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ÖZ 

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILANAN İLETİŞİM 

BECERİLERİ İLE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL 

SESSİZLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Zeliha Uzman 

Yüksek Lisans Tezi 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Danışman: Dr. M. Onur Cesur 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim 

becerileri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemi 2017-2018 eğitim-

öğretim yılında İstanbul ilinin Sancaktepe ilçesinde görev yapan 265 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Veriler, Şimşek (2003) tarafından geliştirilen “ İletişim Becerileri 

Ölçeği” ve Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik 

Ölçeği” ile toplanmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

düzeyi ve hizmet süresi bilgilerine ulaşmak için “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. 

Analizlerde, betimsel istatistikler, t-testi, Anova, Tukey Post Hoc testi, Pearson 

Korelasyon ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ilkokul 

yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri 

yüksek olduğu saptanmıştır. İlkokul yöneticilerinin iletişim becerileri arttıkça 

öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri azalmaktadır. Algılanan iletişim becerilerini 

alt boyutlarından biri olan bilgi aktarımının, örgütsel sessizliğin alt boyutları olan okul 

ortamı, duygu, sessizliğin kaynağı ve yönetici boyutlarını etkilediği ve seviyelerini 

azalttığı belirlenmiştir. Algılanan iletişim becerilerinin alt boyutu olan empatik düşünme 

örgütsel sessizliğin alt boyutu olan izolasyonu azaltmakta, diğer yandan algılanan 

iletişim becerilerinin alt boyutu olan planlama ise izolasyonu arttırmaktadır. İlkokul 

yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri hizmet süresi, yaşa, cinsiyete, eğitim 
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düzeyine ve medeni duruma göre farklılaşmamaktadır. Benzer şekilde, katılımcıların 

örgütsel sessizlik düzeyleri cinsiyete, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre 

farklılaşma göstermezken yaşa ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Yine 

öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerinin 

yüksek olmasının, okulların gelişmesi ve öğretimin iyileştirilmesi açısından olumsuz bir 

durum olduğu düşünülmektedir. Bu durumun değiştirilmesi amacıyla sessizliğe neden 

olan faktörlerin araştırılması ve öğretmenlerin sessizlik düzeylerinin düşürülmesine 

yönelik uygulamalar yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerisi, Örgütsel Sessizlik, Sınıf Öğretmeni, Yönetici 
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ABSTRACT 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASS TEACHERS’ LEVELS 

OF ORGANIZATIONAL SILENCE AND PRIMARY SCHOOL 

MANAGERS’ SKILLS OF PERCEIVED COMMUNICATION 

 

Zeliha Uzman 

Master Thesis  

Divison of Educational Siences, Educational Management Programme 

Thesis Advisor: Dr. M. Onur Cesur 

Maltepe University, Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

The purpose of this study is to determine the relationship between school principals' 

communication skills and organizational silence levels of teachers according to 

teachers’ perceptions. In this survey model study, the sample of the study consists of 

265 classroom teachers working in the Sancaktepe district of Istanbul in the academic 

year 2017-2018. The data were collected by “Communication Skills Scale” which was 

developed by Şimşek (2003) and “Organizational Silence Scale” by Kahveci and 

Demirtaş (2013). In addition, the “Personal Information Form”  was used to reach the 

participants' gender, age, marital status, education level and duration of service 

informations details. In the analysis, descriptive statistics, t-test, Anova, Tukey Post 

Hoc test, Pearson Correlation and Regression Analysis were used. According to the 

findings; the primary school administrators’ perceived communication skills and 

teachers' organizational silence level were high. While communication skills of primary 

school administrators increase, organizational silence levels of teachers decrease. It has 

also been found that information transfer, which is one of the sub-dimensions of 

perceived communication skills, causes to decrease the level of variables such as the 

school environment, emotion, source of silence and executive dimensions which are 

sub-dimensions of organizational silence. Empathic thinking, which is the sub-

dimension of the perceived communication skills, reduces isolation, which is the sub-
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dimension of organizational silence; while planning, which is the sub-dimension of 

perceived communication skills, increases isolation. Primary school administrators’ 

perceived communication skills do not differ according to age, gender, education level 

and marital status. The participants’ level of organizational silence, does not differ 

according to gender, marital status and education level. On the other hand it is different 

according to age, duration of service. Since the level of communication skills of the 

school administrators is high according to the teachers' perceptions, it is recommended 

to improve the current situation. In addition, the high level of organizational silence of 

classroom teachers is a negative situation for school development and enhancement of 

instruction, so it is recommended to investigate the factors causing silence and have the 

necessary measures to decrease the silence levels of teachers. 

