflere 

bölüştürülebilir. Özel hedefler planlama sürecini de rahatlatır. Hedefi daha rahat belirler, 

hedefi tanımlamamızı kolaylaştırır. İşe yaramayan gereksiz bilgiler veya eylemler bize 

zaman kaybettirir.  
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Eğitim örgütü olan okulların hedefleri Milli Eğitim Kanununa dayanır. Farklı 

eğitim kademelerine göre genel hedefler belirlenir. Genel hedeflerin ulaşılabilirliği için 

ayrıntılara inmek gerekir. Bu ayrıntılarda okullar devreye girer. Okullarda planlanması 

gereken birçok girdi vardır. Başaran (1996) okul sisteminin en büyük girdisinin öğrenciler 

olduğunu vurgular. Diğer girdiler bunun etrafında toplanır. Her bireyin gelişimsel hızı 

farklıdır ve her birey özeldir. Eğitim programı da sistemin diğer girdisidir. Etkin bir 

eğitim programı hazırlamak amaca en verimli yoldan ulaşmayı sağlar. Eğitim programın 

da bütün hedefler açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Bunun içinde eğitim iş 

görenlerine ihtiyaç vardır. Buda sistemin diğer girdisidir. Eğitim programını planlayan, 

uygulayan ve değerlendiren eğitimcilerdir. Bunları doğru yönetmek için eğitimcilerinde 

yetiştirilmesi gerekir. Eğitimciler maliyeti önemli derece etkilemektedir. Eğitimin 

niteliğini etkileyen diğer bir girdide eğitimde kullanılan araç-gereç ve binanın 

donanımıdır. Eğitimcinin programı uygulaması için araç-gerece, tesise ihtiyacı vardır. 

Öğretmen fiziksel donanımı kuvvetli okullarda öğrenme deneyimlerini daha rahat 

hazırlar. Fiziksel donanım okul için oldukça maliyetlidir. Dolayısı ile bunu çok iyi 

planlamak gerekmektedir. Fiziksel donanım ayı zamanda tüketimi de etkilemektedir. 

Özellikle enerji kaynaklarını sadece okul sınırlarında değil hayatın diğer aşamalarında da 

planlamalıdır. Eğitimin diğer önemli bir girdisi de teknolojidir. Teknolojinin bu kadar 

hızlı ilerlediği ve talep gördüğü bu dönemde göz ardı etmek mümkün değildir. Eğitimi en 

üst seviyeye taşımak için teknolojiyi çok iyi planlamak gerekir.  

Planlamada ölçüle bilirlikte önemlidir. Amacımız doğrultusunda hedefimizi 

belirledik, uygulamadan önce araştırmalar yaptık, planımızı oluşturduk. Peki, 

planladıklarımızla ne ölçüde hedefe ulaştık. Hedeflerimizde sapmalar oldu mu? Ölçme 

değerlendirme planlamanın bir parçasıdır. Eğer belirlediğimiz hedefler öğrencide bir 

davranış değişikliğine herhangi bir eyleme dönmüyorsa bir yerlerde yanlış yapıyoruz 

demektir. Tekrar bir planlama yapmak gerekebilir. 

“Dinamik, hareketli bir toplumda planlama sürekli bir süreç olmalıdır. Eğitimsel 

gereksinimlerin sürekli olarak değiştiği bir yaşamda, belli bir eğitim programının uzun 

süre geçerliliğini koruması beklenemez” ( Aydın,2014, s.113). 
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Karagöz (2006) tarafından yapılan araştırmada; Okul yöneticileri, planlama 

konusunda sıkıntı yaşadıklarını; planlama sürecini yönetmekte uzman desteği gerektiğini 

çünkü süreç ile ilgili bilgi ve becerilerinin eksik olduğunu düşünmektedirler.  

2.3.3 Örgütlenme 

Örgütleri dikkatli incelediğimizde aslında içinde bir kurgunun olduğunu görürüz. 

Örgütün içinde farklı birimler farklı bölümler vardır ve bunların düzenli işlemesi 

gerekmektedir.  

 “Bir ortak amaç için bir araya gelmiş kişilerin ve bu amaca yardımcı olacak tüm 

kaynakların kaynaştırılıp bütünleştirilmesine örgütlenme; bütünleştirilmiş biçimine ise 

örgüt denir. Böylece örgütleme bir süreç içinde eylemler dizisini; örgüt ise bir biçimi, 

çerçeveyi oluşturur” (Başaran,1978,s.52). 

Örgüt içinde alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda yapılan planlama örgütü 

uygun bir yapılanmaya götürür. Hoy ve Miskel e göre (2012),örgütler karmaşık ve 

dinamiktir. Belli amaçları gerçekleştirmek için biçimsel yapıya sahiptir; ancak kendi özel 

ihtiyaçları, ilgileri ve sık sık örgütsel beklentilerle çelişen inançları olan insanlardan 

oluşur. Örgütlerin planlanan ve planlanmayan özellikleri, rasyonel ve rasyonel olmayan 

özellikleri, biçimsel ve biçimsel olamayan yapıları vardır.  

“Örgütlerin çevresel özelliklere, hizmet türüne, kullanılan teknolojiye ve örgütün 

insan kaynağının niteliğine uygun, işlevsel bir örgüt modeli oluşturulmalıdır” 

(Aydın,2014,s.127). Bu yapıyı oluşturmak örgütlenmenin ilk basamağıdır. Bundan 

sonraki aşama kadrolamadır. Yapıyı kurduktan sonra yetki ve sorumlulukların saptanması 

ve buna bağlı olarak ta personelin atanması gerekmektedir. Faaliyetlerin kimin 

yapacağını belirlemek gerekir. Eğer iş bölümü iyi yapılmazsa örgüt çöker. 

Lunenburg ve Ornstein (2013), örgüt tasarımı yaparken düşünmeleri gereken yedi 

önemli unsurun olduğunu söyler. 1-Mesleki uzmanlaşma (Faaliyetleri aynı işler etrafında 

toplama) 2-Bölümlendirme ( Faaliyetleri yönetebilecek şekilde birimlere ayırma) 3- Emir 

komuta zinciri (Bireyler ve grupların kimlere rapor vereceği) 4-Yetki ve sorumluluk (Yön 

ve kontrolü sağlayacak çerçeve)5-Merkezileşme/ âdemi merkezileşme (Karar alma 

yetkisi kimlerdedir ) 6-Hiyerarşi yetkisi/danışma yetkisi ( Emir komuta zinciri içindeki 

yetki akışı 7- Kontrol alanı (Bir yöneticinin etkiliğini artırmak için kaç kişi ile çalışacağı) 
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Bursalıoğlu (1982 ) örgütün yapılanmasının ve kadrolaştırılmasının örgütün 

formal yanını belirttiğini söyler. Bir de örgütlenmenin anlayış boyutu vardır. Buda 

informal yapı ile ilgilidir.  

Bu yapıda yönetimin ve çalışanların daha verimli ve etkili çalışması için insan 

ilişkilerinin önemli olduğu literatürde ilk Hawthorne çalışmaları ile karşımıza 

çıkmaktadır. Bütün örgütler gibi eğitim örgütlerinin de duygusal boyutu vardır, çünkü 

gücünü insanlardan almaktadır. İnsanların duygusal yönü örgütleri şekillendirmektedir. 

Duygusal boyutun oluşmasında kurum kültürü önemli bir etkendir. 

Kurum kültürü, kurumda bütünlük ve birlik sağlayarak, uyumlu bir çalışma 

ortamı ile başarıya kapı açmaktadır. Bu başarıda lidere de önemli görevler 

düşmektedir. Çünkü Lider bir iletişim uzmanıdır ve kurum kültürünün 

oluşturulması, şekillenmesi, korunması ve çalışanlarına iletilip 

benimsetilmesinde büyük paya sahiptir. Dolayısıyla liderin çalışanlarla olan 

ilişkileri kurum kültürüne de yön vermektedir. Kurumun temel değerlerinin 

tam ve doğru olarak iletildiği bir kurumda liderle personel arasındaki ilişkiler 

daha sağlam olmaktadır. Kurum kültürü, iletişim ve liderlik birbirinden 

ayrılmaz bir parçadır ve birbirlerini etkilemektedir. Çalışanlar, kuruma ait 

temel değerlerin önemini ne denli benimseyip, bunlara uygun davranırsa ki 

bu noktada liderin payı oldukça büyüktür, kurum kültürü de o kadar güçlü 

olmaktadır (Şimşek ve Fidan,2005,s.173).  

İnsan ilişkilerinin kuvvetli olduğu yapılarda örgütlemenin yönü pozitiftir. En 

önemli kaynağı insan olan eğitim örgütlerinde bu kaynak doğru yönlendirilirse örgütün 

yapısını tasarlamak daha rahat olur. Yönetici çalışanlarının özelliklerini, güçlü olduğu 

yönleri ve duygusal boyutunu analiz ederse örgütleme için önemli bir adım atmış olur.  

  2.3.4 İletişim 

Örgütsel yapı oluşturulurken birey faktörü önemlidir. İnsan olmadan bir örgüt 

düşünemeyiz. Örgüt öğeleri arasındaki ağı insan sağlar. İnsanlar arası etkileşimi sağlayan 

iletişim örgüt üyelerinin işbirliği ve uyum içinde yaşayabilmesi için önemlidir. 

“İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb. simgeler kullanılarak 

iletilmesidir” (Mutlu,1994,s.98). Bu simgeler yazılı, sözlü ya da beden dili ile olabilir. 

İletişim türü ne olursa olsun amaç duygu ve düşünceleri karşı tarafa ifade etmektir. Belli 

bir amaç için bir araya gelen örgüt üyeleri karar alırken ve planlama yaparken sürekli 

bilgi alışverişi halindedir. Karşılıklı olarak birbirlerine mesaj iletirler. Mesajı gönderen 

kaynak alan alıcı olarak tabir edilir. Kaynağı birey olarak kabul edecek olursak birey 
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duygu ve düşüncelerini konuşarak, yazarak ya da jest ve mimiklerle kodlayarak karşı 

tarafa aktarır. Bu aktarmayı hangi kanallarla (yüz yüze, telefon, internet, dergi vb. ) 

yapacağı kaynağa bağlıdır. Önemli olan mesajı bozmadan doğru iletebilmektir.  

Örgütlerde amacın çok iyi anlaşılması, amaçlar doğrultusunda alınan kararların 

doğru iletilmesi önemlidir. İletişim kavramı ile insanlar arasındaki ilişki aklımıza gelir. 

İnsanlar kendine has bir canlı olduğu için, farklı tepkilere sahiptir. Özellikle eğitim örgütü 

olan okullarda ham madde insan olduğu için iletişim sürecinin çok iyi yönetmek gerekir. 

Çok sık kullandığımız sözlü iletişimde kullanacağımız kelimelere dikkat etmeli, doğru ve 

akıcı konuşmaya özen gösterilmelidir. Karşı taraftan gelen mesajları alırken iyi bir 

dinlemeli yanlış anlamaya maruz bırakılmamalıdır. Okulun amaçları ön planda 

tutulmamalı kişisel yargılara girilmemelidir. 

Okulda sağlıklı iletişim kurarak olumlu bir okul iklimi oluşturma da okul 

liderlerine büyük görev düşmektedir. Birlikte çalışan insanların paylaşımı ne kadar 

kuvvetli olursa hedeflere ulaşmak için ortak bir dil oluşturmak da o kadar rahat olur. 

Önemli olan paylaşımlar sırasında duygu ve düşüncelerimizi net bir şekilde karşı tarafa 

aktarabilmektir. Bu aktarım sırasında karşı tarafın düşünce ve duygularına da duyarlı 

olmak, sizin hissettiklerinizi de önemsiyorum mesajı vermek önemlidir. Hedeflere 

ulaşma da tabi ki fikir ayrılıkları olacaktır. Önemli olan bu fikir ayrılıklarını bütünleştirip, 

farklı bakış açılarını değerlendirmektir. Burada etkili iletişim becerilerine sahip olmak 

okul lideri için birçok kapının açılmasına yardımcı olacaktır. 

2.3.5. Etkileme 

Örgütlerin de insanlar gibi güdülenmeye ihtiyacı vardır. Günlük yaşamımızı 

düşündüğümüzde isteyerek yaptığı eylemler bize keyif verir. Yapacağımız işi 

sahiplenmek çıkan eylemin niteliğini arttırır. Örgütte yaşayan üyelerin yapacağı işleri 

örgütün niteliğini arttıracak şekilde gerçekleştirmesi için insanların etkileme gücü 

önemlidir. 

“Belli bir amaç için bir araya gelen bireyler, bulunduğu örgütü hedeflerine 

ulaştırmada etkin bir rol alır. Bu rolleri örgütün vizyonu doğrultusunda davranışa 

yönlendirmede örgütün lideri önemli bir unsurdur. İş göreni istenen nitelikte ve nicelikte 

iş yapması için dışardan güdülemeye etkileme denir” (Demirtaş ve Güneş 2002,s. 58). 
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Örgütlerde, özelliklede eğitim örgütü olan okullarda etkileme sürecinde eğitim 

liderine büyük bir sorumluluk yüklenmektedir. Başaran(1996)’a göre “bir okulun, iş 

görenini güdüleme biçimi, okulun yönetim biçimine; içinde yaşadığı çevreye, bu 

çevreden alıp kullandığı kültürel değerlere göre değişir. En iyi güdülenme yöntemi diye 

bir şey yoktur. Bir iş görene iyi gelecek güdülenme, başka bir iş görene iyi gelmeyebilir. 

Yönetmen, iş görenin kişiliğini iyi tanıyarak en iyi güdülenme yöntemini bulmalı, işini 

daha iyi yaptırmalıdır”(s.55). 

Etkileme sürecinde yöneticilerin yönetsel becerileri önemlidir. Kontrol 

mekanizması olarak görülen yöneticiler belli bir düzeni korumak için güce başvururlar.   

2.3.6 Eşgüdümleme 

Belli bir amaç için bir araya gelmiş farklı öğeleri uyum içinde çalıştırmak, örgüt 

içinde koordinasyonu sağlar. Amaç bir arada koordineli hareket edebilmektir. 

Örgütlenme çalışmaları ile faklı bölümlere ayrılan örgüt hedeflerine daha rahat ve 

nitelikli ulaşır. Ama farklı bölümlere ayrılıp kadrolaşmak yeterli değildir. Önemli olan 

disiplinler arası birlikteliği gerçekleştirmek, birbirine entegre edebilmektir. 

 Eren (2001)’e göre “Her bir örgütsel birimin örgütsel amaçlara ulaşması için nasıl 

bir işbirliği yapacakları ve aralarında uyumlu davranışı nasıl gerçekleştirecekleri, çözüm 

bekleyen önemli bir sorundur. Örgüt teorisinde, bu sorunun çözümü için sürdürülen 

sistemli çabalara “eşgüdümleme” adı verilir (s 286).  

“Ortak bir amaç için bir araya gelen görevlilerin birbirine bilgi vermeden, emek 

yardımlaşması yapmadan, işin bütünlüğünü sağlayacak biçimde birlikte uğraşı 

göstermeden amaçlarına ulaşması olanaksızdır” (Başaran,1978,s 173). “En iyi eşgüdüm, 

iş görenlerin kendi yaptıklarının örgütün amaçlarına katkısını gördüklerinde oluşur” 

(Aydın,2000,s 152).  

2.3.7 Değerlendirme 

Yönetsel süreçlerle yapılan eylemlerin süreci ne kadar geliştirdiği ve katkıda 

bulunduğunu denetlemek gerekmektedir. Örgüt adına alınan hedefler ne kadar amacına 

ulaştı. Yapılan planlama uygun mu? Bireyler bu süreçte ne kadar etkindi? Örgüt içindeki 
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çalışmaları takip etmek bu takip sonucu önerilerde bulunmak verimliliği arttırmak için 

önemli bir unsurdur. 

“Değerlendirme, örgütün, programın ve etkinliklerin gerçekleştirmeye çalıştıkları 

amacı, ne ölçüde ya da ne kadar iyi gerçekleştirdiklerinin saptanmasıdır. Değerlendirme 

ulaşılan standartların saptanmasıdır. Değerlendirme standartlara ulaşma derecesinin 

belirlenmesidir” (Erdoğan, 2000, s. 74). 

Özellikle okullarda ölçme değerlendirme çok önemlidir. Hedeflenen kazanımların 

ne kadarına ulaştığını bilmek bizi belirlenen amaçlara götürür. Hedefi topluma nitelikli 

bireyler kazandırarak hem kendi geleceğini hem de ülkesinin kalkınmasını hedefleyen 

bireyler yetiştirmek olan eğitimde hataların telafisi zor olabilir. Bu yüzdendir ki 

değerlendirme sisteminin çok iyi çalışması ve dönütlerin çok hızlı olması gerekir. 

Özellikle içinde bulunduğumuz 21.yüzyıl çok hızlı ilerlemektedir. Eğitim örgütleri bu 

hızı yakalamakla yükümlüdür. 

2.4. Okul Öncesi Eğitim 

İnsan doğumdan ölüme kadar olan süreçte bir yaşam döngüsünün içindedir. Bu 

döngü cenin dönemi ile başlar ölüme kadar devam eder. Okul öncesi dönem bu döngünün 

içinde kritik bir yere sahiptir çünkü gelişim çok hızlı olmaktadır. İlk yıllarda tamamen bir 

yetişkin desteği ile dış dünyayı anlamaya çalışan bebek, bir yaş itibari ile kendi ayakları 

üstünde durmaya başlar. Burada yetişkin desteğinden kasıt öncelikle anne –babadır. İlk 

bir yıl yetişkine bağlı olan bebeklerin bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi bir sonraki 

döneme geçişin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Özellikle beslenme, uyku ve temizlik bu 

ihtiyaçların başında gelir. Sağlıklı ilişkiler, zengin bir çevre ve uyarıcılar çocuğun 

gelişimi için oldukça önemlidir. Yürümeye başlayan çocuk artık keşfetmeye açıktır. 

Hareket alanı genişlemiştir. Her şeye dokunmak ister. Çok meraklıdır. Sonuç onun için 

önemli değildir. O anı yaşamak ister. Bu noktada ailenin yaklaşımı önemlidir. Ebeveyn 

olarak çocuğunu korumak zorundadır, ama aynı zamanda çocuğunun yaparak yaşayarak 

oluşturduğu öğrenme ortamına ket vurmamalıdır. Aslında eğitim ailede başlar. Oktay 

(2004)’a göre çocuk yaşadığı çevreye uyum sağlamak için temel davranışları aile de 

öğrenir. Bu nedenle, yaşamının ilk yıllarında aile çocuğun gerek bakımından  gerek 

eğitiminden sorumlu kurumlardır. 
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Okul öncesi kurumlar aile ile birlikte erken çocukluk eğitimini üstlenmiştir. Alan 

yazıları incelendiğinde okul öncesi eğitim ile erken çocukluk eğitimi kavramları ortak 

kullanılmıştır. İlk anaokulu Almanya’da Froebel tarafından 1840 yılında “Kindergarten” 

( Çocuk Bahçesi ) olarak açılmıştır. Frobel bu bahçede çocukları çiçek öğretmenleri 

bahçıvan olarak değerlendirmiştir.  Froebel oyunu çocuğu tanımak ve anlamak için bir 

araç olarak görmüştür. İtalyan Maria Montessori erken çocukluk eğitimine önemli 

katkıda bulunan diğer bir eğitimcidir.1898 yılında Roma’da ilk okulunu açmıştır. 

Montessori’ de eğitim ortamı çok önemlidir. Öyle bir ortam sağlanmalı ki çocuk her yönü 

ile kendini ifade edebilmeli her alandaki gelişimine özgürce cevap verecek fırsatlar 

sunmalıdır.  Gesell, Dewey, Piaget, Erikson, Vygotsky tarafından yapılan araştırmalar 

günümüzdeki okul öncesi eğitime yön vermiştir. 

2. Dünya savaşı sonrası Avrupa gerek fiziksel olarak gerek psikolojik olarak 

yıkıma uğramıştır. Olumsuz bir çevre içinde olan çocuklar için endişelen bir grup eğitimci 

küçük çocukların refahı için küresel bir organizasyon planı oluşturmuşlardır. 1948 yılında 

UNESCO tarafından düzenlenen konferans sonrası 5 kıta ve 19 ülkenin oluşturduğu 

eğitimciler tarafından OMEP kurulmuştur. OMEP dünya çapında çocukların kaliteli 

eğitim ve bakımı için erken çocukluk dönemini bütün dünyaya yaymak, evrensel bir çatı 

altında toplamak, gerekli araştırmalar yapmak ve araştırmaların paylaşılması için 

konferanslar düzenlemek adına örgütlenmiştir. Türkiye de 1972 de bu örgütün üyesi 

olmuştur. Ama öncesinde 10 Şubat 1967 yılında okul öncesi eğitimi geliştirmek ve 

sorunlarını ortaya koyup araştırma yapmak için sivil toplum kuruluşu TOOEGD 

kurulmuştur. 

Türkiye de 20.yüzyılın başlarında savaşın etkileri, kadınların çalışma hayatına 

başlamasıyla birlikte okul öncesi eğitimin gerekliliği doğmuştur. Daha sonra şehirleşme 

hayatı ile çocukların oyun alanları daralmış, yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatları sunan 

mahalle ortamları azalmıştır. İçinde yaşadığımız dünyada bilginin çok hızlı ilerlemesi ile 

değişim de hızlı olmuştur. Bu hızı ve değişimi yakalamada eğitime düşen sorumluluk 

büyüktür. Okullar sınırları daralan çocuklara fırsat sunmak ve değişimi yakalamak adına 

sorumlulukları paylaşmıştır. 

Okullar eğitimin uzak ve genel hedeflerini özel hedeflerle gerçekleştirmeye 

çalışır. Okul öncesi eğitim kurumları da eğitimde örgütlenmenin ilk basamağıdır. MEB 
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tarafından 0-36 aylık ve 36-68 aylık çocuklar için eğitim programları hazırlanmıştır. Okul 

öncesi eğitimin amaçları ve hedefleri MEB tarafından belirlenmiş, bu hedef ve amaçların 

genel hatları Okul Öncesi Eğitim Programı ile çerçevelenmiştir. Gelişimsel özellikler 

aylarına göre gruplanmış hedef ve kazanımlar genel verilmiştir.   

 “Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri;  millî eğitimin genel amaçlarına ve 

temel ilkelerine uygun olarak ;  1-Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi 

alışkanlıklar kazanmasını sağlamak 2- Onları ilkokula hazırlamak 3- Şartları elverişsiz 

çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak 4-

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır” (MEB,2013,s.10) 

Belirlenen amaçları gerçekleştirmek için hazırlanan Okul Öncesi Eğitim 

programının temel özellikleri ana hatları ile belirtilmiştir; 

Okul öncesi eğitim çocuk merkezlidir. Çocuğun araştırma yapabilmesi 

sorgulaması, incelemesi ve bunları tartışması için her türlü ortam hazırlanmalıdır. Bunları 

gerçekleştireceği öğrenme merkezlerine yer verilmiştir. Bu öğrenme merkezlerinde 

yapılan gözlemler çocukların değerlendirmesini sağlar. Program sonuçla değil süreçle 

ilgilenir. Süreç sarmal olarak ilerler, kazanımlar ve hedefler yıl boyunca farklı 

etkinliklerle tekrarlanır. Böylece pekiştirilen etkinliklerle kazanımlara ulaşma daha kalıcı 

olacaktır. Çocukların yıl içerisinde ne kadar geliştiğini ve ilerlediğini, hangi alanda nasıl 

gelişmeler gösterdiğini somut verilere dayandırmak gerekmektedir. Bunun içinde 

sistematik değerlendirme yapmak gerekir. Çocuğun sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel 

yönleri dengeli bir şekilde geliştirilir. Amaç çok yönlü gelişimdir. Tabi ki burada oyun 

temeldir. Çocukların çok iyi örgütlenmiş oyun ortamında yaratıcılıkları gelişir, 

keşfederek öğrenmesi sağlanır. Program kendi kültürel değerlerini ve evrensel değerleri 

önemser. Program hazırlanırken diğer ülkelerin de okul öncesi programları incelenmiş, 

farklı yaklaşımlar da dikkate alınmıştır. Tema ya da konular üzerinden değil kazanımlar 

üzerinden program oluşturulmuştur. Tema ya da konu kazanımlara ulaşmakta araç olarak 

kullanılmıştır. Programda ailenin yeri çok önemlidir. Okul aile ile sürekli iletişim içinde 

olmalı karşılıklı işbirliği sağlanmalıdır. Okul ile ailenin hedefleri örtüşmelidir. Okullarda 

rehberlik servisi kurulmalı, rehber öğretmen gerek öğretmenlere gerek çocuklara gerek te 

velilere destek vererek olumlu bir ortam oluşturmalıdır. Ayrıca program özel gereksinimi 
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olan çocuklarında aynı eğitimi alıp fırsat eşitliği sunmasını desteklediği için rehberlik 

servisinin işbirliği önemlidir (MEB,2013,s.14-17). 

2013 yılında hazırlanan Okul Öncesi Eğitim programının ne kadar kapsamlı 

olduğu; kaliteli ve zengin erken çocukluk eğitimi için her noktanın düşünüldüğü 

görülmektedir.   

