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TEŞEKKÜR 

Okullar toplumların geleceğine en etkin anlamda yön veren kurumlardır. 

Okulların toplumun bireylerini çağın gereklerine göre yetiştirmesi gibi önemli bir 

sorumluluğu vardır. Okulların bu misyonu yerine getirebilmesi için çağın gerekliliklerine 

ayak uydurmaları gereklidir. Bireylerden ve eğitim sisteminden beklentinin her geçen gün 

arttığı çağımızda, okulların bu beklentilere cevap verebilmelerinin en etkin yolu yönetim 

anlayışlarını gözden geçirmeleri ile mümkündür. 

Okulları oluşturan bireylerin yönetimde etkin olmaları çağımızın gereklerini 

karşılama adına çok önemli olacaktır. Karara katılımı, etkileşimi, velililerin ve 

öğrencilerin yönetim süreçlerine dahil olmalarını ve örgütteki tüm bireylerin liderlik 

kapasitelerinden faydalanılmasını savunan bir anlayış olan dağıtımcı liderlik çağımızın 

gereklerini yerine getirme noktasında etkin bir liderlik anlayışı olarak kendini 

göstermektedir. Dağıtımcı liderliğin eğitim sistemimiz içinde anlaşılması ve uygulanması 

daha başarılı okullar yaratılması adına faydalı olacaktır.  

Bu araştırma dağıtımcı liderliğin okullarda ne düzeyde uygulandığını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

Araştırmanın her safhasında bana destek olan tez danışmanım sayın Dr. Öğr. 

Üyesi Şahin Çetin’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Çalışma sürecinde bana destek olan değerli çalışma arkadaşlarım ve aileme 

teşekkür ediyorum. 

Ömer Faruk Akgün 

         Eylül, 2019 
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ÖZ 

DAĞITIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARININ OKUL TÜRÜNE VE 

MÜDÜRLERİN BELİRLİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE 

İNCELENMESİ 

 

Ömer Faruk Akgün 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çetin 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

Bu araştırmada, okullarda dağıtımcı liderlik davranışlarının ne düzeyde 

uygulandığını saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. 

Araştırmanın nicel kısmı için tarama modeli tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 

Özer ve Beycioğlu (2013) tarafından geliştirilen “Paylaşılan Liderlik Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek ile toplanan verilerin sonuçlarına göre dağıtımcı liderlik davranışları 

“her zaman” uygulanmaktadır. Müdürlerle yapılan görüşmelerle bu veri desteklenmiştir. 

Dağıtımcı liderlik davranışları okul türüne ve öğretmenlerin yaşına göre farklılık 

gösterirken, kademeye ve öğretmenlerin yaşına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Dağıtımcı liderliğin önünde isteklilik, yönetmelikler ve zaman gibi 

engeller olduğu ifade edilmiştir. Okullarda liderliğin paylaşımı yapılırken isteklilik ve 

uzmanlık gibi değişkenler ön planda tutulmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ise 

hizmet içi eğitimlerle ve lisansüstü eğitimle desteklenmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Dağıtımcı liderlik, Paylaşılan Liderlik, Liderlik. 

  



vi 
 

 

ABSTRACT 

EXAMINATON OF DISTRIBUTED LEADERSHIP BEHAVIORS 

ACCORDING TO SCHOOL TYPES AND ADMINISTRATORS’ 

SPECIFIC CHARACTERISTICS 

 

Ömer Faruk Akgün 

Master Thesis 

Department of Educational Sciences 

Educational Management Programme 

Advisor: Assist. Prof. Şahin Çetin 

Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2019 

In this study, it is aimed to determine the level of distributed leadership behaviors 

in schools. The mixed method was used in the research. As a data collection tool, 

“distributed leadership scale” was used, developed by Ozer and Beycioglu in 2013. 

According to the results of the survey, distributed leadership behaviors are “always” 

applied. This data was supported by interviews with school managers. While the 

distributive leadership behaviors vary according to the type of school and the age of 

teachers, there is no significant difference according to the level and the age of teachers. 

It is stated that there are obstacles such as willingness, regulations and time in the 

application of distributed leadership. While sharing the leadership in schools, variables 

such as willingness and expertise are prioritized. The professional development of 

teachers is supported by in-service trainings and postgraduate trainings. 

Keywords: Distributed leadership, Shared leadership, Leadership. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Problem 

21. yüzyıl, sunduğu teknolojik olanaklar sayesinde bilgi çağı veya teknoloji çağı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu durum bilgiye kolay ulaşmayı sağladığı gibi sahip olunan 

bilginin niteliğinin değişmesine de neden olmuştur. Bilgiyi aktarmaktan söz edildiğinde 

akla gelen en önemli formal örgütler okullardır. Pek çok teorisyen tarafından okul, 

önceden planlanmış hedeflere yönelik davranışları bir süreç içinde öğrenciye 

kazandırmayı hedefleyen örgüt olarak tanımlanmaktadır (Orhan, 2011). Okulların çıktısı 

diğer örgütlerden farklı olarak insandır. Bu durum etkileşimi okullar için önemli bir 

noktaya koymaktadır. Okullar açık sitemlerdir ve politikacılar, öğretmenler, veliler ve 

diğer paydaşlar aynı eğitim sistemi içinde farklı beklentilere sahiptir (Corrigan, 2013). 

Bu beklentilerin başında öğrenci başarısı gelmektedir.  

Öğrenci başarısı başta olmak üzere okulların farklı beklentilere yanıt verebilmesi 

paydaşların çabaları ve bu çabaların eşgüdümü ile orantılıdır. Ortak amaçlar 

doğrultusunda farklı beklenti ve çabaların eşgüdümü, okullarda güçlü bir liderliği gerekli 

kılmaktadır. Öğrenci başarısı açısından ele alınacak olunursa, yerinde bir eğitim liderliği 

öğrenci başarısını geliştirme adına gerçek bir etkiye sahiptir. Eğitim örgütlerinin öğrenci 

başarısına odaklandığı günümüzde bu oldukça önemli bir etkendir. Bu veriyi doğrudan 

ve dolaylı olarak destekleyecek pek çok araştırma yapılmıştır. Leihtwood’a (2004) göre 

okullarda yapılan bütün iyileştirme çalışmaları eğitim ve öğretimin verimliliğini arttırma 

adına yapılır. Bunu sağlamak adına izlenen yollar eğitim liderliğine bağlanmaktadır. 

"Okul müdürleri liderliğin özünü ne kadar iyi anlarlarsa, onların öğretmenler üzerindeki 

etkileri de o kadar büyük olur" (Leihtwood, 2008:38).  Bu da doğal olarak öğretmenlerin 

sınıftaki performanslarını etkiler. Etkili bir şekilde yürütülen eğitim liderliğinin, 

öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerin başarısına etki etmesi olağandır. 

Öğrenci başarısının yanı sıra okullardaki çatışma ve krizlerin yönetimi de okulun 

düzgün bir şekilde işlemesi açısından oldukça önemlidir. Okullardaki fikirsel ve benzeri 

çatışmalar doğru bir şekilde yönlendirilmezse bu çatışmalar okulun geleceğini zora 

sokabilir. Okullarda hoş görüye dayalı bir ortam oluşturulması, liderlik adına önemli bir 

adım olarak sayılabilir. Okulu oluşturan bireylerin dayanışma içinde hareket etmeleri, 
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olumlu örgüt iklimi oluşturularak verimli sonuçlar alınması için pozitif bir hareket olarak 

adlandırılabilir. Liderler, aynı zamanda örgütte yer alan bireylerin olayları değerlendirme 

ve bu olaylara tepki verme şekillerini yönlendirebilirler (Özmen & Aküzüm, 2010). 

Liderlerin, takipçilerini motive etme, görev dağılımı yapma vb. sorumluluklarının yanı 

sıra okulda takipçiler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde etkin bir rol oynaması 

örgüt atmosferi açısından oldukça önemlidir. 

Okul liderleri, astlarının kapasitesini arttırmanın yanı sıra onların 

motivasyonlarını yükseltme, yaptıkları işe ilişkin inançlarını geliştirme ve çalışma 

koşullarını iyileştirme yönünde olumlu bir etkiye sahiptir. İngiltere'de yürütülen 25 farklı 

çalışma bu fikri desteklemektedir (Leithwood, Harris, Hopkins ve Seven, 2008).  

Bu ve bunun gibi sorumlulukları eski teoriler ışığında, tek kişi tarafından yönetilen 

okulların ne ölçüde karşılayabileceği şüphe ile yaklaşılan bir konu olmaya başlamıştır. 

Okulların başarılarının artması bilgiyi paylaşma, ortak bir bilgi havuzu oluşturma ve iş 

birliğine bağlıdır. Sosyal ilişkilerin önem kazandığı günümüzde liderliğin tek kişi 

tarafından yürütülemeyeceği değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2013). Okul liderliğini 

sadece formal liderlerle sınırlamak problem teşkil etmektedir. Okul yönetimi pek çok 

uzmanlığı bir arada barındırmaktadır. Tek bir liderin tüm bu alanlarda yetkin olması 

olanaksız gözükmektedir. Ayrıca yönetim tarafından alınan kararların tabana yayılması 

ancak karar süreçlerine birden fazla liderin ortak olması ile mümkündür. Okul liderliği 

pek çok paydaşı içinde barındırmalıdır. Bu paydaşlar öğretmenler, öğrenci veli ve diğer 

politikacılar olarak örneklendirilebilir. Okul yönetimi sürecinde bu paydaşlar da yönetime 

dahil edilmelidir. Bu ve bunun gibi sorunlar okul liderliğinin tekrar tanımlanmasını 

gerektirmektedir. 

Liderliğin dağıtımı fikri eski liderlik anlayışlarının aksine günümüz ihtiyaçlarını 

karşılamak için daha uygun bir teori olarak algılanmaktadır. Liderliğin dağıtımı ve 

paylaşımı noktasında önerilen en önemli teorilerden biri "dağıtımcı liderlik" olmuştur. 

Dağıtımcı liderlik örgütü oluşturan tüm bireyleri yönetime dahil etmeyi ifade eder 

(Baloğlu, 2011). Bu yönü ile pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir ve özellikle yurt 

dışında pek çok araştırmaya konu olmuştur. Dağıtımcı liderliğin birçok değişkenle ilişkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Okul örgütünde liderliğin paylaştırılması ve dağıtılmasının 

okulun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşma, öğrenci başarısı, öğretmenlerin akademik 
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iyimserliği üzerinde katkısı olduğu saptanmıştır (Gronn, 2000; Spillane, 2005; Elmore, 

2000).  

Literatür incelendiğinde, nispeten yeni bir konu olmasına karşın dağıtımcı liderlik 

farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bazı teorisyenler dağıtımcı liderliği sadece yetki devri ile 

sınırlarken bazıları birden fazla liderin farklı özelliklerinden faydalanmak olarak 

tanımlamış bazıları ise dağıtımcı liderliği kendiliğinden iş birliği yolu ile oluşan bir süreç 

olarak değerlendirmişlerdir. Bu tanımlar içinde en çok kabul gören tanım Spillane (2006) 

tarafından ortak bir hedef doğrultusunda birden fazla liderin etkileşim halinde çalışması 

olarak açıklanmıştır. Dağıtımcı liderlik ile ilgili pek çok tanım olması onun 

uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını gerektirmektedir (Spillane, 2005). Bunu anlama 

adına dağıtımcı liderliğin hali hazırda okullarda ne şekillerde kendini gösterdiğini 

araştırmak faydalı olacaktır. Bunun en geçerli yolu dağıtımcı liderliği okullarda 

araştırmak ve uygulamaya konulmasının desteklenmesidir. Fakat tüm bunlara rağmen 

yapılan çalışmaların çok az olduğu söylenebilir. Türkçe alan yazınındaki çalışmalar ise 

genel olarak envanter geliştirme ile sınırlı kalmıştır (Adıgüzelli, 2016).  

Dağıtımcı liderliğin teoride ve pratikte daha iyi anlaşılması eğitim sistemimizi 

geliştirmek açısından oldukça önemlidir. Yurt içinde yapılacak çalışmalar bu teoriyi 

Türkiye'de hayata geçirmek için önem teşkil etmektedir. Bu durum araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır. Dağıtımcı liderliğin okullardaki uygulamasını anlamak için 

ilk etapta öğretmen ve müdür algıları değerlendirilmeli ve daha sonra diğer paydaşların 

algıları da incelenmelidir. Okullardan karşılanması beklenen isteklerin okulu oluşturan 

tüm bireylerin yönetime katılması ile sağlanması gerektiğini öneren dağıtımcı liderlik 

anlayışı, okulların verimliliğini arttırma noktasında etkili olacaktır. 

Liderlik, Liderlik Tanımları ve Kuramları  

Liderlik siyaset, eğitim ve ekonomik hayat gibi gündelik yaşamın pek çok 

alanında merkezi ve kritik bir konumdadır. Son yıllarda eğitim yönetimi alanında yapılan 

çalışmalarda liderliğe ve eğitim liderliğine sıkça yer verildiği görülmektedir. Liderliğe 

ilişkin pek çok araştırma yapılmasının temel nedeni, yönetimin ve liderliğin örgütsel 

gelişmedeki merkezi rolüdür. Liderliği daha iyi açıklayabilmek için geçmişten günümüze 

yapılmış liderlik tanımlarını incelemek gereklidir.  
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Liderlik ile ilgili olarak pek çok farklı tanım yapılmıştır. Diğer bir taraftan bu 

durum, liderlik ile ilgili genel bir tanım ortaya koyulmasına engel olsa da pek çok farklı 

bakış açısı olmasını sağlamıştır. Liderlik etimolojik olarak değerlendirildiğinde 

kökeninin İngilizce olduğu görülmektedir. "Lead" eylemi "yol gösterme" ve "öncülük 

etme" anlamına gelirken, "leader" sözcüğü "yol gösteren kişi" anlamına gelmektedir. 

"Araştırmacılar, genellikle, liderliği kendi bakış açılarına göre ve olgunun 

kendilerini en çok ilgilendiren kısmı ile açıklamışlardır" (Yukl, 1998). Liderlik ile ilgili 

pek çok farklı tanım olmasının nedeni bu olabilir. Bazı teorisyenler etki kavramı üzerinde 

dururken bazıları ise motivasyon ve etkileşim kavramı üzerinde durarak liderliği 

açıklamışlardır. Liderlik konusunda ortak bir bakış açısı ortaya koyulamamasının nedeni 

bu kavrama ne şekilde yaklaşırlarsa o şekilde farklı sonuçlar ortaya çıkması olabilir 

(Şişman, 2014). Bu sebeple liderlik ile ilgili genel geçer bir tanım aramaktansa, üstünde 

çalışılan konuya veya gerekli olan bağlama göre bir liderlik tanımı yapmak pek çok 

araştırmacı tarafından tercih edilmektedir. 

Stodgill (1950) liderliği bir hedef belirleyerek grubu bu hedefler için motive etme 

süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma bakıldığında liderliğin tamamen tek bir liderin 

etkileme gücü üzerinde durulduğu görülmektedir. Yıllar geçtikçe liderlik ile ilgili bakış 

açıları yapılan çalışmalar ile beraber farklılaşmaya başlamıştır. Stodgill’in tanımına 

kıyasla daha güncel tanımlara bakıldığında, etkileşim ve grup dinamikleri gibi 

değişkenlerin de tanımlara dahil edildiği görülmüştür. Liderlik ile ilgili olarak Hollander 

(1978) lider ve onun takipçileri arasındaki etkileşim sürecini; Jacobs ve Jaques, (1990) 

ise insanlara anlamlı bir hedef verme ve bu hedefin gerçeklemesi adına kolektif bir çaba 

ortaya koymayı ön plana çıkarmaktadır.  

Çelik’e (2014) göre liderlik tanımlarının ortak noktası “etkileme gücü”dür. 

Northouse (2007) de liderliği, liderin takipçilerini “etkileme gücü” olarak tanımlarken 

aynı zamanda, liderliği bir süreç olarak değerlendirmiş ve liderliği belirli bir toplulukta, 

ortak bir amaç uğruna çalışmak olarak açıklamıştır. (Bolden, 2011). Liderliği, takipçileri 

etkileme süreci olarak açıklayan bakış açıları geçmişte ve günümüzde kendilerine 

destekleyici bulsalar da tek bir liderin etki kaynakları ile takipçilerini yönlendirme 

düşüncesi yetersizdir.  
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Lider ve takipçiler arasındaki etkileşimin niteliği liderlik ile ilgili en önemli 

hususlardan biridir. Bu da ancak takipçinin lider ile arasındaki ilişkiyi anlamlandırması 

ile gerçekleşir. Günümüzde etki anlayışı git gide daha çok sorgulanır hale gelirken, 

liderliğin etkileşim yönü ile tanımlayan görüşler önem kazanmaktadır. Etkileşimin 

önemli bir husus olmasının sebebi örgütü oluşturan paydaşların liderlik kapasitelerinden 

faydalanılması gerektiği düşüncesidir. Bu şekilde yürütülen bir eğitim liderliği anlayışı 

çağımızın gereklerini karşılama adına daha etkili olacaktır.  

Her şeyin hızla değiştiği günümüzde, liderlik için de çağımızın ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik tanımlar yapılmaya başlanmıştır. Dağıtımcı liderlik görüşünün 

öncülerinden olan Spillane (2005) liderliği okulun yönetiminde söz sahibi olan kişilerin, 

takipçilerinin ve içinde bulundukları durumun bir çıktısı olarak görmektedir. Bu bakış 

açısına göre liderlik genel anlamda bir kişiye odaklanan bir yapı olmaktan 

uzaklaşmaktadır (Gronn, 2002). Modern liderlik tanımları lideri “etkileyen” ve takipçiyi 

“etkilenen” bir öğe olarak tanımlamaktan daha ileriye taşımaktadır. Günümüzün 

ihtiyaçları göz önüne alındığında etkileşimi ve içinde bulunulan bağlamı da göz önüne 

alan liderlik tanımları çok daha gerçekçi görünmektedir.  

Liderlik kavramının sıkça kullanılması, liderle yöneticilerin rolleri ve liderler ile 

yöneticiler arasındaki benzerlik/farklılıklar gibi konularda birtakım tartışmaları 

beraberinde getirmiştir. "Kişi yönetici olmadan da lider olabileceği (informal lider gibi) 

ve lider olmadan da yönetici olabilir" (Yukl, 1998). Farklı biçimlerde yetkilendirilen bir 

kişi yönetici olabilirken, bir kişi formal yetkisi olmaksızın lider olarak da kabul edilebilir. 

Ayrıca, lider ve yönetici arasında örgüte ve insanlara olan yaklaşımlarda farklılık 

olduğunu savunan pek çok görüş mevcuttur. Zaleznik (1977)’e göre, yöneticiler sadece 

işlerin nasıl yapıldığı ile liderler ise yapılan işin insanlara ne ifade ettiği ile ilgilenir. 

Liderin, yapılan işi takipçilerine anlamlı kılma gerekliliği ile ilgili pek çok görüş 

mevcuttur. Liderlik ve yöneticiliğin aynı şeyler olduğu yönünde pek fazla argüman 

yokken, birbirlerine ne kadar benzedikleri bir tartışma konusudur (Yukl, 1998).  

Liderliğe ilişkin olarak üzerinde uzlaşma sağlanan çok az nokta bulunmaktadır. 

Liderlik tanımları kavramın farklı yönlerini ön plana çıkarmaktadır. Liderliğe ilişkin 

bakış açısındaki çeşitliliğin diğer bir kaynağı da olguya sistematik ve tutarlı açıklamalar 

getirmeyi hedefleyen liderlik kuramlarıdır.  
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Alan yazına bakıldığında genel anlamda liderlik kuramlarının üç farklı başlık 

altında değerlendirilebileceği görünmektedir. Bunlar: "Özellik Kuramı" "Davranış 

Kuramı" ve "Durumsallık Kuramı" olarak kendini göstermektedir. Kuramlar, liderliğini 

tek başına açıklamaya çalışsalar da aslında birbirlerini tamamlamaktadırlar ve tek 

başlarına liderliği açıklamaları mümkün değildir (Bodwitch ve Buono, 2001). Bu nedenle 

tek bir kurama bağlı kalmaktansa, bütün kuramlar hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli 

oranda faydalanmak pek çok araştırmacı tarafından kabul gören bir yaklaşımdır.  

Özellik Kuramı 

Aristoteles’e göre, liderlerin lider olmak için gerekli donanımla dünyaya geldiği 

görüşü oldukça önemlidir. Liderlik özelliklerinin doğuştan geldiği düşüncesi özellik 

kavramının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır (Hoy ve Miskel, 2010). 