 

Keywords: Skill of Commucation, Organizational Silence, Class Teacher, Manager 
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1. GİRİŞ 

Bu bölümde; problem durumuna ve cümlesine; araştırmanın amacına, önemine, 

sayıltılarına ve sınırlılıklarına; araştırma ile ilgili tanımlara yer verilmiştir. 

1.1 Problem 

Bu araştırma öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim becerileri ile 

sınıf öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi konu almaktadır. 

Yaşamın içinde en gerekli becerilerden birisi iletişim becerisidir. İnsan sosyal bir varlık 

olduğu için çevresindekilerle birlikte yaşamak, başarı kazanmak, konuşmak, sorun 

çözmek ve buna bağlı olarak iletişim kurmak zorundadır. Toplumun ilerleyip 

gelişmesinde eğitim örgütlerinin katkısı çok önemli olduğu için, bu örgütlerde 

yöneticilerin öğretmenlerle kurdukları iletişime ilişkin öğretmenlerin görüş ve 

beklentilerinin önemi artmaktadır (Çubukçu & Döndar, 2003). Yöneticileri başarıya 

götüren etkenler arasında en önemlisi iletişim sürecidir. Yöneticiliğin temeli 

çevresindeki bireylerle doğru iletişim kurmaya dayanmaktadır.  

İletişim, yöneticilerin çalışanlarına görevlerini yaptırmak için başvurdukları en 

önemli araçtır ve yönetim süreçleri için vazgeçilmezdir (Ilgar, 2005). Okul yöneticileri, 

çalışanları ile verimli bir iletişim bağı kurarak ve çıkabilecek anlaşmazlıkları yöneterek 

sağlıklı bir okul iklimi yaratmaya çalışmalıdır (Taymaz, 2011).  

Öğretmeniyle iletişime önem veren bir müdür okuldaki çatışmaları da daha 

kolay çözer. Öte taraftan iletişime önem vermeyen bir müdür ise okulun etkililiğini 

olumsuz yönde etkileyebilir. Okulda çıkabilecek birçok sorun ve problemi önlemek ve 

çözmek, okul yöneticilerinin başarılı ve açık bir iletişim kurmasına bağlıdır.  Başarılı ve 

açık bir iletişim ağı olmayan okullar, organları arasındaki bağı kopmuş insanlara 

benzemektedir. Tıpkı bir insanın organları arasındaki bağın kopması kişinin yaşamasına 

engel olacağı gibi, sağlıksız iletişimin oluşturduğu okul iklimindeki kopukluklar da 

okulun amaçlarını gerçekleştirmesini engeller (Özden, 2013). 

Okul yöneticilerinde olması gereken özelliklerin arasında iletişim becerisi 

önemli yer kaplar. Okul yöneticilerinin; ana lisanını yerinde ve düzgün kullanma, insan 

ilişkilerinde etkili olma, anlama, anlatma ve ikna etme becerisine sahip olma, yazılı ve 

sözlü iletişim becerilerini yerinde ve uygun kullanma gibi özelliklere sahip olmaları 
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gerekmektedir (Şahin, 2000). Etkili iletişim, okul yöneticilerinde olması gereken 

özellikler arasındadır ve etkili iletişim olabilmesi için bazı işlerliklerin olması gerekir. 

İletişimin etkili olabilmesi için üç yönlü bir sürecin işlerlik kazanması gerekir: Örgüt 

içinde yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru ve yatay iletişim sağlanmalıdır. 

Örgüt içerisinde herkes birbirleriyle iletişime geçme olanağına sahip olmalıdır (Aydın, 

2000). O halde; etkin iletişimin, örgütlerde hayati bir unsur olduğunu bilmeliyiz. Bu 

konuda yapılan pek çok araştırma, verimsiz örgüt iletişiminin, işe devamsızlık, memnun 

olmayıp işi bırakma oranı ve diğer problemleri azalttığını, buna karşın, iş motivasyonu, 

iş doyumu, yaratıcılık ve bunların sonucunda başarıyı, geliri ve memnuniyeti artırdığını 

göstermiştir. İnsanlarla ancak etkili bir iletişim kurarak yanımızda olmasını 

sağlayacağımız aksi takdirde onların ya tarafsız kalacağı ya da karşı tarafımızda olacağı 

düşünülmektedir (Döndar, 2001). 