Okul öncesi yıllar insan hayatının temeli olarak düşünüldüğünde bu dönemdeki 

yaşantıların hayatın diğer dönemlerini de etkileyeceği açıktır. Çağdaş toplumun talep 

ettiği kendine yeten, başkalarına hoşgörü ve sevgi ile yaklaşan, bilim ve sanata değer 

veren, haklarını ve sorumluluklarını bilerek hareket eden, yaratıcı insanın 

yetiştirilmesinde erken dönemin etkisi göz önüne alındığında, okul öncesi dönemde 

alınan eğitimin kalitesinin ne denli önemli olduğu anlaşılabilir (Oktay, 2006, s.3). 

Okul öncesi eğitim Türkiye’de çeşitli kurumlar tarafından yürütülmektedir. 

1-Kreş ve Gündüz Bakımevleri: 0-36 aylık çocukların sağlıklı bakımını üstlenen; 

çalışan annelere hizmet veren kurumlardır.  Aile, Çalıma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına bağlıdırlar. MEB tarafından hazırlanan programı uygulamakla yükümlüdür. 

2- Anaokulları: 36-68 aylık çocuklara hizmet veren kurumlardır. Bu kurumlar 

MEB bağlı olarak açılan bağımsız anaokullarıdır. 

3-Anasınıfları: 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat 

boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. 

Okul öncesi dönem, eğitimde örgütlenme ayağının ilk basamağını 

oluşturmaktadır. Çocukların yaşının küçük olması, ebeveynlerinden ayrılıp sosyal bir 

sürecin içine girmeleri;  ailelerin ise çocuklarından ilk ayrılma sürecini yaşadığı karmaşık 

bir dönemdir, problemlerle karşılaşma riski çok fazladır. Bu karmaşık dönemi çok iyi 

yönetmek gerekir. Çıkabilecek problemlere uygun çözümleri bularak, eğitim örgütünü 

amaçlarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmalıdır. 

2.4.1 Okul Öncesinde Eğitim Yönetimi 

Yapılan araştırmalarda, okul öncesi çocuğun bulunduğu yaş özellikleri, bireysel 

gelişimlerindeki farklılıkları ve sonraki gelişim dönemlerine olan etkileri açısından 

bakıldığında ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Oktay(2004)’ a göre sağlıklı, mutlu, 
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yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve en iyi değerlendirecek şekilde 

gerekenleri yapmak zorundadır. Bunun içinde eğitimi kapsayan bütün öğelerin fiziksel 

ortamın, programın ve personelin bütün yönlerini çok iyi yönetmek ve koordine etmek 

gerekmektedir. Yönetim alanında sorunların yaşanması bütün eğitim hizmetini olumsuz 

etkileyecektir. Burada kuşkusuz eğitim yöneticisine büyük görev düşmektedir. 

Zembat (1994)’a göre “İyi planlanmış bir Okul Öncesi Eğitim Kurumunun 

oluşumundaki temel yapı taşlarından biri yöneticidir. Örgütün amaçlarını günün 

koşullarına göre belirlemeli, organizasyonu oluşturmalı ve bunların işlerliğini 

sağlamalıdır. Aksi takdirde örgütün başarısı, verimliliği düşecektir” Bunun içinde okul 

liderleri yönetim süreçlerine hâkim olmalı ve bununla ilgili gerekli bilgiye sahip 

olmalıdır. Böylece yaşanacak problemler minimize hale gelecektir. 

Okul Öncesi Eğitim kurumları, eğitim örgütlerinin diğer kademelerine 

bakıldığında bir takım farklılıklar göstermektedir. Diğer kademelere göre öğrenci sayısı 

ve çalışan sayısı daha azdır. Öğretmenler ve çalışanlar gün içerisinde bir birleri ile daha 

fazla iletişime geçmekte paylaşımları daha fazla olmaktadır. Yöneticilere ulaşmak çok 

daha rahattır. Çocukların yaşlarının küçük olması ve ilkokul deneyimlerini yaşaması bu 

döneme ayrı bir özellik katmaktadır. Ayrıca veli faktörü bu kademede oldukça kritiktir. 

Veli ile daha fazla iletişim yoğunluğu vardır. Aydın (2014)’a göre okullardaki ilişkiler 

öğretmen, öğrenci ve aile ilişkilerinin kapsadığı çok yönlü ilişkilerden oluşmaktadır. Okul 

öncesinde bu ilişkiler diğer kademelere daha gevşektir. İnformal ilişkiler de daha 

yoğundur. O yüzden okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticiler kurumlarını 

hedeflerine ulaştırırken bu süreci iyi yönetmelidir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının diğer bir özelliği de çeşitli kuruluşlar tarafından 

açılıyor olmasıdır. Bu kuruluşların çoğunluğu MEB ve Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına bağlıdır. İlköğretim okullarının bünyesinde anasınıfı olarak faaliyet 

gösterdiği gibi bağımsız anaokulu olarak ta açılabilirler. Son dönemlerde özel okul 

sayısındaki artışlar okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını da etkilemiştir. Bu durum 

Oktay (2014)’ın da belirttiği gibi eğitim kalitesi yönünden ortak standartları yakalamak 

ve yönetmek konusunda sıkıntılara neden olmaktadır. Çünkü okulların açılma amaçları, 

fiziksel donanımları, programları farklılık göstermektedir.   Özellikle büyük şehirlerde 

annelerinde iş hayatına atılması bu şehirlerdeki okul öncesi eğitim oranını artırmıştır. 
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Bağımsız anaokullarının sayısında da artışlar olmuştur. Yine şehirleşme ile birlikte 

çocukların oyun alanları daralmıştır. Bilginin ve teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ile 

ailelerin erken çocukluk eğitimine bakış açısı değişmiştir. 

Okul öncesi eğitimi zorlayan diğer süreçte bütçedir. Özellikle erken çocukluk 

eğitimini en çok sağlayan devlet okullarına bağlı anasınıfları için bütçe büyük sıkıntıdır. 

Anasınıfları için ayrı bir ödenek olmadığı için bütçe yapma sıkıntılı bir süreçtir. Bu 

dönemin özelliğinden dolayı fiziksel ortam, sınıf içi eğitici oyun ve kırtasiye malzemeleri, 

öz bakım alanına destek personel ihtiyacı vb. ihtiyaçlar bütçeyi ciddi anlamda 

etkilemektedir. Özel okullarda eğitim-öğretim ücreti velilerden alındığı ve ayrı bir 

muhasebe birimi olduğu için bütçe planlaması ile ilgili zaman işletme yönetimine 

aktarılmaktadır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarını etkileyen bu faktörler incelendiğinde, insan 

ilişkilerinin çok fazla olduğu bu dönemde insanlarla daha etkili çalışma ortamlarının 

oluşturulmasını, yönetsel süreçlerin çok iyi işlemesi için etkili bir işletme yönetimini, 

özellikle etkili bir öğrenme aracı olarak oyunun önemli olduğu bu dönemde fiziksel 

çevrenin oluşturulmasını, öğrenme hızının en yoğun olduğu bu dönemde hedeflerin 

gerçekleşmesini sağlayacak uygun eğitim programının geliştirmesini ve bu programı 

uygulayacak ve yenilikler getirerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim anlayışına 

sahip eğitimciler yetiştirilmesi için eğitimler planlanmasını koordine edecek eğitim 

yönetimine ihtiyaç vardır. 

“Anaokulunda yönetici olmak aslında çok boyutlu bir çalışma alanında çeşitli 

rolleri üstlenmeyi gerektirir. Bu roller öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve diğer 

çalışanlarına yönelik bir takım hizmetlerin planlanması ve yürütmesini kapsar” 

(Yıldırım,2012,s.380) 

Durukan, Atalay ve Şen (2015) Türkiye’de 2000 ile 2014 yıl aralığında yer alan 

okul öncesi eğitimi ile ilgili yüksek lisans tezlerini incelemiş, bu alanda en fazla tezin 

2010 yılında yayınlandığını bunun nedenini de okul öncesi eğitim alanında lisansüstü 

eğitim programlarının sayısının artığına bağlamıştır. Tez konularını çocuk, aile ve okul 

olarak ayırmış; Aile konularının ebeveyn tutumları ve görüşleri ile aile katılımı, çocuk 

konularını sosyal ve dil gelişimi ile kaynaştırma eğitimi, okul konusunun da, program, 

öğretmen görüş ve tutumları etrafında yoğunlaştığını vurgulamışlardır. Ahi ve Kıldan 
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(2013)’da 2002-2011 yıl aralığında okul öncesi eğitim ile yapılan lisansüstü tezler 

incelenmiş, lisansüstü tez konularının çoğunlukla eğitimle ilgili olduğunu söylemişlerdir. 

Eğitim alanında fen ve doğa eğitimi ile matematik eğitiminin yoğun olduğu görülmüştür. 

Diğer konular sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni Okul öncesi eğitimi anabilim dalının yeni 

olmasına bağlanmıştır.  

2.5. Lider Ve Liderlik Tanımları 

Dünya tarihine baktığımızda devletler oluşum sağlarken birçok savaşa maruz 

kalmış, imparatorluklar dünyaya hükmetmiştir. Bu sürecin kahramanları lider olarak 

tarihe geçmiştir. Bu liderlerin olaylara bakış açıları farklılıklar göstermiş; kimileri 

insanları öldürmekten çekinmemiş, kimileri ise reformlar yaparak yeni çığırlar 

açmışlardır. Dünya tarihini bu kadar etkileyen liderler, örgütlerin var olması içinde 

oldukça önemlidir. 

Liderlik insanlık tarihi boyunca yaşamış olan bir kavramdır. X̄IX̄. Yüzyılın 

sonlarına doğru bütün dünyada yaşanan endüstri devrimi ile artan örgüt sayıları ve 

çeşitliliği liderlik kavramını hep canlı tutmuştur. Araştırmacılar tarafından sürekli 

araştırılan liderlik, farklı teorilerle karşımıza çıkmış ve farklı tanımlar yapılmıştır. 

Lider “ değişim ve dönüşümün anahtarı olarak lider; insanları çekim alanına 

sokan, insanı, varlığı ve eşyayı farklı bir duyuş ve marifet ile hissedilen, öngörüsü, 

iletişim ve ikna becerisi, analiz, sentez ve benzeri zihinsel ve sosyal yetenekleri gelişmiş 

bir insandır” (Fındıkçı, 2009, s.47). 

“Liderlik, insanları etkileyerek ne yapılması gerektiği ve bunun nasıl yapılacağı 

konusunda bir anlayış ve uzlaşıya varmalarını sağlama ve ortak hedefleri gerçekleştirme 

yolunda bireysel ve kolektif çabalarını teşvik etme sürecidir” (Yukl,2012,s.7). 

“Liderlik, iki veya daha fazla kişiyi güç ve yetki yoluyla yönlendirmedir. Ancak 

güç ve etki bakımından iki farklı liderlik biçimi ortaya çıkmaktadır. Formal lider, 

otoriteyle grup üzerinde etkisini gösterir. İnformal lider ise gösterdikleri liderlik 

davranışlarıyla bir grupla bütünleşen kişidir”(Çelik,2003,s.3)  
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“Liderliğin hammaddesi değişim, dönüşüm ve yeni doğrultular üreten bir 

vizyondur. Aslında o insanları, fikirleri, sistemleri, iletişimleri ve teknolojileri hizaya 

sokan işlemdir”(Hass ve Tamarkin,2000,s.x̄vii). 

“Liderlik; baskı kurmadan, başkalarının davranışları üzerinde olumlu bir etki 

yaratma sürecidir” (Kempner, 1976,s.221) 

Liderlik ile ilgili tek bir tanım yoktur. Liderlik tanımı, tanımını yapan yazarlar 

tarafından sürekli zenginleştirilerek farklı ifade edilmiştir. 

2.5.1.Geleneksel Liderlik Yaklaşımları 

Bu bölümde geleneksel olarak adlandırılan liderlik anlayışlarına kısaca 

değinilecektir. 

2.5.1.1 Özellikler Yaklaşımı 

Liderlikle ilgili ilk teori 1900’lü yılların başında Büyük Adam Teorisi ile ortaya 

çıkmıştır. Bu teoriye göre liderlik doğuştan gelir, sonradan kazanılmaz. İlk liderlik 

çalışmaları tarihe damga vuran, kahraman olarak nitelendirilen insanları inceleyerek 

başlamıştır. “Büyük Adam Teori ” kuramı; “tarihin, büyük adamların özgeçmiş 

öykülerinden ibaret olduğunu belirtir. Bu kurama göre, bazı kişiler belirli niteliklere sahip 

olarak doğarlar ve bu nitelikler onların her yerde ve her zaman lider olarak ortaya 

çıkmalarını sağlar “ ( Şimşek,1999,s.177). Özellikler teorisi; liderin kişisel özellikleri 

üzerine yoğunlaştığı için Büyük Adam Teorisinin devamı olarak düşülmüştür. Liderliği 

etkili kılan bir takım özellikler olduğu savunulmuştur. “Araştırmacılar, liderleri 

takipçilerinden ayıran, kendilerine ait kişisel özellikleri belirlemeye çalışmışlardır. 

Üzerinde en fazla çalışma yapılan özellikler; fiziksel özellikler, kişisel faktörler, 

ihtiyaçlar, değerler, enerji ve hareketlilik seviyeleri iş ve ilişki yeterliliği, zeka ve karizma 

olarak sıralanabilir” (Hoy ve Miskel, 2012). 

“Kişisel özellik yaklaşımları, lideri ayıran temel kişisel özellik ve nitelikleri şu 

şekilde sıralamıştır: 

1-Fiziksel Özellikler: Bireyin genel görünüşleri, boy, kilo vb. 
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2-Kişilik Özellikleri: Bağımsız hareket edebilme, kendisini ve çevresini kontrol 

edebilme, kendine duyulan güven, duygularını kontrol edebilme, 

3-Kişisel Yetenek: Zihinsel yetenekler, zekâ, analiz sentez yeteneği, öğrenme ve 

bilgi edinme kapasitesi, mantık ve yargılama gücü, 

4-Sosyal Özellikler: İnsan ilişkilerindeki ustalık, iletişim kurma ve ikna etme 

becerisi, etkileme becerisi, girişimcilik ”(Fındıkçı,2009,s.62). 

“Stogdill, 1949 ve 1974 yılları arasında liderlik özelliklerine ilişkin yaptığı 

araştırmalarda 163 özellik belirlemiştir” (Çelik,2003,s.10). Özelliklerin sayısının artması 

ve özelliklerin soyut olmasından dolayı ölçümlerin zor olması araştırmacıları da 

zorlamıştır. Ayrıca liderliği sadece bireylerin kişisel özellikleri etrafında toplamak 

durumu açıklamaya yetmemiş yeni teoriler bulmaya yönlendirmiştir. Çelik (2003)  son 

yıllarda liderlik özelliklerinin tekrar ön plana çıktığını, özellikle dönüşümcü ve vizyoner 

liderliğinin  özellik kuramı ile yakından ilgili olduğunu söylemiştir. 

2.5.1.2. Davranışsal Yaklaşımlar 

Örgüt için önemli bir parça olan lideri sadece özellikleri ile incelemek yetersiz 

kalmıştır. Çünkü örgütün diğer üyeleri de örgütün ayrılmaz parçasıdır ve liderin 

davranışları üyeleri yakından ilgilendirmektedir. Örgütün amaçlarına ulaşması için 

liderin yapması gerektiği işler vardır. Yapılacak işler için lider nasıl davranışlar 

gerçekleştirecektir. Bu fikirle yola çıkan davranışsal yaklaşım araştırmacılarının 

çalışmaları başlıklarla belirtilmiştir. 

2.5.1.2.1. Ohio State Üniversitesi Çalışmaları: 

İsminden de anlaşılacağı gibi Ohio State Üniversitesi çalışmaları, liderlerin nasıl 

davrandığını araştırmıştır. Bu araştırma için Leader Behaviour Description Questionnaire 

anketi geliştirilmiştir. LBDQ anketi ile lider davranışlarının kişiye mi yoksa yapıya mı 

yönelik olduğu araştırılmıştır. “Yapılan incemeler sonucunda lider davranışlarında kişiyi 

dikkate alma (consideration )ve inisiyatif (initiating structure) olmak üzere iki boyut 

belirlenmiştir” (Yıldız,2016,s.32).Yapılan araştırmalar sonucunda örgütün yapısına bağlı 

olarak her iki boyut da etkilidir. Bazı örgütler yapısı gereği görev odaklı liderlik davranışını 

gerektirir. Bura da önemli olan örgütün amacına ulaşmasıdır. Örgütün yapısı açık ve nettir. 
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Görev tanımları belirlenmiştir. Bu yüzden grup üyeleri kendilerine tanımlanan görevleri 

yerine getirmelidir. Böylece örgütte performans artmıştır.  Bazı liderler de kişiyi 

önemseyerek bir güven ortamı oluşturmak ister. Çalışanları ile ilişkileri dost hanedir. 

Empati duygusu sürekli işler. Çalışanlarının sorunları çözmek için uğraşır. Böylece örgütte 

de güçlü bağlar kurulmuştur. İlişkiler kuvvetlenmiş, devamsızlık azalmıştır. Her iki 

davranışı da sergileyen lider işine odaklanmış aynı zamanda çalışanlarını da önemseyerek 

yüksek bir performans elde etmiştir. 

2.5.1.2.2.Michigan Üniversitesi Çalışmaları 

Michigan üniversitesi çalışmaları ile Ohio State Üniversitesi çalışmaları aynı 

döneme gelmektedir ve ele alınana boyutlar birbirine çok yakındır.  

 “Bu görüşe göre insan odaklı olan lider, adı üzerinde her türlü çalışmasında, 

kararında öncelikli olarak insanları düşünür. Lider çevresindeki insanlara gerçekçi bir ilgi 

gösterir. İşten önce insanları düşünür. İş odaklı lider ise tam tersi olmak üzere esasen işe 

odaklanmıştır. İşi düşünür, işin yapılma gücü, sonuçta ulaşılan çıktılar esas 

belirleyicidir”(Fındıkçı,2009,s.67).  

Michigan Üniversitesi çalışmalarının, Ohio State Üniversitesi çalışmalarından 

ayıran fark, ele alınan bu iki boyutun birbirinin zıttı olarak değerlendirilmesidir. “Buna 

göre bir lider çalışan odaklıysa daha az üretime önem vermektedir. Ancak çalışmalar 

devam ettikçe bu sonuçlardan vazgeçilmiş ve Ohio State’deki gibi iki bağımsız liderlik 

davranışı olarak değerlendirilmiştir” (Yıldız,2016,s.33). 

Bu iki boyutu birbirinden ayırmayan liderler her düzeyde başarıyı yakalayabilir. 

“Liderlikte çok iyi düzeye geçmiş, kendisini kanıtlamış kişilerin ise hem işe hem insana 

odaklanabildikleri, yer, durum ve konuya göre bu yoğunluklarını değiştirebildiklerini 

söylemek mümkündür” (Fındıkçı,2009,s.67). 

2.5.1.2.3.Likert Sistem 4 Modeli 

Diğer çalışmalardan farklı olarak liderlik 4 boyutta ele alınmıştır. “Likert liderliği, 

iletişim kurulan kişilerdeki beklentilerin, değerlerin ve kişilerarası becerilerin dikkate 

alındığı bir süreç tanımlamaktadır” (  Çetin,2017,s.20).  
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Rensis Likert tarafından geliştirilen bu model yöneticilerin davranışlarını dört grup 

altında toplanmıştır: 

Sistem 1 (İstismarcı otakratik): Bu davranışta yönetici, astlarına güvenmez 

ve nadiren astlarının fikirlerini almaktadır. 

Sistem 2 (Yardımsever otokratik):Burada Hizmetçi-efendi ilişkisi 

bulunmaktadır. Lider bazen astlara fikirlerini sormaktadır. Ödül-ceza 

yöntemi ile çalışanlar motive edilmeye çalışılır. Kararların çoğu üst düzey 

tarafından verilirken, yazılı kurallar dâhilinde alt kademelere de karar yetkisi 

verilir. 

Sistem 3 (Katılımcı):Yönetici astlara kısmen güvenir ancak verilecek önemli 

kararlarla ilgili kontrol sahibi olmak istemektedir. Özel kararlar üst 

kademelerde saptanır, departmanlarla ilgili kararlar ise alt kademelere 

bırakılır. 

Sistem 4 (Demokratik):Astlarına her konuda tam güvenir, astlar fikirlerini 

rahatça beyan etmekte ve lider astların fikirlerini alarak kararlarında 

kullanmaktadır. Karar verme ve sorumluluklar tüm örgütün departmanlarına 

yayılmıştır (Yıldız,2016,s.33-34). 
 

Sistemler arası geçişlere bakıldığında sistem 1 iş odaklı, sistem 4 kişi odaklı liderlik 

davranışı göstermektedir. Sistem 2 ve 3 iki boyut arasındaki geçişleri göstermektedir. 

Likert, örgüt içindeki yönetim tipi sistem 4 e yaklaştıkça örgütün verimliliğinin arttığını 

söylemiştir. 

 2.5.1.2.3.4 Blake ve Mouton Yönetsel Kafes Modeli 

Bu modelde liderin davranışları üzerine yoğunlaşmıştır. Michigan üniversitesi ve 

Ohio State Üniversitesi çalışmalarında ortaya çıkan liderlik boyutları ile benzerlik 

göstermektedir. “Blake ve Mouton ( 1964) liderliği, yönetim ızgarası olarak betimleyerek 

bu şeklin bir tarafında insanların diğer tarafında ise üretimin temsil edildiğini belirtmiştir. 

Liderlerin her iki boyutta da yüksek veya düşük olabileceğini belirtilmiştir” 

(Çetin,2017,s.20). Yönetsel davranışın üretim ya da insan ağırlıklı olduğu varsayımından 

yola çıkarak, bu davranış kalıplarından birinin yatay eksen, diğerinin dikey eksen üzerine 

yerleştirilmesi ile bir grafik oluşturulmuştur (Yıldız,2016,s.34). 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                          Az                      Üretimle ilgi                  Çok 

            Şekil.1: Blake ve Mouton Yönetim Gözeneği (Çelik,2003,s.16) 

                               

           Şekilde 1.1 karesinde yer alan liderler etkisiz lider olarak tanımlanmıştır. Etkisiz 

lider, gerek insana yönelik ilgisi çok az düzeyde gelişmiş kişilerdir. 1,9 karesinde yer 

alanlar ilişki odaklı liderler olarak bilinirler. Bu kişilerin işe yönelik ilgileri az ve 

gelişmemiş olduğu halde insana, ilişkilere etkileşime yönelik ilgileri gelişmiştir. 9,1 

karesinde liderle görev odaklı otokratik liderlerdir. Ona göre işin gerekleri, iş görev 

tanımları, işin başarı şartları, iş ortamındaki akış süreci, gerekli emir kumanda ilişkileri, 

talimatlar ve benzeri önemlidir. 5,5 karesinde işe ve insan orta düzeyde ilgi gösteren 

liderler yer alır. Bu liderlerin bir yandan insanlara ilgisi vardır, diğer yandan işe de ilgileri 

vardır. Ancak bu her iki yönlü ilgi de ortama düzeydedir, yani çok gelişmemiştir.9,9 

karesi ideal liderin yer aldığı bölgedir. Liderlik bölgesinin en arzu edilen ve liderin gerek 

işe gerekse insan ilişkileri bakımından en üst performans düzeyinde yer alması onu farklı 

kılmaktadır (Fındıkçı,2009,s.69-70). 

Davranışsal yaklaşım liderlerin örgüt içindeki davranış boyutları ile açıklamaya 

çalışmıştır. Liderin davranışları bazen içine bulunduğu duruma göre farklılıklarda 

gösterebilmektedir. Her durum için geçerli tek bir liderlik davranışı olmayabilir. Liderin 

içinde bulunduğu durumu da değerlendirmesi gerekebilmektedir. 
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2.5.1.3. Durumsal Yaklaşımlar 

Geleneksel liderlik yaklaşımlarının son çalışmaları liderin içinde bulunduğu 

şartlar ve ortamlar üzerine yoğunlaşan “ Durumsal Yaklaşım” araştırmalarıdır. 

2.5.1.3.1 Fred Fiedler’in Durumsal Liderlik Teorisi 

Fiedler, liderlik davranışlarını durum üzerine yoğunlaştırarak liderlik yaklaşımına 

farklı bir bakış açısı getirmiştir. “Teoriye göre, yüksek grup                performansına 

ulaşmak için bir liderin etkililiği, liderin motivasyonel sistemi ve liderin durumu, kontrol 

ve etkileme derecesine bağlıdır. Üç durumsal faktör; Lider –üye ilişkilerini, görev 

yapısını ve liderin pozisyon gücünü içerir” (Lunenburg ve Ornstein ,2013, s.111).  Fiedler  

buradaki amacın yöneticideki  davranış  değişikliği olmadığını, yöneticinin o davranışı 

sergileyeceği uygun çalıştırma ortamının sağlanması gerektiğini söyler  .Lider kendisi 

için uygun ortamlar sağlandığında liderlik davranışı sergileyebilmektedir. Ancak  

“liderde durumu avantajlı hale getirmelidir. Bu da a) örgüt üyeleriyle ilişkilerin 

geliştirilmesiyle, b) örgüt üyelerine daha fazla rehberlik yaparak ve açıklamalarda 

bulunarak görev yapısının daha açık hale getirilmesiyle, c) örgütten daha çok pozisyon 

gücü talep edilmesiyle sağlanabilir” (Lunenburg ve Ornstein ,2013, s.114). 

 2.5.1.3.2 Amaç-Yol Teorisi 

Amaç-Yol teorisi liderlerin çalışanları üzerindeki etkisine odaklamış bir teori 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada liderden çok çalışanların motivasyonu önemlidir. 