Özellik kuramı ile ilgili, Bass (1990) iki önemli soru yöneltmiştir: (a) liderleri 

diğer kişilerden ayıran özellikler nelerdir? ve (b) liderlik özelliklerinin önemli etkileri 

nelerdir? Yöneltilen birinci soru özellik kuramının önemli bir sorunsalı olarak kendini 

göstermektedir. Liderleri takipçilerinden ayıran özellikler birçok kuramcı tarafından 

farklı şekilde açıklanmıştır. Stodgill (1950) liderlik özelliklerini girişimcilik, zekâ, iç 

görü, kalıcılık, sorumluluk ve özgüven; Alliger (1986) ise hakimiyet, zekâ, erkeklik; 

Bader ve Kemp (2004) ise liderlik özelliklerini kabul edilebilirlik, bilişsel yetenekler, 

vicdanlılık, duygusal istikrar, dışa dönüklük, zekâ, motivasyon, açıklık, problem çözme, 

kendi kendini izleme, sosyal zekâ olarak gruplandırmıştır. Bahsi geçen özelliklere sahip 

olan liderlerin takipçilerini etkileme yönünden daha güçlü olacağı düşünülmüştür. 

Liderlik özelliklerini açıklamak adına birçok çalışma yapılmış olsa da liderlik 

özelliklerinin örgüt üzerindeki etkilerini açıklamak adına yapılan çalışmalar kısıtlıdır 

(Derue, Nahrang ve Welmann, 2011). 

Özellik kuramıyla, başarılı ve başarısız olarak adlandırılan liderlerin niteliklerini 

karşılaştırma yoluna gidilmiş ve bu yöntem ile liderlerin temel özellikleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, başarılı ve başarısız liderlerin farklı özellikleri 

olduğu düşünülmüştür (Çelik, 2015). Başarılı ve başarısız olarak liderlerin özelliklerinin 

tanımlanmasının liderliği tanımlamada ve uygulamada etkin rol oynayacağı görüşü, 

özellik kuramı için önemli bir nokta olarak kendini göstermektedir. 
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Liderlik özellikleri daha genel bir şekilde kategorize etmek gerekirse 3 başlık 

altında toplanabilir. Bu kategoriler: (a) demografik özellikler (yaş, cinsiyet vb.), (b) 

sosyal beceriler ve (c) sorumlulukları yerine getirmekteki başarı ile ilgili özellikler olarak 

sınıflandırılmıştır. Demografik değişkenler, dış görünüş, eğitim ve tecrübe olarak 

açıklanmıştır. Sosyal beceriler ise liderin insan ilişkileri ile ilgili yetenekleri olarak 

tanımlanmıştır (Başaran, 1992). Görev ve sorumlulukları yerine getirme becerisi daha 

çok liderin zekasını kullanarak durumları yönetme ve problem çözme yeteneği olarak 

tanımlanabilir (Derue vd., 2011).  

Bu kuram, lider ve izleyici arasında farklılıklar olması gerektiğini ve bu farkların 

veya özelliklerin kişiyi lider kıldığını savunmaktadır. Başaran (1992)’e göre, liderin 

takipçilerinden üstün bilişsel ve sosyal yetenekleri olmalıdır ve bunu başarı ile 

uygulayabilmelidir. Lider, ayrıca hedeflerine bağlı olmalı ve istikrarlı olmalıdır. Bu bakış 

açısı, kısaca liderin takipçilerinden daha etkili olmasına odaklanır, aynı zamanda liderin 

bir karizma ile takipçileri etkilediği de düşünülmektedir.  

Bu kurama göre, liderlik, örgütü oluşturan bireylerin etkileşimlerinden ziyade 

liderin takipçilerine yaptığı bir şey olarak yorumlanır ve takipçi genel anlamda etkilenen 

konumundadır. Günümüz ihtiyaçları göze alındığında “etkileyen” ve “etkilenen” algısı 

önemini kaybetmektedir. Bahsedilen iki kavramın yerini “etkileşim” almıştır. Spillane 

(2006) liderlik tanımını etkileşim üzerine kurmuştur. Herkesi etkileyen bir lider yerine 

birden fazla liderin arasındaki etkileşim kendine literatürde her geçen gün daha çok yer 

bulmaktadır. Günümüzde sosyal algıların önem kazandığını söylemek mümkündür 

(Yılmaz, 2010; Çelik, 2014). Özellik kuramı tek bir liderin üstün özelliklerine 

odaklanmakta ve sosyal algıları görmezden gelmektedir. Bu sebeple, özellik kuramı, 

zaman içinde liderliği açıklamak için yetersiz olarak görülmüş ve yeni kuramlara ihtiyaç 

duyulmaya başlanmıştır. 

Davranış Kuramı 

Eski kuramların liderliği açıklamakta yetersiz kaldığı görüşü yeni arayışlara yol 

açmıştır. Bu noktada davranış kuramı, etkili liderliği sadece doğuştan gelen ya da sahip 

olunan özellikler ile ifade etmek yerine, liderlik davranışlarının izleyiciler ve örgüt 

üzerindeki önemi ile açıklamıştır. Bu yaklaşıma göre, liderin başarılı ve etkili 

olmasındaki esas unsur; liderlikle ilgili sergilediği davranışlardır. Davranış kuramı, 
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özellik kuramının liderliği iyi açıklamak adına yeterli olamayacağı düşüncesi ile ortaya 

çıkmıştır. Başarılı olarak tanımlanan liderlerin davranışları incelenerek etkili liderlik 

açıklanmaya çalışılmıştır (Şişman, 2014). 

Başarılı olduğu düşünülen liderlerin davranışları, farklı araştırmacılar tarafından 

farklı şekilde isimlendirilmiş ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüşlerdir. Önen ve 

Kanayran (2015) bu davranışları açıklarken liderin, takipçileri ile yetkilerini paylaşıp 

paylaşmaması ve liderin görevini yaparken sergilediği her türlü davranış ve etkileşimin 

önemli bir veri olarak düşünülebileceğini belirtmiştir. Bu kuramla ilgili olarak diğer bir 

yaklaşım ise bu davranışları dört farklı kategoride incelemiştir. Derue vd. (2011)’e göre 

bu kategoriler: görev odaklı davranışlar, ilişki odaklı davranışlar, değişim odaklı 

davranışlar ve pasif liderliktir. 

Görev odaklı davranışlar: Liderin beklentilerini ve standartlarını açık olarak ifade 

etmesi ve takipçileri bu doğrultuda güdülemesi olarak ifade edilmektedir.  

İlişki odaklı davranışlar: Lider dönüt almaya açık olmalı ve takipçilerinin düşüncelerine 

önem vermelidir. 

Değişim odaklı davranışlar: Lider gruptaki olumlu değişimlerin önünü açmalı ve 

desteklemelidir. 

Pasif Liderlik: Örgüt içinde bir problem yoksa veya lider için gözükür değilse lider aktif 

olarak sürece dahil olmaz. Bu durum liderlik davranışının olmaması olarak da tanımlanır 

(Avolio, Bass ve Jung, 2003).  

Davranış kuramı denildiğinde, Michigan ve Ohio Üniversiteleri araştırmaları alan 

yazında kendilerini ilk sıralarda göstermektedirler. Ohio Üniversitesi çalışmalarında 

Stodgill ve Coons (1957) 150 soruluk bir envanter geliştirmiş ve bu envanter üzerinden 

çalışmalarını yürütmüşlerdir. Michigan üniversitesinde yürüttüğü çalışmasında ise Likert 

(1961) lider davranışları ile grup verimliliği arasındaki bağlantıyı tanımlamaya çalıştığı 

ampirik bir çalışma yapmıştır. Likert (1961) çalışması sonucunda görev odaklı, ilişki 

odaklı ve katılımcı yaklaşım olarak üç farklı liderlik davranışı önermiştir. Bu iki 

çalışmanın önerilerinin birbirlerini tamamlar nitelikte olması birlikte anılmalarını 

sağlamaktadır. (Ghasabeh, Soosay ve Reaiche, 2015).  
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Davranış kuramı özellik kuramı gibi liderliği anlama adına önemlidir. Ancak, ikisi 

de genel olarak liderliğin uygulanacağı yer, zaman ve takipçiler gibi değişkenleri dışarıda 

bırakmıştır. Bu durum, liderliği açıklamada daha modern ve liderliğin oluştuğu durumun, 

zamanın ve farklı değişkenlerin de kapsandığı teorilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Durumsallık Kuramı 

Durumsallık kuramı, genel geçer liderlik özellikleri ve davranışlarının yerine 

liderlerin örgütün içinde bulunduğu duruma göre hareket etmesinin liderliği 

tanımlamaktaki önemini vurgular. Bu teorinin ortaya çıkmasında, lider özellikleri ve lider 

davranışları modellerinin liderliği evrensel anlamda açıklama konusunda yetersiz kaldığı 

görüşü etkili olmuştur (Yukl,1989).  

Bu teori, davranışsal ve özellikler kuramından farklı olarak, her durumda geçerli 

olan bir liderlik tipi olmadığını öne çıkartır. Bu teori liderleri durumsal değişkinleri 

hesaba katmaları ve bu değişkenlerin davranışlara olan etkisini düşünmeye teşvik eder 

(Çelik, 2015). Bu kurama göre farklı ortam ve gruplarla farklı liderlik durumları söz 

konusudur.  

Durumsallık kuramında farklı bağlamların liderlik davranışlarını etkileyebileceği 

görüşü üzerinde durulur. Yukl (1989) tarafından durumun farklı etkileri olduğu 

savunulmuştur. Durum, lider davranışlarını ve liderlik davranışlarından alınacak 

sonuçları etkiler. Bu etkiler ile durumun liderlik çıktıları üzerinde ne tür bir etkiye sahip 

olabileceği açıklanmıştır. 

Durumsallık kuramı ile ilgili farklı modeller mevcuttur. Bunlardan en 

bilinenlerinden biri Fiedler'in durumsallık modelidir (Bakan ve Bulut, 2004). House ve 

Mitchell’in (1979) önerdiği yol-amaç modeli de durumsallığı esas alır. Bu model, lider 

etkililiğini açıklama adına geliştirilmiştir. Hersey ve Blanchard’a (1969) göre ise göreve 

önem veren ve ilişkilere önem veren lider olarak tanımlanabilecek iki değişik yapıda lider 

vardır. Göreve önem veren lider, görev dağılımını ve neyin ne şekilde daha çok yapılacağı 

ile ilgilenirken; ilişkilere önem veren lider, takipçilerini motive etme onlarla iyi ilişkiler 

kurmaya ehemmiyet gösterir (Ghasabeh vd., 2015). 

Durumsallık, içinde bulunulan bağlama önem verilmesi yönüyle içsel faktörlerden 

ziyade çevresel faktörlere yoğunlaşır (Yukl, 1989). Bu yönüyle özellikler kuramından 
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ayrılan durumsallık kuramının diğerlerinden daha modern ve kapsayıcı olduğu 

düşünülebilir. Bütün modelleri kavramak ve gerekli noktalarda liderliği anlamaya 

çalışmak için kullanmak, sadece bir model üzerinden anlamaya çalışmaktan çok daha 

etkili olabilir. 

Durumsallık kuramı her tür örgütsel çevre için geçerli olabilecek evrensel liderlik 

davranışları arayışlarını reddetmekte; farklı örgütsel durumsallıklar için duruma özgü 

açıklamalar geliştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede okullar da 

liderliğin özgül koşulları içinde incelenmesi ve özgül liderlik açıklamalarının 

geliştirilmesi gereken organizasyonlardır. Nitekim okul liderliği ya da eğitim liderliği de 

önemli bir araştırma/inceleme/tartışma konusu olagelmiştir. Etkili bir eğitim liderliğinin, 

öğrenci başarısı, okullardaki anlaşmazlıkların giderilmesi, çalışanların verimliliği, 

çalışanların akademik iyimserliği ve benzeri birçok konuda önemli bir etkisinin olduğu 

araştırmalarla ortaya konmuştur.  

Dağıtımcı Liderlik 

Eski liderlik yaklaşımları genel olarak lider ve takipçi arasındaki ilişkiye 

odaklanmaktadır. Eski liderlik yaklaşımlarında, bir birey liderlik sorumluluğunu üstlenir 

ve farklı etki kaynakları ile liderliği yürütür. Son yıllarda ise liderliğin tek bir kişi 

tarafından yürütülmesi anlayışı yerine liderliğin örgüt içinde paylaşılması görüşü daha 

çok kabul görmektedir. Her şeyi tek başına yapabilen bir lider anlayışına alternatif olarak, 

liderliği dağıtılan, paylaşılan ve aynı zamanda bireylerin liderlik kapasitelerinden en üst 

düzeyde faydalanmayı amaçlayan bir süreç olarak tanımlayan liderlik anlayışı her geçen 

gün daha fazla destek bulmaktadır (Harris vd., 2007). 

Dağıtımcı liderlik olarak da tanımlanan bu bakış açısı, liderliğin örgütün 

tamamına yayılmasını ve böylece örgütün işleyişini en üst seviyeye getirmeyi hedefleyen 

bir yaklaşımdır (Baloğlu, 2016). Dağıtımcı liderlik kavramı genellikle "paylaşılan 

liderlik," takım liderliği" "demokratik liderlik" deyimleri ile çokça kullanılmaktadır 

(Spillane, 2005). Dağıtımcı liderliğin kahramansal tek adam liderliğine alternatif olması, 

sadece eğitim alanında değil pek çok alanda önemi artan bir konu olarak kendini 

göstermektedir (Baloğlu, 2016). Bazıları, dağıtımcı liderliği, liderliğin tek bir kişi yerine 

pek çok kişi tarafından yürütüldüğünü belirtmek için; bazıları ise liderliğin tek bir kişinin 
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gösterdiği davranıştansa organizasyonun bir bütün olarak gösterdiği davranış olarak 

belirtmek için kullanmıştır (Spillane, 2005). 

İngilizce literatürde “distributed leadership” olarak kendine yer bulan bu kavram 

Türkçe’de “dağıtımcı liderlik”, “dağıtılmış liderlik” ya da “paylaşılan liderlik” olarak 

kendine yer bulmuştur. Çeviriler farklılık gösterse de liderliğin paylaşılması dağıtımcı 

liderlik tanımlarının ortak noktası olarak gözükmektedir. Dağıtımcı liderliğin Gronn 

(2002) ve Spillane (2005) tarafından tüm paylaşılan liderlik davranışlarını açıklamak için 

kullanıldığı düşünüldüğünde bu kavramların birlikte de kullanılması uygun 

görülmektedir. 

Dağıtımcı liderlik fazlası ile yaygınlaşırken tanımların farklılık gösterdiğini 

unutmamak gerekmektedir. Dağıtımcı liderlik tanımları kişilerin algılayış biçimlerine 

göre farklılık göstermektedir. Bunun nedeni bu konuya dair farklı yaklaşımlar olmasıdır. 

Her teorisyen kendi çalışma alanına göre farklı bir tanım yapmıştır. Bu durum aynı 

zamanda terimin en zayıf noktasıdır (Spillane, 2006). Dağıtımcı liderliğe yönelik farklı 

bakış açıları hakkında bilgi sahibi olmak teorisyen ve uygulayıcılar için faydalı olacaktır. 

Baloğlu (2016)'ya göre dağıtımcı liderlik, liderliği eğitim organizasyonun tümüne 

dağıtmayı ve böylece bireylerden ve organizasyondan yönetimsel anlamda fayda 

sağlamayı ifade eder. Örgütü oluşturan bireylerin liderlik kapasiteleri hep birlikte 

kullanıldığında toplamda daha büyük bir etki yaratır. Spillane’e (2008) göre ise dağıtımcı 

liderlik bir görevin gerçekleştirmesi sürecinde, liderliğin birçok lider tarafından iş birliği 

ve etkileşim içinde çalışılmasını da ifade etmektedir (Spillane, Halverson ve Diomand, 

2001). Dağıtımcı liderlik aslına bakılırsa tüm paylaşılan liderlik etkinliklerini tanımlamak 

için kullanılmaktadır (Harris vd., 2007).  

Dağıtımcı bakış açısı liderliği bir kişi tarafından üretilen bir çıktı olmanın ötesine 

taşımıştır. Spillane’e (2005) göre liderlik, liderlerin, onları izleyenlerin ve bulundukları 

bağlamın ortak bir çıktısıdır. Eski bakış açılarında liderlik sadece tek bir kişinin 

takipçilerinin üzerindeki etkisi olarak tanımlanmıştır. Buna karşın dağıtımcı liderlik diğer 

değişkenleri göz ardı etmez. Dağıtımcı bakış açısında etkileşim ve durumsallık oldukça 

önemli görülmektedir. 

Dağıtımcı liderlik anlayışında okulu oluşturan bireylerin sosyal davranışları, 

birbirleri ile olan etkileşimleri ve farklı durumlarda farklı liderlik davranışları 
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göstermeleri kavramın önemli noktalarındandır. Esas odak noktası ise liderlik etkinliğinin 

organizasyonu nasıl etkilediği ve örgüt gelişimine nasıl yardımcı olduğudur. (Spillane, 

2006). Bir kişinin liderlik özelliklerindense örgütü oluşturan bireylerin örgüte ve kendi 

kişisel gelişimlerine olan katkıları dağıtımcı liderlik için daha büyük bir anlam teşkil 

etmektedir. Spillane’e (2005) göre liderlik, liderin bilgisinin ve yetkinliğindense, 

dağıtımcı anlayış ile liderin insanlarla olan etkileşimi ve farklı durumlarda farklı aksiyon 

geliştirmeleri daha önemlidir. Dağıtımcı liderlik bu yönüyle durumsallığı benimseyen bir 

yapıdadır. Her zaman geçerli olacak olan lider özellikleri ve davranışları dağıtımcı 

liderlik bakış açısında pek mümkün değildir.  

Dağıtımcı liderlik, organizasyonu oluşturan parçaların dağıtım yönü ile daha etkili 

olacağı görüşüne yani bir anlamda bütüncüllüğe inanır (Baloğlu, 2011). Dağıtımcı liderlik 

bu yönü ile bütünselci bir şekilde ön plana çıkarır. “Bütünselcilik bir bütünü oluşturan 

parçaların bir araya geldiklerinde kendi toplamlarından daha fazlası etmelerine işaret 

eder” (Baloğlu, 2016). Okul örgütündeki her bir bireyin, ki bunlar öğretmen, öğrenci, veli 

ve diğer çalışanları kapsar, liderlik yönünden faydalanmak onları bir şekilde yönetime 

dahil etmek dağıtımcı liderlik açısından oldukça önemlidir. 

Dağıtımcı liderlik modeli eylemlerden daha çok bahsedildiği üzere etkileşim ile 

ilgilenir. Günümüzde sosyal etkileşimlerin önem kazanması dağıtımcı liderliğin 

gerekliliğini vurgulamaktadır (Yılmaz, 2015). Günümüzün sosyal ve beşerî ihtiyaçları 

dağıtımcı liderlik fikrinin önünü açmaktadır. Dağıtımcı liderlik görece yeni bir kavram 

olmasına karşın temelleri 20.yy. ortalarına dayanır. Dağıtımcı liderliği daha iyi anlamak 

için temellerini incelememiz gerekmektedir. Dağıtımcı liderliğin örgütlerdeki hangi 

ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla ortaya çıktığını anlamak, kavramı algılama konusunda 

yardımcı olacaktır. 

Dağıtımcı Liderliğin Temelleri 

Dağıtımcı liderlik anlayışı modern bir liderlik anlayışı olmasına karşın kökenine 

bakıldığında 20. yüzyılın başlarında ilk izlerini görmek mümkündür. Bu bilgiye 

dayanarak liderliğin paylaşılmasının yeni bir fikir olmadığını söylemek mümkündür. İlk 

olarak Avusturyalı psikolog Gibb (1954) formal ve informal gruplar arasındaki 

etkileşimleri açıklama adına dağıtımcı liderlik kavramını kullanmıştır. Belirli gruplardaki 

veya bir ekipteki liderlerin etkileme yollarını belirlemek için odaklanmış ve dağıtımcı 
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liderlik arasında ayrım yapma yoluna gitmiştir. "Odaklanmış" sözcüğü kısaca her türlü 

yetki ve sorumluluğun bir kişi üzerinde toplanması anlamında gelirken "dağıtımcı" 

sözcüğü liderliğin gruptaki bireyler tarafından paylaşılması ve farklı zamanlarda farklı 

kişilerin liderlik görevini üstlenmesi anlamında geliyordu (Harris vd., 2007).  