Okul yöneticileri öğretmenlerle etkili bir iletişim gerçekleştirirse, bu durum 

öğretmenlerin görevlerini yerine getirmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bundan 

dolayı, okul yöneticileri öğretmenlerin yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirerek okulun 

hedeflerini gerçekleştirmeye çalışır. Bundan dolayı, okul yöneticilerinin iletişim 

becerilerindeki başarısı tutumları oluşturabildiği gibi olumsuz tutumları da 

oluşturabilmektedir (Uzun, 2015). Bu bağlamda karşımıza örgütsel sessizlik kavramı 

çıkmaktadır. Çalışanların, örgütün sorunları karşısında fikir, görüş ve kaygılarını 

söylemeyip, susmayı tercih etmeleri durumuna örgütsel sessizlik adı verilmektedir. 

Kötü muamele gören ancak bunu dile getirmeyip susmayı tercih eden çalışanlar, bu kötü 

tutuma razı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle sessizlik aslında, iş doyumu olmayan ve 

muamele gören çalışanların çevresine verdiği bir tepki olarak tanımlanabilir. Örgütlerde 

sessizlik, çalışanların kurumun ilerlemesi ve gelişmesi adına işlerle ilgili konularda 

görüş ve düşüncelerini istekli olarak esirgemesi ve bu konular üzerine konuşmamasıdır 

(Çakıcı, 2007).  

Örgütsel sessizlik davranışı sergilendiğinde, çalışanlar örgütlerine olumlu 

herhangi bir katkı sağlamadıklarından dolayı, örgütsel ilerleme ve gelişme anlamında 

sessizlik, sakıncalı bir durum olarak değerlendirilir (Çakıcı, 2008). Yöneticilerinin 

tutumlarından etkilenen öğretmenlerin, okulu ilerletme ve geliştirmeye yönelik 

çabalarını bilerek esirgemesi, okulun amaçlarını gerçekleştirmesini ve eğitimin 

kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Kahveci & Demirtaş, 2013).  
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Araştırmalar incelendiğinde özellikle eğitim kurularında yönetici ve 

öğretmenlerin karşılaşılan problemlere tepki olarak susmayı tercih etmeleri örgütsel 

sessizliğin yüksek düzeyde görüldüğünü göstermektedir (Alparslan ve Kayalar, 2012; 

Aşkun, Bakoğlu ve Berber, 2010; Bayram,2010; Bildik, 2009; Çakıcı ve Çakıcı, 2007; 

Daşçı, 2014; Kahveci ve Demirtaş, 2013). Araştırmalar, yönetici ve kurumları hakkında 

sessizliği tercih etme kararını kısa sürede almadıklarını ve bu kararı almadaki sebepler, 

kurumdaki olaylar incelendiğinde ortaya çıktığı belirlenmiştir (Kahveci, 2010). Örgütsel 

sessizliğe yönelik yapılan araştırmalarda sessizliğin sebebi çoğunlukla yöneticiden 

kaynaklı problemlerden dolayı yaşandığı görülmüştür. Okul yöneticisinin, en iyi ben 

bilirim tavrı, çalışanlarına ayrımcı davranması, yeterince performans sergilememesi, 

olumsuz davranışları çalışanlarını sessizliğe itmektedir (Yanık, 2012). Yöneticilerin 

tavırlarıyla sessizliğe sebep olmaları, öğretmenlerin yaşadıkları problemler hakkında 

konuşsalar da sonucun değişmeyeceği fikrine kapılmalarına ve problem çıkaran, 

memnun olmayan biri gibi görünecekleri korkusunu yaşamasına sebep olur. Yöneticinin 

çalışanlarına olumsuz geribildirim vermesi, iletişim becerilerini doğru kullanmaması 

sonucunda çalışanların özgüvenin yitirmesi, kendilerini beceriksiz ve korumasız olarak 

hissetmelerine sebep olacağı sonucu çıkmaktadır.  