Bu teori “Liderin başarısını, takipçilerinin kendi bireysel amaçlarının gerçekleşmesi 

düzeyine bağlamıştır” (Fındıkçı,2009,s.73).Bunu yaparken astlarının ve iş ortamının 

uygun seviyeye getirilmiş faktörleri de göz önünde bulundururlar” (Lunenburg ve 

Ornstein ,2013, s.115). 

“Lider izleyicinin(astlarının) amaçlarına yani üretkenliğe ulaşabilmesi için (1) 

ulaşacağı amaçları belirler (2) ulaşacağı yolu belirler (3) zorlukları ortadan kaldırır ve (4) 

bunu yapabileceğine dair motive eder, destekler, koçluk yapar” (Yıldız,2016,s.39). 
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2.5.1.3.3. Vroom-Yetton Normatif Liderlik Teorisi 

Bu teorinin diğer teorilerinden farkı karar verme süreci ile ilgili olmasıdır. Liderlik 

davranışları çalışanların karar verme sürecine katılımı ile değişmektedir. Çelik (2003)’e 

göre lider alınan kararlara astlarını dâhil ederse kararın kabul edilip etkili uygulanması 

daha rahat olacaktır. Lider astlarını alınan kararı uygulamada motive etmelidir. Grupla 

birlikte alınan kararlar, grubun iletişimini ve kararın kalitesini etkilemektedir.   

Vroom ve Yetton liderliği beş biçimde açıklamıştır. Liderin astlarını hangi 

durumlar karşısında karar verme sürecine dâhil edeceği liderlik biçimlerini belirler.  

 

Liderlik Biçimleri 

Liderin astlarını karar verme 

sürecine katmaya yönelik 

cesaretlendirme derecesi 

 

Lider, mevcut verileri kullanarak 

karar verir. 

  Düşük (Otokratik) 

                 1 

 

Lider, astlarının görüşünü alır ve 

kararı tek başına kendisi verir 

                 2 

 

Lider sorunu astlarıyla bireysel 

olarak görüşür ve 

düşüncelerinden yararlanır ve 

kararı kendisi verir. 

                 3 

 

Lider sorunu grupla paylaşır, 

astları grup halinde bir araya 

getirir ve kararı kendisi verir. 

                4 

 

Lider grubun bir üyesi olarak 

sorunu paylaşır ve kararı grup 

üyeleri ile birlikte verir. 

                 5 

 

 

    Yüksek (Demoktarik) 

Şekil 2: Vroom ve Yetton Beş Liderlik Biçimi (Çelik,2003,s.27) 



34 
 

2.5.2. Modern Liderlik Yaklaşımları 

Liderliği farklı boyutlarla ele alan geleneksel yaklaşımlar, bu alanı açıklama da 

yetersiz kalmıştır. Liderlik kavramı insana atfedilen bir kavram olduğu için net bir tanım 

ya da yaklaşım ortaya konulamamıştır. İnsan karmaşık bir sistemdir. Liderlik de bundan 

etkilenmiştir. Liderlik, ilgili araştırmaları yapan insanların görüşleri etrafında 

şekillenmiştir. Dolayısı ile farklı düşüncelerin ve yaklaşımların ortaya atılması doğaldır. 

Bilginin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve yön değiştirmesi, teknolojinin sürekli gelişmesi, 

liderlik yaklaşımlarını da etkilemiş ve çeşitlendirmiştir.  

2.5.2.1 Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımı 

Ortak bir amaç için bir araya gelen insanlardan oluşan örgüt, çok hızlı değişen 

çevreye uyum sağlamak için sürekli mücadele vermek zorunda kalır. Örgütün geleceği 

bu mücadeleye bağlıdır. Bu mücadele örgütte yaşayan bütün çalışanları etkilemektedir. 

Özellikle yaşadığımız teknolojinin hızlı geliştiği ve rekabetin arttığı ortamlarda çalışanlar 

örgütün amaçlarına bağlılık gösterip ortak bir anlam yüklerse örgüt hedeflerine daha rahat 

ulaşabilmektedir. 

“Küreselleşme işletme yöneticilerini çok boyutlu olmaya zorlamaktadır. Dolayısı 

ile oluşan baskılar, yöneticilerin liderlik özelliklerine ve örgütlerinde dönüşümü 

gerçekleştirmeleri içinde Dönüşümcü özelliklere sahip olmalarını gerektirmektedir… 

Liderlerin yönetsel yeteneklerle liderlik yeteneklerini başarılı bir biçimde 

bütünleştirmeleri gerekmektedir”(Akçakaya,2010,s.173). 

 “Dönüşümcü liderlik teorisinin babası olarak kabul edilen Burns, 

Maslow’un İnsan Kaynakları İhtiyaç Teorisi’nden etkilenmiştir. Maslow, temel olarak, 

insan davranışının ihtiyaçlara nasıl dayandığını ve bunları yerine getirmenin yolunu 

bulduğunu fark etmiştir. Daha yüksek ihtiyaçlar, Burns'ün ilgilendiği şeydi, çünkü 

dönüşümcü lider başarılı olmak için iyi bir özgüvene ve kendini gerçekleştirmeye ihtiyaç 

duymaktadır” ( https://www.cleverism.com/transformational-leadership-guide) 

 “Dönüşümcü liderliğin temel amacı; örgütsel dönüşümü gerçekleştirmektir. 

Dönüşümcü liderlikte çok hızlı değişen çevreye uyum sağlamak büyük önem taşır” 

(Çelik,2003,s.238).Bunu yapacak olanlarda liderlerle birlikte bütün örgüt üyeleridir. 

Değişim bir süreçtir ve risklidir. Örgüt üyeleri bu değişime direnç gösterebilirler. Lider 
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değişen çevreye uyum sağlamak için izleyenlerin bilinç düzeyini yükselterek, olaylara 

yaklaşım biçimlerini, inançlarını, motivasyonlarını en üste taşımaya çalışır. 

Lider ile izleyen arasındaki ilişki Dönüşümcü liderliğin ana temasını 

oluşturmaktadır. Bilgi sürekli değişmektedir, dolayısı ile değişimde süreklidir. Bu 

değişimi yakalamak ve sürdürmek içinde bütün grup üyelerine ihtiyaç vardır. Grup 

üyelerini değişim için harekete geçirmek lideri yakından ilgilendirmektedir. Lider 

çalışanlarını harekete geçirmek için sürekli motive etmelidir. “Dönüşümcü liderlik 

yaklaşımı, lider ile izleyenlerin birbirlerini dönüştürebilecekleri gerçeğinden hareket 

eder. Yani lider astlarını, astları da lideri ortak olarak belirlenen daha üst hedeflere 

ulaşmayı sağlayan motivasyon, istek ve değerler düzeyine doğru dönüştürebilir” 

(Fındıkçı,2014,s.76-77).  

“Dönüşümcü liderlik örgütsel yapıda köklü dönüşümü 

hedeflemektedir”(Çelik,2003,s.239). “Dönüşümcü liderlik insanların misyon ve 

vizyonlarının tekrar belirlenmesi, sorumlulukların tazelenmesi ve amaca ulaşmak için 

sistemin tekrar yapılanmasıdır. Karşılıklı teşvik etmeye dayanan ve lideri 

destekleyenlerin lider seviyesine çıkarıldığı ve liderleri manevi aracılar haline dönüştüğü 

bir ilişkidir” (Akçakaya,2010,s.149). 

Liderler takipçilerinde olumlu ve örgüt için anlamlı değişiklikler yapmalıdır. 

Bunun için takipçilerinin kendilerine bakış açısını değiştirmesini sağlamalıdır. Öncelikle 

kendilerine verilen görevi benimsemeli, en iyi yapacak şekilde sorumluğu üstüne 

almalıdır. Kurumların ortak amaçları, hedef ve vizyonun farkında olmalı ve bağlı 

kalmalıdır. Kendi ihtiyaçlarından çok kurumun ihtiyaçlarını düşünmelidir. 

Lunenburg ve Ornstein (2013) dönüşümcü liderliğin çalışması için dört 

elementten bahsetmektedir.Bunlar;  

1-Yaratıcılık: Yaratıcılık dönüşüm için kaçınılmazdır. Dönüşümlü liderler 

etkililiğini yaratıcılık ile göstermekte, izleyenlerini de yaratıcılığa teşvik etmektedir. 

2- Amaçlar: Liderler takipçilerini hırslandırmak için resmi amaçların dışında 

yeniliklere, değişime ve reforma uygun amaçlar belirlemeli ve takipçilerini de bu amaç 

etrafında toplamalıdır. 
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 3- Vizyon: Takipçileri harekete geçirmek için ortak bir vizyon üretmek önemlidir. 

Önemli olan örgütün bütün çalışanlarını bir bütün olarak görmektir. Dönüşüm için ortak 

bir enerji ve motivasyon sağlamak gerekir. Hedef ve amaçlara liderler ve takipçiler aynı 

anda hareket ederek ulaşırlar. 

 4- Adanmışlık: Belirlenen vizyona ulaşmak için takipçilerin adanmışlığı 

önemlidir. Bütün inanmışlığı, coşkusu, heyecanı ve tutkusu ile hareket eden liderler ve 

takipçiler vizyonu gerçekliğe dönüştürmeyi başarılırlar.  

 Bass ,Avalio,Jung ve Berson’a göre Dönüşümcü liderliğin davranışları dört ana 

boyuta ayrılır: 

1-İdealize Etki: “Takipçiler liderlerine hayran ve saygı duyar, güvenilirler. Takipçiler 

liderleriyle özdeşleşmek ister. Lider takipçilerini kazanmak için takipçilerinin 

ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının üzerinde tutar. Lider riskleri takipçileriyle paylaşır ve 

altında yatan etik, ilke ve değerler konusunda davranışları hep tutarlıdır” (Bass 

vd,2003,s.208). 

2-İlham verici motivasyon: “Liderler, anlamlarını ve meydan okumalarını sağlayarak 

etrafındakileri motive edecek şekilde davranır ve takipçilerini çalıştırır. Bireysel ve takım 

ruhunu uyandırır. Coşku ve iyimserlik gösterilir. Takipçilerinin gelecekte kendileri için 

öngörebilecekleri cazip gelecek hayalleri tasarlamaları için teşvik eder”(Bass 

vd,2003,s.208). 

3- Entelektüel uyarım: “Liderler, takipçilerinin varsayımları sorgulayarak yenilikçi ve 

yaratıcı olma çabalarını teşvik eder. Takipçilerinin sorunları çözmesi için yeni yöntemler 

geliştirmesini destekler. Bireysel çözümlere eleştirisel olarak bakmaz ve alay etmez. 

Sorunlara yönelik yeni fikirler ve yaratıcı çözümler bulması için sürece takipçilerini dâhil 

etmektedir” (Bass vd,2003,s.208). 

4-Kişiselleştirilmiş görüş: “Liderler takipçilerinin her birine dikkat eder ve koç olarak 

hareket eder. Bireyin başarılı olması ve büyümesi için destekleyici bir ortam oluşturulur. 

Takipçiler art arda daha yüksek seviyelere getirilir. Potansiyel ile birlikte yeni öğrenme 

fırsatları yaratılır. Bireysel farklılıkları, ihtiyaç ve arzuları dikkate alır” (Bass 

vd,2003,s.208). 
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2.5.2.2 Dönüşümcü Liderlik ve Vizyon Oluşturma 

Dönüşümcü liderlik yaklaşımın en önemli özelliği değişim başlatmasıdır. Bu 

değişim süreci kolay değildir. Değişimin gerçekleştirilmesi için güçlü bir vizyon 

oluşturma önemlidir. Dönüşümcü Lider çalışanlarının ihtiyaçlarını, değer yargılarını 

belirlenen vizyona göre değiştirmeyi başarmalıdır.  

 “Örgütsel vizyon, örgüte ilişkin, düşlenen bir geleceği, tasarlayabilme, 

geliştirebilme ve paylaşabilme özellikleri ile birlikte örgütsel geleceğin resmedilmesi 

şeklinde tanımlanabilir” (Akçakaya,2010,s.166). Belirlenen vizyonu yaşatmak ve canlı 

tutmak lider başta olmak üzere bütün örgüt üyelerini yakından ilgilendirmektir. Bütün 

örgüt üyeleri vizyona gönülden inanmalıdır.  

Yukl (2012)’un  dönüştürü liderlik için önerileri aşağıda verilmiştir: 

 Açık ve cazip bir vizyon ortaya koyun. 

 Vizyona nasıl ulaşılacağını açıklayın. 

 Kendinden emin ve iyimser davranın. 

 Takipçilere olan güveninizi ifade edin. 

 Temel değerleri vurgulamak için çarpıcı, sembolik davranışlardan 

yararlanın. 

 Örnek oluşturarak liderlik edin.  

“Vizyon oluşturma, oldukça karmaşık bir süreçtir. Vizyon birden bire ortaya çıkan 

geleceğin görünüşü değildir. Sezgi ve düşünce dünyasının geliştirilmesi, dünyaya yeni 

bir bakış açısının oluşmasını sağlar” (Çelik, 2003,s.175). Vizyon ile birlikte örgütün 

çerçevesini oluşturan lideri aslında çok kolay olmayan bir süreç beklemektedir. Ben 

kavramından biz kavramına geçiş vizyon oluşturma ve oluşan vizyonu gerçekleştirme de 

kritik noktadır. Çünkü değişim için bütünlük önemlidir. Lider idealleştirmiş etkisi ile 

örgütün geleceğini bütün üyelere aşılar ve canlandırır. Vizyona ulaşmada bütün 

takipçilerin önünü açar. Özgürce düşüncelerini ifade etmede takipçilerini cesaretlendirir. 

Takipçiler fikirlerini söylemekten korkmazlar. Bunun içinde takipçilerini benimser ve 

duygularını anlamak için empatik ilişkilere önem verir. Bireyin kendini gerçekleştirmesi 
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için güven önemlidir. Lider takipçileri ile aralarındaki bireysel ilişkilerini doğru ve etik 

çerçevede yürüttüğü takdirde güven ortamını oluşturur. Her bireyin farklı performansları 

vardır. Önemli olan bu performanslarını sergilemesi için onları motive etmektir. Burada 

amaç dönüşüm ise yüksek performans sergilenmelidir. Birey bunun için motive 

edilmelidir. 

2.5.2.3 Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımı ve Duygusal Boyut 

Dönüşümcü liderlik yaklaşımında örgüt olarak birlikte hareket etmek önemli bir 

unsurdur. Baltaş (2015) kurumun başarısının bütün çalışanların duygusal zekâsına bağlı 

olduğunu söylemiştir. Öyleyse insanların duygusal yönünü beslemek örgütler için 

önemlidir. Duygusal zeka gerek lider gerekse takipçileri için önemlidir. 

Baltaş (2005) Duygusal zekayı kişisel ve sosyal yetkinliğin bileşkesi olarak 

görmektedir.  

Kişisel yetkinlik; Kişinin kendi iç dünyasını tanıması, tercihlerini yapabilmesi, 

sahip olduğu kaynakların ve gücün farkında olması ve bunları yönetebilmesi, amaçlarına 

ulaşmak için duygularını yönlendirebilmesi yani motivasyonu sağlamasıdır. 

 Sosyal yetkinlik; Empati yani kişinin başka insanların duygularını, ihtiyaçlarını 

ve kaygılarını anlayabilmesi ve kişinin, başka insanların davranışlarını kendi 

doğrultusunda yönlendirebilmesi için gerekli olan sosyal beceriler ile ilgilidir (s.84-85). 

Dönüşümcü liderlikte ast-üst ilişkisinde daha çok ortak bir yönetim anlayışı 

vardır. “Bu ortak yönetim anlayışında öz olarak, iş ve görevlerin paylaşımı, adalet, üst 

değerlerin oluşması, belirli ahlaki standartların oluşumu, ortak amaçların belirlenmesi, 

manevi ve sosyal değerlerin paylaşımı söz konusudur” (Fındıkçı,2009,s.77). 

İnsanların duygu dünyasının özelliklerinin farkına varması, ortak paylaşımın 

sağlıklı olmasını etkilemektedir. “Birey ve şirket, herkes için doğru olanı hedeflemeye 

başladığı zaman, manevi dünyanın değerlerine yolculuk da başlar. Güven, dürüstlük, özü 

sözü bir olmak ve paylaşmak önem kazanır”(Baltaş,2005,s.88).Bu değerlere önem veren 

örgüt değişime daha rahat uyum sağlayabilmekte, lider takipçilerini değişim için motive 

ederek davranışlarını ve düşüncelerini dönüştürebilmektedir. 
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“Sorunlara iyimser bakan, empati yeteneği güçlü, çalışanlarının duygularını ve 

sorunlarını anlayabilen yöneticiler duygusal zeka becerilerini çalışanlarına sosyal ilişkiler 

yoluyla aktarırlar. Bu sayede çalışanlar çalışanların ve bir bütün olarak işletmenin 

verimliliği ve etkinliği artar (Akçakaya,2010,s.183). 

Barling vd.(2000) dönüşümsel liderliğin üç yönünün (yani idealize etki, ilham 

verici motivasyon ve bireyselleştirilmiş değerlendirme) ve yapıcı işlemlerin duygusal 

zeka ile ilişkisi olduğunu belirtmiştir. 

2.5.2.4 Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımı ve Eğitim  

“Dönüşümcü liderlik modeli, eğitim liderleri için ulaşılacak bir nokta 

olabilmektedir. Okullar da köklü değişiklik yapmak tepki ile karşılanır. Dönüşümlü 

liderlik bu zorluklarla başa çıkabilme sözü vermektedir” (Hoy ve Miskel,2012,s.402). 

Çelik (2003)’e göre Dönüşümcü liderlik eğitim sistemi, okul, süreç ve yapıda 

köklü bir dönüşüm gerçekleştirmeyi yansıtmaktadır. Liderlik davranışı vizyon 

geliştirmeyle ilgilidir. Okul liderlerini dönüşüm yönelimli düşünmeye zorlamaktadır. 

Risk üstlenebilen ve dönüşümü sürükleyebilen eğitim liderleri başarılı olabilecektir. 

Eğitimde dönüşümcü lider değişime uygun bir okul kültürü oluşturur. Dönüşümcü 

liderlik, dönüşüme karşı direnmeyi ortadan kaldıracak stratejileri de ortaya koymaktadır. 

Dönüşümcü liderin örgütün dönüşüm ihtiyacını karşılayabilmesi için, dış çevredeki 

değişimi çok iyi izlemesi gerekir. Eğitim liderleri, okulun sosyal çevredeki değişimleri 

çok iyi izleyerek okulun değişim ihtiyacına cevap verebilirler. Dönüşümün başarılı 

olması, örgütün çevreye uyum sağlama kapasitesini geliştirmektedir. Statik bir örgüt ya 

da grup yapısını sürdüren bir okul yöneticisinin, başarılı olması mümkün değildir. Çünkü 

dönüşüme direnen okul yöneticileri, öğrencilerinde yeni gelişmelere göre yetişmesini 

engeller ve tepkiyle karşılaşır (s.240-242). 

Eğitim ortamları açısından en çok bilinen çalışma, Keith Leithwood tarafından 

yapılmıştır. Leithwood , dönüşümlü liderliğe ilişkin genellemeleri şunlardır: 

-Dönüşümlü liderlik, liderliğin bütün yönlerine (İdealize Etki, İlham verici 

motivasyon, Entelektüel uyarım, Kişiselleştirilmiş görüş) sahip olmayı gerektirir. 
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-Okul örgütleri, bireysel desteği esas alarak dönüşümlü liderliği kendilerine özgü 

yeniden formüle edebilirler. 

-Uzman bakış açısı dışında dönüşümlü liderlik olumsallık yaklaşımını esas alır. 

-Yönetim ve liderlik arasındaki fark, gözlenen davranış esas alınarak yapılamaz 

(Hoy ve Miskel,2012,s.401). 

2.5.2.3 Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı 

Etkileşimci liderlik yaklaşımı, literatürde işe yönelik liderlik, sürdürümcü liderlik 

ya da işlemsel liderlik olarak ta karşımıza çıkmaktadır. 

Bu liderlik yaklaşımı takipçilerin neyi ne zaman yapacakları ile ilgilenmektedir. 

Liderler, örgütünü amaçlarına ulaştırmak için belirlenen standartları yerine getirmekle 

sorumludur. Etkileşimci lider,  örgütün var olması ve yaşaması için gerekli olan vizyonu 

belirlemek için değil gerçekleştirmek için uğraşır.  

İşlemsel Dönüşümcü liderlik stili normal işlem akışını korumakla ilgilidir, bu stil 

en iyi şekilde “gemiyi ayakta tutmak” olarak tanımlanır. İşlem liderleri, çalışanları en iyi 

şekilde motive etmek için disiplin gücü ve bir dizi teşvik kullanır ( Ingram, 2019). 

Örgüt kurulurken bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapının düzenini korumak 

etkileşimci lidere aittir. Örgüt içinde çalışanların görev ve sorumlulukları net olarak 

çizilir. “Liderlik tarzını kullanırken, çalışanın görevi tamamlama becerisi ve bilgisine 

sahip olduğunu düşünür. Görevleri başarıyla tamamlamazsa çalışanı cezalandırma yetkisi 

vardır”(Duggan,2019). 

Bass ve Riggio Etkileşimci liderliği dört boyutta ele almıştır: 

1-Şartlı Ödül: Çaba için ödüllerin değiş-tokuşu şart koşar; iyi performans için 

ödül vadederler, başarıları fark ederler.  

2-İstisnai Yönetim (aktif ) :Kurallardan ve standartlardan sapmayı takip eder. 

Düzeltici eylemde bulunur. 

3- İstisnai Yönetim (pasif ) :Sadece standartlar karşılanmazsa müdahale eder. 
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4-Liberal: Sorumluluklardan feragat eder, karar vermeden çekinir (Lunenburg ve 

Ornstein,2013,s.128). 

Etkileşimci liderlik boyutlarında da görüldüğü üzere bir belli standartlar vardır. 

Amaç bu standartları korumaktır. Bu standartları korumak için yönetsel süreçleri çok iyi 

koordine etmek gerekir. Lider, bu standartları ödül ve ceza sistemi ile korur. Çalışanların 

motivasyonun da dışsal etkenler önemlidir. Başarılı çalışanını, statü ya da para sistemi ile 

ödüllendirilir. 

İşlemsel liderlik, çoğu zaman dönüşümsel liderlikle karşılaştırılır. İşlemsel 

liderlik, yapılandırılmış ve yönlendirilmiş bir ortamda iyi çalışan öz motivasyonlu kişilere 

dayanır. Buna karşın, dönüşümcü liderlik, çalışanları doğrudan motive etmek yerine 

etkilemeyi seçerek motive etmeyi ve ilham vermeyi amaçlar ( https://online.stu.edu.). 

2.5.2.3.1 Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı ve Eğitim 

Küreselleşme ile birlikte artık bütün dünya birbirine yaklaşmıştır. Teknolojinin 

ilerlemesi uzağı yakın hale getirmiştir. Tabi ki eğitimde bundan etkilenmiştir. Bir ülkenin 

kalkınması için önemli bir yere sahip olan eğitimi hızla ilerleyen bilgi çağında yeniliklere 

açık hale getirmek gerekir. Eğitimdeki gelişmeleri yakalamak için yeni bir vizyon 

belirleyerek güncelliği en üst seviyede takip için güçlü bir lidere ihtiyaç vardır. 

Etkileşimci lider var olan düzeni korumak için gerekli çabayı göstermektedir. Eğitim 

alanındaki yenilikleri takip etmekte yeterli kalmayacaktır. 

Türkiye eğitim merkeziyetçi bir sisteme bağlıdır. Eğitim ile ilgili organizasyon ve 

düzenlemeler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır ve bütün ülke çapında yürütülür. 

Aslında bu da bürokrasiyi neden olabilmektedir. Bürokratik ilişkiler okul içinde yapıyı 

dinamik tutmayı zorlamaktadır. Sistem, lideri etkileşimci liderliğe iterken aslında 

çalışanlar bireyi önemseyen, fikirlerini ve yaratıcığını destekleyen Dönüşümcü liderlere 

ihtiyaç duymaktadır. 

Korkmaz (2008)’ın okul müdürlerinin Dönüşümcü liderlik stili ile ilgili yaptığı 

araştırmada elde edilen bir bulguda etkileşimci liderliğin örgüt üzerinde katkıları olduğu 

gözlemlemiştir.  Türk eğitim sistemi 1923 den itibaren merkezi sistem ile 

yönetilmektedir. Sürekli değişime uğrayan eğitim sistemimizde değişime paralel 

gelişimlerde göstermiştir. Bu gelişim sürecinde etkileşimci liderliğin olumlu katkısının 
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olamayacağını düşünmek yanlış bir görüş olacaktır. Değişim gerçekleşirken çalışanlara 

bir takım görevler tanımlanmaktadır. Bu görevleri yerine getirmek için çalışanlarını takip 

etme, olası bir problem halinde birlikte hareket etmek için işbirlikçi bir bakış açısı 

geliştirme, belirlenen vizyona bağlı kalma ve okulun hedefleri doğrultusunda hareket 

etmesi için etkileşimci lider çalışanlarını zorlayacaktır. 

Akan ve Yalçın (2015) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler, etkileşimci ve 

serbest bırakıcı bir lider davranışı benimseyen müdürlerle değil, dönüşümcü liderlik 

davranışını benimseyen müdürlerle çalışmayı tercih etmektedir. 