Barry, (1991) dağıtımcı liderliği "patronsuz takım" veya "öz yönetimli takım” 

olarak tanımlamıştır. Barry yaptığı çalışma ile dağıtımcı liderliği ardışık veya eş zamanlı 

olarak bir davranışlar bütünü olarak tanımlamıştır. Bu görüşler aslına bakılırsa liderlik 

etkinliğinin birden fazla kişi tarafından sürdürülebilmesini ve aynı takımda veya örgütte 

birden fazla lider olabilmesini ifade etmektedir. Liderliğin tek bir yönde toplanması 

görüşü sadece bir kişinin ya da olabildiğince az kişinin liderlik özelliği göstermesini 

beklerken, dağıtımcı liderlik görüşü liderlik davranışının örgütü oluşturan tüm bireyler 

tarafından sergilenmesi gerektiğini savunur. Bu görüş aynı zamanda tüm bireylerin 

liderlik özelliklerini geliştirmesinin önünü açar ve bu şekilde örgütü oluşturan bireylerden 

en üst seviyede verim sağlamayı amaçlar. 

Dağıtımcı liderlik anlayışı aynı zamanda örgütlerin liderlik kapasitelerinin 

durağan değil geliştirebilir olduğu düşüncesi üstünde durur. Dağıtımcı liderlik bu yönü 

ile “bütüncülük” anlayışına gönderme yapar. Bu anlayış bir bütünü oluşturan parçaların 

bir araya geldiklerinde toplamlarının kendi kapasitelerinden daha fazlasına denk geldiğini 

savunur. Dağıtımcı liderlik, örgütü oluşturan bireylerin liderlik yönlerinin işe koşulmasını 

ve bu sayede onlardan daha fazla verim elde etmeyi öngörür. Harris (2004) dağıtımcı 

liderliği açıklarken aynı zamanda formal ve informal liderler terimi üzerinde durmuştur. 

Formal liderler okul müdürleri gibi atanmış liderler iken informal liderler resmi bir 

yetkilendirme olmadan da örgütte liderlik davranışı sergileyebilirler. Harris'e göre formal 

liderlerin dağıtımcı liderlik ile ilgili en önemli görevi informal liderleri desteklemek ve 

onların gelişiminin önünü açmaktır. Formal liderler pek çok okulda okul müdürleri, 

müdür yardımcıları ve zümre başkanları şeklinde ayrılmaktadır. Formal liderler informal 

liderlerin kapasitelerini örgüte katmaları noktasında onlara destek olmalıdırlar. Spillane 

(2006) ve Harris (2004) formal liderliğin gereksiz olduğu düşünmez aksine formal ve 

informal liderlerin zaman zaman yatay ve dikey anlamda birbirlerini geliştirmeleri 

gerektiğini savunur. Yani bireyler örgütteki hiyerarşik düzene bakmaksızın birbirlerini 

destekleyebilirler.  
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Dağıtımcı liderlik, örgütlerdeki hiyerarşik düzeni görmezden gelmez buna karşın 

pek çok kişi tarafından hiyerarşik liderlik anlayışına karşı kullanılmıştır. Örneğin, Melnik 

(1982) örgütü oluşturan bireylerin liderlik konusundaki görüşlerinin farklı yönlerini 

tanımlama adına dağıtımcı liderlik terimini odaklanmış liderliğin zıttı olarak kullanmıştır.  

Gronn’a (2008) göre dağıtımcı liderlik kavramını daha iyi anlamak için onun 

temellerini incelemek gerekir. Dağıtımcı liderliğin temellerini anlamak kavramın 

bugünkü şekline ışık tutmamızı sağlar. Gronn (2008) dağıtımcı liderliğin temellerini 

oluşturan yazarları eserlerinin yaklaşık yayınlanma tarihine göre aşağıdaki gibi 

sıralamıştır: 

Benne ve Sheats: Gronn, Gibb' in dağıtımcı liderliği ortaya atan ilk kişi olduğunu ifade 

etmiştir. Buna karşın, Benne ve Sheats 1948 yılında yaptıkları çalışmalarında "lider" ve 

"takipçi" fonksiyonlarını farklı şekilde açıklayarak "dağıtımcı liderlik" kavramının önünü 

açmıştır. Benne ve Sheats yapmış oldukları çalışma sonucunda ortaya çıkan öneri ile 

liderlik görevinin bir ya da birden fazla kişi tarafından yürütülebileceğine işaret 

etmişlerdir. Bunun yanı sıra, bu iki araştırmacı paylaşılan sorumluluğa vurgu yaparak 

modern anlamda sahip olduğumuz dağıtımcı liderlik anlayışının temelini atmıştır. 

Gibb: Gibb (1954) ilk olarak “Handbook of Social Psychology” isimli çalışması ile 

dağıtımcı liderlik kavramını dile getirmiştir. Gibb tek kişi tarafından yürütülen liderlik 

anlayışına şüphe ile yaklaşmış ve lider – takipçi ayrımını gereksiz bulmuştur. Lider ve 

takipçinin organizasyon içinde sürekli rol değiştirdiğini ve aynı zamanda bu iki kavramın 

çok "geçişken" olduğunu savunmuştur. Liderliğin organizasyonun durumuna göre zaman 

zaman kişiden kişiye geçebileceği görüşünü önermiştir. Gibb' in tek kişi liderliğinden 

şüphe eden yaklaşımı onu 1968 yılında daha da ileriye götürerek liderliğin grup olarak 

ortaya koyulan bir faaliyet olması düşüncesini ortaya çıkarmasına yardım etmiştir.  

French ve Snyder: Benne, Sheats ve Gibb'in çalışmalarının ortak noktası küçük gruplara 

odaklanmalarıydı. French ve Snyder de benzer bir algıyı benimsediler. Bu iki yazar 

liderliği grubun bir kısmının diğeri üzerinde sosyal bir etki yaratması olarak kullanmıştır. 

Daha fazla liderlik etkinliği gösteren bireyler diğeri üzerinde etki kurmaktadır. Takipçiler 

bu görüşe göre daha az liderliğe sahip olan kişiler olarak tanımlanmışlardır. Bu durum 

onların kişilik özellikleri ve diğer yan rolleri ile alakalı olabilmektedir. 
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Katz ve Kahn: Daha önce bahsi geçen teorisyenler tanımlarında ve teorilerinde genel 

olarak gruplara odaklanmıştır. Katz ve Kahn ise gruplardan çok liderliğin organizasyonun 

tümüne yayılmasının liderliğin etkisini arttıracağını savunmuştur. Aynı zamanda formal 

liderlerin yetkilendirme ve paylaşılan karar alma süreçleri gibi dağıtımcı liderlik 

stratejilerini örgütlerde kullanabileceklerini öngörmüşlerdir. 

Schein: Liderlik Scheein (1988) tarafından fonksiyonlar açısından tanımlanmıştır. 

Liderlik davranışlarının sadece formal liderler ve müdürler tarafından değil tüm örgüt 

tarafından uygulandığında daha iyi sonuçlar alınacağını savunmuştur. 

İfade edildiği üzere, bir kavramı daha iyi anlamanın en iyi yolu onun köküne 

bakmaktır. Dağıtımcı liderlik kavramı farklı açıklamalar ile tarihte kendini gösterse de 

ortak noktaları tek adam liderliğine karşı çıkmaları ve örgütteki herkesin liderlik 

yönlerinden faydalanmayı hedeflemesidir. Modern anlamda ise dağıtımcı liderlik 

anlayışına en büyük katkıyı Gronn (2002), Spillane (2006) ve Elmore’un (2000) yaptığı 

düşünülmektedir.  

Gronn’nun Dağıtımcı Liderlik Yaklaşımı 

Gronn, dağıtımcı liderlik anlayışına büyük katkı sağlayan araştırmacılardan biri 

olarak görülmektedir. Gronn (2002) dağıtımcı anlayışın eski liderlik teorilerine oranla 

büyük ölçüde etki kazandığını ifade etmektedir. Bunun nedenini de örgütteki tüm liderlik 

potansiyelinin kullanılmasının liderin geleceği ve başarısı yönünden artısı olduğu 

düşüncesi ile açıklamaktadır.   

Dağıtımcı liderliğin temelini oluşturan "dağıtılmış biliş" teorisi Gronn (2000) 

tarafından tekrar gözden geçirilmiştir. Dağıtılmış biliş teorisi ile dağıtımcı liderlik süreci 

bireylerin içsel olarak yaşadığı bir süreçtense ortaklaşa gerçekleştirilen eylemler ve 

etkileşimler olarak tanımlanmıştır. Dağıtılmış biliş bireylerin örgütle ilgili olan işleri 

yürütme sürecinde kullandıkları stratejileri ve yaptıkları hesaplamaları temsil eder. Bu 

şekilde örgütü oluşturan bireyler eylemleri gerçekleştirirken birbirlerinin kapasitesinden 

faydalanır ve daha iyi çıktılar alınması sağlanır. Dağıtılmış bilişi somutlaştırmak için bir 

kokpitteki pilotların uçağı indirme görevlerinde izledikleri yol kullanılabilir (Weick ve 

Roberts, 1993). Pilotların amacını uçağı indirmek olarak ifade edebiliriz. Pilotlar hız, 

yükseklik ve rüzgâr gibi birçok farklı değişkeni takip ederken, aynı zamanda otonom 
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olarak görevlerini eş zamanlı olarak yürütürler. Bireyler aynı amaç doğrultusunda farklı 

görevleri yerine getirerek ortak bir amaca ulaşmaya çalışırlar. Aynı verilen örnekteki gibi 

örgütü oluşturan bireyler ortak bir amaç doğrultusunda hareket ederken benzer 

davranışlar sergilemektedir. Bunu yaparken sadece hız vb. göstergeler yerine farklı 

araçlar kullanmaktadırlar. Okullar için benzer bir amaçtan bahsedecek olursak “öğrenci 

başarısı” ortak amaç olarak görülebilir. Başarının elde edilmesi adına tüm bireyler farklı 

görev ve sorumlulukları getirerek bu amaç adına çalışırlar.  

Dağıtımcı liderlik kavramının önemli bir kısmı da örgütteki iş bölümünü ve 

liderliğin dağılımını açıklamaktır. Gronn (2008) örgütlerdeki iş bölümlerini aşağıdaki 

gibi açıklamıştır: 

Kendiliğinden gelişen iş bölümü: Bu görüş birden çok liderin bir arada liderlik 

uygulamasında etkili olmasını ifade eder. Liderlik etkinlikleri kendini sosyal ve durumsal 

bağlamda gösterir. Gronn kendiliğinden gelişen iş bölümünü, örgütü oluşturan bireylerin 

farklı nitelikleri ve sahip oldukları bilgiyi örgütün hedefleri doğrultusunda kullanması ve 

sorumlulukların buna göre dağılmış olması olarak açıklamaktadır (Bolden, 2011). Bu 

uygulamada iş dağılımı genel olarak gönüllük esasına göre oluşmuştur. 

Sezgisel iş ilişkileri: Bu yöntemde iki veya daha fazla birey yakın iş ilişkileri geliştirir ve 

birbirlerine güvenirler. Bu ilişkiler zaman içinde oluşmaktadır. Liderlik rolleri, paylaşılan 

ilişkiler olarak açıklanmaktadır (Bolden, 2011). Paylaşılan liderlik rolleri kendini 

liderlerin birbirlerinin eksik yönlerini tamamlaması şeklinde gösterir. 

Kurumsallaşmış Uygulamalar: Dağıtımcı liderliğin kendini gösterebileceği başka bir 

uygulama ise kurumsal uygulamalardır. Bu uygulama örgütün formal yapısında kendini 

daha çok gösterme şansı bulabilir. Yapıda bir dağıtımcı liderlik kapasitesi bulunur, Gronn 

tarafından bu, "Dağıtımcı liderlik havuzu" olarak tanımlanmıştır (Gronn, 2008). Bu 

havuzu ekipler ve gruplar oluşturur ve örgütteki iş birliğinin arttırılmasını amaçlarlar.  

Spillane’nin Dağıtımcı Liderlik Yaklaşımı 

Başarılı bir örgüte bakıldığında genel anlamda örgütün en tepesinde bulunan 

kişinin liderliği görülür. Bu sadece buzdağının görünen yüzüdür. Bu örgütlere yakından 

bakıldığında liderliğin önemli bir kısmının bireylerin ortak çalışmasının sonuçları 

olduğunu görmek mümkündür (Spillane, 2006). Spillane (2005)'e göre 'kahramansal' 
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anlamda sergilenen tek adam liderliği en azından iki bakımdan sorun teşkil etmektedir. 

İlk olarak hiçbir lider, ki bu okullarda okul müdürüdür, okulu tek başına mükemmel 

olarak yönetemez. Bunun aksine okulu yönetirken pek çok araç ve yapıdan faydalanır. 

İkinci olarak ise liderliğin takipçilere uygulanan bir davranış olarak görülmesi anlamlı 

değildir. Bunun yerine liderlik, lider ve onu izleyenler ile birlikte yürütülen bir süreçtir. 

Dağıtımcı liderliği açıklarken eylemlerden çok etkileşimler üzerinde durulması gerektiği 

görüşü Spillane'in dağıtımcı liderlik çerçevesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bazı teorisyenlere göre dağıtımcı liderlik sadece yetki devrinden ibarettir. Aslında 

dağıtımcı liderlik yetki devrinden çok daha fazlasını ifade eder (Spillane, 2006). Okul 

liderliği sürecinde okulu oluşturan tüm bireylerin katılımı ve sorumluluk alması dağıtımcı 

liderliğin uygulanması açısından oldukça önemlidir. Çalışanlar arasında güven ortamı 

sağlanması ve öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için ortam sağlanması da dağıtımcı 

liderlik uygulamasında önemli bileşenlerdir (Heller ve Firestone, 1995).  

Liderliğin paylaşıp paylaşılmaması değil liderliğin nasıl paylaşılacağı konusu 

daha önemlidir (Spillane, 2006). Dağıtımcı liderliğin kuramsal çerçevesinden 

bahsederken liderliğin nasıl dağıtıldığından bahsetmek gereklidir. Her teorisyen dağıtım 

yollarını kendilerine has bir şekilde tanımlasa da ortak noktalar bulmak mümkündür. 

Spillane dağıtımcı liderliğin dağıtım yollarını diğer teorisyenlerden farklı olarak 

tanımlamıştır. Bu dağıtım yollarından bahsedilirken yapılandırmacılık görüşünden 

faydalandığı yönünde işaretler bulmak mümkündür. Spillane (2006) dağıtım yollarını üç 

farklı şekilde tanımlamıştır. Bunlar; 

İşbirlikçi Dağıtım: Liderlik sorumlulukları birden fazla kişi tarafından yerine getirilir. 

Bu şekilde yapılan dağıtım bir basketbol takımının sayı üretme adına organize 

çalışmalarına benzetilebilir. 

Ortaklaşa Dağıtım: Bu yaklaşımda iki veya daha fazla birey sorumluluklarını ayrı bir 

şekilde yürütürken grubun hedeflerini gerçekleştirme noktasında özerk olarak aynı 

hedefler için çalışırlar. 

Eşgüdümlü Dağıtım: Bu yaklaşımda iki veya daha fazla kişi aynı liderlik görevlerini 

koordine edilmiş şekilde yürütürler (Bolden, 2011).  

Spillane'in (2005) bakış açısına göre dağıtımcı liderliği tanımlamak gerekirse: 
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• Liderler diğer kişiler tarafından tanımlanan veya yaratılan durumlara göre hareket 

ederler. Liderlik bu etkileşimler ile inşa edilir.  

• Liderlik lider ve takipçilerinin etkileşimlerinin yanı sıra birden çok liderin 

birbirleri arasında olan etkileşiminden de etkilenmektedir. 

• Liderlik uygulaması birden çok liderin bağımsız ama birbirini destekler şekilde 

çalışmasına olanak tanır. 

• Liderlik uygulaması lider – lider ve lider – takipçi etkileşimlerinden çok daha 

fazlası anlamına gelir. Çünkü bütünü oluşturan parçalar bir araya geldiğinde farklı 

bir anlam ifade ederler.  

• Liderlik uygulamaları belirli rutinlerden oluşur. Bunlardan en önemli olanlarından 

biri öğretim etkinliğinin farklı liderler tarafından izlenmesidir. 

Elmore (2000) dağıtımcı liderlik anlayışını doğrudan okul liderliği üzerine inşa 

etmiştir. Okul örgütü ve okul liderliği öğretimden sorumlu olan en önemli faktördür. 

Elmore okul örgütünün öğretmenlerin kendilerini geliştirme ve liderlik davranışları 

sergilemesi açısından yüksek derecede öneme sahip olduğunu savunur. Öğrenci başarısı 

gibi konular okul liderinin sorumluluğundadır.  

Elmore (2000)'e göre yıllardır yapılmakta olan liderlik tanımları yetersizdir. Son 

yıllarda okullarda sağlanmaya çalışılan reformlar liderlerin üzerinde çok fazla sorumluluk 

olmasına neden olmaktadır. Eski liderlik tanımları genel olarak karizma, etki, vizyona 

sahip olma vb. etkiler üzerinde durur. Bu gibi özellikler öğretim kurumları için gerekli 

olan reformların sağlanması sürecinde yetersizdir. Liderlik ancak örgüte dağıldığında 

etkili olur. Okullardan beklenen performansın alınmasının tek yolu budur (Elmore, 2000). 

Elmore dağıtımcı liderliği tanımlarken örgütlerin liderlik kapasitesi üzerinde 

durur. Liderlik kapasitesi Elmore tarafından örgütü oluşturan bireylerin gösterebileceği 

liderlik davranışlarının toplamı olarak tanımlanmıştır. Örgütten daha iyi sonuçlar 

beklemek ancak liderlik kapasitesinden en üst düzeyde faydalanmak ile mümkündür. 

Liderlik kapasitesini arttırmak da yönetime diğer paydaşları dahil etmek ve onların kişisel 

gelişimine önem vermekle olur. Okulun liderlik kapasitesi arttıkça çalışanlardan alınacak 

verim ve akademik başarı beraberinde gelecektir. 

Elmore’a (2000) göre kurumlarda büyük bir gelişme sağlayabilme adına dağıtımcı 

liderliğin 5 maddesine dikkat edilmelidir. Bunlar kısaca; öğrenmenin model alarak 
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gerçekleşiyor olması, öğretimdeki gelişmenin öğrenmenin sürekli olması gerektiğini 

sağlayabilmesi, iyi bir liderlik uygulamasının şeffaf ve hesap verilebilir olması ve 

liderliğin öğretim performansının artışını hedeflemesi olarak tanımlanabilir. 

Okullarda Dağıtımcı Liderlik  

 Günümüzde, tek bir kişi tarafından yönetilen eğitim kurumlarının belirlenen 

hedefleri tam anlamıyla karşılayabilmesi mümkün gözükmemektedir. Araştırmacılar bu 

konu ile yeni bir liderlik kavramı arayışına girmişlerdir. Bu noktada gündemde en çok 

yer alan konulardan biri dağıtımcı liderliktir. Dağıtımcı liderlik okul başarısı ve gelişimi 

ile ilişkilendirilmektedir (Harris, 2011). İngiltere’de Leightwood ve arkadaşları 

tarafından yapılan çalışmalar sonunda dağıtımcı liderliğin okulların dönüştürülmesi 

üzerinde önemli etkisi olduğu vurgulanmaktadır. Dağıtımcı liderlik paylaşılan 

sorumluluk ve bilgi yönü ile “okul gelişimine ve başarısında rol sahibidir. Bu veriyi 

doğrulayacak pek çok araştırma yapılmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalardan alınan 

sonuçlara bakıldığında dağıtımcı liderlik öğrenci başarısı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir. (Harris, 2009; Hallinger ve Heck, 2009; Leithwood ve Mascallm, 2008; Harris, 

2008). Okul başarısının öğrencilerin akademik başarısı ile ölçüldüğü günümüzde 

dağıtımcı liderliğin irdelenmesi önemli görülmektedir. 