Eğitim örgütlerinde sessizliğin nasıl sonuçlar doğurduğu da önemlidir. Yapılan 

araştırmalar, eğitim örgütlerinde yaşanan örgütsel sessizliğin, fikir ve tecrübelerini 

olaylar karşısında kullanmama, alternatif bakış açısına sahip olmama, sorunların 

çözülmesi çalışmalarına duyarsız olma, açık iletişim ve yapıcı konuşmalara cevap 

vermeme, kurumunu benimsememe, fikirleri isteyerek gizleme, çalışma isteğinde düşüş, 

haksızlığa tepki gösterme yerine sessiz kalma gibi sonuçlara yol açtığı görülmektedir 

(Kahveci & Demirtaş, 2013). Eğitim örgütlerindeki sessizliğin doğurduğu sonuçlar 

yöneticilerin algılanan iletişim becerilerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bundan dolayı da yöneticilerin algılanan iletişim becerileri ile örgütsel 

sessizlik arasındaki ilişkiyi incelemek önem kazanmıştır. 

Alan yazında yöneticilerin algılanan iletişim becerileri ile örgütsel sessizlik 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda iletişimin 

yöneticilerin iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasında 

bir ilişkinin olup olmadığı problemini ortaya çıkarmaktadır. 
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Bu araştırmanın problem cümlesi, “ilkokul yöneticilerinin algılanan iletişim 

becerileri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri arasında ilişki var mıdır?” 

şeklinde düzenlenmiştir. 

1.2 Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, öğretmen algılarına göre ilkokul yöneticilerinin 

iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Bu amaçla cevaplandırılmaya çalışılacak sorular şunlardır:  

1- İlkokul kurumlarında görev yapan yöneticilerin, sınıf öğretmenlerinin algılarına 

göre iletişim becerilerinin düzeyi nedir? 

2- İlkokul kurumlarında görev yapan yöneticilerin, sınıf öğretmenlerinin algılarına 

göre iletişim becerileri demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir?  

3- İlkokul kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyi nedir? 

4- İlkokul kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyi 

demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir?  

5- İlkokul kurumlarındaki yöneticilerin iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin 

örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkinin düzeyi nedir? 

1.3 Önem 

Okulun paydaşları arasındaki en büyük ağ, iletişimdir. Yönetici etkili iletişim 

becerisi yetisine sahip olması gerekmektedir. Yöneticide bulunması gereken özellikler 

arasında; ana lisanını yerinde ve düzgün kullanma, çözüm odaklı olma, insan 

ilişkilerinde etkili olma, anlama, anlatma ve ikna etme becerisine sahip olma, yazılı ve 

sözlü iletişim becerilerini yerinde ve uygun kullanma gibi özellikler bulunur (Şahin, 

2000).  

Bu araştırmayla ilkokul yöneticilerinin iletişim becerileri düzeyleri öğretmen 

algılarınca belirlenerek, müdürlerin iletişim becerileri konusunda eksikliklerinin 

giderilmesi için yapılabileceklere katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 

öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri, onların iş tatminlerini, örgütsel bağlılık ve 

vatandaşlık davranışlarını, okuldaki ilişkilerini, eğitim sürecindeki performanslarını, 

verimliliklerini ve başarılarını olumsuz etkileyebilecektir. Araştırmayla, yöneticilerin 

iletişim becerilerinin, öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerini belirleyen 

değişkenlerden biri olup olmadığı ortaya konarak sessizliğin doğurabileceği olumsuz 
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sonuçlarının önlenebilmesi konusunda eğitim yöneticilerine bilgi sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 

Türkiye’de örgütsel sessizlik üzerine yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında, 

çoğunu, örgütsel bağlılık ve liderlik tarzlarının sessizlik ile ilişkisi oluşturmaktadır. 

Bunun yanı sıra, sessizlik ile çalışan performansı, mobbing, örgütsel sinizm, örgütsel 

vatandaşlık, duygusal tükenmişlik ve örgütsel adalet ilişkisinin incelendiği çalışmalar da 

literatürde oldukça fazla yer kaplamaktadır. Ancak yöneticilerin iletişim becerileri ile 

örgütsel sessizliğin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. Uluslararası literatürde ör-

nekleri bulunmaktadır. Zareei, Fatemeh ve Abolghasem (2012), çalışanlarla iletişim 

kanallarının açık olmasının örgütsel sessizliği büyük oranda azaltacağını, Garon (2012), 

yapmış olduğu çalışmada, yönetici hemşirelerin iletişim becerilerini yüksek düzeyde 

kullandıklarında ,  hemşirelerin konuşabildiklerinden ve sessiz kalmadıklarından 

bahsetmiştir (Yeşilaydın & Bayın, 2015). Öte yandan Türkiye’de okul yöneticilerinin 

iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

araştıran herhangi bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Araştırmanın bu alandaki boşluğu 

dolduracağı düşünülmektedir. 