2.5.3. Vizyoner Liderlik Yaklaşımı 

Örgütlerin hedef belirlemesi gelecek adına önemli bir unsurdur. Hedefi 

belirlerken örgütün geleceğini düşünmek, düşünürken de hep bir adım ötesini görmek 

gerekir. Özellikle hızla gelişen ve ilerleyen bilginin değişimi, uzağı yakın eden 

küreselleşme ve teknoloji ile birlikte örgüt sürekli bir değişim içindedir. Eğer bu kadar 

faktör altında değişime direnirse ayakta duramaz. Bu değişim sürecinde aslında gelecek 

ile ilgili ufka biraz geniş bakmak için güçlü bir vizyon belirlemek gerekir. Vizyon 

“Vizyon, gelecekte olmasını istediklerimizin bugünden düşünü kurmaktır. Vizyon 

bireyin ya da kurumun gelecekle ilgili yol haritasıdır” (Durukan,2006). Bu yol haritasını 

belirlemede Örgüt liderlerinin vizyoner liderlere ihtiyacı vardır. 

Liderler örgütlerinin geleceği için önemli bir yön bulucudur. Lider, var olan 

sürece ve gelişmelere hâkim olmalıdır. Ama şuan için yaşamak örgütü bir adım ileriye 

götürmez. Lider çevresinde olan bitenleri takip etmeli, araştırmalı, geleceği tahmin etmeli 

ve her şeyden önemlisi “geleceği, insanların kolayca kavrayıp anlayacağı biçimde 

tanımlaması gerekir. Başarı kavramını içermeli, insanların anlayıp kendi durumlarına 

uyarlayabilecekleri kadar basit olmalıdır” (Yılmaz,2010.s.147). 

2.5.3.1.Vizyon Nedir ve Vizyon nasıl gelişir?  

Vizyon kelimesi bize gelecek kavramını düşündürür. Geleceği düşünmek hayal 

gücümüzü de içine alır. Vizyon geleceği hayal etmek mi? “Vizyon, içimizdeki değerlerin 

çizdiği gelecek tasarımlarıdır” (Akçakaya,2010,s.196). Hayal kurarken sınırlarımız 
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oldukça geniştir. Bizi uçsuz bucaksız noktalara götürebilir. “Hayalci olmakla vizyon 

sahibi olmak arasında belirgin farklar vardır. Bunlar: 

 Vizyon sahibi kişi az konuşur, çok iş yapar; hayalci kişi çok konuşur, az iş 

yapar. 

 Vizyon sahibi kişi içsel inançlardan güç alır; hayalci kişi dış şartlardan güç 

alır. 

 Vizyon sahibi kişi sorunlarla karşılaştığında devam eder; hayalci kişi yol 

zorlaşmaya başladığında bırakır” (Kılınç,2009,s.126). 

“Vizyon, işletmeye ilişkin hayal edilen tasarımlar olmakla birlikte, işletmeye 

fırsatlar yaratan ve işletmenin rekabet üstünlüğü sağlamasında bir avantaj sağlayan, 

paylaşılan vizyon ile çalışanların kişisel yeteneklerinin öne çıkmasını ve başarı için 

gerekli olan risk üstlenebilme kabiliyetini de geliştiren bir kavramdır” 

(Akçakaya,2010,s.194). 

“Vizyon gelecek için rehber niteliğindedir ve hedeflere ulaşmaya çalışırken, nasıl 

hareket etmek gerektiği konusunda yol gösterecek ilkeler sunar” (Kılınç,2009,s.125). 

Vizyonu tasarlama sürecindeki enerji çok önemlidir. Lider bütün çalışanlarını vizyonu 

tasarlama sürecine dâhil edebilmelidir. “ Vizyonun en önemli yararlarından birisi bir 

mıknatıs gibi hareket edebilmesidir. O insanları çeker ve bir araya getirir” 

(Akçakaya,2010,s.194).  

Bu kadar iddialı bir anlama sahip olan Vizyonun ulaşılabilir ve etkililiği için bir 

takım unsurlara sahip olması gerekmektedir. Yukl (2012)’a göre bu unsurlar;  örgüt için 

önemli olan temel değerlerin veya ideolojik temaları içeren değerleri ifade etmesi, bu 

değerleri ifade ederken diğer insanlara aktarmak için basit ifadelerle özetleyen sloganlar 

içermesi, örgüt için önemli olan somut sonuçlara ulaşmak için vizyonun değerler ve 

ideolojik temalarını kullanacak Stratejik hedefler belirlenmesi ve karmaşık bir faaliyetin 

başarı ile tamamlanması için proje hedefli kısa vadeli vizyonlardır ( Yukl,2012,s.90).  

Vizyon geliştirmek oldukça zorlu bir süreçtir. Vizyonun bütün çalışanlar 

tarafından kabul edilmesi vizyonun gerçekleşmesini ve güçlü hale gelmesini sağlar. 

“Vizyonu eyleme dönüştüren güç tutkudur. Vizyon bir düşünce, tutku ise duygular olarak 

tanımlanır ve ikisinin bir araya getirilmesi lider açısından son derece önemlidir” 

(Kılınç,2009,s.129).   
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Yukl (2012)’un vizyon geliştirmede önemli olan ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Vizyon Geliştirmede Temel İlkeler (Yukl, 2012,s.92) 

• Kilit paydaşları sürece dâhil edin 

• Ortak değerler ve idealler belirleyin 

• Cazip stratejik hedefler belirleyin 

• Eski ideolojinin işe yarar unsurlarını belirleyin 

• Vizyon ile temel yeterlilikler ve geçmiş başarılar arasında bağlantılar kurun 

• Vizyonu sürekli değerlendirin ve berraklaştırın 

 

2.5.3.2.Vizyoner liderler  

Vizyon kavramı geleceği görmek ise, lider de geleceği gören ve ufku geniş olan 

biri olarak karşımıza çıkar. Vizyon kavramında enerji vardır, tutku vardır, hayal vardır. 

Liderde bu duygularını bütün çalışanlarına yansıtmalı ve geleceğe yeni bir bakış açısı ile 

bakabilmelidir. Vizyonunu bütün çalışanları ile paylaşmalıdır. Paylaşılan vizyon ile 

geleceğe yürümek mümkün olmaktadır. Vizyonun özü bütün çalışanlar tarafından 

kavranmalı, herkes kendi üstünü düşen görev ve sorumlulukları anlayacak şekilde 

benimsenmelidir. Bütün çalışanlar vizyonun bir parçası olduğunu hissetmelidir. 

“Lider, paylaşılan bir vizyon oluşturmak için ekip üyelerinin kişisel vizyonlarını 

geliştirmeleri yönünde sürekli olarak onları teşvik etmelidir, çünkü paylaşılan bir vizyon 

oluşturmak için kişisel ustalık disiplinine ihtiyaç vardır. Kişisel ustalığı sağlanmış 

bireyler, geleceğe yönelik yönelik daha net hedefler oluşturarak, buna ulaşacak stratejiler 

planlayabilirler” (Kılınç,2009,s.133).  

Çelik (2003) Vizyoner liderliğin üç temel rolü olduğunu söyler. Bu roller; 

1.Yolu görmek; “Yol, vizyonun gelecekteki görüntüsüdür. Ulaşılması gereken 

hedeftir. Vizyoner lider, değişik yollardan en uygun olan yolu görebilmelidir… Yolu 

görmek, sezgisel bir gücü gerektirir. Vizyoner lider, düşünce ve sezgi gücüyle geleceğin 

gizemli dünyasının perdesini aralar ve geleceğe ışık tutar. Bu liderler geleceğin haritasını 

çizerler” (Çelik,2003,s.184). 

2.Yolda yürümek; “Vizyoner liderin başarısı, sadece yolu görmeyle sınırlı 

değildir. Yolu gören ancak yolda yürümeyen çok lider vardır. Vizyoner lider. Yolu 

görmenin yanında gördüğü yolda yürümesini başaran liderdir… Yolda yürümek vizyoner 
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liderin kararlılığını göstermektedir. Görülen yol ve yürünen yol ayrı ise vizyona 

ulaşılamaz. Vizyoner liderlik bir zirve yaşantıyı gerektirir” (Çelik,2003,s.184). 

3.Yol olmak; “Vizyoner lider vizyonuyla insanları arkasından sürükleyen 

kişilerdir. Bu liderler ürettikleri vizyonlarla yeni yollar açan kişilerdir. Yol olmak, yol 

açmak demektir. İzleyenler, vizyoner liderin açtığı yolda yürümeye çalışırlar. Yol olmak, 

ciddi bir fedakârlık gerektirir. Vizyoner lider, vizyona ulaşabilmek için güvenilir bir yol 

bulmaya çalışır. Vizyoner liderin açtığı bu yoldan, izleyenler güven içinde yürüyebilir” 

(Çelik,2003,s.185). 

2.5.3.3. Vizyoner Liderlik Yaklaşımı ve Eğitim 

Eğitim kurumları gelecek ile ilgili haritasını çizmek adına vizyonunu belirlemek 

zorundadır. Özellikle bilginin bu kadar hızlı değiştiği dönemde öyle bir vizyon 

belirlenmeli ki güncelliğini ve sürdürebilirliğini kaybetmemeli gelecekteki okulunu 

görebilmelidir. Bu vizyonu gerçekleştirme sürecinde bütün çalışanlarının enerjisini canlı 

tutmak gerekir. “Çünkü güçlü örgüt kültürlerinde kollektif bilinç vardır. Dolayısıyla 

bireysel olarak geliştirilen vizyonun kim tarafından geliştirildiğinden çok, örgütsel 

kültürle tutarlılığı önem taşımaktadır. Vizyoner lider olarak, okul yöneticisinin en önemli 

rolü, ortak vizyonun okul kültürüyle kaynaşmasını sağlamaktır”( Çelik,2003,s.189). 

Okullarda vizyonun paylaşılan vizyon olmasında okul müdürünün payı büyüktür. 

Okul müdürü bütün öğretmenlerini bu vizyon etrafında toplaması için, vizyon geliştirme 

sürecine dahil etmelidir. Vizyonun içinde var olan enerjiyi hisseden öğretmenler 

öğrencilerine de bunu empoze ederler. Durukan (2006)’a göre “Vizyon, okullarda 

çalışanlarda coşku ve bağlılık yaratır. Okullar, vizyonu olduğu sürece yersiz sorunlarla 

boğuşmaz. Okul yöneticileri vizyoner liderlik rolleri gereği, okullarında takım ruhunu 

canlandırarak dinamik bir yöntem ortaya koyup, eğitimde kaliteyi arttırabilirler” (s.277). 

Gediklioğlu ve Tahaoğlu (2009)  tarafından yapılan araştırmada öğretmenler okul 

müdürlerinin en fazla vizyoner liderlik rollerini yerine getirdiklerini söylemiştir. Aksu 

(2009) tarafından yapılan çalışmada, ilköğretim okulu müdürlerinin vizyoner liderlik 

konusunda etkili oldukları belirlenmiştir. Ama vizyoner liderlikte mükemmel 

yakalanamamıştır. En etkili vizyoner liderliğin yapılabilmesi için okul müdürlerine 

eğitsel destek sağlanması gerektiği önerilmiştir. 
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“Vizyon, okulda çalışanlarda coşku ve bağlılık yaratır. Okulun geleceğinin 

görülmesine ışık tutar. Okula, yöneticiye ve çalışanlara enerji verir. Okulun geleceğine 

yol gösterir, yani ufuk çizer. Kısaca vizyon, okul için uzun dönemli düşünmeyi sağlar 

”(Erdoğan,2000,s.96). 

Eğitimin kalitesini artırmak için liderin vizyon sahibi olması önemlidir. Okul 

lideri mevcut duruma hâkim olurken aynı zamanda uzağı da görebilmelidir. Uzağı 

görmek, bu yolda yürümek bir takım sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. 

Etrafındaki insanlarla birlikte geleceğe odaklanmak ve hareket etmek lider için çok da 

kolay değildir. Okul lideri çalışanlarını okulunun geleceği için çok iyi yönlendirmelidir. 

Yönlendirirken çalışanlarını dinamik tutmalıdır.  

2.6. Problem ve Problem Çözme 

Günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız kavramlardan biride problemdir. 

Hepimiz gün içerisinde farklı problemlerle karşılaşabiliriz. Bu problemlerin içerikleri 

farklı olabilir. Önemli olan bu problemlerle karşılaştığımız zaman gösterdiğimiz tepkiler 

ve çözüm yollarıdır. Bireysel olarak yaşadığımız problemlere bulduğumuz çözümler çok 

basit olabilir. Ama örgüt olarak yaşanan problemler daha planlı ve aşamalı bir süreci 

gerektirebilir. Bireysel olarak problem bireyin kendisini ilgilendirirken, örgüt içinde 

problem örgütün yapısını etkilemektedir.  

Problem kelimesini duyunca aklımıza gelen ilk şey ortada bir sıkıntı ve 

huzursuzluğa neden olduğudur.  Çalık vd. (2013) göre problemi, bireyin zihnini 

karıştıran, dengesini bozan, belirlediği hedeflere ulaşmasını engelleyen zorluk olarak 

söylemişlerdir.  Adaır (2000) problemi bireyin önünü atılmış veya bireyi engelleyen 

durum olarak tanımlamıştır. Karasar (2016)’a göre  “ hissedilen ve giderilmek istenen her 

güçlük potansiyel bir problemdir. Güçlük, insanı fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız 

eden bir durumdur” (s.81).  

Yapmak istediğimiz bir iş, hedeflediğimiz bir eylem ya da düşünceye ulaşmada 

herhangi bir engelle karşılaşmak var olan düzeni olumsuz etkilemektedir. Birey kendi 

yaşantısını düzenlemekte zorluk yaşarken, örgüt amacına ulaşmada sıkıntılar yaşayabilir. 

Problem rahatsız edici bir durumdur ve rahatsız eden durumu hemen ortadan kaldırmak 

gerekir. Yapılan literatür çalışmalarında problem kavramı sorun kavramı olarak ta 
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karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırma yönetsel ve liderlik süreçlerini içeren sosyal bir 

olgu olduğu için sorun kavramı da kullanılacaktır. 

Problemi ortadan kaldırmak için bir sürece girmek gerekir. Problem çözme 

oldukça zorlu bir süreçtir. Problem var olanın dengeyi bozmaktadır. Dengeyi bozan 

durumları tekrar düzenleyerek stabil hale getirmek hem birey hem de örgütün sağlığı için 

önemlidir. Düzen gerek birey gerek te örgüt için önemlidir. Düzeni engelleyen faktörleri 

ortadan kaldırmak için çözüm aramak ve en uygun çözümü bulmak bilimsel yöntemleri 

kullanmayı gerektirmektedir. Demirel (2012) Problem çözmeyi “problemle 

karşılaşıldığında daha önceki öğrenmelerin yeniden düzenlenerek yeni karşılaşılan 

duruma çözüm getirilmesi süreci, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan 

araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanma olarak” tanımlamıştır 

(s.114). 

Problem çözme sürecinde yaşanılan probleme yaklaşım çok önemlidir. 

Karşılaşılan problemi sorgulamadan, tanımlamadan, herhangi bir veriye dayandırmadan 

gelişigüzel çözümler bulmak sorunu çözmez, sadece erteleyebilir. “Sorunlar kimi kez 

kusuru da bildirir. Pek çok insan sorunun ortaya çıkmasından hoşlanmaz. ‘Kol kırılır yen 

içinde’ tutumu kültürel bir değer sayılır. Yönetmenlerinde pek çoğu da sorunların ortaya 

çıkmasından hoşlanmazlar; kötü yönetimden doğduğunu bilerek ya da sanarak sorunları 

kapatmaya çalışırlar” (Başaran,2008,s.294). Sorunları ertelemek ya da kapatmaya 

çalışmak gerek bireyler gerekse örgütler için bir risktir. Çünkü amaçlarımıza ulaşmayı 

geciktirir. Problemin bir an önce ortadan kalkması problemi yaşayan ve ilgilendiren 

herkes için sağlıklı bir adım olacaktır.  

Problemi çözme sürecindeki insanların “kişilik biçimleri, bilişsel güçleri, 

görevlerindeki yeterlikleri, meslek töreleri(ethic) , örgüte ve üstlerine karşı tutumları 

üyesi oldukları kümeler, geliştirdikleri kültürel değerler kurallara uyumları ve benzerleri, 

sorunlara yaklaşımları biçimlendirir” (Başaran,2008,s.294). “Problemi çözerken 

insanlara değil, öncelikle probleme odaklanmak gerekmektedir. Problemle karşı karşıya 

olmak yeterince zor durumdur. Eğer problemi çözerken insanlar kendilerini tehdit altında 

hissederse duygusal yönü ağır basarak yararı olmayan tepkilere neden olabilir” (Folger, 

Poole ve Stutman,2013) 
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 2.6. 1. Problem Çözme Süreci 

Problemin varlığını kabul etmek problem çözme süreci için en önemli adımdır. 

Bu süreci aşamalandırmak süreci yönetmeyi kolaylaştırır. Aslında problem yaşamımızın 

her anında karşımıza çıkmaktadır. Problem çözme sürecini başarı ile tamamlamak bir 

sonraki problemlere karşı yaklaşımımızı kolaylaştırmaktadır.  Sorunu çözdükten sonra 

başka sorunlarla karşılaşmak an meselesidir. Öyleyse problem çözme sürecine hâkim 

olmak, nasıl yaklaşacağımızı bilmek ve süreci iyi yönetmek gerekir. 

Kılınç (2009)  problem çözmeyi; mantıklı çözümcü beyin ile sezgisel yaratıcı 

beyin perspektifini etkin kullanmaya bağlamıştır. Problem çözme sürecinde sağ beyin ile 

sol beynin ortak yürütülmesi karmaşıklığı daha rahat çözmektedir. 

Kılınç’a göre problem çözme süreci iki aşamadan oluşur 

1-Problemi Tanımlama: Hazırlık aşaması, etiketleme, analiz 

2- Karar Verme: Değerlendirme, eylem 

            Problemi tanımlama süreci 

a-) Hazırlık aşaması; Problemi tanımlamada öncelikle problemi veya sorunu tam 

olarak tanımlamak gerekir. Bunun içinde önemli olan çözümü getiren doğru soruyu 

bulmaktır. Problemi çözme sürecinde baştaki soruda takılıp kalmadan problemi yeniden 

tanımlamak gerekir. Yaptığımız şey işe yaramıyorsa farklı yollara başvurulmalıdır. 

Çerçeveyi değiştirmek probleme geniş bir bakış açısı sağlar. Soruların ayrıntılarını, 

olasılıkları görerek değerlendirmek hep aynı şeyin etrafında dönmekten kurtarır 

(Kılınç,2009,s.27-29). 

b-) Etiketleme Aşaması; “Problemin hem fikir olunmuş ve daha keskin bir ifade 

kazanmış aşamasıdır” (Kılınç,2009,s.30). 

c-)Analiz Aşaması; Problemin ana kaynağını bulma ve onun üzerinde hemfikir 

olma aşamasıdır. Tüm açıları lefte ve aleyhteki durumları muhtemel etki ve sonuçları 

dikkate alarak problemi derinlemesine incelediğimiz aşamadır. Analiz etmek, ayırmak ya 

da başka bir deyişle bütünden çok parçalar üzerinde düşünme sol beyinle ilişkilendirme 

sürecidir (Kılınç,2009,s.30). 
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Karar Verme Aşaması 

a-) Değerlendirme Aşaması; Önerilen çözümlerin incelendiği, değerlendirildiği, 

karar verildiği aşamadır. Sonuç için en iyi çözümleri seçip karar vermek gerekir. Olumlu 

düşünmek ve probleme odaklanmak problem çözmenin önemli unsurudur. 

b-) Harekete Geçme (Eylem) aşaması; Problemi çözmek için harekete geçmek 

ve planlama yapma aşamasıdır. 

    1-Hedefinizi bilin (Ne istediğinize karar vermek) 

    2-Eyleme geçin (Arzu edilen şeye sahip olmak için harekete geçmek) 

    3-Duygusal keskinliğinizi geliştirin ( İlerlenen yolda yapılan eylemlerden neyin 

işe yarayıp neyin yaramadığını gözlemlemek) 

    4- Esneklik gösterin ( Esnek olmak yeni bir metot ve yeni bir sonuç yaratacak 

gücü sağlar) Esnek olmak sisteme hâkim olmayı sağlar (Kılınç,2009,s.32-33). 

Başaran (2008) sorun çözme basamaklarını dönüşüm olarak şekillendirmiştir.  

1-Sorunu çözmeyi gerekseme 

2-Sorunu Tanılama 

3-Çözüm seçenekleri arama 

4-Eylemi kararlaştırma 

5-Kararı uygulama 

6-Çözümü Değerlendirme  

“Dönüşüm, sorunlu olan durumdan sorunsuz duruma geçmedir, dolayısı ile 

sorunun çözülmesidir. Hangi koşullar altında olursa olsun dönüşüm sancılı bir 

olgudur”(s.293). 
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En uygun çözümün ya 

da planın seçilmesi 

Temel olarak 

değerlendirme 

 

Şekil 3: Sorun Çözme Basamakları (Başaran ,2008,s.293 ) 

Probleme zamanında müdahale etmek problemi çözme sürecini kolaylaştırır. 

Zamanında müdahale edilemeyen problemler başka problemlere neden olur. Başaran 

(2008)’a göre “bir sorunun boyutları çoğaldıkça, sınırı genişledikçe, nedenleri 

derinleştikçe, çözümü ivedileştikçe karmaşıklaşır, karmaşık sorunların çözülmesi de 

zorlaşır (s.295). Problemin ne olduğunu anlamaya çalışmak süreci çok uzatmadan ortadan 

kaldırmak gerekir. Problemin ne olduğunu anlamak için gerekli tüm bilgilerin toplanması 

önemlidir. “Sorun çözme süreci boyunca gerekli bilimsel bilgilerin toplanması, sorun için 

bulunan belirsizliğin, karmaşıklığın, tehlikenin ortadan kaldırılması ve çatışmanın 

yönetilmesi gerekir” (Başaran,2008,s.304).  

Adaır (2000) problemi çözmek için basit bir köprü inşa edilmesi gerektiğini 

söyler. Böylece problem çözme aşamasının neresinde olduğunu bilir. Bu model, herkesin 

aynı adımla, aynı yerde olmasına yardım eder (s.35). 

 

 

  

 

Şekil 4: Köprü Modeli (John Adaır,2000,s.36. ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Amacın ya da problemin 

tanımlanması 

Temel olarak analiz 

Kullanılabilir seçeneklerin 

belirlenmesi 

Temel olarak sentez 

Sorun çözmeyi gerekseme 

Sorunu tanıma 

Çözümü 

değerlendirme 

Geliştirme  

Dönütleri  

Çözüm seçenekleri arama Kararı uygulama 

Kararlaştırma  



51 
 

Bir alandan diğer alana geçerken yetenekler de değişmelidir. Daha özel yetilerin 

ve buna bağlı yan öğelerin kullanıldığı bir temel zihinsel çaba işin içine girmektedir 

(Adaır, 2000,s.35) .Birey problem çözme sürecinde etkili olmak için birtakım yeteneklere 

de ihtiyaç duymaktadır. 

 Yaratıcılık. Sorunlar genellikle sezgisel ya da sistematik olarak çözülür. Sezgi, yeni bir 

bilgiye ihtiyaç duyulmadığında kullanılır.(Hızlı bir karar verebilecek ve problemi 

çözebilecek kadar bilginiz var problemi çözmek için sağduyunuzu veya deneyiminizi 

kullanıyorsunuz. ) 

 Araştırma Becerileri. Sorunları tanımlamak ve çözmek genellikle biraz araştırma 

yapmanızı gerektirir: bu basit bir Google araması veya daha katı bir araştırma projesi 

olabilir. 

 Takım çalışması. Birçok problem en iyi şekilde tanımlanır ve başkalarının girişi ile 

çözülür. Takım çalışması bir 'iş işi' gibi gelebilir ancak evde ve okulda olduğu kadar 

işyerinde de önemlidir.  

 Duygusal zeka. Bir sorunun ve / veya çözümünün sizin ve diğer insanlar üzerindeki 

etkisini göz önünde bulundurmaya değer. Duygusal zeka, kendinizin ve başkalarının 

duygularını tanıma yeteneği, uygun bir çözüme ulaşmanıza yardımcı olacaktır.  

 Risk yönetimi. Bir problemi çözmek belirli bir risk içerir. Bu riskin problemi çözmemeye 

karşı tartılması gerekir.  