Dağıtımcı liderliğin etkisinin kanıtlanmasının ardından bu uygulamanın okullarda 

nasıl sağlanacağı önemli bir konudur. Dağıtımcı liderlikten söz ederken sorumluluğun 

paylaşılacağı bireyler olarak akla ilk olarak öğretmenler gelmektedir. Öğretim 

kurumlarının hiyerarşik yapılar olması pek çok araştırmacı için dağıtımcı liderlik adına 

bir engel olarak görülse de aynı zamanda örgütü oluşturan bireylerin yönetimde söz sahibi 

olması adına çeşitli katkıları da olabilir. Zümre başkanlığı, öğretmenler kurulu, disiplin 

kurulu üyeliği ve stajyer öğretmenlere rehberlik okullarda öğretmenlerin formal olarak 

yürüttüğü görevlerdir. Bu rol ve görevler öğretmenlerin liderlik davranışı sergilemeleri 

için uygun ortamlar sağlamaktadır (Kurt, 2016). Bahsedilen sorumluluklar yapısal 

anlamda dağıtımcı liderliğin okullarda alt yapısının olduğuna işaret etmektedir. Bu 

sorumluluklar tek başına dağıtımcı liderlik açısından yeterli olmasa da önünün 

açılmasında etkili olabilirler.  

Dağıtımcı liderlik anlayışı sadece öğretmen liderliğine işaret etmez. Dağıtımcı 

liderlik aynı zamanda liderliğin tüm paydaşlar tarafından paylaşılmasını ifade eder. Bu 
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paydaşlar; öğretmenler, öğrenciler, veliler, okuldaki diğer idari görevliler ve eğitim 

sisteminde söz sahibi olan politikacılar olarak kendilerini gösterebilir (Spillane 2006; 

Corrigan 2013). Öğrencilerin yönetime katılımında öğrenci meclisleri önemli bir etken 

olarak görülürken, velilerin katılımı için de okul aile birliği vb. oluşumlar etkili olabilir. 

Dağıtımcı liderliğin okullardaki görünümünden bahsederken sadece öğretmen ve idari 

kadro ile sınırlı kalmamak dağıtımcı liderliği anlama ve uygulamaya geçirme noktasında 

daha etkili olacaktır. 

Dağıtımcı liderlik anlayışı ile okul müdürlerinin kurumdaki konumu da aynı 

zamanda sorgulanmaktadır. Müdürler örgütün üstünde yer alan ve örgütteki herkes adına 

karar veren bir liderlik anlayışı yerine okuldaki diğer paydaşların liderlik kapasitelerine 

katkı sağlamayı hedeflemelidirler (Harris, 2011; Spillane, 2006). Bunun en etkili yolu 

örgütü oluşturan bireyler ile gerçekleşen etkileşimlerdir. Bunun yanı sıra okul müdürleri 

takım çalışması ve liderlik ile ilgili konularda hizmet içi eğitim ve seminer verilmesini 

sağlayarak da okul içindeki liderlik davranışlarına katkı sağlayabilirler (Arabacı ve 

Namlı, 2016). Okullarda dağıtımcı liderlik konusunda çalışan araştırmacılar, bu liderlik 

türünün davranışlarının planlı ve kasıtlı olarak sergilenmesinin örgüt için daha iyi 

sonuçlar çıkaracağını önerilmektedir. Bu sayede örgüt, okul müdürüne bağlı kalmaksızın 

da dağıtımcı liderlik davranışları sergileyebilir. 

İlgili Araştırmalar 

Dağıtımcı liderliği daha iyi anlama adına bu bölüme kadar bu alanda çalışmış olan 

teorisyenlerin eserlerine bir literatür taraması olarak yer verilmiştir. Bundan sonraki 

kısımda ise yurt içinde ve yurt dışında yapılmış belli başlı araştırmalara ve bulgularına 

yer verilecektir.  

Yurtiçinde Yapılmış Çalışmalar 

 Nuri Baloğlu (2011) yaptığı araştırmada Elmore (2000), Gronn (2005) ve Spillane 

(2005)'in çalışmalarına yer verdiği bir alan yazını tarama çalışması yapmıştır. Yapılan 

çalışma öncelikle dağıtımcı liderliği anlayabilme adına yapılandırmacılık ve kuantum 

mekaniği gibi kuramlardan faydalanmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 
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• Teorisyenler yaptıkları çalışmalarda farklı açıklamalar yapsalar da dağıtımcı 

liderlik çerçevelerini holistik ve dualistik bir yapı üzerine kurmuşlardır. 

• Dağıtımcı liderlik sadece öğretmen liderliği olarak değil tüm paydaşların 

yönetime katıldığı bir yapı olmalıdır. Bu paydaşlar, öğretmenler, öğrenciler, 

veliler ve diğer okul personelini kapsayabilir. Bu kişilerin Türk eğitim sisteminde 

nasıl yönetime dahil edileceği adına çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. 

• Dağıtımcı liderliğin iyi bir şekilde organize edilmesi örgüt tarafından benimsenen 

bir kültür ile sağlanabilir. 

• Dağıtımcı liderliğin okullarda benimsenmesi örgüt potansiyelinin kullanılması 

açısından faydalı olacaktır. Bunu sağlamak için liderliğe ilişkin hizmet içi 

eğitimlerden faydalanmak mümkündür. 

Baloğlu yaptığı çalışmalarda dağıtımcı liderliğin teorik çerçevesini açıklarken 

Elmore, Gronn ve Spillane'in görüşlerinden faydalanmıştır. Baloğlu 2011 yılında 

‘‘Dağıtımcı Liderlik: Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir Liderlik Yaklaşımı’’ 

isimli bir tarama çalışması, 2016 yılında ise "Okul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik 

Davranışları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler " isimli ilişkisel bir çalışma 

yürütmüştür.  Araştırmanın sonunca ulaşılan bulgular şu şekilde sıralanabilir: 

• Okul müdürlerinin okul işleyişini sağlayacak ekipler kurması onlar için önemli 

bir sorumluluk olarak kendini göstermektedir. 

• Araştırma sonuçlarına bakıldığında müdürlerin “sorumluluk” özelliği açısından 

çok yüksek puanla değerlendirildiği görülmektedir. Bunun nedeni, araştırmaya 

katılan müdürlerin bu özelliğinin yüksek olması olabilir. Bunun yanı sıra 

müdürlerin üzerindeki merkezi otoritenin bir etkisi de “sorumluluk” özelliğinin 

vurgulanmasına yol açmış olabilir. 

Yılmaz (2015) ise çalışmasında liselerde çalışan öğretmenlerin dağıtımcı liderlik, 

örgütsel güven ve okulun akademik başarıları arasındaki ilişkileri incelemiştir. 

Araştırmanın sonunda ulaşılan bulgular şu şekilde sıralanabilir: 

• Çalışmanın içindeki değişkenler incelendiğinde dağıtımcı liderlik ve örgütsel 

güven arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bunun sonucunda 

da örgütsel güven arttığında dağıtımcı liderlik davranışlarının da daha çok 

gözlemlenebildiği söylenebilir. 
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• Araştırma sonucunda ayrıca dağıtımcı liderlik ve örgütsel destek arasında da 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Öğretmenlerin ve diğer katılımcıların yönetime 

katılımının sağlanmasında okulu yöneten kişilerin yardımı gereklidir. Müdürlerin 

öğretmenlerinin liderlik davranışı sergilemelerini desteklemeleri dağıtımcı 

liderliğin okullarda uygulanması açısından önemlidir.  

• Dağıtımcı liderliği okul başarısı ile ilişkilendirmek mümkündür. Dağıtımcı 

liderliği okullarda uygulamak öğretmen ve idarecilerin desteği dışında eğitim 

üzerinde söz sahibi olan politikacıların desteği ile mümkün olabilir. 

Adıgüzelli (2016) yaptığı "Dağıtılmış Liderlik ile Örgütsel Güven Arasındaki 

İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi" çalışmasında örgütsel güven ile 

dağıtımcı liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi öğretmenlerin algısı üzerinden 

araştırmıştır. İzmir'de yapılan çalışmaya 15 devlet lisesinden 410 öğretmen katılmıştır.  

Araştırma sonuçlarında, müdürlerin dağıtımcı liderlik davranışlarının orta düzeyde 

saptanması araştırmacı tarafından müdürlerin gerekli liderlik eğitimi almamalarından 

kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular ışığında dağıtımcı 

liderlik ile örgütsel güven arasında güçlü bir bağ olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle 

örgütsel güven algısının yüksek olduğu durumlarda dağıtımcı liderliğin daha yüksek 

düzeyde uygulandığı söylenebilir. 

 Dağıtımcı liderlik ile ilgili özellikle Türkiye'de yapılan çalışmalarda formal 

liderlerin davranışları üzerinde durulmuş ve genellikle araştırmalar öğretmen algısı 

üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda öğrenci başarısına dolaylı bir etki 

olabileceğine dair yorumlar yapılmaktadır. Dağıtımcı liderlik uygulanarak formal liderler 

ile yapılacak çalışmalar ile dağıtımcı liderliğin nasıl uygulanabileceğinin önündeki 

engelleri ve bu engellerin nasıl aşılabileceğini anlamak adına yararlı olacaktır. 

Yurtdışında Yapılmış Çalışmalar 

 Dağıtımcı liderliğin, alan yazında yeni bir yaklaşım olmasından kaynaklı 

Türkiye'de yapılan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Dağıtımcı liderlik ve öğrenci 

başarısı vb. önemli değişkenler arasında yapılan araştırmalar genelde yurtdışında 

yürütülmüştür. Bunlardan birkaçına bu bölümde yer verilecektir.  
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Leithwood vd. (2008) tarafından yürütülen "Dağıtımcı liderlik ve Öğretmenlerin 

Akademik İyimserliği Arasındaki İlişki" başlıklı çalışmada bu iki değişken arasındaki 

ilişki irdelenmiştir. Çalışma Kanada'nın Ontoria kentinde 8800 lise öğretmenine online 

anket gönderilmesi şeklinde yapılmıştır. 1640 öğretmen anketi yanıtlamıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, öğretmenler yardımlaşma ve iş birliğine dayalı 

bir ortamda akademik anlamda başarılı olacaklarına inanmaktadırlar. Bu durum, aynı 

zamanda onların öğrenci başarısına olan etkilerinin arttığına işaret etmektedir. Çalışma 

sonucunda dağıtımcı liderliğin öğrenci başarısı ile olan ilişkisinin de irdelenmesi 

önerilmektedir. 

Alma Harris, 2002 yılında yaptığı "Dağıtımcı Liderlik ve Okul gelişimi" isimli 

çalışmasında "okul liderliği" ve "okul gelişimi" isimli iki çalışmanın verileri üzerinden 

değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamayı hedeflemiştir. Çalışmada dağıtımcı liderliğin 

hiyerarşik bir liderlik anlayışı yerine iş birliği yönü ile örgüt kapasitesini arttırma yönü 

ön plana çıkartılmıştır. Harris'e göre formal liderlikleri gereksiz gören bir dağıtımcı 

liderlik anlayışındansa, formal liderlerin örgütlerindeki tüm liderlik kapasitelerinden 

yararlanma konusunda bilinçlenmesi önemlidir. Araştırmanın sonuçları şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Başarılı ve etkili liderler delegasyonu iyi bir şekilde yürüten liderler olarak 

tanımlanabilir. 

• Dağıtımcı liderliği iyi uygulayan liderler ilişkilere önem verir. 

• Dağıtımcı liderlik ve öğrenci çıktılarını ilişkilendirmek mümkündür fakat bunun 

nasıl ve dağıtımcı liderliğin hangi şekli ile sağlanacağı irdelenme 

gerektirmektedir. 

Spillane (2005) "Okul Liderliğini ve Yönetimini Dağıtımcı Bakış Açısı ile 

Şekillendirme" isimli kuramsal çalışmasında dağıtımcı liderliğin sınıf koşullarına ve 

öğrenci başarısına etkisini irdelemiştir. Spillane ve Harris (2008) yaptıkları çalışmada 

dağıtımcı liderlik için engel teşkil eden bazı durumlardan söz etmişlerdir. Bunlardan biri, 

dağıtımcı liderliğin öğretmen liderliği ve demokratik liderlik yerine sıkça kullanılmasının 

kavramın doğru anlaşılması ve uygulanmasını engelleme olasılığıdır. Ayrıca, dağıtımcı 

liderliğin paylaşılan liderlik olarak da tanımlanmasının mümkün olacağını savunurlar. 
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Yapılan çalışmalara bakıldığında dağıtımcı liderlik anlayışının hâkim olduğu 

okullarda öğretmenlerin akademik iyimserliğinde, örgütsel güvende ve öğrenci 

başarısında artış olduğu görülmektedir. Bu artış dağıtımcı liderliğin iş birliği yönü ile 

sağlanmaktadır. Karmaşıklığın, karşılıklı bağımlılıkların ve bilgi birikimi ile uzmanlığın 

geçmişe kıyasla büyük artış gösterdiği günümüzde liderliğin yalnızca özel birtakım 

güçlere ve yetkiye sahip bir bireyin diğer bireyler üzerine uyguladığı, bu bireylerin ise 

liderin etkisinin pasif alıcıları durumunda olduğu bir olgu olarak kabul edilemeyeceği 

açıktır. Okullar gibi bilgi ve uzmanlığın yoğun olduğu örgütler açısından önemi 

düşünüldüğünde dağıtımcı liderliğin birtakım yönleri ile daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Örneğin okullarda liderlik dağıtılmakta mıdır yoksa yalnızca okul 

müdürlerinin yetki ve sorumluluğu olarak mı kabul edilmektedir? Okullarda liderlik 

dağıtılmakta ise bu dağıtım ne düzeyde ve ne şekillerde gerçekleşmektedir? Liderliğin 

dağıtılması ya da paylaşılmasının önünde ne gibi engeller bulunmaktadır? Mevcut 

çalışmanın problemini bu ve benzeri sorular oluşturmaktadır. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı İzmir ili Gaziemir ilçesindeki resmi ve özel okullarda 

öğretmenlerin algısına göre dağıtımcı liderliğin ne düzeyde uygulandığını saptamaktır. 

Bu amaca ek olarak aşağıdaki alt problemlere de cevap aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algısı çalıştıkları okul türüne ve kademesine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

2. Dağıtımcı liderlik algısı öğretmenlerin yaşına göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Dağıtımcı liderlik algısı öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Okul müdürlerinin algısına göre dağıtımcı liderliğin önündeki engeller nelerdir? 

5. Okul müdürlerinin algısına göre okullarda görev dağılımı ne şekilde 

sağlanmaktadır? 

6. Okul müdürlerinin algısına göre öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki 

ihtiyaçları ne şekilde desteklenmektedir? 

Önem 

Okullardan beklentilerin hızla değiştiği günümüzde okul liderliği tek bir kişiye 

bağlı olarak gerçekleşen ya da eski teorilerle açıklanan bir durum olmanın ötesine geçmek 
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zorundadır. Okul yönetimine örgütü oluşturan tüm bireyleri katmak günümüz 

ihtiyaçlarını karşılamak adına okullar için önemli bir adım olacaktır. Dağıtımcı liderlik 

bir bütünü oluşturan parçaların bir araya geldiklerinde kendi toplamlarından daha 

fazlasına denk geldiğini savunması yönüyle bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. 

Bu fikri destekleyen çalışmalar mevcuttur. Dağıtımcı liderliğin öğrenci başarısı, 

öğretmenlerin akademik iyimserliğinin kanıtlandığı günümüzde bu anlayış daha çok 

irdelenmelidir (Leightwood, 2000).   

Tüm bahsedilen olumlu etkilerinin yanı sıra dağıtımcı liderlik ile ilgili özellikle 

Türkiye'de yapılmış olan çalışmaların kısıtlı olması yeni araştırmalar yapılması gereğini 

ortaya koymaktadır. Bu çalışma dağıtımcı liderliği farklı yönleriyle ele almayı 

amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışma karma yöntemle yürütülmüştür. Araştırmanın nicel 

boyutunda dağıtımcı liderliğin okullarda hangi düzeyde uygulandığı araştırılmıştır. Nicel 

boyut aynı zamanda resmi ve özel okullar ve farklı kademeler arasındaki dağıtımcı 

liderlik davranışlarını açıklamaya çalışması yönü ile önemli verilere işaret edebilir. 

Araştırmanın nitel boyutu ise okulların formal liderlerinin, ki bunlar Türk eğitim 

sisteminde okul müdürleridir, dağıtımcı liderlik ile ilgili olan görüşlerini kapsamaktadır. 

Bu görüşler dağıtımcı liderliğin okullarda nasıl uygulanabileceği adına bizlere farklı 

veriler sağlamayı amaçlamaktadır. 

Varsayımlar 

1. Dağıtımcı liderlik okullarda uygulanan bir liderlik anlayışıdır. 

2. Dağıtımcı liderlik öğretmen algıları ile açıklanabilir. 

3. Dağıtımcı liderlik yönetici görüşleri ile açıklanabilir. 

Sınırlılıklar 

1. Araştırmanın nicel boyutu İzmir ilinin Gaziemir ilçesinde yer alan resmi ve özel 

toplam on iki okulda çalışan 316 öğretmenden oluşmaktadır.  

2. Dağıtımcı liderliğin öğretmen algısı ile ilişkilendirileceği bulgular ölçek soruları 

ve öğretmenlerin algıları ile sınırlıdır. 

3. Yarı yapılandırılmış görüşmeler İzmir ilindeki 11 okul müdürü ile sınırlıdır. 
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Tanımlar 

İlkokul: Araştırmada yer alan İzmir ili Gaziemir ilçesindeki resmi ve özel ilkokullardır. 

Orta Okul: Araştırmada yer alan İzmir ili Gaziemir ilçesindeki resmi ve özel 

ortaokullardır.  

Lise: Araştırmada yer alan liseler İzmir ili Gaziemir ilçesindeki resmi ve özel liselerdir. 

Okul Müdürü: Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini 

çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkili olan kişidir. 

Liderlik: Bir insan topluluğunu belli bir amaca yönelik hareket ettirme ve etkileme 

sürecidir (Stodgil 1950). 

Dağıtımcı Liderlik: Liderlik davranışlarının tek bir kişi yerine örgütü oluşturan tüm 

bireyler tarafından etkileşim yoluyla yürütülmesini ifade eden bir anlayıştır. (Spillane 

2005; Gronn 2002; Elmore 2000) 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmada, araştırma için kullanılan veri toplama araçları ve verileri 

analiz etmede kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Bahsi geçen verilerin daha anlaşılır 

olması adına nicel boyut ve nicel boyut için ayrı ayrı verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma İzmir ili Gaziemir ilçesindeki resmi ve özel okullarda dağıtımcı 

liderliğin ne düzeyde uygulandığını incelemektedir. Araştırmanın problemine cevap 

arama adına nitel ve nicel araştırma yöntemlerini aynı anda işe koşan bir yöntem olan 

“karma yöntem” kullanılmıştır. Karma yöntem olayların farklı boyutlarının ele alınması 

amaçlanarak birden fazla yöntemin aynı anda kullanılması olarak tanımlanmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Karma araştırma nitel ve nicel araştırmaların olumlu 

noktalarından aynı anda faydalanmayı ifade eder (Creswell ve Clark, 2007). Bu 

araştırmada hem öğretmenlerin hem de okullardaki formal liderlerin, yani okul 

müdürlerinin, konuyla ilgili görüşlerine ulaşılmak istenmiştir. Bu noktada araştırmanın 

karma yöntemle yürütülmesi uygun görülmüştür. Araştırmanın ilk kısmında okullarda 

görev yapan öğretmenlerin görüşlerini incelemek için nicel veri toplanmıştır. 

Araştırmanın ikinci kısmında ise okullarda görev yapan formal liderlerin yani okul 

müdürlerinin dağıtımcı liderliğe ilişkin algılarını incelemek için görüşme tekniği ile nitel 

veri toplanmıştır.  

Nicel Boyut 

Araştırmanın nicel boyutu tarama modeline uygun yapılandırılmıştır. Tarama 

modeli, mevcutta var olan olguların araştırılırken verilerin olduğu gibi aktarılmasını 

amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2016). Tarama modelini diğer 

modellerden ayıran en önemli özellik araştırmanın yapıldığı sırada var olan ya da 

geçmişteki bir durumu olduğu şekli ile aktarmasıdır. 
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Nitel Boyut 

Araştırmanın nitel kısmında fenomenoloji (olgu bilim) deseninden 

faydalanılmıştır. Olgu bilim deneyimlerin ve düşüncelerin daha iyi anlaşılması adına nitel 

araştırmalar için tercih edilen bir yöntemdir. Bu desen belli bir düzeyde farkındalığımız 

olan konuları derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Olgubilim için veri kaynakları 

olguya yakın olan veya deneyimleyen bireyler da topluluklardır. Araştırmanın bu kısmı 

okul müdürlerinin tecrübe ve fikirlerine doğrudan ulaşmayı hedeflemektedir. Olgubilim 

deseni içinde veriye ulaşmak için en sık kullanılan yöntem görüşmedir. Bu çalışmada 

müdürlerin görüşlerine ulaşmak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde açık uçlu sorulardan faydalanarak, katılımcıları 

yönlendirmeksizin görüşlerine ulaşmak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, 2017 – 2018 yılında İzmir ili, Gaziemir ilçesinde görev 

yapan toplam 1364 öğretmen oluşturmaktadır. İzmir İli Gaziemir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi verilere göre (İİGİMM, 2018) ilçede toplam 90 

okul bulunmaktadır. Bunların 23’ü ilkokul 36’sı genel orta öğretim 31’i ise mesleki ve 

teknik orta öğretim okulu şeklindedir. Araştırma evreninde 90 okulu bulunmaktadır. 