İletişim becerileri ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

bağlamında ilkokul düzeyini kapsayan bu araştırma, diğer okul düzeylerinde de benzer 

nitelikli yeni araştırmaların yapılmasında da yol gösterici olabilecektir. 

1.4 İlgili Araştırmalar 

1.4.1 Örgütsel Sessizlik  

Bu bölümde, örgütsel sessizlik kapsamında, sessizlik kavramı, sessizlik teorileri, 

sessizliğin nedenleri ve sessizlik türleri, sessiz kalma biçimleri ve örgütsel sessizlik ile 

ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. 

1.4.1.1 Sessizlik Tanımı 

Sessizlik kavramı en kısa şekliyle sessiz olma durumunu ifade etmektedir. 

Sessizlik, görünüşte her ne kadar iletişime geçmeme durumunu anlatıyor gibi görünse 

de aslında sessizliğin altında önemli bir mesaj verme durumu söz konusu olarak 

düşünülebilir. Nitekim günlük yaşamlarında bireyler çevresindekilere, yöneticiler ise 
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çalıştıkları örgütlere çeşitli uyarılar vermek için sessiz kalmayı tercih edebilmektedir. 

(Özgen & Sürgevil, 2009). 

Sessizlik kavramı, TDK sözlüğünde sessiz olma durumu olarak ifade 

edilmektedir. Sessizlik, saygı, tevazu, terbiye gibi pek çok kavramı içinde 

bulundurmaktadır ancak çevresel kurallar sebebiyle, insanlar utanç ve rahatsızlık 

duymakta, bu sebepten dolayı kendilerini koruyabilmek için sessizliğe 

başvurmaktadırlar. Sürüden ayrılmamanın en iyi yol olduğunu ancak bu şekilde 

bulundukları konumu koruyabileceklerini birçok örgüt çalışanlarına farkında olmadan 

işlemektedir (Barçın, 2012). 

Çakıcı' ya (Çakıcı, 2007) göre, sessizliğin beş ikili işlevi vardır, bunlar aşağıdaki 

gibidir; 

 Sessizlik bir araya getirebilir ya da ayrı tutabilir, 

 Sessizlik insanların çevreleriyle ilişkilerini düzenleyebilir ya da zedeleyebilir, 

 Sessizlik hem bilgi sağlamak hem de gizlemek demektir. 

 Sessizlik, düşüncenin derinliklerinde veya düşünce eksikliğinde, 

 Sessizlik hem muhalefetin hem de teyidin bir işareti olabilir. 

1.4.1.2 Örgütsel Sessizlik Tanımı  

Örgütsel sessizlik kavramı araştırmalara yeni konu edinilmiş bir kavramdır. Bu 

kavram üzerine yapılmış önemli iki araştırma vardır. Bu çalışmalardan ilki,  2000 

yılında Morrison ve Milliken tarafından yapılmıştır. Örgütlerde düzenli bir şekilde 

ilerleyen sessizlik sürecini ve bu sürece neden olan ve ilerleten sebepleri açıklamaktadır. 

Örgütsel sessizlik konusundaki ilk çalışmalardan bir diğeri de Pinder ve Harlos 

tarafından 2001 yılında yapılmış olan çalışmadır (Çakıcı, 2008). 

Konu ile ilgili yazında önemli çalışmaları olan Pinder ve Harlos örgütsel 

sessizlik kavramını, örgüt içinde çalışan kişilerin örgütündeki olaylara ilişkin fikirleri 

olan ve içinde bulunduğu örgütü geliştirme veya düzeltebilme yeteneği olan bireylerin, 

bilerek ve isteyerek susmayı tercih etmesi durumu olarak ifade etmektedir. Morrison ve 

Milliken ise örgütsel sessizliği çalışanların örgütlerindeki problemlerle ilgili görüş ve 

önerilerini sesli ifade etmemesi ve kendine saklaması olarak tanımlamaktadır (Taşkıran, 

2011). 
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1.4.1.3 Sessizlik Teorileri 

1.4.1.3.1 Beklenti Teorisi 

Vroom tarafından geliştirilen beklenti teorisi, bir davranışın ortaya çıkmasına 

neden olan faktörler, bireyin bireysel özellikleri ve toplumsal çevrenin etkisi ile 

belirlenip yönlendirilmesine dayalıdır. Yönetici tarafından yapıcı dönütler alan çalışan, 

gayret sarf eder. Yönetici tarafından olumlu dönütlerin verildiğinde, çalışan bir beklenti 

içine girer. Bu teoriye göre, iş gören beklenti içinde olduğu konuları daha rahat 

konuşabilir (Kaplan, 2007). 