 Karar Verme . Problem çözme ve karar verme birbiri ile ilişkisi olan becerilerdir. Karar 

vermek, çeşitli seçenek ve alternatiflerle sıkça karşılaşacağınız için problem çözme 

sürecinin önemli bir parçasıdır  (https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-

solving.html) 

Birey ya da örgütler için önemli olan sorunu, net olarak görüp bunu ifade edebilecek 

kıvama getirmektir. Sorunlar analiz aşamasında liste halinde belirlenebilir, sembollerle 

anlatılabilir, grafiğe dökülebilir. Önemli olan sorunun ne olduğunu bulana kadar gerekli 

soruların sorulması ve cevapların verilmesidir. Zihinsel mücadele sürekli devrede 

olmalıdır. “İnsanın zihinsel mücadele ile karşı karşıya kalmasından ve onu yenmesinden, 

daha fazla zevk veren ya da güdüleyen başka bir şey yoktur” ( Adaır, 2000,s.39). Problem 

çözme sürecindeki zorlu mücadele insanları daha da hırslandırıp çözüm için motive 

edecektir. Problem çözme süreci başarılı yönetilirse bireyin ya da bireylerin kendine olan 

güvenleri artacak, bir sonraki problem için yaratıcı fikirler üretme fırsatı sunacaktır.  

https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html
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Problem çözme nefes aldığımız sürece devam eder. İnsan çevresi ile sürekli uyum 

çabası içindedir. Problem çözme becerisine sahip bireyler uyum süreci ile daha rahat başa 

çıkabilirler. “Heppner’e (1982) göre, gerçek yaşamda kişisel problem çözme , iç ya da dış 

istekler ya da çağrılara uyum sağlamak amacı ile davranışsal tepkilerde bulunma gibi 

bilişsel ve duygusal işlemleri bir hedefe yöneltmek olarak ele alınmıştır” 

(Akt.Akar,2016,s.76).  “Kişinin problemleriyle etkili bir biçimde baş etme konusundaki 

kendini değerlendirmesi son derece önemli rol oynamaktadır. Öyle ki, problem çözmede 

olumlu benlik algısına sahip olan kişiler, gerçek problem çözme becerisinde de çok daha 

başarılı olabilecektir” (Şahin, 2004,s.165). Problem var olan düzende yaşanılan güçlükler, 

problem çözme süreci de bu yaşanılan güçlükleri ortadan kaldırmayı içerir. Bu süreç 

zaten zorlu bir süreçtir. Bireylerin kişisel özelliklerinin bu zorlu süreç üzerinde büyük 

etkileri vardır. Problem çözme becerisine sahip olan kişilerin özelliklerini “Koberg ve 

Bagnal (1981), şöyle sıralamaktadır: Yenilikçidir; tercih ve kararlarını açıkça belirtir; 

sorumluluk duygusuna sahiptir; esnek düşünür; cesaretli ve maceracıdır; farklı fikirler 

ortaya koyar; kendine güvenir; ilgi alanları geniştir; mantıklıdır ve nesnel davranır; rahat 

ve duygusaldır; etkin ve enerji doludur; yaratıcı ve üreticidir, eleştirel bir yapıya sahiptir” 

(Akt. Akar,2016,s.76).    

Gediklioğlu (2015) sorun çözme sürecini; 

1-Sorunun tanımlanması 

2-Alternatif çözüm önerilerinin üretilmesi 

3-Alternatif içerisinden en uygun çözümün seçilmesi  

4-Çözüm önerilerinin uygulanması olarak aşamalandırmıştır (s.75). 

 

Gediklioğluna (2015)  göre; “önerilen alternatif uygulama sonucunda soruna geçerli 

bir çözüm de bulunamayabilir, hatta bu uygulama sorunu daha da karmaşık hale 

getirebilir. Ancak, sorun çözme sürecinin tamamlanması adına liderin bu riski göze 

alması gerekir” ( s.76). 

Bingham'a (1998) ise, problem çözme becerisi sürecinde aşamaları çoğaltarak 

aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

- Problemi tanımak ve onunla uğraşmak gereksinimini hissetmek, 
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- Problemi açıklamaya, niteliğini, alanını tanımaya ve onunla ilgili ikincil 

problemleri kavramaya çalışmak, 

- Problemle ilgili bilgileri toplamak, 

- Problemin özüne uygun düşecek verileri seçmek ve düzenlemek, 

- Toplanmış verilerin ve problemle ilgili bilgilerin ışığı altında çeşitli olası çözüm 

yollarını saptamak, 

- Çözüm şekillerini değerlendirmek ve duruma uygun olanlar arasından en iyisini 

seçmek, 

- Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulamak, 

- Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmek (Şahin,2004). 

 

Yapılan literatür çalışmasında problem çözme aşamalarının ortak noktası öncelikle, 

problem veya sorun durumlarında çözüme ulaşabilmek için öncelikle sorun yaratan 

durumun ne olduğunu ve nereden kaynaklandığını tespit etmek, yani sorunu 

tanımlayabilmek olduğu karşımıza çıkmaktadır. Sorunu ortadan kaldırmak için olası 

çözümler üretilmeli ve bu çözüm yolları değerlendirilmelidir. İçlerinden en uygun olana 

karar vermeli, devamında bu kararın nasıl uygulanacağı belirlenmeli, çözümün başarısı 

değerlendirilmelidir. Çözüme ulaşılamadığı gözlemlenirse diğer alternatifler 

denenmelidir. Çünkü sorunların her zaman birden fazla çözümünün de olabileceği 

unutulmamalıdır. 

Okul liderleri okullarda sürekli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Başaran 

(2008)’ a göre belirlenen amaçlara ulaşmaya çalışırken bir takım engellerle 

karşılaşılabilir, bu engellerin kaldırılması için öncelikle sorunların çözülmesi gerekir. 

Maxwell (1999), Problem çözme yeteneği olan liderlerin, beş niteliğe sahip 

olduklarını kanıtladıklarını söylemiştir: 

1. Onlar sorunları sezerler; tutumunuz olumlu olarak tutarsanız, fakat en kötüsü 

için plan yaparsanız, karşınıza çıkan sorunları çözmek için iyi bir konuma sahip 

olursunuz. 

2. Onlar gerçeği kabul ederler; Hiçbir lider başını kuma gömerek, sorunlarla başa 

çıkamaz. Etkin liderler durumun gerçekliği ile yüzleşirler 

3. Onlar büyük resmi görürler; Onlar, duyguların esiri olmazlar. Ayrıntılara 

takılıp, neyin önemli olduğunu gözden kaçırmazlar. 
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4. Onlar bir zamanda bir şeyi ele alırlar; eğer çok sayıda sorunla karşı karşıya 

kaldıysanız, ikincisine geçmeden önce ilk sorunu gerçekten çözdüğüne emin 

olun 

5. Onlar sıkıntılı dönemlerde büyük bir amaçtan vazgeçmezler; etkin liderler zirve 

ilkesini anlamışlar, zihinlerinde büyük amaca ulaşacakları düşüncesini 

oluşturmuşlardır ( s.112-113). 

 

Problem çözme ile ilgili alan çalışmalarına bakıldığında;  

Akça ve Yaman (2009) tarafından yapılan araştırmada 100 yöneticiye ulaşılmıştır. 

Yöneticiler karşılaştıkları problemler karşısında, kendi algılarına göre problemleri çözme 

konusunda kendilerini yeterli görmekte ve uygun problem çözme becerilerine sahip 

olduklarını düşünmektedir. 

Bozkulak  (2010) yaptığı araştırmada İstanbul da 111 İlkokul ve ortaokul 

yöneticisine ulaşmış; okul yöneticilerinin düşük kaygı düzeylerine ve yüksek problem 

çözme becerilerine sahip olduklarını düşündükleri söylemiştir. 

Eroğlu (2010) farklı bir alan olan 415 hastane yöneticisi ile yaptığı araştırmada 

genel olarak problemler karşısında etkili çözümler üretmekte kendilerini yeterli 

gördüklerini ifade etmişlerdir. 

Akar (2016) tarafından yapılan araştırmada; Okul yöneticilerinin algılarına göre 

karşılaştıkları problemlere çözüm üretmede kendilerini yeterli gördüğü söylenmektedir. 

Samancı (2018) , 287 eğitim yöneticisine ulaşmış; yöneticilerin problemleri 

çözerken alternatifler yolları değerlendirmeye aldığını ve problemler karşında kendilerine 

güvendiklerini söylemişlerdir. 

Ada, Dilekmen, Alver ve Seçer tarafından, ilkokul ve ortaokul kurumlarında görev 

yapan 56 okul yöneticisi ile araştırma yapılmış, bireyler problemler karşısında 

kendilerinin yetersiz olduğunu söylemişlerdir. 

Tan (2016)’ın, Okul yöneticileri ile yaptığı araştırmada, yöneticilerin problem 

çözme boyutlarından aceleci yaklaşımı kullanarak düşünmeden tepkisel olarak çözüm 

buldukları söylenmiştir. Problem çözme becerilerine ilişkin algıları, cinsiyet, öğrenim 

durumu, okul kademesi, okul türü, okuldaki çalışan sayısına göre incelenmiş olup 

farklılık göstermediği, yaş ve kıdem yılına göre farklılaşma olduğu  söylemiştir.  47- 57 

yaş aralığında olan okul yöneticileri genç yaştaki okul yöneticilerine göre, problemlerin 
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olası çözüm yollarını, ortaya çıkan ve olması gereken sonucu daha detaylı bir şekilde 

değerlendirmektedir. Kıdem yılı 21 yıl ve üstü olan okul yöneticilerinin, kaçıngan 

yaklaşım algıları kıdemi daha az olan yöneticilere göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. 

Tan, yöneticilikte kıdem arttıkça meslekte karşılaşılan sorunlar karşısında bıkkınlık ve 

yorgunluk hissi duyulduğu söylemiş, bu durumu mesleki tükenmişliğe bağlamıştır.  

Bozdemir ve Yolcu (2014) tarafından yapılan araştırmada, yöneticilik kıdemi 16 yıl 

ve üzeri olan okul yöneticilerinin problem çözme becerileri aceleci yaklaşım boyutuna 

göre değerlendirilmiş, 5 yıl ve daha az olanlar ile 6-15 yıl arasında olanlara göre daha 

yüksek çıkmıştır. Yöneticilikte kıdem yılı arttıkça problem çözme becerilerinde azalma 

olmasının nedeni okul yöneticilerinin mesleki tükenmişliklerine bağlanabilir.  

Samancı(2018) ise araştırmasında yöneticilerin problem çözme becerilerinin, kıdem 

yılına göre anlamlı bir farklılık göstermediğini söylemiştir. 

Sağır ve Göksoy(2012) tarafından ilköğretim okulu yöneticileri ile yapılan 

araştırma bulgularına göre, ilköğretim kademesinde görev yapan yöneticilerin örgütle 

ilgili yaşadıkları problemleri çözme konusunda çok etkin olamadıkları ve yetersiz 

kaldıkları görülmüştür. 

 2.6.2 Okul Öncesi Eğitimde Problem Çözme ve Liderlik  

Okul öncesi eğitim, eğitim sisteminin ilk basamağıdır. Okulu merdivenin 

basamakları olarak kabul edersek bireyin okul basamağı okul öncesi eğitim kurumları ile 

başlar ve üniversiteye kadar devam eder. Okul öncesi eğitim de atılan adımlar bireyin 

okul olgunluğu kazanması adına oldukça önemlidir. 

Okul öncesi eğitim kurumları, diğer kademelere göre birçok farklılık 

göstermektedir. Özellikle örgütsel yapı olarak okul öncesi diğer okul türlerine (ilkokul, 

ortaokul, lise )  göre daha küçük bir yapıya sahiptir. Yapının küçük olması yönetim 

süreçlerindeki işleyişi de etkilemektedir. Okul müdürü ile iletişime geçmek daha kolay 

ve rahattır. Okul müdürü alana ait bölümünden mezun ise işleyiş daha da rahat 

olmaktadır. Özellikle öğretmenleri ile aynı dili konuşabilmek ve öğrencilerinin gelişimsel 

özelliklerine hâkim olarak öğretimi planlamak örgütsel yapının sağlam atılmasına destek 

olacaktır. Ancak  “Türkiye’de okul öncesi eğitim,  ağırlıklı olarak ilköğretim okulları 

bünyesindeki anasınıflarında verilmektedir.  Bu okulların anasınıflarından da sorumlu 

olan yöneticilerin hemen tamamına yakını, okul öncesi eğitim alanının dışındandır. 
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Alanda çalışan öğretmenlerden alınan geribildirimlere bakıldığında, yöneticilerin okul 

öncesi eğitimin önemini yeterince anlamadıkları, anasınıflarının ihtiyaçlarını karşılamada 

isteksiz oldukları görülmektedir” (Ural ve Ramazan,2007,s.53). 

 Doğru yapılan planlama birçok sorunun ortadan kalkmasını kolaylaştıracaktır. 

“Planlama, okulun eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlarını gerçekleştirmek için gereken 

girdilerin, sağlanma ve kullanma yollarının kararlaştırma sürecidir”  

(Başaran,2008,s.290).Bu süreç etkili bir şekilde yürütülürse karşılaşılan problemler 

azalacak, problemlerin süreci olumsuz etkilemesi minimuma inmiş olacaktır. Kuşkusuz 

burada iletişimin önemi büyüktür. Okul liderinin çalışanları ile kuracağı sağlıklı iletişim 

ağı örgütün amaçlarına ulaşmasını destekleyecektir. Okul öncesi eğitim kademesindeki 

okullarda iletişim diğer kademelerdeki okullara nazaran daha esnek ve kolaydır. Bütçe ve 

Balcı (2010) tarafından yapılan araştırmada, okul içi iletişimin olumlu olduğu, bunun 

nedeni olarak kurumda çalışan sayısın az olması, çalışanların büyük bir çoğunluğunun 

kadın öğretmenlerden oluşması ve müdürlerin okul öncesi bölümden mezun olup 

öğretmenleri aynı branşa sahip olmalarına bağlanmaktadır. Balaban (2017)  yaptığı 

araştırmada okul içinde olumlu bir iklimin olduğunu ve iletişimin bu olumlu iklim içinde 

sergilendiğini; bütün paydaşların sürekli iletişim içinde olunduğu belirtmiştir. 

 Aslanargun ve Bozkurt (2012) ‘un yaptığı araştırmada, müdürlerinin yönetimde 

öğretmenlerle iletişim problemleri yaşadığını, yöneticilerin öğretmenlerinin duygusal 

yönünden çok mesleki standartlar ve mevzuat bilgisi ile ilgili görevlere önem verdiğini 

söylemiş, teknik konuların daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Öztürk, Kaya ve Durmaz 

(2015) tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmada da öğretmenlerin çoğunun okul 

yönetimi ile sorun yaşamadıklarını, sorun yaşayanların ise yöneticilerin okul öncesi 

eğitim programına hâkim olmaması ve yönetimden isteklerine yeterli cevabı alamadıkları 

yönündedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının yapısını etkileyen diğer bir unsurda çocukların 

yaşlarının küçük olması ve bu nedenle de velilerle daha yoğun bir ilişki içine girilmesidir. 

Veliler çocuklarının okullu olmasına okul öncesi dönemde alışmaya başlamaktadır. 

Kendi öğrencilik yılları geride kalmış, çok sevdikleri varlıkları çocukları artık okullu 

olmuştur. Velilerin yaşadıkları bu duygu durumunu iyi yönetmek, velileri doğru 

yönlendirmek okul liderinin önemli bir sorumluluğudur. Veli çocuğunu güvenli ve 

sağlıklı bir ortama emanet ettiğini hissetmelidir. Aynı şey çocuklar içinde geçerlidir. 
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Anaokulundan üniversiteye kadar devam edecek okul hayatına olumlu bir okul kavramı 

ile başlamak sonraki kademelere geçişi kolaylaştıracaktır. Çocuk güvenli bir ortamda 

olduğu yaparak yaşayarak hissetmelidir. Son dönemlerde yanlış anne-baba tutumları 

çocukların uyum sürecini ve sosyalleşmesini olumsuz etkilemektedir. Bağçeli, Şen, 

Alataş ve Tütüncü (2018) tarafından yapılan araştırma bunu desteklemektedir. Bağçeli 

vd. öğretmen görüşlerine göre ebeveynlerin sergiledikleri tutumların çocukların uyum 

sürecini etkilediğini, hoşgörülü ve kararsız anne-baba tutumları sergileyen çocukların 

kurallara uymada zorlandığını, aşırı koruyucu davranan ebeveyn çocuklarının da kaygı 

düzeyinin arttığı söylenmiştir. 

Ebeveyn tutumları ile ilgili rehberlik hizmetlerinin önemli olduğu kaçınılmazdır. 

Rehberlik birimlerinin velilere yönelik yapacakları eğitim seminerleri ve grup çalışmaları 

öğrenci-okul-veli iletişiminin sağlıklı olmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca yapılacak 

olan rehberlik çalışmaları çocukların okula uyum ve yaşadığı sorunlara çözüm bulma 

konusunda destek olacaktır.  Dursun (2018), velilerin psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinden beklentilerinin yüksek olduğunu söylemiştir. Ural ve Ramazan (2007) 

okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetlerine cevap verecek psikolog ve rehberlik uzmanın 

olmamasını sorun olarak dile getirmiştir. Okul öncesi dönemde çocukların ve velilerin 

yaşadığı sorunlara zamanında müdahale etmek ve çözüm bulmak problemin büyümeden 

çözülmesini sağlayacaktır. “Unutulmamalıdır ki okul öncesi dönem çocuğunun yaşadığı 

problem henüz derinleşmemiş olup, açığa çıkarılıp çözümlenmesi daha kısa sürecektir” 

(Dursun,2018,s.44). Herhangi bir alanda çıkacak sorun diğer süreçleri de olumsuz 

etkileyecektir. 

Okul öncesi eğitim kurumları Türkiye’de MEB,  Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ve üniversiteler olmak üzere çeşitli kuruluşlara bağlı olarak açılmaktadır. Farklı 

kuruluşlar olması nedeni ile örgütsel yapıda farklılık göstermektedir. MEB’e bağlı okullar 

Okulöncesi ve İlkokul Kurumları yönetmeliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına bağlı okullar Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin 

Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik ile üniversite çatısı altında açılan 

okullar ise kendi senatolarınca hazırlanmış yönetmelikler ile çerçevesini belirlemektedir. 

Ayrıca MEB’e bağlı açılan okul öncesi eğitim kurumları; ilkokul bünyesinde açılan 

anasınıfları, bağımsız açılan okul öncesi kurumlar ve özel okullar olarak farklılık 

göstermektedir. “Bu durum, eşgüdüm sağlanmasında, kaynakların verimli 
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harcanmasında, standart geliştirilmesinde, yönetim ve denetimde sıkıntı yaratmaktadır. 

Bu nedenle ülkemizdeki tüm okul öncesi kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul 

Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlanması önerilmektedir “ (Ural ve 

Ramazan,2007,s.54). Okul öncesi Eğitim kurumlarının farklılıkları, okul liderleri 

arasında farklılıklara neden olmaktadır. İş (2003) yaptığı araştırmada özel okul 

yöneticilerinin, resmi ilköğretim okulu yöneticilerine göre okulöncesi eğitimin belirlenen 

amaçlarını daha yüksek düzeyde gerçekleştirildikleri kanaatindedirler. Bunun nedenini 

Özel okul yöneticilerinin okulöncesi eğitim alanında yükseköğrenim görmüş olmaları 

üzerine yoğunlaştırmıştır. Resmi ilköğretim okullarındaki yöneticilerinin bu alanda 

eğitim geçmişi/birikimi olmayan yöneticilerden oluştuğunu, ilköğretimi yönetmekle 

okulöncesini yönetmek çok ayrı uzmanlık olduğunu söylemiştir. Ayrıca resmi okulların 

fiziki yapılarının uygun olmadığı, araç-gereçlerin yeterli olmadığı söylenmiştir. Sildir ve 

Akın (2017) yaptığı araştırmada bunu desteklemektedir. İlkokula bağlı anasınıfı 

müdürleri ile bağımsız anaokulu müdürlerinin okul öncesi programa hâkimiyeti farklıdır. 

Genel olarak anaokulu müdürleri, okul öncesi eğitimin amaçları konusunda çok fazla 

sayıda görüş dile getirmekte ve daha çok da sosyal duygusal alana yönelik amaçları 

gerekli görmektedir. İlkokul müdürlerinin görüşleri ise daha çok yönetmelikte şu anda 

yer alan amaçlarla sınırlı kalmakta ve yeni fikirler görülmemektedir. Fiziksel ve materyal 

yetersizlikler yaşanan büyük problemler arasındadır. 

Sildir ve Akın ( 2017) yaptığı araştırmada okul müdürleri, okul öncesi eğitim 

programının hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin olduğunu düşünmekte; 

öğretmenlerden kendilerini mesleki olarak geliştirmelerini, olumlu mesleki tutum ve 

olumlu kişilik özellikleri sergilemelerini beklemekte; okul öncesi eğitimin temel 

problemlerini maddi yetersizlik, velilerle yaşanan problemler, personel problemleri ve 

çalışma saatleri başlıkları altında ele almaktadır. Yıldız (2018) yaptığı araştırmada çıkan 

sonuçlarla örtüşmektedir. En çok karşılaşılan sorunları,  maddi yetersizlikler, yardımcı 

personel eksikliği ve velilerin anaokullarına karşı olumsuz ya da ilgisiz tutumları olarak 

belirtmiştir. 

Yapılan alan araştırmalarında Türkiye’de okul öncesinde yaşanan sorunlar ,açılan 

okulların çerçevesine göre değişmektedir. İlkokul bünyesinde açılan anasınıflarının 

yaşadığı sorunlarla, bağımsız açılan anaokulların ve özel okulların yaşadığı sorunlar 

birbirinden farklılık göstermekte, aynı çerçevedeki okulların sorunları benzerlik 
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göstermektedir. Yaşanan sorunlara çözüm bulmak okul liderlerinin en büyük 

sorumluğudur. “ Örgütte sorunlar olmasaydı yönetim de olmazdı. Yönetim süreci bir 

sorun çözme sürecidir” (Başaran,2008,s.287). O zaman okul lideri yönetim sürecini çok 

iyi planlamalı yaşadığı sorunlara çözüm bulma konusunda etkili olmalıdır. Yönetim 

sürecine hâkim olan okul lideri yaşanan sorun karşısında daha dik duracaktır.  

Özellikle bilginin bu kadar hızlı ilerlediği dönemde, eğitim kurumunun da bu hızı 

yakalaması gerekmektedir. Eğitim kurumlarının verilen sınırların içinde hareket eden, 

hedef ve amaçlarını bu sınırlar içinde tutan yöneticilerle değil, verilen sınırları irdeleyen, 

ileriye bakan, değişimi zorlayan ve dinamik bir değişim başlatan liderlere ihtiyacı vardır. 

Gerek teknolojik gelişmeler gerek küreselleşmenin etkisi ile var olan sistemi 

dönüştürmek kaçınılmazdır. “Türkiye'de eğitim yöneticileri eğitimde niteliği artıracak ve 

daha etkili bir eğitim sistemi oluşturacak değişiklikleri bir süreç olarak planlamak ve 

uygulamaya dönüştürmek zorundadır” (Karip ve Koksal,1996,s.245). Bu zorlu süreçte 

lider tek başına olmadığını çalışanlarının da bu süreçte önemli olduğunu bilir. 

“Çalışanların liderlerden temel beklentisi yönlendirilmek, cesaretlendirilmek, değişimin 

kurum için olduğu kadar kendileri için de olumlu sonuçlar doğuracağına güvenebilmektir. 

Etkili liderlik, çalışanlarında bu güveni oluşturabilecek bir vizyon yaratabilme becerisini  

gerektirir” (Oğuz, Oktay ve Ayhan,s.139).  

Yöneticinin liderlik stili, okulun genel yapısını yakından ilgilendirmektedir. Okul 

lideri çalışanlarını motive ederek, sürecin önemli bir parçası olduğunu hissettirmelidir.  

Biz duygusu ile hep beraber hareket edebilmek, birçok probleminde üstesinden 

gelecektir. Öncü (2017) tarafından yapılan araştırmada; okul öncesinde görev yapan 

öğretmenler, dönüşümcü liderlerle daha rahat iletişime geçtiklerini, yaşadığı sorun ve 

problemleri rahat ifade ettiklerini ancak etkileşimci liderlik yaklaşımını benimseyen 

liderlerde aynı etkinin olmadığını, yaşadığı sorun ve problemleri paylaşmaktan 

kaçındıklarını belirtmişlerdir. 

Okul öncesi yöneticilerinin liderlik stili, diğer kademelere göre farklılık 

göstermektedir. İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde müfredat daha akademik odaklıdır.  

Öğretim ön plandadır. Okul öncesi eğitim çocuğun sosyal, ruhsal, duygusal, zihinsel ve 

fiziksel gelişimine odaklanırken, okul hayatına mutlu ve güvenilir bir başlangıç 

yapmasını hedefler. Müfredat da buna göre belirlenmelidir. “Okul öncesi eğitim 

kurumları, sistem yaklaşımına göre, birbirine karşılıklı olarak bağlı olan bir profesyonel 
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ekipten oluşmaktadır. Hepsinin ortak bir amacı vardır ve bunu başarmak için 

çalışmaktadırlar. Arzu edilen sonuca varmak için tüm personel arasında karşılıklı bir etki 

ve etkileşim olmalıdır” (Yıldız,2018,s.97). Bu etkileşimi sağlamada okul liderlerine 

büyük görev düşmektedir. Okul lideri, çağın gerektirdiği donanımlı bireyler yetiştirmek 

için okulunu çok iyi örgütlemeli, çalışanlar arasında eşgüdümü sağlamalı ve her şeyden 

önce çok iyi bir planlama yapmalıdır. Yönetsel süreçlere hâkim olmalıdır. Yönetsel 

süreçler bir bütündür. Büte ve Balcı (2010)  bu süreçlerin birinde yaşanacak sorunun diğer 

süreçleri de olumsuz etkileyeceği belirtilmiş, sorunlara zamanında müdahale etmenin, 

uygun çözüm yolları bulmanın ve çözüme ulaştırmanın okulun işleyişini bir bütün olarak 

etkileyeceğini söylemiştir. Okul öncesi süreci etkileyen diğer bir faktör de veli 

beklentileridir. “Bu yaş çocuğu ebeveyninin beklenti ve ihtiyaçları ile çocuğun gelişimsel 

gereksinimleri arasında dengeli bir ilişki kurabilmek önemlidir”(Yıldırım,2012,s.378). 