İlçedeki okullarda toplam 709 derslik ve 24.435 öğrenci bulunmaktadır. Bu kurumlarda 

1364 öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmen ve müdür sayıları düşünüldüğünde 

araştırmanın evreninin tamamına ulaşılması mümkün değildir. Bu durum göz önünde 

bulundurularak örneklem alma yoluna gidilmiştir. Örneklem büyüklüğünün 

belirlenmesinde Örneklem Büyüklüğü tablosundan (Tablo 1) yararlanılmıştır.  
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Tablo 1 Örneklem Büyüklüğü Belirleme  

N                  S                        N                               S                           N                 S  

____________________________________________________________________ 

10                10                       220                            140                     1.200            291 

15                14                       230                            144                     1.300            297 

20                19                       240                            148                     1.400            302 

25                24                       250                            152                     1.500            306 

30                28                       260                            155                     1.600            309 

40                36                       280                            162                     1.700            313 

45                40                       290                            165                     1.800            317 

50                44                       300                            169                     2.000            322 

55                48                       320                            170                     2.200            327 

60                52                       340                            181                     2.400            331 

65                56                       360                            186                     2.600            335 

70                59                       380                            191                     2.800            338 

75                63                       400                            196                     3.000            341 

80                66                       420                            201                     3.500            346 

85                70                       440                            205                     4.000            351 

90                73                       460                            210                     4.500            354 

95                76                       480                            214                     5.000            357 

100              80                       500                            217                     6.000            361 

110              86                       550                            226                     7.000            364 

120              92                       600                            234                     8.000            367 

130              97                       650                            242                     9.000            368 

140             103                      700                            248                     10.000          370 

150             108                      800                            260                     15.000          375 

160             113                      850                            265                     30.000          379 

180             123                      900                            269                     40.000          380 

190             127                      950                            274                     50.000          381 

200             132                      1.000                         278                     75.000          382 

210             136                      1.100                         285                     100.000        384 

Kaynak: Krejcie ve Morgan,1970 N: Evren büyüklüğü S: Örneklem Büyüklüğü, 

Örneklem büyüklüğü tablosuna (Tablo 1) göre 1300 kişiden oluşan bir evreni 

temsil edebilecek örneklem büyüklüğü en az 297 olmalıdır. Örneklemin belirlenmesinde 

“yansızlığı” sağlamak için seçkisiz küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz 

küme örnekleme çalışmanın evrenini oluşturan kümelerin rastgele (rastlantısal) olarak 

seçilmesini ifade eder (Karasar, 2016). Rastlantısal olarak seçilen kümelerde her kümenin 

eşit seçilme şansı vardır. 

Araştırmanın nicel kısmı için veriler öğretmenlere uygulanacak ölçek ile 

toplanacağı için, yansızlık ilkesine uyularak, çalışılacak okullarda öğretmen sayıları göz 
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önüne alınmıştır. Araştırmanın ulaşacağı sonuçlardaki çeşitliliği arttırma adına farklı 

kademe ve türdeki okullar tercih edilmiştir. Bunlar 2 resmi ilk okul, 2 özel ilk okul, 2 

resmi ortaokul, 2 özel ortaokul ve 2 resmi lise ve 2 özel lise olarak seçilmiştir. Bu 

okullarda toplam 380 öğretmen ve 12 müdür görev yapmaktadır. Okuyucular için daha 

fazla veri sağlama adına araştırmaya katılan öğretmenlerin bir takım demografik 

özellikleri aşağıda yer alan tablolar ile verilmiştir. 

Tablo 2 Öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin yüzde dağılımları 

Kategori Ölçütler N % 

Cinsiyet 
Kadın 

232 73,4 

Erkek 
84 26,6 

Yaş 

23-43 230 72,8 

44-64 86 27,2 

Çalıştıkları Okul 

Türü 

Resmi Okul 152 48,1 

Özel Okul 164 51,9 

Branş 

Yabancı Diller 60 19,0 

Sosyal Bilimler 23 7,3 

Matematik 32 10,1 

Türkçe/Edebiyat 33 10,4 

Fen Bilimleri 37 11,7 

Sınıf Öğretmenliği 74 23,4 

Kültür Dersleri 57 18,0 

Toplam 316 100 

Tablo 2’ye göre, araştırma grubunu oluşturan katılımcıların cinsiyetlerine göre 

dağılımlarını incelediğimizde; 232 (%73,40) kadın, 84(%26,60) erkek katılımcıdan 

oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kadın olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcılar yaş değişkenine göre incelendiğinde; 230 (%72,8) katılımcının 23-43 

yaş arasında, 86 (%27,2) katılımcının ise 44-64 yaş arasında olduğu görülmüştür. 
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun 23-43 yaş aralığında olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların 164 (%51,9)’u özel okulda çalışırken; 152 (%48,1)’i resmi okulda 

çalışmaktadır. Branş bazında incelendiğinde; 60 (%19) katılımcının yabancı diller, 23 

(%7,3) katılımcının sosyal bilimler, 32(%10,1) katılımcının matematik, 33(%10,4) 

katılımcının Türkçe, 37 (%11,7) katılımcının Fen bilimleri branş öğretmeni olduğu 

görülmektedir. 74 (%23,4) katılımcı ise sınıf öğretmenidir. Katılımcıların 57(%18)’inin 

Kültür dersi branşlarında olduğu görülmüştür. 

Nitel Kısım 

Araştırmanın nitel kısmı okul müdürleri ile yapılan görüşmelerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılacak okul müdürleri belirlenirken “amaçlı örnekleme” yöntemi 

kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, olgu ve olayların açıklığa kavuşturulmasında etkin bir 

yöntemdir. Amaçlı örnekleme kendi içinde bir çeşitliliğe sahiptir. Bu çalışmada amaçlı 

örneklem yöntemlerinden biri olan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılmıştır. 

Bu yöntem çok araştırmacılar tarafından sıkça kullanılmakta olup, araştırmacıya zaman 

ve maliyet noktasında kolaylık sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Araştırmanın nitel kısmında, nicel araştırmanın düzenlendiği okulların müdürleri 

ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 2 resmi ilkokul 1 özel ilkokul 2 resmi ortaokul, 

2 özel ortaokul ve 2 resmi lise ve 2 özel lise müdürlerini kapsamaktadır. Araştırmanın bu 

kısmına katılan okul müdürlerinin 8’i erkek 3’ü kadındır. Müdürlerin görev süreleri ise 1 

yıl ve 23 yıl arasında değişmektedir.  Bu araştırmada hem farklı tür (resmi ve özel) hem 

de farklı kademelerde (ilkokul, ortaokul, lise) göre görev yapan müdürlerin dağıtımcı 

liderliğe ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Nicel Kısım 

Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarını belirlemek için Özer ve Beycioğlu 

tarafından geliştirilen “Paylaşılan Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek on sorudan 

oluşmakta ve tek bir faktör içermektedir. Ölçek öğretmenlerin paylaşılan liderlik 

algılarını ölçmektedir. Beycioğlu tarafından “Distributed Leadership” kavramı 

“paylaşılan liderlik” olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Mevcut çalışmada aynı kavramın 

Türkçe karşılığı olarak “dağıtımcı liderlik” ifadesi tercih edilmiş olmakla birlikte iki 
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ifadenin de aynı olguyu tanımladığı göz önünde bulundurularak ölçeğin araştırmada 

kullanılması uygun görülmüştür.  Ölçekte yer alan maddeler, “1 = Hiçbir Zaman”, “2 = 

Nadiren”, “3 = Bazen”, “4 = Çoğunlukla”, “5 = Her Zaman” şeklinde puanlanmaktadır. 

Ölçeğe verilecek puanlar, en düşük 10 en yüksek ise 50 olabilir. Alınan puan ne kadar 

yüksekse öğretmenlerin de konuya ilişkin algıları o kadar yüksektir. Ölçeğin güvenilirlik 

analizleri Özer ve Beycioğlu (2013) tarafından Adıyaman’da görev yapan 157 öğretmene 

ulaşarak yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı (.92), test-tekrar test 

korelasyon katsayısı ise (.82) olarak hesaplanmıştır. Araştırmacı tarafından ise ölçeğin iç 

tutarlılık kat sayısı (.88) olarak bulunmuştur. Mevcut veriler ışığında ölçek güvenilir bir 

ölçme aracı olarak kabul edilmiştir.  

Örneklem belli okul türlerini temsil edecek biçimde yansızlık ilkesi esas alınarak 

seçilen toplam 12 öğretim kurumundan toplam 326 ölçek toplanmıştır. Hatalı olduğu 

tespit edilen toplam 10 ölçek çalışmanın dışına alınmıştır. Analiz işlemine toplam 316 

ölçek dahil edilmiştir. Ölçekler 2017-2018 eğitim öğretim yılı mayıs ayında okullarda 

uygulanmıştır. Ayrıca ölçek sorularına ek olarak öğretmenlere araştırmanın amacının 

anlatıldığı ve demografik verilere ilişkin sorular da ölçeğin birinci bölümünde yer 

almaktadır. Ölçekler ile toplanan verilerin sonuçlarının yorumlanmasında sosyal bilim 

araştırmacıları tarafından sıkça kullanılan SPSS programından yararlanılmıştır. 

Nitel Kısım 

Nitel kısım için, nitel araştırmalarda en çok tercih edilen veri toplama 

tekniklerinden biri olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, yarı 

yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu görüşmeler yolu ile okul 

müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Sorular 

hazırlanmadan önce geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Bunun ardından 

uzman görüşlerine başvurma adına Dağıtımcı Liderlik ile ilgili bu konuda çalışması olan 

üç öğretim üyesine e-posta yoluyla ulaşılarak görüşleri alınmıştır. Araştırmacı öğretim 

üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda daha önce belirlenmiş olan 7 soruya ek olarak 

5 soru daha eklenmiştir. Daha sonraki aşamada çok benzeştiği değerlendirilen iki soru 

çıkartılmış ve böylece 10 sorudan oluşan veri toplama aracına son hali verilmiştir.  

Görüşmelerin hepsi araştırmacı tarafından yapılmıştır. Görüşmeler okul 

müdürlerinin görev yaptıkları okullarda gerçekleştirilmiştir. Gizlilik ilkesi gereğince 
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müdürlerin kimliğinin gizli kalması adına çalıştıkları okul isimlerine ve kendi isimlerine 

çalışmada yer verilmemiştir. Yapılan ilk görüşmelerde katılımcıların isteği üzerine ses 

kaydı alınmamış ve bunun yerine not alma tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler 2018-2019 

yaz seminer döneminde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden önce randevu alınmış ve 

görüşmelerin sırası müdürlerin müsait olma durumuna göre ayarlanmıştır. Görüşmeler 

müdürlerin makamında gerçekleştirilmiş olup, görüşmeler 25 – 35 dakika arası 

sürmüştür. 

Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 

yorumlanmıştır. İçerik analizi farklı veri toplama yöntemleri ile toplanan bulguların 

belirli temalar etrafında yorumlanmasını ifade eder. İçerik analizi ayrıca, katılımcılardan 

doğrudan alıntı yaparak, konu ile ilgili mühim noktaların doğrudan okuyucuya 

aktarılmasını hedefler (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırma sürecinde veriler ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. İncelemenin sonucunda alt problemlere ilişkin alınan cevaplardaki 

anahtar kelimelere dikkat edilmiştir. Anahtar kelimeler belli temaların ortaya çıkmasına 

yardımcı olmuş ve katılımcılardan alınan cevaplar belirli temalar altında toplanmıştır. 

Temaların altında toplanan cevaplara araştırmacı tarafından müdahale edilmemiş olup 

aynen aktarılmıştır.  
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 Bu kısımda araştırmanın problemine ve alt problemlerine ilişkin bulgulara yer 

verilecektir. Araştırma sonucunda ulaşılan verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini tespit etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Bu 

testlerin yanı sıra bazı betimleme istekleri uygulanmıştır. Verilere ilişkin ortalama, 

standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3 Normallik Testi Analiz Sonuçları 

Boyutlar 
 

S.s. Skewness Kurtosis 

Okullarda 

Dağıtımcı Liderlik 

Algısı 

(DLA) 

 

4,59 0.49   -1.174    0,475 

Tablo 3’te görüldüğü gibi Skewness (Basıklık) ve Kurtosis (Çarpıklık) değerleri 

+1.5-1.5 arasındadır. Buna göre verilerin normal dağıldığı kabul edilebilir. (Tabachnick 

ve Fidell, 2013).  

Sonraki aşamada araştırma problemine ilişkin betimsel istatistikler ile 

öğretmenlerin dağıtımcı liderliğe ilişkin algılarının bazı değişkenlere (okul türü, okul 

kademesi, yaş, branş ve cinsiyet) göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için Bağımsız Gruplar t testi ve Tek Yönlü Anova analizi uygulanmıştır.  

Araştırmanın problemi “Öğretmenlerin algılarına göre okullarda dağıtımcı 

liderlik ne düzeyde uygulanmaktadır?” şeklindedir. Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik 

algılarına ilişkin (PLÖ) aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’te yer 

verilmiştir. 
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Tablo 4 Okullarda Dağıtımcı Liderlik Algısına İlişkin Değerler 

Faktör Maddeler 
 

S.s 

DLA 

M1 
4,59 0,613 

M2 
4,74 0,487 

M3 
4,55 0,663 

M4 
4,53 0,678 

M5 
4,59 0,629 

M6 
4,67 0,556 

M7 
4,36 0,811 

M8 
4,60 0,647 

M9 
4,58 0,674 

M10 
4,68 0,588 

 Okullarda Dağıtımcı Liderlik Algısı Ortalama 
45,898 4,877 

Tablo 4’teki değerler incelendiğinde; en yüksek ortalamaya sahip üç maddenin, 

“M2.” maddesi (X̅= 4,74), “M9” maddesi (X̅= 4,68) ve “M6” maddesi (X̅= 4,67) olduğu 

görülmektedir. En düşük puan ortalamasına sahip maddeler ise “M7” ( X̅= 4,36) ve 

“M4”tür (X̅= 4,53). Tablo 4’de görüldüğü gibi ölçeğin bütününe ait puan ortalaması (X̅= 

4,59) oldukça yüksektir; buna göre öğretmenlerin dağıtımcı liderlik konusunda “büyük 

ölçüde” olumlu bir algıya sahip oldukları ifade edilebilir.  

Öğretmenlerin dağıtımcı liderliğe ilişkin algılarını müdürlerin dağıtımcı liderliğe 

ilişkin algıları ile birlikte değerlendirmek araştırma problemine ilişkin daha bütüncül bir 

resim ortaya koyabilecektir. Araştırmanın nitel kısmında katılımcılara (okul müdürleri) 

“okul yönetiminin tek bir kişi tarafından mı yoksa tüm paydaşların katılımı ile mi 

sağlanması” gerektiği sorulmuştur. Araştırmaya katılan, farklı tür ve kademelerde görev 

yapan 11 yöneticinin tümü okulu idare etmenin tek bir kişi ile mümkün olmadığını dile 

getirmişlerdir. Katılımcı 4’ün ifadeleri örnek olarak aşağıda verilmiştir:  

“Her ne kadar eski yaklaşımlar aksini önerse de okul bir kişi tarafından yönetilemez. 

Kolektif bir akıl, yönetim başarının artmasına yardımcı olur. Kimdir yönetime katılım 
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sağlayacak olanlar, öğretmen, öğrenci ve velililerdir. Birini katıp diğerini katmamak 

olmaz. Bir kişinin bakış açısı ile birden fazla kişinin bakış açısı farklıdır. Ne kadar çok 

bakış açısı o kadar iyi yönetim anlamına gelir. Farklı bireyler farklı bakış açısı getirir.” 

K4 

Araştırma kapsamında görüşülen okul müdürlerinin, tüm paydaşları yönetime dahil 

edilmesi gerektiği görüşü iki farklı neden altında toplanmıştır. Bu nedenlerden biri okul 

yönetiminin bir kişi ile mümkün olmaması görüşü olarak ifade edilebilir. Araştırmaya 

katılan 11 idareciden 5’inin görüşleri bu neden altında toplanmıştır. Bu nedene ilişkin 

sorular sorulduğunda tek bir kişinin zaman ve uzmanlık açısından tüm liderlik 

sorumluklarını yerine getirmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 

“Görev paylaşılmalıdır. Sadece müdür tarafından yürütülmesi sağlıklı değildir. Müdürün 

her göreve yetişecek zamanı, zamanı olsa yetkinliği olamaz. Okul yönetiminde çok fazla 

sorumluluk var bu sorumluluklar uzmanlığa göre dağıtılmalı ve pek çok lider olmalıdır.” 

K5 

“Okul yönetiminin tek bir kişi tarafından yürütülmesi ve altından kalkılması pek mümkün 

değildir. Zaten okullarda yönetim hiyerarşik bir sıra ve bu sıranın uygulanması yoluyla 

yürütülüyor. Delegasyon olmaksızın her şeyi ben yaparım diyen bir yönetici günün 

sonunda yetersiz kalacaktır”. K6 

“Okul yönetimi tek kişi tarafından yürütülemez. Başarı okullar iyi ekipler sayesinde 

kurulur. Bu ekibi kuracak kişi okul müdürüdür. İyi bir müdür iyi ekip kurar. İyi ekipler 

okulların daha iyi hale gelmesini sağlar.” K3 

“Okul yönetimi tek bir kişinin yürütmesi için çok kompleks bir iştir. Çok fazla değişken 

var. Yönetimsel açıdan iyi kararlar almanın yolu herkesin zekasından ve uzmanlığından 

faydalanarak mümkün olur.” K2 

Özel bir ortaokulda yöneticilik yapan bir okul müdürü (Katılımcı 10), liderlik 

davranışlarının ancak bir kişi tarafından uygulanmasının günümüzün gerekliliklerini 

karşılamakta yetersiz olacağını savunmaktadır. Katılımcı, dağıtımcı liderliğin üstünde 

durduğu kavramlardan biri olan “etkileşim” kavramına ifadelerinde yer vermiştir. 

“Tek kişi yönetimi diye bir şey artık kalmadı. Çok eski bir anlayış. Artık bizim daha 

modern yönetim yaklaşımlarına ihtiyacımız var. Mevcut yönetim anlayışlarında yönetim 

bir takım işidir. Bütün paydaşlar yani herkes söz sahibi olmalıdır. Aksi bir durum 

çağımızın gereklerine çok terstir. Benim yönetim anlayışımda öğretmenler ile etkileşim 

ön plandadır. Tüm paydaşlar iyi şekilde etkileşim içinde kalarak yönetime katkı 

sağlamalılar.” K10 

Liderliğin tek bir kişinin zamanını ve yetkinliğini aşacağı düşüncesinin yanı sıra 

katılımcılar okulu oluşturan tüm paydaşların yönetimde olmasının örgüte sağlayacağı 
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katkıdan bahsetmişlerdir. Bu alt probleme ilişkin sorulan sorulara alınan cevaplardan 

ortaya çıkan nedenlerden bir diğeri de alınan kararların benimsenmesi olarak tespit 

edilmiştir. Yapılan görüşmelere katılan 11 okul müdürünün 6’sı birlikte alınan kararların 

daha iyi uygulandığı ve bunun aynı zamanda örgüt kültürüne katkı sağladığına 

değinmişlerdir. Resmi bir ortaokulda müdür olarak görev yapan bir katılımcı diğer 

öğelerin de yönetimde etkin olmasının alınan kararların ve görevlerin benimsenmesinde 

etkili olacağını şu şekilde belirtmiştir: 

“Okul yönetimi okuldaki tüm paydaşlar tarafından yapılmalı ve okuldaki karar süreçleri 

herkes tarafından yürütülmelidir. Bunun nedeni paydaşların alınan kararları daha iyi 

benimsemeleridir. Bana kalırsa eğitim sistemimizdeki en büyük sorun budur. Merkezden 

bazı kararlar geliyor ama siz bunu ne idarecilere ne de öğretmenlere dolayısı ile de 

öğrencilerinize benimsetemiyorsunuz. Eğer yönetimde herkes etkin olursa süreçler çok 

daha hızlı işler. Alınan kararların tabana yayılması kolaylaşır. Yani öyle ben bir karar 

aldım bunu herkese uygulayacak demek bence günümüzde pek mümkün değildir. Tepeden 

gelen kararlar tabana bu sebepten yayılamıyor. Karar alma süreci müdür tarafından 

yürütülürse bunları insanlara kabul ettiremez. Karar alma sürecinde herkes söz sahibi 

olmalıdır. Görüşlerine önem verilen bireyler gururlandırılan bireylerdir. 

Gururlandırılan bireyler de daha iyi performans gösterirler”. K1 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan yöneticiler, etkili bir okul kültürü 

oluşturmada paydaşların görüşlerine önem verilmesini ön plana çıkarmışlardır. Bu 

konudaki görüşlere ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Karar alırken istişare ile daha iyi karar alınıyor. Bu kararlar daha etkin bir şekilde 

uygulanıyor. Bu benim açımdan önemli olan kanallardan biridir.” K4 

“Ben aşağı yukarı 11 yıldır idareciyim gerek kendi okullarım olsun gerek diğer 

arkadaşlarımız ile yaptığımız gözlemler eğer siz okul kültürü oluşturmak istiyorsanız o 

okulda iş birliğine dayalı bir hava, atmosfer oluşturmalısınız. Karara herkes katılmalı bu 

şekilde herkes kendini önemli hisseder ve kararları uygular.” K8 

“Öğretmenleri destelediğiniz ve kararlara da katılımını sağladığınız takdirde 

öğretmenlere sorumluluk bilincini benimsetirsiniz. Bu sayede öğretmenin moral ve 

motivasyonu yükselir ki okulda her şey buna bağlıdır.” K9 

“Öğretmenler yaptıkları öneriler kabul edilirse çok mutlu oluyorlar. Mesela on tane 

öneri veren bir öğretmenin bir önerisi bile kabul olsa o öğretmen kendini çok değerli 

hissediyor. Ayrıca biz her yıl dönem sonunda beyin fırtınası içinde bir çalışma yapıyoruz. 

Bu çalışmayı bütün öğretmenler, öğrenci temsilcileri ve okul aile birliği üyeleri çalışmaya 

katılıyorlar. Bazı öneriler yönetmeliklere aykırı olabiliyor onları iyi takip etmek 

gereklidir. Öğretmenler yaptıkları öneriler kabul edilirse çok mutlu oluyorlar. Mesela on 
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tane öneri veren bir öğretmenin bir önerisi bile kabul olsa o öğretmen kendini çok değerli 

hissediyor” K11 

“Birlikte alınan kararlar herkes tarafından daha iyi uygulanır. Çünkü böylesi herkesin 

içine siner. Karar alma sürecinde öğretmeleri katmazsanız onlar kararları uygulamak 

istemezler ya da benimsemezler. Velileri görmezden gelirseniz bir özel okul olarak ayakta 

kalamazsınız. Okul öğrenci meclisleri yoluyla öğrencilere kulak verilmelidir. Genelde 

öğrenciler görmezden geliniyor. Öğrencilerine kulak veren okulların çok daha başarılı 

olacağını düşünüyorum” K7 

Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda araştırmanın alt problemine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu 

yapılırken araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgular yalın ve yorumdan uzak bir 

şekilde aktarılmıştır. 

Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algıları 

çalıştıkları okul türüne ve kademesine göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. 

Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının okul türüne göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacı ile bağımsız gruplar için t-testi analizi 

uygulanmıştır. Yapılan bağımsız gruplar için t-testi analizi sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir.  

Tablo 5 Okul türüne göre dağıtımcı liderlik algıları  

Faktör 
Okul 

Türü 
N 

 

S.s. T P 

DLA 
Özel 

164 47,914 2,912 

8,439 0.000 
Resmi 

152 43,723 5,594 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algı düzeyleri özel 

okullarda ( =47,91) iken resmi okullarda ( =43,72)’dir.  Yapılan analiz sonucunda özel 

okullarda çalışan öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının, resmi okullarda çalışan 

öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarından istatistiksel olarak anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  (p=0.000<0.05)  
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Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının okul kademesine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacı ile Tek Yönlü Anova analizi 

uygulanmıştır. Yapılan Tek Yönlü Anova analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6 Okul kademesine göre dağıtımcı liderlik algıları  

Faktör 
Okul 

Kademesi  
N 

 

S.s. F P 

DLA 

İlkokul 106 44,971 5,241 

2,918 .056 Ortaokul 100 46,390 4,692 

Lise 110 46,345 4,586 

Yapılan analiz sonucuna göre öğretmenlerin ilkokullardaki dağıtımcı liderlik 

algısına ilişkin puan ortalaması ortaokul ve liselerdeki puan ortalamasına göre yüksektir. 

Ancak aradaki fark anlamlı değildir (p=0.056>0.05). Buna göre dağıtımcı liderlik 

algısının okul kademesine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ifade edilebilir.  

Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algısı 

öğretmenlerin yaşına göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir.  

Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının ve okullarda dağıtımcı liderlik 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacı ile bağımsız gruplar için t-testi analizi uygulanmıştır. 

Yapılan bağımsız gruplar için t-testi analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7 Katılımcıların yaşlarına göre dağıtımcı liderlik algıları  

Faktör Yaş N 
 

S.s. T P 

DLA 
23-43 

230 46,491 4,514 

3,598 0.000 
44-64 

86 44,314 5,456 

Tablo 7’de görüldüğü gibi 23-43 yaş arasındaki öğretmenlerin dağıtımcı liderlik 

algısına ilişkin puan ortalamaları ( =46.491), 44-64 yaş arası öğretmenlerin dağıtımcı 

liderlik algısına ilişkin puan ortalamaları ise ( =44.314)’tir. Yaş grupları arasında 



40 
 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0.000<0.05). 23-43 yaş aralığındaki 

öğretmenlerin dağıtımcı liderlik uygulamalarına yönelik algıları 44-64 yaş aralığındaki 

öğretmenlerin algılarından daha olumludur.   

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Dağıtımcı liderlik algısı öğretmenlerin 

cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. 

Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının ve okullarda dağıtımcı liderlik 

uygulamalarına ilişkin görüşlerinin öğretmenin cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacı ile bağımsız gruplar için t-testi analizi 

uygulanmıştır. Yapılan bağımsız gruplar için t-testi analizi sonuçları Tablo 8’de 

verilmiştir.  

Tablo 8 Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağıtımcı liderlik algıları  

Faktör Cinsiyet N 
 

S.s. T P 

DLA 

Kadın 232 45,797 4,940 

-0,613 0.540 
Erkek 84 46,178 4,719 

Bağımsız gruplar için t-testi analizi sonuçlarına göre öğretmenlerin cinsiyetine 

göre dağıtımcı liderlik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

(p=0.540>0.05)  

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt problemini “Okul müdürlerinin algısına göre dağıtımcı 

liderliğin önündeki engeller nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Türk eğitim sisteminde 

dağıtımcı liderlik anlayışının uygulanmasının önemli adımlarından biri önündeki 

engelleri belirlemektir. Bu engellere yönelik adımlar atmak dağıtımcı liderliğin 

uygulanmasının önünü açacaktır. Bu sorulara yanıt aramak adına yapılan görüşmelerde 

müdürler bu alt probleme ilişkin soruları cevaplandırmışlardır. Dağıtımcı liderliğin 

önünde engeller olup olmadığını irdelemek adına sorulan sorulara alınan cevaplar 3 farklı 

tema etrafında toplanmıştır.  
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Görüşme yapılan 11 yöneticiden 5’i paydaşların isteklilik düzeyinin bir engel 

teşkil ettiğini vurgularken 5’i yönetmeliklerin sorun olduğunu, katılımcılardan biri ise 

öğretmenlerin katılmaları için gerekli zamana sahip olmadıklarını vurgulamışlardır. Bu 

alt probleme ilişkin temalar “isteklilik”, “yönetmelik” ve “zaman” olarak belirlenmiştir. 

Bu kısımda “isteklilik” temasına ilişkin cevaplar irdelenmiştir. Resmi okullarda 

ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan iki katılımcının ifadelerine aşağıda yer 

verilmiştir. Resmi okullarda görev yapan iki katılımcı öğretmenlerin ekonomik anlamda 

mutlu olmamaları ve mesleki deformasyon dolayısı ile katılım göstermek istemediklerini 

düşünmektedirler. Velililerin çocuklarının eğitimi konusundaki tüm sorunları okul ve 

öğretmenler üzerinde görmeleri de isteksizliğin başka bir nedeni gösterilmiştir.  

“Öğretmenler maaşları az bulup sorumluluk almak istemiyor. Ben öğretmenliğimi 

yapayım sadece diyorlar. Veliler sorumluluk almıyor. Anne baba öğretimine 

inanmıyorlar. Öğretimin okuldan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Bütün sorumluluğun 

okulda olduğunu düşünüyorlar. Nitelikli veliler yönetimde etkin olsa daha iyi olur. 

Öğretmenler mesleki deformasyon yaşadıklarını söylüyorlar. Ve sorumluluk almak 

istemiyorlar. Yönetimsel katkı ve desteğe ihtiyaçları var sorumluluk almak için.” K1 

“Merkezdeki bir okul olduğu için kıdemli hocalarımız mesleki tükenmişlik hissediyor. 

Kadın hocalar ailelerine zaman ayırmak istiyor. Bir örnek vermek gerekirse, 

toplantılarda kimse yazmanlık görevini almak istemiyor. Bu çok ciddi bir sorumluluk 

sayılmaz ama buna rağmen herkes kaçınıyor. Görev alma noktasında çok istekli değiliz.” 

K9 

Aşağıda ifadesi geçen katılımcı, velilerin ekonomik durumlarının yönetime dâhil olmaları 

ile ilgili isteklilik düzeylerine etkisini aşağıdaki gibi ifade etmiştir. 

“Aslında bizim mevzuatımızda ve yönetmeliğe baktığımızda okul yönetiminin dağıtılması 

esastır. Çünkü yönetmelik müdür yardımcılarına zümre başkanlarına disiplin kurulunda 

velilere çok fazla sorumluluk yüklemektedir. İyi bir müdür bunları bilip uygulamalıdır. 

Velilerin katılımıyla ilgili şöyle bir problem var. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan veliler 

öğrencilerle dolayısıyla okulla çok fazla ilişki içinde olmuyor. Onların eğitimleri ile de 

çok ilgilenmiyorlar. Bu sosyoekonomik durumu düşük olan bölgelerde velilerin yönetime 

katılmasını negatif yönde etkileyen bir etkendir. Beyaz yakalar daha çok ilgilenirken 

bizim mavi yakalı dediğimiz asgari ücretle çalışan insanlar öğrencilere çok fazla ilgi 

göstermezler.” K2 

 Lise kademesinde görev alan iki yönetici kademe yükseldikçe velilerin katılımının 

azaldığını ifade etmişlerdir. İlkokul kademesinde her gün okula gelen velilerin lise 

kademesinde yılda iki kere yapılan veli toplantılarına dahi katılım göstermek 
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istemedikleri dile getirilmiştir. Katılımcının ifadelerinin bir kısmına aşağıda yer 

verilmiştir. 

“Lise kademesinde veliler katılmaya çok istekli değiller. Müdürün o okulda çalışma 

süresi uzunsa veliler katılma noktasında motive edilebiliyor aksi takdirde bu durum çok 

zor. Öğretmenler katılma noktasında istekli değiller bu proje okullarında bu durum biraz 

farklı fakat öğretmenler ders dışı sorumluluk almak istemiyorlar.” K3 

 Özel bir ortaokulda 3 yıldır müdürlük yapan katılımcı diğer katılımcılardan farklı 

olarak velilerin yönetime müdahale etmek yönünde fazla istekli olmalarının yönetim 

adına zorluk teşkil ettiğini dile getirmiştir. 

“Veliler genel anlamda şartları zorlayabiliyorlar. Onların kontrolsüz anlamda katılmak 

istemeleri bu konuda sorun teşkil ediyor.” K6 

 Diğer katılımcıların aksine 6. katılımcı velililerin yönetime fazla müdahale etmek 

istemelerinin sorun teşkil edebildiğinden bahsetmiştir. Burada bahsedilen sorun her 

velinin sadece kendi çocuğu için ayrıcalık istemesi ve bunun okul yönetimini zora 

soktuğu görüşüdür. 

 Görüşmelere katılan 11 okul müdüründen 5’i liderlik davranışlarının tüm 

paydaşlara yayılması ve okuldaki tüm öğelerin yönetime dâhil olmasının önündeki en 

büyük engellerden birinin yönetmelik ve bir takım yasal prosedürler olduğunu dile 

getirmektedirler. Katılımcıların genel anlamda şikâyetçi oldukları nokta, yasal anlamda 

okuldan sorumlu olan kişilerin sadece müdürler olmasıdır. Katılımcıların “yönetmelik” 

temasına ilişkin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“Okullarda yasalarla belirlenmiş bir hiyerarşik düzen olması yönetimin dağıtılması ile 

ilgili engel teşkil edebilir. Bir okul müdürü her şeyin altına imzasını atar. Bu durum 

yönetmelik bazında yani yasal olarak tek bağlayıcılığı olan kişi olarak bizi gösteriyor.” 

K11 

“Tabii ki pek çok engel var. Ama en önemlisi bizdeki devlet algısı şöyle ifade edeyim 

devlet bizde her şeyin üstünde ve dolayısı ile kanunları da öyledir. Kanun ve 

yönetmelikler sadece bir kişiyi sorumlu tuttuğu için okul yönetiminin diğer paydaşlarca 

yürütülmesi bazen zorlaşıyor. Çünkü imza yetkisi bütün sorumluluk, hesap verme müdüre 

aittir. Bir taraftan şunu da ekleyelim yönetmelik aslında sorumlulukların dağıtılması 

yönündedir her zaman, ama buna rağmen sadece bizim sorumlu tutulmamız ile bu durum 

çelişiyor. K9 

 Özel bir ortaokulda müdür olarak görev yapan katılımcı, alınacak her karara tüm 

paydaşların etkin katılması yönünde istekli olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra 
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yönetmeliklerin alınacak önemli kararlarda bu davranışı uygulamayı zora soktuğunu ve 

sadece sosyal faaliyetler gibi konularda uygulama alanları olduğunu dile getirmektedir. 

“Kanunlar ve yönetmelikler zaten karar süreçlerini bizim için daraltıyor. Bunların 

dışında esnetilebilen sosyal ve kültürel faaliyetlerinde demokratik ve kültürel bir dağılım 

vardır.” K4 

Resmi bir ortaokulda 7 yıldır görev yapan okul müdürü yasaların dağıtımcı 

liderlik önünde engel teşkil ettiğini ve bu uygulamanın hayata geçirilmesinin yasal olarak 

da desteklenmesi gerektiğini aşağıdaki gibi ifade ediyor.  

“Yasalar bu konuda çok belirgin bu bir engeldir. Ve tek sorumluluk sahibi olan kişi olan 

okul müdürüdür. Yani yarın bir sorun yaşansa ve okula adli yetkililer gelse imza yetkisi 

olan kişi ben olduğum için tüm sorumluluk okul müdüründedir. İdarenin dağıtılmasını 

herkes istiyor ama yasalar da bunu desteklemelidir.” K9 

 Liderliğin dağıtılmasının önündeki engellerden birinin yönetmelik olduğunu ifade 

eden katılımcılar aynı zamanda yönetmeliklere diğer paydaşların çok hâkim 

olmadıklarını dile getirmektedirler. Yönetmelik dikkate alınmaksızın alınan kararların 

müdürü ve kurumu yasalar karşısında zor durumda bırakabileceği dile getirilmiştir. 

“İdareciler dışında kimse mevzuatı bilmiyor hatta bazı idareciler de mevzuatı çok iyi 

bilmiyorlar ve mevzuatı bilmeyen insanların istekleri bazen çok gerçekçi olmayabiliyor.” 

K5 

“Tabi ki engeller var, öğretmenlerin liderlik noktasında kendilerini geliştirmeleri lazım, 

öğretmenlerin zaman yönetimi gibi konularda sorunları var. Öğretmenler yönetmelikleri 

iyi bilmiyor. İdareciler bile yönetmeliğe hâkim değiller. Ben burada müdür 

yardımcılarımı seçerken onlara önce ödev verdim. Dedim ki bir haftada bu yönetmeliği 

tamamen okuyun öğrenin biz bununla iş yapıyoruz dedim. Yönetime dâhil olacak herkes 

yasal çerçeveyi bilmek ve işletmek zorundadır.” K8 

 Araştırmaya katılan yöneticilerden birinin dile getirdiği engellerden biri de 

“zaman” teması ile özetlenmiştir. Özel bir ortaokulda görev yapan yönetici öğretmenlerin 

fazla ders saatlerinin olmasının öğretmenlerin yönetime katılması adına sorun teşkil 

ettiğini dile getirmiştir. Öğretmenlerin genellikle okuldaki tüm zamanlarını sınıfta 

geçirmelerinin, onlarının yönetime dâhil olmalarını engellediğini ifade etmiştir.  

“Şu an çalıştığım okulda zaman engeli olduğunu söyleyebilirim. Öğretmenlerin çok fazla 

ders saati var bu onların yönetim adına sorumluluk almalarını engelliyor. Daha fazla 

zamanları olsa daha çok katılım şansları olacağına eminim.” K7 
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Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 Araştırmanın beşinci alt problemi “Okul müdürlerinin algısına göre okullarda 

görev dağılımı ne şekilde sağlanmaktadır?” sorusuna cevap aramaktadır. Dağıtımcı 

liderlik örgütü oluşturan tüm bireylerin liderliğinden faydalanmayı ifade eder. Örgütü 

oluşturan bireylerin kurumun hedeflerini gerçekleştirme adına birlikte çalışmaları görev 

dağılımı sorusunu beraberinde getirir. Katılımcılara okuldaki sorumluluk ve yetkilerin ne 

şekilde paylaşıldığı ve bu süreçte nelere dikkat edildiği sorulmuştur. Alınan cevaplar 

“uzmanlık” ve “isteklilik” temaları altında toplanmıştır. 

 Katılımcılardan 6’sı okul yönetimi ile ilgili sorumluluk dağılımı sürecinde 

paydaşların uzmanlıkları ve ilgi alanlarının önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu 

görüşten bahsederken bu durumun alınacak sonuçları daha iyi etkileyeceği önemli bir 

etken olarak öne çıkmaktadır. 

“Benim branşım rehberlik ama müzik benim uzmanlık alanım değil. Benim yönetim 

anlayışımda en önemli konu görev vereceğim kişilerde ilgi alanı ve uzmanlıktır. Zaten iyi 

bir okul müdürü yanında çalışan öğretmenlerin bilgi ve uzmanlıklarını güzelce tahlil 

edebiliyor. Biz büyük bir okul olduğumuz için farklı uzmanlıklar ve farklı ilgi alanlarına 

ihtiyacımız var.” K11 

“Kişilik özellikleri, ilgi ve beceriler ön plana alınmalıdır. Doğru kişi doğru görevi yerine 

getirmelidir. Yerine getirilmeyen sorumluluklar yönetimde çok ciddi aksaklıklara yol 

açabilir. Herkes söz sahibi olmak ister ama ne yazık ki herkes sorumlulukları yerine 

getirmek için gerekli yetkinliğe sahip değildir. Kişi yetkin ve sorumluluk sahibi 

olmalıdır.” K3 

 “Sadakat, liyakat, okulun değerlerini benimsemiş ve aidiyet duygusu olan kişileri 

seçerim. Bunların dışında uzmanlık önemli, mesela o konuda yüksek lisans doktorası olan 

bir öğretmenim varsa onu görevlendiririm.” K4 

“Bilgi ve yetki, sorumlulukların paylaşımı ile ilgili en önemli konulardır.” K5 

“Uzmanlık ve yetkinlik önemlidir. Sahip olunan belgeler önemlidir.” K9 

 Okullardaki görev dağılımını etkileyen önemli faktörlerden biri de paydaşların 

“isteklilik” seviyeleri olarak kendini göstermektedir. Bu temaya ilişkin olarak okul 

müdürleri yönetimin paylaşılmasında, katılımcıların istekli olmasının en önemli etken 

olduğunu ifade edilmişlerdir. Bu tema altındaki görüşlere bu bölümde yer verilmiştir. 