Bu dengeyi sağlama da okul liderleri ebeveynlerin beklentilerini yönetmede etkin bir role 

sahiptir. 

Türkiye’de okul öncesi eğitim gelişmeler göstermiş fakat istenilen düzeye 

ulaşamamıştır. Derman ve Başal (2010)  Türkiye’ de okullaşma oranın en düşük olduğu 

kademe olarak okul öncesi eğitimi göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde bu durumun farklılık 

gösterdiğini, okullaşma oranının %100’lere ulaşma birlikte, daha küçük yaştaki çocukları 

da bu sürece dâhil etme çalıştığını söylemiştir. Türkiye ‘de Okul öncesi eğitimin gerek 

niteliksel gerek niceliksel olarak istenilen seviyeye gelemediğini; bazı okul öncesi 

kurumların çocukları fiziksel ve bakım amaçlı; bazı kurumlarında sadece bilişsel ağırlıklı 

gelişimini destekleyip öz bakım becerilerine önem vermediğini dile getirmiştir. 17. Milli 

Eğitim Şurası raporu incelenmiş, bu raporda okullardaki fiziki alanların her yönü ile 

yetersiz olduğu, yetersizliklerin giderilmesine yönelik olarak sürekli kaynak aktarımının 

ihtiyacı karşılamadığı, ilköğretim okulları bünyesinde açılan anasınıflarının, 60-72 ay yaş 

grubu ile sınırlandırıldığından bu yaş grubu dışında kalan okulöncesi eğitim çağındaki 

çocukların okullaşma oranının düşük kaldığı, okulöncesi eğitim sınıflarında bulunması 

gereken donatım malzemelerinin ve eğitim materyallerinin yetersiz olduğu  söylenmiştir.  

Okul öncesi eğitimin istenilen düzeye gelmesinde kuşkusuz okul liderlerine de büyük 

görevler düşmektedir. Okul öncesi eğitimin hızla gelişen ve değişen hıza ayak uydurması, 

değişimi ve dönüşümü başlatarak hedeflerini yeniden yapılandırması için güçlü liderlik 

özelliklerine sahip yöneticilere ihtiyacı vardır.    
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma modeli, araştırma grubu, veriler ve 

toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması başlıkları altındaki bilgilere yer 

verilmiştir. 

3.1 Araştırma Modeli 

Araştırma, ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 

çabası gösterilmez” (Karasar 2016 s,109).  

İlişkisel Tarama; iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını 

belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımına ilişkisel tarama denir (Karasar, 2016, s.114). 

Bu araştırmada yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili düzeylerinin cinsiyet, yaş, 

görev, öğrenim durumu, yöneticilikteki kıdem yılı, mezuniyet durumları ve çalıştıkları 

okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı; problem çözme becerilerinin cinsiyet, yaş, 

görev, öğrenim durumu, yöneticilikteki kıdem yılı, mezuniyet durumları ve çalıştıkları 

okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve dönüşümcü liderlik stili düzeyi ile problem 

çözme becerileri arasındaki ilişki belirlenmiştir. 

3.2 Evren ve Çalışma Grubu 

Araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, İstanbul Anadolu 

yakasında özel kurumlarda görev yapan 581 ve resmi kurumlarında görev yapan 81 okul 

öncesi müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 662 yöneticiden oluşmaktadır. Yönetici 

sayılarına ulaşmak için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş, gerekli 

bilgiler e-posta ile tarafıma gönderilmiştir. İstanbul ili Anadolu yakasındaki okulların 

ulaşılabilirliğinin zorluğundan ve yöneticilerin yoğunluğundan dolayı, Okul Öncesi 

yöneticilerinin hepsine ulaşmak mümkün olmamış bu nedenle örneklem alma yoluna 

gidilmemiş, gönüllü katılımcılardan çalışma grubu oluşturulmuştur. “Bazen çeşitli 

nedenlerle, çalışma evrenini yeterince temsil edebildiğinden emin olunamayan gruplarla 

da çalışmak zorunda kalınabilir. Bu durumda üzerinde çalışılan grubun örneklem yerine 
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araştırma grubu olarak anılması daha uygundur” ( Karasar, 2016, s.149). Araştırmanın 

çalışma grubunu; gönüllü ve soruların hepsini eksiksiz yanıtlayan;  2018-2019 eğitim-

öğretim yılı içerisinde görev yapan 93 müdür ve 54 müdür yardımcısı olmak üzere 147 

kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun demografik özellikleri tabloda verilmiştir.  

Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özellikleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N % 

Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı    

                    Kadın  128 87.1 

                    Erkek    21 13.4 

Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı    

                      25 – 35   23  15.6 

                     36 – 45  76 51.7 

                     46 – 55  45 30.6 

                     56 ve üstü  3    2 

Katılımcıların Görevine Göre Dağılımı    

                     Müdür  93 63.3 

                     Müdür Yardımcısı  54 36.7 

Katılımcıların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı    

                      Lisans  106 72.1 

                     Lisansüstü(Yüksek Lisans ya da Doktora)   41 27.9 

Katılımcıların Mezuniyete Göre Dağılımı    

                     Okul Öncesi Öğretmenliği  86 58.5 

                      Psikoloji  5 3.4 

                      PDR  5 3.4 

                      Çocuk Gelişim  23 15.6 

                      Sınıf Öğretmenliği   4 2.7 

                      Diğer  24 16.3 

Katılımcıların Yöneticilikteki Kıdem Yılına Göre Dağılımı    

                     1-5 yıl  47 32 

                     6-10 yıl  36 24.5 

                     11-15 yıl  23 15.6 

                     16-20 yıl  28 19 

                     21 yıl ve üstü  13 8.8 

Katılımcıların Çalıştığı Kurum Türüne Göre Dağılımı    

                       Kamu    36 24.5 

                      Özel  111 75.5 

  Total  147 100.0 
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunu, müdür ve müdür 

yardımcıları oluşturmaktadır.  Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet, yaş, görevi, 

öğrenim durumu, mezuniyeti, yöneticilikteki kıdemi, çalıştığı kurum değişkenlerine göre 

dağılımları değerlendirilmiştir.  

Araştırmaya katılanların %87,1’i Kadın, %12,9’unun Erkek olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmaya katılanların %15.6’sı 25-35 yaş aralığında , %51’7 si 36-45 yaş 

aralığında , %30.6’sı 46-55 yaş aralığında ve % 2’si 56 ve üzeri yaşında olduğu tespit 

edilmiştir.  

Araştırmaya katılanların %63,3’ün Müdür, % 36.7 ’sinin Müdür Yardımcı 

görevinde olduğu tespit edilmiştir. 

 Araştırmaya katılanların %72,1’in Lisans, %27,9’un Lisansüstü (Yüksek Lisans 

ya da Doktora) mezunu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %58,5’inin 

Okul Öncesi Öğretmenliği, %3,4’ün Psikoloji, %3,4’ün PDR, %15,6’sının Çocuk 

Gelişimi, % 2,7 ’sinin Sınıf Öğretmenliği ve % 16,3’nün diğer bölümlerden mezun 

olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların %32’sinin 1-5 yıl aralığında, %24.5’in, 6-10 yıl 

aralığında, %15.6’sının 11-15 yıl aralığında, %19 ’unun 16-20 yıl aralığında ve % 

8.8’inin 21 yıl ve üstü kıdem yılı olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılanların %24.5 ’i kamu kurumunda , %75.5’i özel kurumda 

çalıştığı tespit edilmiştir. 

3.3 Veriler ve Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ vardır. Araştırmaya katılan 

yöneticilerin ‘cinsiyet, yaş, görev, öğrenim durumu, mezuniyet, yöneticilikteki 

kıdemimiz, çalıştığı kurum’ bilgilerine ulaşılmıştır.  İkinci bölümde Heppner ve Petersen 

(1982) tarafından geliştirilen Problem Çözme Envanteri (PÇE)  uygulanmıştır. Üçüncü 

bölümde ise Bass ve Avolio (1992) tarafından geliştirmiş ‘ Çok Boyutlu Liderlik Ölçeği” 

(MLQ-6s)’ kullanılmıştır. 
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Problem Çözme Envanteri (PÇE)  Şahin, N., Şahin, N. H., and Heppner, P. 

P. (1993) 

Problem çözme Envanteri Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilmiştir. 

Bu envanterin amacı, günlük yaşantıdaki problemlere (sorunlara) genel olarak nasıl tepki 

gösterdiğini belirlemeye çalışmaktır. PÇE ilk faktör analizi üç faktörü ortaya çıkarmıştır. 

(a) problem çözme güven, (b) yaklaşım kaçınma tarzı ve (c) kişisel kontrol. Ölçeğin 

güvenilirliğini ölçmek için yürütülen çalışmalar sonucunda, ölçeğin tümü için elde edilen 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur. Özünde, kendilerini etkili 

problem çözücüler olarak algılayan insanlar (kendine güven ve kişisel kontrole sahip 

olmak, sorunlara yaklaşmak; düşük PÇE puanlarına sahip), kendilerini bir dizi bilişsel, 

duygusal ve davranışsal değişken üzerinde etkisiz (güven eksikliği ve kişisel kontrol, 

problemlerden kaçınmak yüksek PÇE puanlarına sahip ) olarak algılanmıştır.  

Envanter Nail Şahin, Nesrin Hisli Şahin ve Paul Heppner tarafından 1993 yılında 

Türkçeye çevrilmiştir. Çalışma, İzmir’de Ege Üniversitesi'nden psikoloji dersi alan 224 

üniversite öğrencisine (153 kadın ve 71 erkek)  uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı iki 

yönlüdür:  

(a) PÇE’nin Türk Kültür bağlamında psikometrik özelliklerini , 

(b) ABD dışındaki bir kültürde problem çözme değerlendirmesini inceleyerek 

problem çözme anlayışı incelemektir.  

 

Tablo 2. PÇE  Alt Boyutları 

       Boyutlar                                Maddeler                                   Cronbach Alfa  

  

Aceleci Yaklaşım                13, 14, 15, 17, 21, 25, 26,30, 

32                                         

             .78 

Düşünen Yaklaşım                           18, 20, 31, 33 ve 35.                                                              .76 

Kaçıngan Yaklaşım                              1, 2, 3 ve 4.                                                              .74 

Değerlendirici Yaklaşım                          6, 7 ve 8.                                                                              .69 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım                 

5, 23, 24, 27, 28 ve 34                                                           .64 

Planlı Yaklaşım                                                                                                           10, 12, 16 ve 19.               .58 
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PÇE 6 faktörlü olarak ve ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur.  Envanter 35 maddeden ve 1-6 arası 

puanlamadan oluşan likert tipindedir. Öğelere verilen yanıtlar 1 (Hep) ile 6 (Hiç) arasında 

değişir. Puanlama da olumsuz maddeler tersine çevrilmektedir (1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 

17, 21, 25, 26, 30, 34 maddeler). Bazı maddeler ise puanlama dışı tutulmaktadır (9, 22, 

29 maddeler). Toplam skor aralığı 32 ila 198'dir. Maddeler problem çözme ile ilgili 

olumlu ve olumsuz yargılardan oluşmakta ve gelişigüzel sıralanmaktadır.  

Ortalamanın üstündeki değerler kişinin problem çözme konusunda yetersiz 

olduğunu,  daha düşük puanlar, kişinin kendini problem çözme konusunda daha emin 

olarak algıladığını, sorunları üzerinde daha kişisel kontrole sahip olduğunu ve sorunlara 

yaklaşma eğilimini gösterir.  

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ-6S)  Erkuş ve Günlü (2008) 

Araştırmada dönüşümcü liderlik ile ilgili veriler Bass ve Avolio’nun (1992) “Çok 

Faktörlü Liderlik Ölçeği” (MLQ-6s) aracıyla toplanmıştır. “Çok Faktörlü Liderlik ölçeği 

(MLQ-6S)” Liderlik ölçümü için en iyi bilinen ve etkili araç olarak bilinen Çok Yönlü 

Liderlik Anketi'dir. Ölçek Bass ve Avolio'(1992) tarafından geliştirilmiştir. Erkuş ve 

Günlü (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin İngilizceden Türkçeye çevirisi 

İngilizce öğretim elemanları tarafından tercüme ve geri tercüme yöntemiyle yapılmıştır.  

Ölçek, yalnızca liderlik davranışlarını ölçen 21 maddeyi içerir. 12 madde 

dönüşümcü liderlik özelliklerini, 6 madde davranışsal liderlik özelliklerini ve 3 madde de 

“Bırakınız Yapsınlar” anlayışına sahip liderlik özelliklerini ölçmektedir.  

Araştırmada katılımcıların dönüşümcü liderlik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla 

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğinde yer alan dönüşümcü liderlik stilini ölçen 12 madde 

kullanılmıştır. Cevaplar beşli likert ölçeği ile alınmıştır. Öğelere verilen yanıtlar 0 (Hiç) 

ile 4 (Hep) arasında değişir. Toplam skor aralığı 0 ile 48  arasındadır. 12 madde, toplam 

dört boyut (karizma, esin kaynağı olma, entelektüel uyarım ve bireyselleştirilmiş ilgi) 

üzerinden değerlendirilmiştir. Her boyut üç madde ile değerlendirilmekte, elde edilen 

yüksek puanlar dönüşümcü liderlik özelliklerinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğindeki dönüşümcü liderlikle ilgili bölümünün 

geçerliliğini test etmek amacıyla Lisrel 8.61 programında doğrulayıcı faktör analizi 
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yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre RMSEA değeri. 076; CFI: .94; GFI: .94 ve AGFI: 

.90 olarak tespit edilmiştir. Kabul edilebilir değerlerle ilgili olarak; RMSEA değerinin. 

080’in altında; CFI, GFI ve AGFI değerlerinin. 90’nın üstünde olması gerekmektedir. Bu 

sonuçlar, uyum iyiliği endeksine ilişkin kabul edilen değerleri karşılamaktadır. Ayrıca 

bütün faktör yüklerinin 45’den yüksek olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda ölçeğin 

geçerli olduğu söylenebilir. Her bir boyuta yapılan güvenirlilik analiz sonucu aşağıda 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3. Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Alt Boyutları 

Boyutlar                           Cronbach’s Alpha 

Karizma                                    .61 

Esin Kaynağı Olma                  .69 

Entelektüel Uyarım                  .72 

Bireyselleştirilmiş İlgi              .62 

 

Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

3.4 Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması  

Araştırmada belirlenen ölçeklere ulaşmak için iki yol izlenmiştir. 

 1- Ölçekler basılı olarak çoğaltılmış, bizzat gidilerek okul yöneticilerine 

ulaştırılmıştır. Ayrıca yöneticilerin katıldığı ilçe toplantılarında kendilerine direk 

verilmiştir. 

2-Google dokümanlar üzerinden form doldurularak, yöneticilere elektronik posta 

üzerinden gönderilmiştir. Toplanan veriler önce Excel 2016 programına yüklenmiştir. 

Yanlış ya da eksik doldurulan ölçekler değerlendirmeye alınmamıştır. Katılımcılardan 

elde edilen nicel veriler SPSS 25.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin 

güvenilirlik analizleri Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı kullanılarak yapılmıştır.  

Araştırmada kullanılan Problem çözme Envanteri ve Çok Faktörlü Liderlik 

Ölçeğinin alt boyutları ve ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach alfa güvenilirlik 

katsayısı değerleri tablo 4 de verilmiştir. 
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Tablo 4. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Ortalamasının Ve Alt 

Boyutların Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları 

           Ölçekler                                                   Cronbach’s Alpha 

   

  Dönüşümcü Liderlik Ölçeği                                    0,80 

  Karizma                                                                      0,62 

  Bireyselleştirilmiş  İlgi                                               0,65 

  Esin Kaynağı Olma                                                     0,50 

  Entelektüel Teşvik                                                      0,64 

  Problem Çözme Envanteri                                       0.79 

       Aceleci Yaklaşım                                                        0,66      

       Düşünen Yaklaşım                                                      0,70 

       Kaçıngan Yaklaşım                                                     0,59 

       Değerlendirici Yaklaşım                                             0,57 

       Kendine Güvenli Yaklaşım                                         0,57 

       Planlı Yaklaşım                                                           0,60 

 

Araştırma da kullanılacak istatistik analizlerinden önce normallik testi 

uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili normallik dağılım durumu beş 

farklı adımla sorgulanmıştır. 

 

Tablo 5. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Normallik Dağılım Tablosu 

                                                                                                          Ölçekler 

Normallik Dağılım Analiz Adımları                    Dönüşümcü Liderlik                   PÇE                                                                                              

Histogram Grafiği                                                         -                                            + 

 

Varyasyon Katsayısı                                                    +                                             + 

                                                                                  (0.09<.3)                                 (0.17<.3) 

Detrended  Grafiği (Q-Q)                                            +                                             + 

 

Çarpıklık/Basıklık                                                        +                                             + 

                                                                              (-.61/.-63)                                       (.53/.48) 

Kolmogorov-Smirnov                                                  -                                             + 

                                                                               (0.00< 0,05)                            ( 0.74>0.05) 

       

Tablo 5 de belirtilen çarpıklık ve basıklık arasındaki katsayı değerlerinin 1.96 ve 

– 1.96 arasında değişmesi normal dağılıma uygun olduğunu göstermiştir (Tabachnick ve 

Fidell, 2015). Varyans katsayı değerine ulaşmak için değişkenin standart sapma değeri 

ortalama değere bölünmüş, çıkan sonuç. 3’ten küçük olmuştur ve normal dağılama uygun 

olduğu görülmüştür; Değişkenlerin Q-Q grafikleri (Normal Q-Q Plot ve Detrended 

Normal Q-Q ) incelenmiş ve normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür 



68 
 

(Büyüköztürk,2010). Histogram grafiği analizine bakıldığında her iki değişken içinde 

normal dağılıma uygun olmadığı; Kolmogorov-Smirnov analizinde PÇE ‘nin normal 

dağıldığı fakat dönüşümcü liderlik ölçeğinin normal dağılmadığı görülmüştür. Normal 

dağılımla ilgili analizler incelendiğinde beş farklı adımdan en az üçü ve daha fazlasının 

normal dağılım koşulunu sağlaması değişkenlerin normal dağıldığını göstermiştir 

(Tabachnick ve Fidell, 2015). Yapılan araştırmada üç adımda normallik sağlandığı için 

değişkenlerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçekler normal dağılım gösterdiği için dönüşümcü 

liderlik ölçeği ve PÇE ortalamalarının demografik özelliklere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar; cinsiyet, görev türü, öğrenim durumu, çalıştığı kurum 

türüne göre bağımsız ortalamalar için t-testi analizi; yaş, mezuniyet, yöneticilikteki kıdem 

yılına göre de tek yönlü ANOVA testi analizi kullanılmıştır. Araştırmada Okul öncesi 

yöneticilerinin dönüşümlü liderlik ile problem çözme beceri algısı arasındaki ilişkiler 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ile hesap edilmiştir. Araştırmada 

anlamlılık düzeyi için ‘p< .05’ dikkate alınmıştır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırma verilerine ulaşmak üzere uygulanan ölçeklerin istatistiksel 

analiz sonuçları ve yorumları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.   

4.1 Bulgular 

Araştırmaya katılan 147 Okul öncesi yöneticilerden elde edilen verilere göre 

dönüşümcü liderlik stili ortalaması ile problem çözme envanteri ortalamasından alınan en 

küçük ve en büyük puan değerlerinin betimleyici istatistikleri incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Çok Boyutlu Liderlik Anketi 0-4 puan, Problem Çözme Envanteri 1-6 puan üzerinden hesaplanmıştır. 

Dönüşümcü liderlik stili ölçeğinden en düşük 0  en yüksek 48 puan alınmaktadır. 

Tablo 6 incelendiğinde Ölçekten alınan toplam dönüşümcü liderlik ortalaması   (x̄=  

42.61,ss=4.28) bulunmuştur. Problem çözme envanterinden en az 32 en çok 198 puan 

alınabilmektedir. Problem çözme becerisi ortalaması (x̄= 76.80,ss=13.57) olarak 

bulunmuştur. Ölçeklerin puan aralığına bakıldığında yöneticilerin yüksek düzeyde 

dönüşümcü liderlik stiline ve orta düzeyde problem çözme becerisine sahip olduğu 

söylenebilir. 

 

 

Tablo 6. Ölçeklerden Alınan Toplam Puanların Betimleyici İstatistikleri 

          N 

     En                      

     Küçük      

     Değer 

       En                             

        Büyük          

       Değer      x̄   ss 

Dönüşümcü Liderlik 

Toplam Puan 

147 31.00       48.00 42.61 4.28 

Problem Çözme 

Becerisi Toplam Puan 

147           51        118 76.80 13.57 
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4.1.2 Araştırma Sorularının Ölçek Puan Ortalamalarına Göre 

Değerlendirilmesi 

Araştırmanın birinci sorusu “Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili düzeyi cinsiyete, yaşa, görev türüne, öğrenim 

durumuna, mezuniyete, yöneticilik kıdemine ve çalıştığı kuruma göre farklılaşmakta 

mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu araştırma sorusuna cevap verebilmek için cinsiyet, 

görev türü, öğrenim durumu ve çalıştığı kurum, bağımsız ortalamalar için t-testi; yaş, 

mezuniyet ve kıdem yılı için tek yönlü ANOVA testi sonuçları sırayla tablolarda 

verilmiştir. 

Tablo 7. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Yöneticilerin Dönüşümcü 

Liderlik Stili Ortalaması İle Cinsiyetin, Görev Türünün, Öğrenim Durumunun ve 

Çalıştığı Kurumun bağımsız ortalamalar için t-testi Analizine Göre 

Karşılaştırılması 

                                                         N             x̄             ss           t    df                  p                

                                                    

Tablo 7 incelendiğinde, Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile cinsiyeti arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p= .543 > .05). Kadın yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ortalamaları 

(x̄ =42.82,ss=4.32  ) erkek yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ortalamalarından (x̄ 

=41.15 ,ss=3.84) daha yüksek tespit edilmiştir.  Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev 

yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile görev türü arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p=.382  > .05). Yöneticilerin görev türüne göre müdürlerin dönüşümcü 

liderlik stili ortalamaları  (x̄=43.01, ss=4.22) müdür yardımcılarının dönüşümcü liderlik 

stili ortalamalarından (x̄=41.92, ss=  4.35) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okul 

Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile 

Cinsiyet   Kadın 128 42.82   4.32       1.59  145  .543 

  Erkek   19 41.15   3.84       1.73  145  

 

Göreviniz 

 Müdür   93 43.01   4.22      1.48       145      .382 

 Müdür 

Yardımcısı 

  54 41.92   4.35      1.47       145  

 

Öğrenim  

Durumu  

 Lisans 106 42.76    4.17     .69       145                                                                     

  .375 

 Lisansüstü 

(Yüksek Lisans 

ya da Doktora) 

  41 42.21    4.59     .66         145  

Çalıştığınız 

Kurum 

Kamu   36 41.94    4.76    -1.07          145   .220 

Özel 111 42.82    4.12    -.99            145  
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öğrenim durumu arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p= .375 > .05) Yöneticilerin 

öğrenim durumuna göre Lisans mezunu olanların dönüşümcü liderlik stili ortalamaları 

(x̄=42.76 ,  ss=4.17) Lisansüstü ya da Doktora Mezunu olanların dönüşümcü liderlik 

stili ortalamalarından (x̄=42.21, ss=   4.59)  daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okul 

Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile 

çalıştığı kurum arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p= .220 > .05) Yöneticilerin 

çalıştığı kuruma göre Özel kurumlarda çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili 

ortalamaları (x̄=42.82, ss=4.12) kamu kurumlarında çalışanların dönüşümcü liderlik stili 

ortalamalarından (x̄=41.94, ss=4.76 ) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 8. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Dönüşümcü 

Liderlik Stili Ortalamaları İle Yaş, Yöneticilik Kıdemi ve Mezuniyetin tek yönlü 

ANOVA testi analizine Göre Karşılaştırılması  

YAŞ               N         x̄            ss           Varyans        

                                                               Kaynağı 

      Kareler 

    toplamı 

 

 

                 

            sd 

                             

               

 Kareler         

ortalaması 

                          

    F          p 

 
25-35              23      40.86     4.70 
36-45              76      42.93     4.11 
46-55              45      42.91     4.19 
56 ve                3      43.33     5.68 
üstü 
Toplam          147     42.61      4.28 
 

KIDEM YILI 

                        
Gruplar A. 

       

     86.30 

 

3 

  

 27.76 

 

 1.52 

 

.210 

                      
Gruplar İ. 

 

2599.59 

   

    143 

  

 18.17   

             
Toplam  

 

2682.89 

 

146 

 

   

1-5 yıl               47    42.08        4.57 
6-10yıl              36    42.41       4.50  
11-15yıl            23    43.43        4.15 
16-20yıl            28    42.89        4.22 
21 yıl ve           13     43.00       3.08 
Üstü 
Toplam             147  42.61       4.28 

 

MEZUNİYETİNİZ 

                       
Gruplar A. 

 

    34.15 

  

          4 

         

 8.53 

    

  .458 

      

         .767 

                       
Gruplar İ. 

    

 2648.74 

    

             142 

         

18.65 
  

                    
Toplam  

      

     2682.89 

   

            146 

 

   

 

OkulÖncesiÖ.     86    43.10     3.96 

Psikoloji                5    42.80     3.56 

PDR                      5     42.80    7.66 

ÇocukGelişimi    23    42.26     4.93 

SınıfÖğrt.              4    40.50     5.32 

Diğer                   24    41.45     3.98 

Toplam              147   42.61      4.28 

                           
Gruplar A. 

 
     73.84 

     
               5 

           
  14.76 

   
 .798 

      
         .553 

                           
Gruplar İ. 

  
 2609.05 

   
             141 

           
  18.50   

                              
Toplam  

 
 2682.89 

    
              146 
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Tablo 8 incelendiğinde, Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin Dönüşümcü liderlik stili düzeyi ile yaşı arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p= .210 > .05)  Okul öncesi yöneticilerin yaş ortalamalarına 

bakıldığında 56 yaş ve üstü yöneticilerin dönüşümcü liderlik ortalamaları (x̄= 43.33. ss 

=5.68) daha yüksek çıkmıştır. Bunu sırasıyla  46-55 (x̄=42.91 ,ss = 4.19) , 36-45   

(x̄=42.93, ss = 4.11) yaş ortalamaları  takip etmiştir. 25-35 yaş aralığındaki yöneticilerin 

dönüşümcü liderlik ortalamaları (x̄=40.86 ,ss =  4.70) diğer yaş gruplarına göre daha 

düşük çıkmıştır. Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin dönüşümcü 

liderlik stili ile yöneticilik kıdemi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p=.767 >.05) 

Okul öncesi yöneticilerin kıdem yılı ortalamalarına bakıldığında 11-15 yıl arasında 

olanların dönüşümcü liderlik ortalamaları (x̄=43.43, ss=4.15) daha yüksek çıkmıştır. 

Kıdem yılını sırasıyla 21 yıl ve üstü (x̄=43.00, ss=3.08), 16-20 yıl (x̄=42.89, ss= 4.22) ,6-

10 yıl (x̄=42.41  ,ss=4.50) takip etmiştir. 1-5 kıdem yılı aralığında olan okul öncesi 

yöneticilerin dönüşümcü liderlik ortalamaları (x̄=42.08  , ss=4.57) diğer kıdem 

yıllarına göre en düşük olarak tespit edilmiştir. Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev 

yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile mezuniyeti arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p=.553>.05) Okul Öncesi yöneticilerin mezuniyet ortalamalarına 

bakıldığında okul öncesi öğretmenliğinden mezun olanların dönüşümcü liderlik 

ortalamaları (x̄= 43.10 , ss=3.96 ) daha yüksek çıkmıştır. PDR ve Psikoloji mezunları 

ortalamaları aynı olup (x̄=42.80), çocuk gelişimden mezun olanlar (x̄=42.26  ,ss=4.93) 

sıralamayı takip etmiştir. Bunu diğer mezunlar (x̄= 41.45  ,ss=3.98 ) izlemiştir. Sınıf 

öğretmenliğinden mezun olan yöneticilerin dönüşümcü liderlik ortalamaları (x̄=40.50, 

ss=5.32) diğer mezuniyet türlerine göre en düşük olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmanın ikinci sorusu “Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin Problem Çözme Becerisi cinsiyete, yaşa, görev türüne, öğrenim durumuna, 

mezuniyete, yöneticilik kıdemine ve çalıştığı kuruma göre farklılaşmakta mıdır?” 

şeklinde belirlenmiştir. Bu araştırma sorusuna cevap verebilmek için cinsiyet, görev türü, 

öğrenim durumu ve çalıştığı kurum için bağımsız ortalamalar için t-testi; yaş, mezuniyet 

ve kıdem için tek yönlü ANOVA testi sonuçları sırayla tablolarda verilmiştir 

 

 

 



73 
 

Tablo 9. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Yöneticilerin Problem Çözme 

Becerileri Ortalaması İle Cinsiyetin, Görev Türünün, Öğrenim Durumunun ve 

Çalıştığı Kurumun bağımsız ortalamalar için t-testi Analizine Göre 

Karşılaştırılması 
                                                     N               x̄                 ss                      t  df                            p               

 

Tablo 9 incelendiğinde, Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin problem çözme becerileri ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır .(p= .356 > .05) Erkek yöneticilerin problem çözme ortalamaları (x̄ 

=78.05,ss=15.88) kadın yöneticilerin problem çözme ortalamalarından (x̄ =76.61 

ss=13.25) daha yüksek tespit edilmiştir. Lakin Problem Çözme envanterinden alınan 

puanın yüksek çıkması bireylerin kendisini problem çözme de yetersiz olarak algılanması 

olarak yorumlanmaktadır. Dolayısı ile kadın yöneticilerin problem çözme becerisi erkek 

yöneticilere göre daha yüksek tespit edilmiştir. Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev 

yapan yöneticilerin problem çözme becerileri ile görev türü arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p= .436 > .05) Yöneticilerin görev türüne göre müdürlerin problem 

çözme ortalamaları   (x̄ =77.05,ss=14.28)  müdür yardımcılarının ortalamasından (x̄ 

=76.35,ss=12.36) yüksek çıkmıştır. Lakin Problem Çözme envanterinden alınan puanın 

yüksek çıkması bireylerin kendisini problem çözme de yetersiz olarak algılaması olarak 

yorumlanmaktadır. Dolayısı ile müdür yardımcılarının problem çözme becerisi 

müdürlere göre daha yüksek tespit edilmiştir. Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev 

yapan yöneticilerin problem çözme becerileri ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır .(p= .130 > .05) Yüksek Lisans ya da Doktoradan mezun olanların 

problem çözme ortalamaları (x̄ =78.68, ss=15.01) Lisans mezunu olanlardan (x̄ =76.07 

 Cinsiyet Kadın 128 76.61  13.25 -.431 145 .356 

Erkek   19 78.05  15.88 -.377 145  

Görev Türü Müdür 93 77.05 14.28 .301 145 .436 

Müdür 

Yardımcısı 

54 76.35 12.36 .313 145  

Öğrenim 

Durumu 

 

 

Lisans 

Lisansüstü 

106 76.07 12.97 -1.04 145 .130 

 (Yüksek 

Lisans yada  

Doktora) 

 41 78.68 15.01 -.983 145  

Çalıştığınız 

Kurum 

Kamu   36 80.25 14.90 1.77 145 .240 

Özel 111 75.68 12.98 1.65 145  
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,ss=12.97) yüksek çıkmıştır. Lakin Problem Çözme envanterinden alınan puanın yüksek 

çıkması bireylerin kendisini problem çözmede yetersiz olarak algılaması olarak 

yorumlanmaktadır. Dolayısı ile Lisans mezunu olanların problem çözme becerisi Yüksek 

lisans ya da Doktoradan mezun olanlara göre daha yüksek tespit edilmiştir.   Okul Öncesi 

Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin problem çözme becerileri ile çalıştığı 

kurum arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır .(p= .240 > .05) Kamuda çalışan 

yöneticilerin problem çözme becerisi (x̄ =80.25,ss=14.90) Özel kurumlarda çalışan 

yöneticilerin ortalamalarından (x̄ =75.68,ss=12.98) yüksek çıkmıştır. Lakin Problem 

Çözme envanterinden alınan puanın yüksek çıkması bireylerin kendisini problem 

çözmede yetersiz olarak algılaması olarak yorumlanmaktadır. Dolayısı ile Özel 

kurumlarda çalışan yöneticilerin problem çözme becerisi Kamuda çalışan yöneticilere 

göre daha yüksek tespit edilmiştir. 
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Tablo 10. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Problem 

Çözme Becerileri Ortalamalarının Yaş. Kıdem Yılı ve Mezuniyetine göre tek yönlü 

ANOVA testi analizine Göre Karşılaştırılması 

KIDEM YILI 

OkulÖncesiÖ.  86   76.21   11.86 

Psikoloji            5    72.20   17.59 

PDR                   5    72.60   13.39 

ÇocukGelişimi  23   81.00   16.49 

SınıfÖğrt.           4    81.00   17.94 

Diğer                 24   76.00   15.17 

Toplam             147  76.80   13.57 

  Gruplar A. 715.64 5   143.12 .771  .572 

 Gruplar İ. 26170.23 141   185.60   

   Toplam 26885.87 146 

   

 

Tablo 10 incelendiğinde, Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin problem çözme becerileri ile yaş arasında anlamlı bir biçimde farklılaşma 

olduğu tespit edilmiştir. (p=.021<.05) Yöneticilikteki yaşın hangi gruplarda farklılaştığını 

tespit etmek için post-hoc (Tukey testi) analizine bakıldığında,  Okul Öncesi Eğitim 

kurumlarında görev yapan yöneticilerin yaş gruplamasında 25-35 ile 46-55 arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.(.034<0.05) 25-35 yaş grubu aralığında olan okul 

öncesi yöneticilerinin problem çözme becerisi ortalamaları (x̄ =83.00  , ss=14.78) , 46-55 

yaş grubu aralığında olan yöneticilerin  problem çözme becerisi ortalamalarından  (x̄ 

=73.67, ss=13.06) daha yüksek çıkmıştır. Lakin Problem Çözme envanterinden alınan 

puanın yüksek çıkması bireylerin kendisini problem çözmede yetersiz olarak algılaması 

olarak yorumlanmaktadır. 46-55 aralığında olan yöneticiler, 25-35 yaş aralığında olan 

yöneticilere göre problem çözme konusunda kendilerini daha etkin görmektedir. 

                                                             Varyans                                   

YAŞ             N         X̄          ss             Kaynağı 

 

Kareler            

toplamı 

 

     

sd 

            Kareler                    

       ortalaması   F      p 

25-35            23     83.00   14.78 

36-45            76     77.24   12.98 

46-55            45     73.67   13.06 

56 ve              3      65.00     8.71 

üstü 

Toplam        147   76.80   13.57 

       Gruplar A.        1758.14            3 586.04 3.33    .021 

  Gruplar İ.    25127.73 143 175.71   

       Toplam    26885.87 146    

1-5 yıl          47     79.87  14.98 

6-10yıl         36     75.86  13.30 

11-15yıl       23     75.83  10.71 

16-20yıl       28     78.07  13.45 

21 yılve        13     67.23 10.08 

Üstü 

Toplam        147   76.80  13.57 

MEZUNİYET 

      Gruplar A.            1732.86          4      433.21             2.44        0.49  

      Gruplar İ.           25153.00        142      177.13  

      Toplam           26885.87        146 
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Tablodaki kıdem yılı incelendiğinde; Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin problem çözme becerileri ile yöneticilikteki kıdem arasında anlamlı bir 

biçimde farklılaşma tespit edilmiştir. (p=.049<.05) Yöneticilikteki kıdemin hangi 

gruplarda farklılaştığını tespit etmek için post-hoc (Tukey testi) analizine bakılmış, Tukey 

tablosu incelendiğinde Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin 

yöneticilik kıdeminde 1-5 yıl ile 21 yıl ve üstü arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir.(.024<.05) 1-5 yıl aralığında olan yöneticilerin yöneticilerinin problem 

çözme becerisi ortalamaları (x̄ = 79.87  ,ss=14.98)  21 yıl ve üstü aralığında olan 

yöneticilerin  problem çözme beceri ortalamalarından  (x̄ =67.23,ss=10.08) daha yüksek 

çıkmıştır. Lakin Problem Çözme envanterinden alınan puanın yüksek çıkması bireylerin 

kendisini problem çözmede yetersiz olarak algılaması olarak yorumlanmaktadır. 21 yıl 

ve üstü olan yöneticilerin aralığında olan yöneticiler. 1-5 yıl aralığında olanlara 

yöneticilere göre problem çözme konusunda kendilerini daha etkin görmektedir. 

Tablodaki mezuniyet türü incelendiğinde Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin problem çözme becerileri ile mezuniyeti arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p=.572 >.05) Mezuniyet türlerinin ortalamaları incelendiğinde Çocuk 

Gelişimi ve Sınıf Öğretmenliğinden mezun olan yöneticilerin problem çözme 

ortalamaları (x̄ =81.00, ss=17.84) yüksek çıkmıştır. Mezuniyet ortalamaları sıra ile 

incelendiğinde okul öncesinden mezun olan yöneticilerin problem çözme ortalamaları (x̄ 

= 76.21, ss=11.86) , diğer bölümlerden mezun olan yöneticilerin problem çözme 

ortalamaları (x̄ =.76.00 , ss =15.17) , PDR ‘den mezun olan yöneticilerin problem çözme 

ortalamaları (x̄ =72.60,ss=13.39) olarak bulunmuştur. Psikoloji ‘den mezun olan 

yöneticilerin problem çözme ortalamaları (x̄ =72.20, ss=17.59) diğer ortalamalara göre 

en düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. Problem Çözme envanterinden alınan puanın 

yüksek çıkması bireylerin kendisini problem çözmede yetersiz olarak algılaması olarak 

yorumlandığı için Psikoloji mezunu olan yöneticiler kendilerini problem çözme beceri 

düzeyinde etkin görmektedir. 
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4.1.3 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin 

Dönüşümcü Liderlik Düzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki 

İlişkinin Korelasyona Dair Bulguları 

Araştırmanın üçüncü sorusu Okul öncesi yöneticilerinin problem çözme becerileri 

ile Dönüşümcü Liderlik stili arasında nasıl bir ilişki vardır? Olarak belirlenmiştir. Bu 

araştırma sorusu cevap verebilmek Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi 

yapılmıştır. 

     Tablo 11. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

 

 

   

    

                     

            

**Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 

 

Tablo 11. ‘de dönüşümcü liderlik ölçeği ile problem çözme becerileri arasındaki 

ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Dönüşümcü 

liderlik puanları toplamı ile PÇE toplam puanları arasında negatif yönde orta düzeyde 

anlamlı ve ters yönde ilişkilere rastlanmıştır.(p<0.05) (0.05<r<0,4-0,6) (r=-429) Başka 

bir ifade ile katılımcıların Dönüşümcü liderlik ölçeği ortalama puanları artarken, problem 

çözme ortalama puanları azalmaktadır.   

 

 

Toplam 

Dönüşümcü 

Liderlik 

Toplam Problem 

çözme 

Toplam 

Dönüşümcü 

Liderlik 

R 1 -.429** 

P  .000 

N 147 147 

Toplam 

Problem çözme 

R -.429** 1 

P .000  

N .47 147 
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4.2 Yorumlar 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları, bireyin okul kavramı ile tanıştığı ilk basamak 

olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. 3-6 yaş dönemi, bireyin sosyal, bilişsel, 

duygusal ve öz bakım becerilerinin gelişimi açısından kritik yaş aralığındadır. Dolayısı 

ile hem bireylerin ilk kez karşılaştıkları okul kavramını olumlu bir bakış açısı ile 

doldurmak hem de bu kritik dönemi en verimli şekilde geçirmek için bu süreci çok iyi 

yönetmek gerekmektedir. Her eğitim kademesinin olduğu gibi okul öncesi kademesinin 

de bir yönetim süreci vardır. Aydın’a (2014) göre yönetim süreci öğeleri birbiri ile ilişki 

içindedir. Örneğin karar verme diğer öğelerden ayrı ve bağımsız değildir, her birinin 

ayrılamaz bir parçasıdır. Planlama sadece karar verme açısından değil, örgütlenme ve 

iletişimle ilişkisi açısından da önemlidir. Planlamada ve değerlendirmede, bireylerin 

çabalarının eşgüdümlemesi zorunluluk kazanmaktadır. Değerlendirme eylemi, 

yönetimin diğer öğelerinin her birinde yer almaktadır. 

Okul öncesi eğitim kurumları da diğer kurumlar gibi okul yapısını oluştururken 

bu yönetsel süreçleri izlemektedir. Hızla ilerleyen teknoloji,  değişen bilgi ve 

küreselleşme ile birlikte yönetsel süreçlerde yön değiştirmelidir. Yön değiştirmeyen 

kurumların ayakta durması olanaksızdır. Ama öncelikle değişimin ve bunun 

gerekliliğinin bütün okul çalışanları tarafından benimsenmesi gerekmektedir.  Yön 

değiştirmede liderlere büyük görevler düşmektedir. Var olan yapının içinde barındırdığı 

bütün öğeleri, yani gerek örgütsel gerek bireysel dinamikleri değerlendirip yeni bir 

vizyon oluşturan; yeni vizyonla birlikte harekete geçip değişimi yine bütün çalışanları 

gerçekleştiren liderler dönüşümcü lider olarak tanımlanmaktadır. Çelik (1998)’e göre 

dönüşümcü liderler, sadece düşünen, sorgulayan ve risk alan kişiler değil, aynı zamanda 

davranışlarıyla insanlara belli düşünceleri aşılayan kişilerdir. Dönüşümcü liderler 

geleneksel bürokraside girişimciliğe ve kendini geliştirmeye uygun bir iklim oluştururlar 

ve yüksek düzeyde bir enerjiye sahiptirler.  

Türkiye de ki eğitim sisteminin yapısına bakıldığında merkeziyetçi bir yapıya 

sahiptir. Bu da beraberinde bürokratik bir yapılanmayı doğurur. Önemli olan bu 

bürokratik yapı içine sıkışmadan bütün çalışanları ile değişen dünyanın hızına ayak 

uydurmaktır. Dönüşümü gerçekleştirecek liderlere eğitimin her kademesinde ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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Araştırma sonuçlarında da yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili düzeyinin 

ortalamaların üstünde çıkması, Türkiye de Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için 

önemli bir adım olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın Birinci Sorusu “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev 

Yapan Yöneticilerin Dönüşümcü Liderlik Stili Cinsiyete, Yaşa, Görev Türüne, 

Öğrenim Durumuna, Mezuniyete, Yöneticilik Kıdemine Ve Çalıştığı Kuruma Göre 

İlişkisi ile İlgili Yorumlar 

Araştırmada okul öncesi kurumlarda görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik 

stili cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu, mezuniyet, yöneticilik kıdemi, çalıştığı 

kuruma göre incelenmiş, anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır. Dolayısı ile 

yöneticilerin dönüşümcü liderlik düzeyi algısı cinsiyetin, yaşın, görev türünün, öğrenim 

durumunun, mezuniyetinin, yöneticilik kıdeminin, çalıştığı kurumun türüne göre bir 

farklılık göstermemiş, her gruptaki yöneticilerin dönüşümcü liderlik düzeyi ile ilgili 

algıları benzerlik göstermiştir. Dönüşümcü liderlik düzeyini belirlemek için kullanılan 

ölçekten alınan en yüksek puan 48’dir.Araştırmaya katılan yöneticilerin ölçekten aldıkları 

puan ortalaması 42.61olarak belirlenmiştir. Ölçek sonrası ulaşılan puanların yüksek 

olması dönüşümcü liderlik stilinin yüksek olduğunu söylemektedir. 

Literatür taramaları incelendiğinde okul öncesi yöneticilerin dönüşümcü liderlik 

stili ile ilgili araştırmalara rastlanmamış; dönüşümcü liderlik, liderlik stilleri altında 

incelenmiştir. Liderlik stilleri ile ilgili yapılan araştırmalarda da liderlik stilleri daha çok 

öğretmenlerin algılarına göre değerlendirilmiş; Mahmutyazıcıoğlu (2015) , Öncü (2017), 

Yücel (2019) ; okul öncesi yöneticilerinin kendi algıladıkları liderlik stilleri ilgili 

çalışmalara rastlanmamıştır. Bu araştırmalarda da okul öncesi eğitim kurumlarına görev 

yapan öğretmenler yöneticilerini dönüşümcü lider olarak algılamışlardır.  

Okul Öncesi yöneticileri dışında diğer eğitimin diğer kademelerinde yapılan 

araştırmalar incelendiğinde;  Cömert (2005) ilköğretim kademesinde çalışan yöneticilerin 

dönüşümcü liderlik özelliklerini öğretmen ve yönetici algılarına göre araştırmıştır. 

Araştırma sonuçları cinsiyet, öğrenim durumu ve mezuniyet bulguları ile örtüşmekte, 11-

15 yıl kıdemi olan yöneticiler 16 yıl ve üzeri olan yöneticilere göre dönüşümcü liderlik 

rolünü daha üst düzeyde gerçekleştirmeleri gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler 

yöneticilerinin dönüşümcü liderlik rollerini daha fazla yerine getirmeleri gerektiğini 
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düşünürken, yöneticilerde dönüşümcü liderlik rollerini öğretmen algılarına göre daha 

fazla yerine getirdiklerini düşünmektedir.       

Gelmez (2018) tarafından yapılan araştırmada ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin 

dönüşümcü liderlik özellikleri araştırılmış, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri ortak ele 

alınmış; öğretmen ve yönetici algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özellikleri yüksek düzeyde çıkmıştır. Ancak değişkenler incelendiğinde cinsiyet, yaşa, 

mesleki kıdeme ve görev türüne göre anlamlı farklılık göstermiştir. Erkeklerin 

dönüşümcü liderlikle ilgili algıları kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek çıkmış; yaş 

arttıkça, algılanan dönüşümcü liderlik özellikleri puanlarının kategorik olarak artmış; 

öğretmen ve yöneticilerin mesleki kıdemleri 10 yılın üzerine çıktığında, okul 

yöneticilerini dönüşümcü liderlik özellikleri anlamlı düzeyde yükseldiği görülmüş; 

müdürlerin dönüşümcü liderlik değerlendirmeleri diğer görev unvanı olanlardan anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır.  Öğrenim durumunda anlamlı bir farklılık yoktur. Dolayısı ile 

değişkenler açısından sadece öğrenim durumu bu araştırma ile örtüşmekte, diğer 

değişkenlerle örtüşmemektedir. Bunun nedeni yönetici ve öğretmen görüşlerinin ortak 

değerlendirmesi, farklı ölçeklerin kullanılması ve farklı eğitim kademlerindeki 

yöneticilerin araştırmaya katılması olabilir. 

Eryılmaz (2006)  tarafından yapılan araştırmada da öğretmen ve yönetici algılarına 

göre dönüşümcü liderlik araştırılmış, Endüstri Meslek Lisesi müdürleri de kendilerini 

dönüşümcü liderlik özelliklerine ilişkin davranışlara sahip olma açısından yeterli 

görmüşlerdir. Ancak öğretmen algılarına bakıldığında öğretmenler yöneticilerini orta 

düzeyde dönüşümcü lider olarak görmektedir.  

 Çelik (1998) ilköğretim ve ortaokul okul yöneticilerinin katıldığı araştırmada 

dönüşümcü liderlik özelliklerini gösteren davranışları yeterli düzeyde gösterdiklerini 

söylemiştir. Titrek (2019) yılında yapılan araştırmada ilköğretim ve ortaokul 

yöneticilerinin liderlik stilleri içinde en çok dönüşümcü liderliği benimsedikleri 

görülmüştür.  

             Bütün örgütlerde olduğu gibi okul örgütleri de değişen ve hızlı bir şekilde 

ilerleyen bilgi akışı ve teknoloji ile birlikte içinde bulunduğu geleneksel yapıdan 

uzaklaşıp, bulunduğu yüzyılın değişimine ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. 

Kuşkusuz burada eğitim liderlerine büyük görevler düşmektedir.  Çalıştıkları okuldaki 
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var olan yapıyı kökten değiştirmek oldukça zahmetli ve zor bir süreçtir. Eğitim liderleri 

değişimi yakalamak için okullarını genişleterek dönüştürmelidir.  

             Çelik (1998)’e göre Okul yöneticileri kendilerini dönüşümcü lider olarak 

algılasalar da içinde bulunduğu mevzuat ve bürokratik yapı buna engel olmaktadır. 

Yöneticilerden var olan durumu koruması istenmekte buda onları sürdürümcü lider 

olmaya itmektedir. Sürdürümcü liderlik okulun gelecek ile ilgili vizyon oluşturmasını 

sağlayamaz. Dolayısı ile eğitim liderleri okuluna yeni bir vizyon oluşturarak hızla değişen 

bilgiyi yakalamalıdır. Bunun içinde var olan düzeni korumak yerine risk alıp bürokratik 

yapıdan dolayı ilerlemeyi engelleyen faktörleri ortadan kaldırması gerekir. Bu noktada 

dönüşümcü liderlik kavramı ortaya çıkar. Dönüşümcü lider eğer okulunda köklü 

değişiklik yapmak istiyorsa risk alabilmelidir. Çünkü dönüşümün kendisi bir risktir ve 

köklü bir değişimi gerektirir. 

Yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde genel olarak yöneticiler 

kendini dönüşümcü lider olarak algılamış; bu sonuçlar araştırma ile örtüşmüştür.  Bu 

oldukça memnun edici bir durumdur. Şu anki verimli liderlik kavramı genel olarak 

dönüşümsel olarak tasvir edilmektedir (Evans 1994). 

  Araştırmanın İkinci Sorusu “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev 

Yapan Yöneticilerin Problem Çözme Becerisi Cinsiyete, Yaşa, Görev Türüne, 

Öğrenim Durumuna, Mezuniyete, Yöneticilik Kıdemine Ve Çalıştığı Kuruma Göre 

İlişkisi İle İlgili Yorumlar 

              Problem çözme becerisi; bireylere göre farklılaşmakta olup, her bireyin 

karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başa çıkma yolları sırasındaki yöntemi değişiklik 

gösterebilir. Eğer bu birey bir liderse problem çözme becerisini geliştirmeyi tesadüflere 

göre değil, bilimsel süreçlere göre izlemelidir. 

            Okul liderleri problemlerle sürekli yüz yüzedir. Bu problemleri çözmek için büyük 

mücadele verirler. Yöneticiler problemleri çözebildikleri sürece ayakta kalabilirler ve 

kurumlarını ayakta tutabilirler. 

          Araştırma sonuçlarına göre Problem çözme becerisinin orta düzeyde olması, Okul 

öncesi yöneticilerin kendilerini problem çözme konusunda geliştirmesi gerektiğini 

düşündürebilir. 

          Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin problem çözme 

becerileri cinsiyet, öğrenim durumu, mezuniyet, görev türü, çalıştığı kuruma göre 
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incelenmiş, anlamlı bir fark bulunmamış; problem çözme becerileri yaş ve kıdem yılına 

göre incelendiğinde anlamlı farka ulaşılmıştır. 

Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin yaş faktörü 

incelendiğinde, 25-35 ile 46-55 arasında anlamlı bir fark olduğu; 46-55 aralığında olan 

yöneticilerin, 25-35 yaş aralığında olanlara yöneticilere göre problem çözme konusunda 

kendilerini daha etkin gördükleri tespit edilmiştir. Tan (2016) tarafından yapılan 

araştırmada da benzer sonuçlara rastlanmıştır. İlk ve ortaokul yöneticileri ile yaptığı 

araştırma sonuçlarında 47- 57 yaş aralığında olan okul yöneticileri genç yaştaki okul 

yöneticilerine göre, problemlerin olası çözüm yollarını, ortaya çıkan ve olması gereken 

sonucu daha detaylı bir şekilde değerlendirdiği ortaya çıkmıştır. Albayrak, 2002; Arın, 

2006; tarafından yapılan araştırmada ise problem çözme becerileri ile yaşları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. 

Okul Öncesi Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin problem çözme 

becerileri ile kıdem arasında anlamlı bir biçimde farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 21 

yıl ve üstü olan yöneticilerin aralığında olan yöneticiler, 1-5 yıl aralığında olan 

yöneticilere göre problem çözme konusunda kendilerini daha etkin görmektedir. Köse 

(2015) tecrübeyle birlikte problem çözme becerisinde artış olduğunu gözlemlemiş ve 

bunu yaşadığı deneyimlere, kuramsal ve yaşamsal bilgiye bağlamıştır. Esen (2012) 

yaptığı araştırma da problem çözme becerisinin en yüksek olduğu kıdem yılı aralığının 

11-20 yıl arasında olduğunu söylemiştir. Bu çalışmalar araştırma sonuçları ile 

örtüşmektedir. Fakat farklı araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Altuntaş’ın (2008) 

tarafından yapılan araştırmada yöneticilik kıdemi 5 yıldan daha az olan okul yöneticileri, 

yöneticilik kıdemleri 16 yıl ve daha fazla olan yöneticilere göre problem çözmede 

kendilerine daha çok güvenmektedirler. Erdoğmuş (2004) yaptığı çalışmada da 0-5 yıl 

yöneticilik kıdemine sahip yöneticilerin 11-15 yıl ve 20 ve üzeri yöneticilere göre 

problem üzerinde daha fazla düşündüklerini, seçeneklerin sonuçlarını ölçüp tartarak karar 

verdikleri gözlenmiştir. Tan (2016),  yöneticilikte kıdem arttıkça meslekte karşılaşılan 

sorunlar karşısında bıkkınlık ve yorgunluk hissi duyulduğu söylemiş, bu durumu mesleki 

tükenmişliğe bağlamıştır.  

 Köse (2015) tarafından yapılan araştırmada farklı sonuçlara rastlanmış; okul öncesi 

yöneticilerinin problem çözme becerileri kadınların lehine farklılıklar gözlenmiştir. Okul 

öncesi öğretmenliğinden mezun olan yöneticilerin problem çözme becerilerinin daha 
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yoğun olduğu görülmüştür. Devlet okullarında çalışan yöneticilerin problem çözme 

becerileri anlamlı seviyede yüksek olduğu gözlenmiştir. Samancı (2018) yaptığı 

araştırmada ilk ve orta öğretim kademesindeki yöneticilerin cinsiyet, eğitim durumu, 

kurum türü, yönetsel görev ve görev süresine göre problem çözme becerisi aralarında 

anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Özgün (2018) tarafından yapılan araştırma da lise müdürlerinin problem çözme 

beceri düzeyleri; cinsiyet, yaş, branş, eğitim düzeyleri ve mesleki kıdemine göre 

incelenmiş anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Eğitim çevresindeki değişkenlerden oldukça etkilenmektedir. Gerek eğitim 

kademelerinde gerekse okulun içinde bulunan dinamikler (öğrenciler, yöneticiler, 

öğretmenler, okulun vizyonu, veliler vb.) farklılıklar göstermekte, bu farklılıklar 

problemleri başka boyutlara ulaştırabilmektedir. Araştırma sonuçlarının değişiklik 

göstermesinin nedenlerini bunlara bağlamak mümkün olabilir. 

 

 Araştırmanın Üçüncü Sorusu Okul Öncesi Yöneticilerinin Dönüşümcü 

Liderlik Sitili Düzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki İle İlgili 

Yorumlar 

Okul öncesi kurumlarında çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile problem 

çözme becerileri arasındaki ilişki incelenmiş, dönüşümcü liderlik stili ile problem çözme 

becerileri arasındaki negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre dönüşümcü liderlik algısı yükseldikçe problem çözme ortalama puanları 

azalmaktadır. Problem çözme envanterinden düşük puan alan katılımcılar problem çözme 

konusunda kendilerini etkili problem çözücüler olarak algılayan insanlardır. Problemlere 

kendine güvenli yaklaşırlar ve kişisel kontrol sahibi yüksektir. Okul öncesi yöneticilerin 

dönüşümcü liderlik algı düzeyi yükseldikçe problem çözme konusunda kendilerini etkin 

görmektedir. Araştırmadan çıkan sonuç istenilen bir sonuçtur. Bir ülkenin kalkınmasında 

eğitim çok büyük bir unsurdur. Hızla değişen dünyayı takip etmek ve bu değişiklikleri 

kurumu ile senkronize etmekte kuşkusuz liderlere büyük görevler düşmektedir. Geniş 

vizyona sahip olan yöneticiler bu değişiklikleri fark edip, uzun dönemli bir bakış açısı ile 

okullarını yönettikleri takdirde kurumunu belli bir noktalara taşıyabilirler. Tabi ki bu 

süreçte tek başına değildir. Kurumun içinde var olan bütün çalışanların enerjilerini ortak 

bir noktada toplayıp, kurum için harekete geçirirler. Kurum içinde kuvvetli ve çift yönlü 
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bir iletişim ağı vardır. Liderler kendi duygu ve düşüncelerini, ilgi ve isteklerini çalışanları 

ile paylaşır; çalışanlarının da duygu ve düşüncelerini, ilgi ve isteklerini de dinler.  

Yeni değişimlere uyumlanmak oldukça zordur. Bu süreçte dönüşümcü liderlerin 

problemle karşılaşmaları kaçınılmazdır. Her değişim birçok karmaşaya neden olur. Bu 

karmaşadan en az hasarla çıkmak liderin elindedir. Kurumun içindeki bütün dinamiklere 

hâkim olan ve bunları çok iyi eşgüdümleyen lider, problemin nereden geldiğini ve buna 

karşı nasıl önlem alacağını daha iyi bilir. 

Tabak vd. (2009)  kamu sektöründe farklı yöneticilerle araştırma yapmış, kendini 

dönüşümcü lider olarak algılayan yöneticilerin, aynı zamanda problem çözerken de 

kendilerini etkin algıladıklarını tespit etmiştir. Eroğlu (2010) tarafından sağlık sektöründe 

yapılan araştırmada da dönüşümcü liderlik davranışları yüksek olan yöneticilerin düşük 

olanlara nazaran problemleri çözerken kendilerini daha etkin gördüklerini söylemiştir. 

Çıkan sonuçlar yapılan araştırma ile örtüşmektedir. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

 Araştırmanın bu bölümünde araştırma ile ilgili özet, yargı ve öneriler başlıklarına 

ilişkin bilgiler verilmiştir. 

 5.1.Özet 

 Bu araştırmada ulaşılmak istenilen amaç İstanbul İli Anadolu yakasındaki resmi ve 

özel anaokullarında görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile problem çözme 

becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca yöneticilerin dönüşümcü liderlik 

stilinin ve problem çözme becerilerinin cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu ve 

mezuniyet değişkenlerine göre farklılaşmalarını da belirlemektir. Araştırmanın çalışma 

grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde görev yapan 93 müdür (%63,3) ve 54 

müdür yardımcısı (%36,7) olmak üzere 147 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından 

hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ vardır. Araştırmaya katılan yöneticilerin ‘ cinsiyet, yaş, 

görev, öğrenim durumu, mezuniyet, yöneticilikteki kıdemimiz, çalıştığı kurum’ 

bilgilerine ulaşılmıştır.  İkinci bölümde Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen 

Problem Çözme Envanteri (PÇE)  uygulanmıştır. Üçüncü bölümde ise Bass ve Avolio 

(1992) tarafından geliştirmiş ‘ Çok Boyutlu Liderlik Ölçeği (MLQ-6s)’ kullanılmıştır. 

Araştırma da kullanılacak istatistik analizlerinden önce normallik testi uygulanmıştır. 

Yapılan araştırmada üç adımda normallik sağlandığı için değişkenlerin normal dağılım 

gösterdiği kabul edilmiştir. Dönüşümcü liderlik ölçeği ve PÇE ortalamalarının 

demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar; cinsiyet, görev 

türü, öğrenim durumu, çalıştığı kurum türüne göre bağımsız ortalamalar için t-testi 

analizi; yaş, mezuniyet, yöneticilikteki kıdem yılına göre de tek yönlü ANOVA testi 

analizi kullanılmıştır. Araştırmada Okul öncesi yöneticilerinin dönüşümlü liderlik ile 

Problem Çözme Beceri algısı arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

katsayısı ile hesap edilmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi için p< .05 dikkate alınmıştır. 

 Araştırmada okul öncesi kurumlarda görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik 

stili düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu; cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu, 

mezuniyet, yöneticilik kıdemi, çalıştığı kuruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

saptanmıştır. 
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 Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin problem çözme becerilerinin 

orta düzeyde olduğu; cinsiyet, öğrenim durumu, mezuniyet, görev türü, çalıştığı kuruma 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır. 

  Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin yaş faktörü incelendiğinde, 25-

35 ile 46-55 arasında anlamlı bir fark olduğu; 46-55 aralığında olan yöneticiler, 25-35 yaş 

aralığında olanlara yöneticilere göre problem çözme konusunda kendilerini daha etkin 

gördükleri tespit edilmiştir. 

 Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin problem çözme becerileri ile 

kıdem arasında anlamlı bir biçimde farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 21 yıl ve üstü 

olan yöneticilerin aralığında olan yöneticiler, 1-5 yıl aralığında olanlara yöneticilere göre 

problem çözme konusunda kendilerini daha etkin görmektedir. 

 Okul öncesi kurumlarında çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ile problem 

çözme becerileri arasındaki ilişki incelenmiş, dönüşümcü liderlik stili ile problem çözme 

becerileri arasındaki negatif yönde orta düzeyde anlamlı ve ters yönde ilişkiye 

rastlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin dönüşümcü liderlik düzeyi 

yükseldikçe kendilerini etkili problem çözücü olarak algılamaktadırlar. 

5.2 Yargı 

 Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik algılarının 

yüksek çıkması; cinsiyet, yaş, görev türü, öğrenim durumu, mezuniyet, yöneticilik 

kıdemi, çalıştığı kuruma göre farklılaşmadan birbirleri ile benzerlik göstermesi 

çalıştıkları kurum adına pozitif bir durum olduğu söylenebilir. Özellikle Türkiye’de erken 

çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin hedef alındığı bu dönemde, 

okul liderlerinin dönüşümcü liderliği benimsemesinin belirlenen hedeflere daha rahat 

ulaşmasını sağlayacağını düşündürmektedir. 

 Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin yaşa göre problem çözme 

becerisinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. 46-55 aralığında olan yöneticilerin, 25-35 

yaş aralığında olanlara yöneticilere göre problem çözme konusunda kendilerini daha etkin 

görmüşlerdir. Yöneticilerin, yaş aldıkça problem çözme kabiliyetlerine olan inançlarının 

arttığı söylenebilir. Bireylerin yaşla birlikte deneyimlerin arttığı, bu deneyimlerin 

bireylere farklı beceri ve bilgi kazandırdığı söylenebilir. 
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 Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin, yöneticilikteki kıdem yılına 

göre problem çözme becerilerinde farklılaşma görülmüştür. 21 yıl ve üstü aralığında olan 

yöneticilerin, 1-5 yıl aralığında olanlara yöneticilere göre problem çözme konusunda 

kendisini daha yeterli ve etkin görmesinde yaşadığı deneyimlerin, karşılaştıkları 

problemler karşındaki alternatif çözümlerin diğer problemlere bakış açısına büyük katkısı 

olduğu söylenebilir. 

 Okul öncesi kurumlarında çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik algısı yükseldikçe 

problem çözme becerileri de olumlu yönde artmaktadır. Dönüşümcü liderlik stilini 

benimseyen yöneticilerin iletişim becerisinin yüksek olduğu, çalışanları ile ortak dili 

konuştuğu, kurumdaki bütün dinamikleri ortak paydada toplamaya çalıştığı için 

karşılaşılan problemlere daha çok hâkim olduğunu ve problemler karşısında daha rahat 

çözümler bulabildiği söylenebilir.  

5.3 Öneriler 

 Okul öncesi yöneticilerinin dönüşümcü liderlik düzeyi stili düzeyi ile problem çözme 

becerileri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırma sonuçlarına bağlı olarak öneriler 

aşağıda sunulmuştur: 

1. Okul öncesi eğitim kademesinde çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili ve 

problem çözme becerisi ile ilgili görüşleri hazır ölçekler üzerinden 

değerlendirilmiştir. Ölçek çalışmalarına yarı yapılandırılmış sorular eklenerek, 

yöneticilerin dönüşümcü liderlik algı düzeyleri ve problem çözme ile ilgili kendi 

ifadeleri ele alınarak karma araştırmalar yapılabilir. Bu görüşler çalışmayı farklı 

sonuçlara ulaştırabilir. 

2. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin dönüşümcü liderlik stili 

düzeyi ile ilgili araştırmalara rastlanmamıştır. Dönüşümcü liderlik kurumlara yeni 

vizyonlar kazandırmak adına önemlidir. Bu nedenle dönüşümcü liderlik farklı 

değişkenlerle (öğretmenlerin mesleki tükenmişliği, okul öncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitim kurumlarındaki yönetsel süreçlere etkisi vb. 

) ele alınıp literatüre katkıda bulunabilir. 

3. MEB tarafından Okul yöneticilerine Dönüşümcü liderlik ile ilgili seminerler 

düzenlenebilir. 
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4. Yöneticilik kıdem yılı 1-5 yıl aralığında olan Okul Öncesi yöneticilerin problem 

çözme konusunda kendilerini yetersiz görmeleri, mesleğinin ilk yıllarında 

kendilerine olan güveni ile ilgili olumsuz düşüncelere iteceği için bu durumu en 

aza indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili çalışmalar yapılabilir. 

5. 25-35 yaş aralığında olan yöneticilerin problem çözme konusunda kendilerini 

yetersiz görmelerinin nedenleri için araştırılıp literatüre katkıda bulunulabilir. 

6.  Okul Öncesi yöneticilerin yaşadıkları problemler ve buldukları çözüm yollarını 

paylaşacakları konferanslar düzenlenebilir. Bu paylaşım sayesinde farklı 

deneyimler yöneticilerin meslek hayatına katkıda bulunabilir. 
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EK’LER 

EK A. Araştırma İzin Onay Belgesi 
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EK B. Kişisel Bilgi Formu 

Sayın Yöneticiler; 

Bu araştırma Okul Öncesi Yöneticilerinin Dönüşümcü liderlik stili ile Problem Çözme 

Becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın demografik 

bilgileri için oluşturulan sorulara cevap verirken size uygun seçeneğe (x) koyunuz. Size 

ait kişisel bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Soruları 

cevaplandırırken ki dikkatiniz ve içtenliğiniz araştırmanın doğru sonuçlar elde 

etmesinde çok önemlidir. Zaman ayırıp ilginizi ve katkılarınızı sağladığınız için teşekkür 

ederim. Saygılarımla. 

                                                                                                                    Necla KUĞU 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
                                                                          Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı 

 
KİŞİSEL BİLGİLER  

1. Cinsiyetiniz: 1. ( ) Kadın   2. ( ) Erkek  

2. Yaşınız:   

1. ( ) 25–35  

2. ( ) 36–45  

3. ( ) 46–55  

4.( ) 56 ve Üstü  

3. Göreviniz:  

 1.( ) Müdür 

 2.( ) Müdür Yrd.  

4. Öğrenim Durumunuz:  

 1. ( ) Lisans 

 2. ( ) Lisansüstü (Yüksek Lisans ya da Doktora)  

 3. ( )Diğer………...  

5. Mezuniyetiniz 

 1. ( ) Okul öncesi öğretmenliği 

 2. ( ) Psikoloji 

 3.( ) PDR 

 4.( ) Çocuk gelişimi 

 5. ( )Diğer………... 

6.Yöneticilikteki Kıdeminiz:  

1. ( ) 1–5 yıl 

2. ( ) 6–10 yıl  

3. ( ) 11-15 yıl  

4. ( ) 16–20 yıl  

5. ( ) 21 Yıl ve Üstü  

7.Çalıştığınız Kurum:   1( )Kamu   2( )Özel  
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EK C . Problem Çözme Envanteri 

 
PÇE 
Bu kısımda sizden beklenen aşağıdaki durumlarda bu tür sorunlarla 
karşılaştığınızda tipik olarak nasıl davrandığınızı düşünerek 
cevaplandırmanızdır. Cevaplarınızı, bu tür problemlerin nasıl çözülmesi 
gerektiğini düşünerek değil, böyle sorunlarla karşılaştığınızda gerçekten ne 
yaptığınızı düşünerek vermeniz gerekmektedir. Bunu yapabilmek için kolay bir 
yol olarak her soru için kendinize şu soruyu sorun:  
"Burada sözü edilen davranışı ben ne sıklıkla yaparım? 
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1 Bir sorunu çözmek için kullandığım çözüm yolları başarısız ise bunların 
neden başarısız olduğunu araştırmam. 

      

2 Zor bir sorunla karşılaştığımda ne olduğunu tam olarak belirleyebilmek 
için nasıl bilgi toplayacağımı uzun boylu düşünmem. 

      

3 Bir sorunu çözmek için gösterdiğim ilk çabalar başarısız olursa sorun ile 
başa çıkabileceğimden şüpheye düşerim. 

      

4 Bir sorunumu çözdükten sonra bu sorunu çözerken neyin işe yaradığını 
neyin yaramadığını ayrıntılı olarak düşünmem. 

      

5 Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve etkili çözümler 
üretebilirim. 

      

6 Bir sorumu çözmek için belli bir yolu denedikten sonra durur ve ortaya 
çıkan sonuç ile olması gerektiğini düşündüğüm sonucu karşılaştırırım. 

      

7 Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için başvurabileceğim yolların 
hepsini düşünmeye çalışırım. 

      

8 Bir sorunla karşılaştığımda neler hissettiğimi anlamak için duygularımı 
incelerim. 

      

9 Bir sorun kafamı karıştırdığında duygu ve düşüncelerimi somut ve açık-
seçik terimlerle ifade etmeye uğraşmam. 

      

10 Başlangıçta çözümünü farketmesem de sorunlarımın çoğunu çözme 
yeteneğim vardır. 

      

11 Karşılaştığım sorunların çoğu çözebileceğimden daha zor ve karmaşıktır.       

12 Genellikle kendimle ilgili kararlan verebilirim ve bu kararlardan hoşnut 
olurum. 

      

13 Bir sorunla karşılaştığımda onu çözmek için genellikle aklıma gelen ilk yolu 
izlerim. 

      

14 Bazen durup sorunlarım üzerine düşünmek yerine gelişigüzel sürüklenip 
giderim. 

      

15 Bir sorunla ilgili olası çözüm yolu üzerinde karar vermeye çalışırken 
seçeneklerimin başarı olasılığını tek tek değerlendirmem. 

      

16 Bir sorunla karşılaştığımda, başka bir konuya geçmeden önce durur ve o 
sorun üzerinde düşünürüm. 

      

17 Genellikle aklıma gelen ilk fikir doğrultusunda hareket ederim.       

18 Bir karar vermeye çalışırken her seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, 
birbiriyle karşılaştırır, sonra karar veririm. 
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19 

 
Bir sorunumu çözmek üzere plan yaparken o planı yürütebileceğine 
güvenirim. 

      

20 Belli bir çözüm planını uygulamaya koymadan önce nasıl bir sonuç 
vereceğini tahmin etmeye çalışırım. 

      

21 Bir soruna yönelik olası çözüm yollarını düşünürken çok fazla seçenek 
üretmem. 

      

22 Bir sorunumu çözmeye çalışırken sıklıkla kullandığım bir yöntem, daha 
önce başıma gelmiş benzer sorunları düşünmektir. 

      

23 Yeterince zamanım olur ve çaba gösterirsem karşılaştığım sorunların 
çoğunu çözebileceğime inanıyorum. 

      

24 Yeni bir durumla karşılaştığımda ortaya çıkabilecek sorunları 
çözebileceğime inancım vardır. 

      

25 Bazen bir sorunu çözmeye çabaladığım halde, bir türlü esas konuya 
giremediğim ve gereksiz ayrıntılarla uğraştığım duygusunu yaşarım. 

      

26 Ani kararlar verir ve sonra pişmanlık yaşarım.       

27 Yeni ve zor sorunları çözebilme yeteneğime güveniyorum.       

28 Elimdeki seçenekleri karşılaştırırken ve karar verirken kullandığım 
sistematik bir yöntem vardır. 

      

29 Bir sorunla başa çıkma yollarını düşünürken çeşitli fikirleri birleştirmeye 
çalışmam. 

      

30 Bir sorunla karşılaştığımda bu sorunun çıkmasında katkısı olabilecek 
benim dışımdaki etmenleri genellikle dikkate almam. 

      

31 Bir konuyla karşılaştığımda genellikle ilk yaptığım şeylerden biri durumu 
gözden geçirmek ve konuyla ilgili olabilecek her türlü bilgiyi dikkate 
almaktır. 

      

32 Bazen duygusal olarak öyle etkilenirim ki sorunumla başa çıkma 
yollarından pek çoğunu dikkate bile almam. 

      

33 Bir karar verdikten sonra ortaya çıkan sonuç genellikle benim beklediğim 
sonuca uyar. 

      

34 Bir sorunla karşılaştığımda o durumla başa çıkabileceğimden genellikle 
pek emin değilimdir. 

      

35 Bir sorunun farkına vardığımda ilk yaptığım şeylerden biri sorunun tam 
olarak ne olduğunu anlamaya çalışmaktır. 
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Ek D. Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği 

 

 

Bu bölüm liderlik tarzının tanımını sağlar. Aşağıda 21 tanımlayıcı ifade listelenmiştir. Her bir ifadenin ne kadar 

sıklıkla size uyduğuna karar veriniz .  

0-Bana hiç uygun değil               1-Bana çok az uygun               2-Bana kısmen uygun 

3-Bana oldukça uygun                4-Bana tamamen uygun  

1 Çalışanlarımın kendilerini iyi hissetmelerini sağlarım. 0 1 2 3 4 

2 Niyet ve düşüncelerimi basit ve kısa cümlelerle açıklarım. 0 1 2 3 4 

3 

Çalışanlarımın problem çözümünde farklı bakış açılarını geliştirmelerini 

sağlarım. 0 1 2 3 4 

4 Çalışanlarımın bireysel gelişimlerine yardımcı olurum. 0 1 2 3 4 

5 Çalışanlarıma başarılarından dolayı ödüllendirilmeleri için yardım ederim. 0 1 2 3 4 

6 Çalışanlarımın önceden belirlenen standartlara ulaşması beni mutlu eder. 0 1 2 3 4 

7 Çalışanlarımın yaptıkları işlere bildikleri şekilde devam etmelerini isterim. 0 1 2 3 4 

8 Çalışanlarım bana tam anlamıyla güvenir. 0 1 2 3 4 

9 Yapabileceğimiz işlerle ilgili örnek davranışlar sergilerim. 0 1 2 3 4 

10 Çalışanlarımın problemlere farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını sağlarım. 0 1 2 3 4 

11 

Çalışanlarımın yapmakta oldukları işler hakkında ne düşündüğümü 

bilmelerini isterim. 0 1 2 3 4 

12 Hedeflerine ulaştıklarında çalışanlarımın ödüllendirilmelerini sağlarım. 0 1 2 3 4 

13 İşler yolunda gittiği sürece değişiklik yapmayı düşünmem. 0 1 2 3 4 

14 Çalışanlarım ne yapmak isterlerse istesin karşı çıkmam. 0 1 2 3 4 

15 Çalışanlarım benimle çalışmaktan gurur duyarlar. 0 1 2 3 4 

16 Çalışanlarımın yaptıkları işlerin anlamını kavramalarına yardım ederim. 0 1 2 3 4 

17 

Çalışanlarımı daha önce hiç sorgulanmamış fikirleri düşünmeye sevk 

ederim. 0 1 2 3 4 

18 Dışlanmış görünen çalışanlarıma özel önem veririm. 0 1 2 3 4 

19 

Çalışanlarımın başarıları sonucunda neler elde edebileceklerine dikkat 

çekerim. 0 1 2 3 4 

20 Çalışanlarıma işlerini yaparken bilmeleri gereken standartları hatırlatırım. 0 1 2 3 4 

21 Çok önemli konular haricinde çalışanlarıma soru sormam. 0 1 2 3 4 
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