“Vizyon sahibi ve istekli olunması önemli. Bu iki etken olduğunda aslında pek de bir şeye 

gerek kalmıyor. Kıdem ve tecrübe de önemli ama tek başına pek bir şey ifade etmiyor. 
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Sırf yaşına hürmeten de sorumluluk vermek çok akılcı değildir. İstekli olmak oldukça 

önem taşıyor.” K6 

“Bizim için öncelikli olan kişinin isteğidir. Sınıfında iyi liderlik özelliği gösteren 

öğretmenler kurumda da bu özellikleri gösteriyor. Bizlerde onlara öncelik tanıyoruz. 

Proje çalışmalarında branşa göre dağılım yapıyoruz.” K8 

“Bizde dağılım performansa göre yapılır. Mesela kıdem örneğini verdiniz kıdem benim 

açımdan pek bir şey ifade etmiyor. Bazen bir stajyer çok daha başarılı olabiliyor. Bunun 

nedeni de tecrübe değil bence mesleki anlamda duyulan isteklilik olabilir. TÜBİTAK 

projeleri yapıyoruz mesela bu projelerde genç öğretmenlerimiz bu projeleri yönetme 

konusunda görev almak istiyorlar ve başarılı da oluyorlar.” K7 

“Sınıfında yetkin olan öğretmenler idari görevleri yerine getirmekte de sorumluluk 

almalıdır. Sınıfında daha üst düzey performans gösteren ki buna sınıf yönetimini örnek 

verebiliriz. Kişisel özellik ve uzmanlıklar önemlidir.” K1 

“Bence öğretmenin beceri seviyesi ve istekli olması en önemli etkenlerden biridir. İyi bir 

görev dağılımı ortaya konulunca herkes ortaya güzel işler çıkartıyor.” K2 

Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 Araştırmanın altıncı alt problemi “Okul müdürlerinin algısına göre öğretmenlerin 

eğitim ve mesleki gelişim konusundaki ihtiyaçları ne şekilde desteklenmektedir?” 

şeklindedir. Dağıtımcı liderlik örgütü oluşturan tüm bireylerin kapasitelerinden en üst 

düzeyde faydalanmayı hedefler. Okul örgütlerini oluşturan en önemli paydaşlardan biri 

şüphesiz öğretmenlerdir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin kurumlar tarafından ne 

şekilde desteklendiğini öğrenmek amacı ile katılımcılara birtakım sorular yöneltilmiştir. 

Sorulara ilişkin cevaplar “hizmet içi eğitim” ve “lisansüstü eğitim” olarak iki farklı tema 

altından toplanmıştır.  

Araştırmaya katılan 11 okul müdürünün 8’i öğretmenlerinin mesleki 

gelişimlerinin hizmet içi eğitimlerle desteklendiğini ifade etmişlerdir. Farklı iki özel 

okulda görev yapan katılımcılar, alınacak eğitimlere öğretmenlerle birlikte karar 

verildiğini aşağıdaki ifadelerle dile getirmişlerdir:  

“Biz sürekli eğitim yapıyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum beyin fırtınasında öğretmenler 

ihtiyaçları olduğunu düşündükleri alanlarla ilgili bir liste yaparlar. Bu eksiklerle ilgili 

yıl içinde uzmanlar gelir ve öğretmenlerimiz de aynı zamanda yöneticilerimize eğitim 

verirler. Ben de okul müdürü olarak öğretmenlerinin sınıf içinde yapmak istedikleri 

yeniliklere her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum.” K11 
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“Her şekilde destekliyoruz. Her türlü fikre ve isteğe saygı gösteriyor ve destekliyoruz. 

Koçluk eğitimi aldık ve öğretmenlerimizden böyle bir istek geldi buna yönelik olarak 

böyle bir girişimde bulunduk. “Philosophy for Children” diye bir etkinlik bulduk ve bunu 

okulumuzda uygulamak için bir eğitim alınması gerekiyordu. Bu eğitim oldukça maliyetli 

bir eğitimdi bunu aldık ve okulumuzda uyguladık. Bu girişimimiz okulun yönetim 

kuruluna kadar gitti ve çok takdir ve destek gördü. Bu konu beni ve öğretmenleri oldukça 

motive etti.” K6 

İki farklı okulda görev yapan katılımcılar teknolojik gelişmelerin sınıf ortamında 

kullanılmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu gelişmelerden geri kalmamak 

adına kurumlarında teknolojik gelişmelere ilişkin eğitimler düzenlendiğini 

belirtmişlerdir. 

Özel okullarda okulun gelişimini durmaksızın sürdürmesi gerekiyor. Biz bunun için yeni 

teknolojik gelişimleri takip ediyor ve uzmanların destekleriyle öğretmen seminerleri 

düzenliyoruz. Öğretmenlerin projelerini destekliyor ve onların gelişmelerin gerisinde 

kalmalarını istemiyoruz. Öğretmenlerle her sene sonu toplantımızda almak istedikleri 

eğitimler ile ilgili liste yapıyoruz. Bunu sağlama imkânımız dahilinde sağlıyoruz. Bunlar 

öğrencilerin başarısı öğretmenlerin iş başarısını sağlama konusunda fayda sağlıyor.” 

K4 

“Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerimizi destekliyoruz. Bu sene şu şekilde bir planımız 

var biliyorsunuz son yıllarda özellikle teknolojik gelişmeleri eğitime kazandırmak 

oldukça mühimdir. Bu sene öğretmenlerime robotik kodlama dersleri aldıracağım bu 

şekilde hem onların kişisel sürecini destekleyecek hem de bunun yansıması sınıfta 

görülecek.” K7 

 Resmî kurumlarda farklı kademelerde görev yapan 4 okul müdürü 

öğretmenlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen eğitimlere katılmalarını 

desteklediklerini ifade etmişlerdir. 

“Seminerlere başvurmalarını istiyorum ve takibini yapıyorum. İlçe milli eğitim 

müdürlüğünün düzenlediği seminerler var bunlar aslında çok iyi birer fırsat öğretmenler 

için. Bu konuda onları teşvik etmek gerekiyor. Birkaçı ilgi gösterdiğinde ve yönetim 

desteklediğinde bu konuda daha iyi bir atmosfer oluyor. Yüksek lisans yapmalarını 

istiyorum. Algılarını açık tutmaya çalışıyorum.” K1 

“Durmadan kendini güncellemeli öğretmen, ilçe ve halk eğitim merkezinden destek 

alıyorum. Burada düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılıyoruz” K5 

“Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarına katılmalarını teşvik ediyorum”. K9 

 “Okulda yapılan tüm çalışmalar tek tek takip ediliyor. Okulumuz proje okulu olduğu için 

öğretmenlerin kişisel gelişimine önem vermek zorundayız. Hizmet içi eğitime destek 

veriyoruz. Hocalarımızdan katılmalarını istiyoruz.” K3 
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 Araştırmaya katılan 3 okul müdürü ise lisansüstü eğitimin öğretmenlerin mesleki 

gelişimi adına faydasına inandıklarını dile getirmişlerdir. Bu eğitimleri almaları için 

kendilerine gerekli olanakların sağlandığını belirtilmiştir. 

“Öğretmenlerin akademik hayattan çok uzak kalmamaları gereklidir. Ben yönetici olarak 

kendi alanımda yüksek lisans eğitimi aldım. Kurumda çalışanların mesleki gelişimlerinin 

sağlanmasının en iyi yollarından biri de yüksek eğitimden geçiyor. Bu konudaki 

girişimlerinin önünü açmak gereklidir. Bu her eğitim kurumunun sorumluluğudur.” K8 

“Yüksek lisans gibi eğitimlere katılmak isterlerse ders programı noktasında onlara 

yardımcı oluyorum. İlimizde pek çok üniversite var.” K10  

“Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmalarını teşvik ediyorum. Bunun için 

ayrıca ders planlarını ayarlamalarına yardım ediyorum.” K2 
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YORUM 

Araştırmanın problemi “Okullarda dağıtımcı liderlik davranışları ne düzeyde 

uygulanmaktadır?” şeklindedir. 

Farklı tür ve kademelerde görev yapan öğretmenlerin ölçek sorularına verdikleri 

cevaplar incelendiğinde en yüksek puan değeri alan maddenin “Müdürümüz, 

öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili konulardaki çabalarını destekler.” maddesi olduğu 

bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesinin dağıtımcı liderlik 

adına büyük bir önem taşıdığı düşünüldüğünde bu, dağıtımcı liderliğin uygulanması adına 

önemli bir veri olarak kabul edilebilir. En yüksek 3’üncü puanı olan madde “Müdürümüz, 

okulun amaçlarına ulaşması için diğer okul paydaşları ile (müdür yardımcıları, 

öğretmenler, öğrenciler, veliler) iş birliği içinde çalışır.” şeklindedir. Yüksek puan alan 

iki madde değerlendirildiğinde öğretmenlerin, müdürlerinin dağıtımcı liderliğe ilişkin 

olumlu bir algıya sahip olduklarını belirtmek mümkündür. Okul müdürleri, içinde 

bulunduğumuz çağın gereklerine göre bir liderlik anlayışı sergileme çabasındadırlar. 

Ölçeğin bütününe ilişkin puan ortalaması da ( = 4,59) bu bulguyu 

desteklemektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenler dağıtımcı liderliğin okullarda 

uygulanma düzeyi ile ilgili “büyük ölçüde” olumlu bir algıya sahiplerdir.  Araştırmaya 

katılan okullarda dağıtımcı liderliğin okullarda büyük ölçüde uygulandığını söylemek 

mümkündür. Buna ek olarak öğretmenlerin dağıtımcı liderliğin gerekliliği konusunda da 

yüksek oranda olumlu algıya sahip oldukları söylenebilir. Bu bulgular ışığında dağıtımcı 

liderliğin okullarımızın yapısı içinde uygulanır olduğu söylenebilir.  

Okul müdürleri ile görüşme yolu ile yapılan nitel kısımda da bu bulgular 

desteklenmiştir. Farklı tür ve kademelerde görev yapan 11 okul müdürünün tümü okul 

yönetiminin tek bir kişi tarafından sağlanmasının gerçekçi bir yaklaşım olamayacağı 

görüşünde hem fikirdirler. Araştırmada ortaya çıkan bu sonuç dağıtımcı liderlik alan 

yazanında sıkça savunulmaktadır. Okullardan beklenen ihtiyaçların karşılanması ancak 

yönetimin tüm paydaşlarca gerçekleştirilmesi ile mümkündür (Spillane, 2006; 

Leigthwood, 2000; Gronn, 2008) Müdürlerin bulgular kısmında verilen ifadeleri pek çok 

araştırmacının görüşü ile paralellik göstermektedir. Bu durum nicel kısmında tartışılan 

öğretmen görüşlerini doğrular niteliktedir. Okuldaki en önemli iki paydaş grubunu 
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oluşturan yöneticiler ve öğretmenler liderliğin paylaştırılması, dağıtılması gerektiğine 

inanmaktadır. 

Okul müdürlerinden alınan cevaplar doğrultusunda iki tema ön plana çıkmıştır. 

Bunlar “okul yönetiminin bir kişi ile mümkün olmaması” ve “alınan kararların 

benimsenmesi” olarak belirlenmiştir. İlk temaya ilişkin ifadelerinde, katılımcılar, tek bir 

kişinin uzmanlığının ve zamanın tüm yönetim sorumluluklarının gerçekleştirilmesi için 

yetersiz kalacağı görüşündedirler. Eğitim kurumlarının, pek çok farklı branştan öğretmeni 

bir araya getirmesi ve okul müdürünün sadece bu branşlardan birine hâkim olması bu 

görüşlerin gerekçesi olabilir. Ayrıca okulun yönetimsel yapısı içinde pek çok sorumluluk 

olduğu düşünüldüğünde bunların tek bir kişinin sahip olduğu zaman içinde yerine 

getirilmesi gerçekçi değildir (Spillane, 2006; Leigthwood, 2000).  

Paydaşların yönetime dâhil olmalarının, daha iyi kararlar alınmasını sağlayacağı 

ve alınan kararların paydaşlarca daha iyi uygulanacağı görüşü 5 farklı okul müdürü 

tarafından dile getirilmiştir. Bu durumun nedeni insanların tepeden gelen kararları 

benimsemek istememeleri ve kendi görüşlerine önem verildiğinde daha iyi hissetmeleri 

olabilir. Mujis (2004) tarafından İngiltere’de yapılan çalışmada, karara katılım 

süreçlerinde öğretmenlerin katılımının, onların motivasyonu ve öğrenci çıktılarına 

olumlu bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Harris (2009) dağıtımcı liderliğe ilişkin 

yaptığı literatür taramasında, dağıtımcı liderlik ve karar alma süreçlerinin birlikte 

değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.  

Ölçek ile toplanan verilerin sonuçlarına göre en düşük puan alan madde 4,36 ile 

7’inci maddedir. 7’nci madde “Öğretmenler okulun yönetimsel işlerine katkı sağlamak 

konusunda isteklidirler.” şeklindedir. Öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin 

yönetimsel konulara katılma konusundaki isteklilik düzeyi düşüktür. Ayrıca Yılmaz 

(2013) tarafından, aynı ölçek ile yapılan araştırmada da aynı madde 3,47 ile en düşük 

ortalamayı almıştır. İki araştırmanın da sonuçlarının birbirini doğrular nitelikte olduğu 

görülmüştür. Öğretmenlerin sorumluluk alma konusunda isteksiz olmaları, dağıtımcı 

liderliğin uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biri olarak kabul edilebilir. 

Araştırmanın nitel kısmında okul müdürleri ile yapılan görüşmelerde dağıtımcı liderliğin 

önündeki engellere ilişkin sorulara verilen cevaplar öğretmenlerin isteklilik düzeyleri 
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temasını ortaya çıkarmıştır. Nicel kısımda uygulanan ölçekte de öğretmenlerin isteklilik 

konusundaki algılarının düşük oluşu bu durumu destekler niteliktedir. 

Probleme ilişkin bulgular genel anlamda değerlendirildiğinde, liderliğin tüm 

paydaşlarca sağlanması gerektiği görüşü araştırmaya katılan tüm katılımcılar tarafından 

desteklenmiştir. Müdürlerin probleme ilişkin ve dağıtımcı liderliğin uygulanmasının 

gerekliliği ile ilgili algıları, bu alanda uzman önemli teorisyenlerin görüşleri ile paralellik 

göstermektedir. Bu ifade müdürlerin dağıtımcı liderliğin gerekliliği noktasında olumlu 

bir algıya sahip olduklarını belirtmektedir. Okul müdürlerinin tamamının olumlu bir 

algıya sahip olmaları dağıtımcı liderliğin okullarda yüksek düzeyde uygulandığına işaret 

etmektedir. 

Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Yorum  

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algısı 

çalıştıkları okul türüne ve kademesine göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. 

Araştırma sonuçlarına göre özel okullarda görev yapan öğretmenlerin dağıtımcı liderlik 

algılarına ait puan ortalaması ( =47,91) resmi okullardaki meslektaşlarının algılarına (

=43,72) kıyasla anlamlı düzeyde yüksektir. Bunun farklı sebepleri olabilir. Bu 

sebeplerden biri, özel okullarda çalışan öğretmenlerin performans kaygısı ile yönetimsel 

işlere katılma konusunda daha istekli olmaları olabilir. Araştırmanın nitel kısmı için okul 

müdürleri ile ilgili yapılan görüşmelerde iki özel okul müdürü bu yargıyı destekleyen 

ifadelerde bulunmuşlardır. Kendilerine öğretmenlerin yönetimsel işlerde ne kadar istekli 

olduğu sorulduğunda bu katılımcılar, sene sonunda performans değerlendirmesi 

yapıldığını ve her öğretmenin bundan düşük puan almamak adına daha çok sorumluluk 

almak istediğini dile getirmiştir. Bu konunun daha derinlemesine araştırılması gerektiği 

ileri sürülebilir.  

Araştırmanın diğer bir bulgusu, öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının 

çalıştıkları okulun kademesine göre anlamlı farklılık göstermediği bulgusudur. Bununla 

birlikte, araştırma sonuçlarına göre öğretmenler ilkokullarda dağıtımcı liderliğin ortaokul 

ve liselere kıyasla daha düşük düzeyde gerçekleştiğini düşünmektedir. İlkokullarda 

dağıtımcı liderlik algısının diğer kademelere kıyasla düşük olmasının nedeni ilkokullarda 

mevcut bulunan ve temelinde sınıf öğretmenliği sisteminin bulunduğu güçlü bir grup 
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(sınıf) aidiyet/özdeşleşme duygusunun mevcut olması ve bunla bağlantılı olarak okulun 

tümünün başarısındansa, sınıf başarısının daha önemli olması olabilir. 

 Araştırmanın sonuçlarına göre özel okullarda dağıtımcı liderlik resmi okullara 

göre daha yüksek düzeyde uygulanmaktadır. Kademelere göre ise dağıtımcı liderlik 

algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Okul türüne göre dağıtımcı 

liderlik algıları arasında bir fark var iken okul kademelerine göre anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. 

Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Dağıtımcı liderlik algısı öğretmenlerin yaşına 

göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde 23-43 

yaş arasındaki öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algısına ilişkin puan ortalaması (

=46,491), 44-64 yaş arası öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algısına ilişkin puan ortalaması 

ise ( =44,314)’tir. İstatistiksel analizler öğretmenlerin yaşlarına göre dağıtımcı liderlik 

algılarının anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. Daha genç öğretmenlerin 

okullardaki dağıtımcı liderliğe ilişkin algıları, daha yaşlı olan öğretmenlere kıyasla daha 

yüksektir. Genç öğretmenlerin çalışmadaki okullarda genelde özel okullarda görev 

yaptıkları gözlemlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre özel okullarda çalışan 

öğretmenlerin dağıtımcı liderlik algılarının resmi okullarda çalışan öğretmenlere göre 

daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, ortalamanın yüksek çıkmasının nedeni bu olabilir.  

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Yorum 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Dağıtımcı liderlik algısı öğretmenlerin 

cinsiyetine göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. Bağımsız gruplar t - testi sonuçlarına 

göre öğretmenlerin cinsiyetlerine göre okullarındaki dağıtımcı liderlik algıları anlamlı 

düzeyde farklılık göstermemektedir. Bu sonuç Yılmaz (2013) tarafından yapılan 

çalışmada ulaşılan sonucu desteklemektedir. Araştırma sonuçlarına kadın ve erkek 

katılımcıların cevaplarının “çoğunlukla” cevabına denk geldiği görülmüştür. Araştırma 

sonuçları değerlendirildiğinde, farklı tür ve kademelerde görev yapan öğretmenlerin 

yönetimsel sorumluluklar alırken, kadın veya erkek fark etmeksizin eşit düzeyde 

sorumluluk almak istedikleri sonucuna ulaşılabilir. 
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Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Yorum 

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Okul müdürlerinin algısına göre dağıtımcı 

liderliğin önündeki engeller nelerdir?” şeklindedir. Türk eğitim sisteminde dağıtımcı 

liderlik anlayışının uygulanmasının önemli adımlarından biri önündeki engelleri 

belirlemektir. Bu engelleri azaltacak adımlar atmak dağıtımcı liderliğin uygulanmasının 

önünü açacaktır. Bu sorulara yanıt arama adına yapılan görüşmelerde müdürler üç hususu 

ön plana çıkarmıştır; “yönetmelik”, “isteklilik” ve “zaman.” Türkçe alan yazında 

doğrudan bu sorunu inceleyen bir çalışmaya rastlanmadığı için bulgular kendi içinde 

yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Görüşülen okul müdürlerinin 5’i yönetmeliklerin dağıtımcı liderliğin 

uygulanmasını engellediği, zorlaştırdığı ya da sınırlandırdığı görüşündedirler. Bunun 

nedeni okulda yaşanacak bir aksaklıkta ya da adli bir süreçte tüm sorumluluğun 

müdürlerin üzerinde görülmesi olabilir. Durum böyle olunca müdürlerin pek çok konuda 

daha kontrolcü olması ve bir şekilde diğer paydaşların katılımının engellemesi gibi 

sorunlar yaşanabileceği düşünebilir. Ayrıca devlet okullarında çalışan müdürlerin 

ifadelerinde yönetmelik sorunundan daha çok bahsettiği gözlenmiştir ki bu durum 

bürokratik kontrolün ve sınırlanmışlığın devlet okullarında daha yoğun deneyimlendiğini 

akla getirmektedir. Bunun farklı nedenleri olabilir. Katılımcılardan 2’si ifadelerinde 

dağıtımcı liderlik uygulamasının yönetmeliklerce desteklenmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. Okul müdürleri yönetmeliklerle desteklendiği takdirde dağıtımcı 

liderliğin uygulanması adına daha fazla şansları olacağını düşünmektedirler. 

Katılımcıların 5’i paydaşların isteklilik seviyelerinin düşük olmasının diğer bir 

önemli sorun olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen ve velilerin yönetimsel sorumluluk 

almak istememeleri dağıtımcı liderliğin önünde gerçek bir engel olabilir. Paydaşların 

liderlik davranışı göstermek istemedikleri bir ortamda dağıtımcı liderliğin 

uygulanabilirliğinin sorgulanması mümkündür. Araştırmanın nicel bölümünde de en 

düşük ortalamayı “Öğretmenler okulun yönetimsel işlerine katkı sağlamak konusunda 

isteklidirler” maddesinin alması müdürlerin bu ifadelerini desteklemektedir. Ayrıca bir 

katılımcı zaman sorunundan bahsetmiştir. Katılımcı, öğretmenlerin tüm zamanlarını 

sınıfta geçirmelerinin onların katılımına engel olduğu görüşündedir. Öğretmenlerin 

yönetimsel sorumluluk almaları için yeterli zaman verilmemesi, onların liderlik 

potansiyelinin göz ardı edildiğine işaret etmektedir. 
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Araştırmaya katılan 11 okul müdürünün tümü dağıtımcı liderliğin okullarında 

uygulanması adına birtakım zorluklar olduğunu dile getirmiştir. Bu durum aynı zamanda 

aşılması gereken zorluklara işaret etmektedir. Bulgular kısmında da verilen ifadelerde, 

dağıtımcı liderlik davranışlarından bahsederken tecrübelerine yer vermeleri aynı zamanda 

dağıtımcı liderliği uygulamaya çalıştıklarına işaret etmektedir. 

Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Yorum 

Araştırmanın beşinci alt problemi “Okul müdürlerinin algısına göre okullarda 

görev dağılımı ne şekilde sağlanmaktadır?” şeklindedir. Okullarda yönetimsel 

sorumlulukların nasıl paylaşıldığını anlamak, dağıtımcı liderliğin eğitim sistemimizdeki 

uygulamalarını anlama adına önemli bir adım olabilir. Bu düşünceden hareketle okullarda 

görev dağılımının nasıl yapıldığını anlama adına yöneticilerin algıları incelenmiştir. Bu 

alt probleme ilişkin Türkçe literatürde bir çalışma yapılmamış olduğu görülmüştür.  

 Müdürlere görev dağılımı ile ilgili yönetilen sorularda, aynı zamanda liderliğin 

paylaşılacağı öğretmenlerin kıdem, yaş, branş gibi özelliklerinin önemli olup olmadığı 

sorulmuştur. Araştırmaya katılan yöneticilerin liderliği dağıtmada öğretmenlerin kıdem, 

yaş, cinsiyet gibi özelliklerine önem vermedikleri gözlemlenmiştir. Bunun yerine verilen 

cevaplar “uzmanlık” ve “isteklilik” temaları altında toplanmıştır. Eğitim kurumlarının 

içinde çok fazla uzmanlık ve branş olduğu düşünüldüğünde uzmanlık temasının mantıklı 

bir temel oluşturduğu ve dağıtımcı liderlik literatürü ile de örtüştüğü düşünülmektedir. 

Kişilerin uzman oldukları, ilgi duydukları konularla ilgili sorumluluk aldıklarında başarı 

şanslarının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda belli branşlar altında 

toplanan zümrelerin etkin olmasının yönetimsel sorumlulukların yerine getirilmesi adına 

önemli olduğu yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. Zümreler, verimli olarak 

yürütüldükleri takdirde, dağıtımcı liderliğin okullarımızdaki uygulamalarına önemli 

düzeyde kaynaklık edebilir. 

 Araştırmaya katılan okul müdürlerinin bu alt probleme yönelik yanıtları 

“uzmanlık” temasının yanı sıra “isteklilik” temasını da yansıtmaktadır. Katılımcıların 5’i 

paydaşların sorumluluk alma konusundaki isteklilik düzeylerinin, görevlerden alınacak 

verimle doğru orantılı olduğunu düşünmektedirler. Katılımcılar, sorumluluk alma 

konusunda istekli olan öğretmenlerin yönetime daha çok katkısı olduğunu ifade 
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etmişlerdir. Pek çok zaman istekliliğin kıdem vb. değişkenlerden daha önemli olduğunu 

düşündüklerini dile getirirken yönetimsel tecrübelerinden örnekler vermişlerdir.  

 Okullarda yönetimsel sorumlulukların ne şekilde paylaşıldığını öğrenmek 

dağıtımcı liderliğin mevcut uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması açısında önem 

arz etmektedir. İsteklilik ve uzmanlık teması etrafında alınan cevaplar kendi içlerinde de 

değerlendirildiğinde görev dağılımı noktasında bu temaların birbirine çok yakın yüzdeler 

ile tekrarlandığı görülmektedir. Bu alt probleme ilişkin ulaşılan bulguların kendi içlerinde 

de tutarlı olduğuna işaret etmektedir. Bulgular ışığında okul müdürlerinin algılarına göre 

isteklilik ve uzmanlık değişkenlerinin görev dağılımı noktasındaki iki önemli değişken 

olduğu gözlenmiştir. 

Araştırmanın Altıncı Alt Problemine İlişkin Yorum 

 Araştırmanın altıncı alt problemi “Okul müdürlerinin algısına göre öğretmenlerin 

eğitim ve mesleki gelişim konusundaki ihtiyaçları ne şekilde desteklenmektedir?” 

şeklindedir. Okulların kapasitesi okullarda çalışan öğretmenlerin, alanları ile ilgili 

konularda kendilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri ile orantılıdır (Gönen, 2007). 

Öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri sadece göreve başlamadan 

önce aldıkları eğitimlerle mümkün görünmemektedir (Saban, 2000). Dağıtımcı liderlik 

görüşü örgütü oluşturan bireylerin kapasitelerinden en üst düzeyde faydalanılmasını 

hedeflemektedir. Araştırmada kullanılan Beycioğlu tarafından (2013) tarafından 

geliştirilen ölçekte de ikinci madde “Müdürümüz, öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili 

konulardaki çabalarını destekler” şeklindedir. Tüm bu veriler ışığında dağıtımcı liderliğin 

önemli boyutlarından biri olan “öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi” alt 

problemi araştırmaya dâhil edilmiştir.  

Araştırmaya katılan 11 okul müdürünün 8’i öğretmenlerin mesleki anlamda 

kendilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitimlerden faydalanıldığını dile getirmişlerdir. 

Resmi okullarda görev yapan müdürler milli eğitim müdürlükleri tarafından planlanan 

hizmet içi eğitimlerden faydalandıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra özel okullarda 

görev yapan müdürler, okullarında birtakım uzmanlarca eğitim verildiğini veya 

çalışanların bazı ücretli eğitimlere gönderildiklerini dile getirmişlerdir. Bu dikkat çekici 

bir ayrım olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeninin maddi olanaklar olabileceği 

değerlendirilmektedir. 
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Araştırmaya katılan 11 okul müdürünün 3’ü öğretmenlerinin lisansüstü eğitim ile 

ilgili çabalarını desteklediklerini dile getirmişlerdir. Bu çabaların desteklenmesi adına 

öğretmenlerin ders programlarının gerekli şekilde düzenlenmesi vb. örnekler verilmiştir. 

Okul müdürleri tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin destekleniyor olması 

aynı zamanda dağıtımcı liderliğin okullarda uygulanıyor olduğuna işaret etmektedir. 

Ulaşılan bulgular ışığında farklı tür ve kademelerdeki okullarda, öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerinin hizmet içi eğitimler ve lisansüstü eğitim ile desteklendiği gözlemlenmiştir. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Bu kısmında, araştırma hakkında genel bir bakış sağlanması adına özet, ulaşılan 

bulgular ışığında varılan sonuçları anlatma adına yargı bölümüne ve yapılan çalışmanın 

probleminin çözülmesi adına yapılabilecek eylemlerin neler olabileceğine ilişkin öneriler 

bölümüne yer verilmiştir.  

Özet 

Bu araştırmada dağıtımcı liderliğin okullarda ne derecede uygulandığı sorusuna 

cevap aranmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemleri aynı anda işe koşan karma yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmada ilk aşamada öğretmenlerden elde edilen nicel veriler; ikinci 

aşamada ise okul müdürleri ile yapılan görüşmelerle toplanan nitel veriler kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2017- 2018 yılında İzmir ilinin Gaziemir ilçelerinde yer alan 1392 

öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem alınırken öğretmen sayısı 20 ve üzerinde olan 

okullardan oransız küme örnekleme yapılmıştır. Yansızlık ilkesi esas alınarak 12 farklı 

okulda yer alan tüm öğretmenler örnekleme dahil edilmiştir. 

Araştırmanın nicel boyutunda 316 ölçeğe verilen cevaplar analiz edilmiştir. Nicel 

boyut için öğretmenlerin okullarında uygulanan dağıtımcı liderlik davranışlarına ilişkin 

algılarını belirlemek amacıyla Özer ve Beycioğlu (2013) tarafından geliştirilen 

“Paylaşılan Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Nitel kısım için, farklı tür ve okullarda görev 

yapan 11 okul müdürü ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 

kapsamında okul müdürleri 10 farklı soruya cevap vermişlerdir. Araştırma kapsamında 

toplanan nicel verilere betimsel istatistikler ile t-testi ve tek yönlü varyans analizi testleri 

uygulanmıştır. Toplanan nitel veriler ise görüşmelerde not alınarak daha sonrasında 

tematik analize tabi tutulmuştur.  

Nicel araştırmanın sonucu, farklı tür ve kademelerde görev yapan öğretmenlerin 

algılarına göre okullarda dağıtımcı liderliğin yüksek düzeyde uygulandığını göstermiştir. 

Nitel araştırmanın sonuçları da bu bulguları desteklerken, dağıtımcı liderliğin okullarda 

uygulanma biçimlerine ve uygulamanın önündeki engellere ilişkin daha derinlemesine 

yargılara varılmasını sağlamıştır.  
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Yargı 

Okul örgütlerinin ön önemli paydaşlarından olan öğretmenlere uygulanan ölçek 

ve okullardaki formal liderlerin algılarına başvurulan görüşmelerin bulguları ışığında 

dağıtımcı liderliğin okullarda yüksek düzeyde uygulandığı sonucuna varılmıştır. Bulgular 

değerlendirildiğinde mevcut eğitim sistemi içinde okul yöneticilerinin liderliği 

paylaştırma çabasında oldukları görülmektedir. Modern dünyanın gerektirdiği 

standartlara ulaşma adına liderliğin dağıtılarak tüm paydaşların kapasitelerinden 

faydalanılmasını öngören bir anlayış olan dağıtımcı liderlik okullarda uygulama alanı 

bulmaktadır. Çağımızın gereklerini yerine getirmede yetersiz kalan kahramansal tek kişi 

liderliği ise yöneticiler ve öğretmenler için etkili bir anlayış olarak kabul görmemektedir. 

İlgili literatürde dağıtımcı liderliğin ortaya çıkış nedeni olarak gösterilen “bir kişinin 

zaman ve uzmanlık alanları açısından yönetimsel sorumlulukları yerine getirmesinin 

mümkün olamayacağı” görüşünün okul müdürleri tarafından da benimsendiği 

anlaşılmaktadır.  

Mevcut veriler ışığında dağıtımcı liderliğin uygulanmasının önünde birtakım 

engeller olduğu farklı tür ve kademelerde görev yapan müdürler tarafından ifade 

edilmiştir. Mevzuat, paydaşların motivasyon düzeyleri ve öğretmenlerin yönetimsel 

meselelere ayıracak zamanının olmaması dağıtımcı liderlik açısından ciddi birer problem 

teşkil etmektedir. Bu problemleri anlamak ve ortadan kaldırmak dağıtımcı liderliğin 

uygulanması adına faydalı olacaktır. 

Okul örgütleri adına olumlu etkileri olduğu birçok araştırma ile kanıtlanan 

dağıtımcı liderliği daha iyi anlamak, mevcut uygulamaları araştırmak ile mümkün 

olacaktır.  Okullarda yönetimsel sorumlulukların dağılımının nasıl gerçekleştirildiğine 

ilişkin birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin isteklilik düzeyleri ve uzmanlık 

alanları delegasyon noktasında belirleyici birer etken olarak sayılabilirler. Bu değişkenler 

yaş ve kıdem gibi değişkenlerden daha önemli olabilmektedir. Dağıtımcı liderliğin 

önemli boyutlarından biri olan öğretmenlerin mesleki gelişimleri hizmet içi eğitimlerle 

ve lisansüstü eğitim ile desteklenmektedir. Her okul imkânları çerçevesinde 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleme çabasındadır. 
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Öneriler 

Uygulamacılar için Öneriler 

Eğitim sistemi içindeki kurumlarda dağıtımcı liderliğin daha uygun bir uygulama 

alanı bulabilmesi için;  

Okul müdürleri;  

• Okuldaki diğer paydaşların yönetime katılmaları için uygun bir ortam 

oluşturmalıdır.  

• Öğretmenlerin yönetimsel süreçlere destek olmaları için onlara gerekli zaman 

sağlamalıdır. 

• Okul yönetimine katılan paydaşların yönetimce takdir edildiği bir ortam 

oluşturmalıdır.  

• Liderliğe ilişkin konularda çalışanlara hizmet içi eğitim sağlamalıdır.  

Stratejik düzeydeki eğitim yöneticileri için 

• Dağıtımcı liderlik yönetmeliklerle desteklenmelidir.  

• Öğretmenlerin ve diğer paydaşların liderlik vb. eğitimler almaları sağlanmalıdır.  

Araştırmacılar için Öneriler 

Daha önce belirtildiği gibi dağıtımcı liderlik hakkında yapılan araştırmalar bu yeni 

liderlik anlayışının uygulanmasını destekleyecektir. Özellikle Türk eğitim sistemindeki 

uygulamaların desteklenmesi ve anlaşılması adına yurt içinde yapılacak olan araştırmalar 

önem arz etmektedir. Yapılabilecek araştırmalara ilişkin birtakım öneriler aşağıda 

verilmiştir. 

1. Dağıtımcı liderliğe ilişkin veli ve öğrenci görüşleri araştırılabilir. 

2. Dağıtımcı liderlik davranışlarını okul müdürlerinin ne düzeyde ve biçimde 

uyguladığına ilişkin farklı örneklemlerle, farklı okul türlerinde ve kademlerinde 

araştırmalar yapılabilir. 

3. Dağıtımcı liderliğin öğrencilerin akademik başarısına etkisi araştırılabilir. 

4. Benzer çalışmalar farklı şehir ve bölgelerde yapılabilir. 

5. Dağıtımcı liderliğin okul türüne göre uygulanma düzeyine ilişkin kapsamlı bir 

araştırma yapılabilir.  
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6. Dağıtımcı liderliğin önündeki engeller adına tüm paydaşların görüşleri alınabilir. 
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EK’LER 

EK- 1 

PAYLAŞILAN LİDERLİK ÖLÇEĞİ 

Araştırmanın Amacı: Yapılan araştırma ile okuldaki yönetim sürecinin öğretmen, 

öğrenci ve veliler ile ne oranda paylaşıldığını ölçmek hedeflenmektedir. Toplanan veriler 

tamamen gizli tutulacak olup kişisel veriler paylaşılmayacaktır. Katılımınız için teşekkür 

ederiz. 

Bölüm 1: 

Kişisel Bilgiler 

Yaş: (   )                                                                                     

Cinsiyet: K (  ) E (  )  

Çalışılan Kurum:       

Çalışılan Toplam Yıl:                                                                                                                                                         

Çalışılan Kademe: İlkokul (  ) Ortaokul (  ) Lise (  ) 

Branş:           
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EK-1 (DEVAMI) 

Bölüm 2: 

Paylaşılan Liderlik Ölçeği 

Belirtilen davranış hangi sıklıkta 

gösteriliyorsa işaretleyiniz. 

Hiçbir 

zaman 

Nadiren Bazen Çoğu 

zaman 

Her 

zaman 

1.Müdürümüz, paylaşıma dayalı bir 

okul ortamı oluşturma noktasında çaba 

gösterir. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2.Müdürümüz, öğretmenlerin eğitim-

öğretimle ilgili konulardaki çabalarını 

destekler. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3.Müdürümüz, öğretmenlerin eğitim- 

öğretimle ilgili karar alma süreçlerine 

diğer paydaşları da (örn. öğretmenleri, 

öğrencileri, velileri) dahil eder. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4.Müdürümüz, okulda karşılaşılan bir 

sorunun çözümü sürecinde, işin 

niteliğine, kişilerin bilgi ve 

deneyimlerine bakarak diğer okul 

üyelerinin (öğretmenler, öğrenciler, 

veliler, vb.) katılımını sağlarlar. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5. Öğretmenlerin, okulda gerçekleşen 

tüm değişim ve gelişme çabalarına 

etkin olarak katılmaları sağlanır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6. Müdürümüz, okulun amaçlarına 

ulaşması için diğer okul paydaşları ile 

(müdür yardımcıları, öğretmenler, 

öğrenciler, veliler) iş birliği içinde 

çalışır. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

7. Öğretmenler okulun yönetimsel 

işlerine katkı sağlamak konusunda 

isteklidirler. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8. Müdürümüz okul işlerini diğer okul 

üyeleri ile etkileşim halinde yerine 

getirmek konusunda isteklidir.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9.Öğretmenler okul yöneticilerine 

yardımcı olurlar. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10.  Öğretmenler, öğrenciler ve veliler 

görüş ve önerilerini okul müdürüne 

rahatlıkla söylerler. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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EK- 2 

GÖRÜŞME İSTEK FORMU 

ARAŞTIRMA SORUSU: ‘‘Okullarda dağıtımcı liderlik davranışları ne düzeyde 

uygulanmaktadır? 

Tarih:…/…/2018  

Giriş: 

Merhaba, İsmim Ömer Faruk Akgün, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Dağıtımcı liderlik davranışlarının okullarda ne 

düzeyde uygulandığına ilişkin bir çalışma yapmaktayım. Yapmakta olduğum 

araştırmada, okullarımızda görev yapmakta olan siz değerli yöneticilerimizin tecrübe ve 

görüşlerinden faydalanmayı amaçlamaktayım. Görüşmeye geçmeden yapılan 

görüşmelerin tamamen gizli kalacağı ve yazılacak raporda isim belirtilmeden kodlama 

yöntemi kullanılacaktır. Katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşme 

yaklaşık 30 dakika sürecektir. İzininiz olursa sorulara başlamak isterim. 

1. Okul sadece bir kişi tarafından mı yönetilmeli yoksa bir grup (müdür yardımcıları, 

öğretmenler, öğrenciler ve veliler.) tarafından mı yönetilmeli? Neden? 

2.. Yönetimle ilgili ne tür sorumluluklar dağıtılmalı, hangileri sadece yöneticinin 

sorumluluğunda kalmalıdır?  

3. Okulla ilgili ne tür kararlar alıyor ve bu kararları alırken diğer paydaşların ( örn. 

öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin) fikirlerini de alıyor musunuz? Örnek verebilir 

misiniz? 

4. Okulda karşılaşılan bir sorunun çözümü sürecinde ya da okul yönetimi ile ilgili 

sorumlulukların dağıtılması noktasında görev vereceğiniz kişileri seçerken en çok neye 

dikkat ediyorsunuz ve nasıl yöntemler izliyorsunuz? (Kıdem, yaş, cinsiyet, branş vb.) 

5.Öğretmenlerinizin eğitim öğretim ile ilgili konulardaki çabalarını ne ölçüde ve nasıl 

desteklersiniz? 

6. Öğretmenler okul yönetimi ile ilgili sorumluluk alma noktasında ne derecede istekliler?  

7. Diğer öğeleri yönetime dahil etmenin önündeki engeller nelerdir? 

8. Daha iyi okullar yaratılması, öğrenci başarısı ve öğretmenlerin iş tatmini gibi 

noktalarda öğretmenlerin yönetim sürecine katılması nasıl bir etki sağlar? 

9. Okulunuzda diğer öğeler (müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler.) 

yönetimde ne kadar etkili? Bahsi geçen öğelerden hangileri yönetime katılımda daha 

etkin? Neden? 

10. Dağıtılan/Paylaştırılan sorumluluklardan ne ölçüde verim aldığınızı düşünüyorsunuz? 
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