Vroom, beklenti kavramını harekete başlangıç ve bitiş arasındaki bütünsellik 

olarak tanımlar. Beklenti kavramı, bir kişinin beklediği sonuca ulaşıp ulaşamayacağına 

dair belirli inançlarının bulunmasıyla açıklanır. Eğer bir kişi çaba göstererek belirli bir 

ödüle ulaşabileceğine inanır ve beklerse, daha fazla çaba harcar. Değer, en genel 

tanımıyla, bireyin belirli bir çaba göstermesi için ödeme yapma isteğini gösterir. Elde 

edilecek ödül bir kişi ile ilgiliyse, değer artmaktadır. Değerlilik, bir hedefin beklenen 

değeri ile ilgili bir kavramdır. Bir olayın, nesnenin veya durumun beklenen değeri ve 

elde edilen değeri her zaman aynı olmayabilir. Herhangi bir uyumsuzluk bireylerin 

sessiz kalmasına neden olabilir. Bu açıdan bakıldığında, bireyler konuşma 

davranışlarının olumlu sonuçlar üretmediğine inandıkları zaman, bu tür davranışları 

daha az önemli olarak değerlendirmekte ve daha sessiz olmaya eğilimlidirler (Kaplan, 

2007). 

1.4.1.3.2 Maliyet- Fayda Analizi 

Kendi çıkarları doğrultusunda fayda-maliyet analizi yapan çalışanlar, buna göre 

konuşmaya ya da susmaya karar verirler. İş görenler konuştukları zaman ne gibi zararlar 

görecekleri ile konuştuklarında ne gibi faydalar göreceğinin hesabını yapıp karar 

verirler (Milliken, 2003).  

Yapılan bir araştırmada, bireylerin ne söyleyeceğine, ne yapacağına ya da ne 

yapmayacağına karar vermeden önce oluşabilecek riskli durumları çabuk bir şekilde 

gözden geçirme eğiliminde oldukları görülmüştür. Böyle durumlarda, çalışan konuştuğu 

zaman, imaj ve itibar kaybedip, dışlanacaksa sessiz kalmayı tercih eder (Çakıcı, 2007).  
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1.4.1.3.3 Sessizlik Sarmalı 

Elisabeth Noelle-Neumann (1974) tarafından geliştirilen bir kuramdır.  İnsanlar 

kendileri gibi düşünen yoksa, azınlıkta oldukları hissine kapıldıklarından dolayı 

düşüncelerini söylemekten çekinirler. Bu model fikrini neden ifade etmekten 

çekindiklerini açıklar. İnsanlar azınlık olduğu zaman, kendilerine inanılmamasından 

korktuğundan ya da kendi düşüncelerinin önemsenmeyeceğini düşünüp, düşüncelerini 

ifade etmemeyi tercih ederler. Kendi görüşlerini ve düşüncelerini gizleme ihtiyacı 

hissederler. Bu durumda, azınlık olan grubun, düşüncelerini ifade edebilmek için, 

çoğunluk olan grubun olumlu tutumuna, hoşgörüsüne ihtiyacı vardır (Çakıcı, 2007). 

Noelle-Neumann insanların toplum tarafından benimsenmeyi ve doğrulanmayı çok 

önemsedikleri, çevrelerince dışlanmaktan korktuklarını düşünmektedir ve bundan dolayı 

toplumda çoğunluk tarafından kabul gören fikri savunanlar daha yüksek sesle ve 

çekinmeden konuşurlar. Öte taraftan az kişi tarafından kabul görmüş fikrin savunucuları 

seslerini azaltarak susmak zorunda hissederler. Cesaretlerini kaybederler. 

Konuştuklarında çevresi tarafından ayrıştırılmaktan korkarlar. 

1.4.1.3.4 Kendine Uyarlama 

Kendini uyarlama, insanların çevresiyle ilişkilerinde, durumun ve diğer 

insanların tepkisini gözeterek, tepkilerini ona göre uyarlama ve kontrol etmenin 

düzeyiyle ilgilidir. Bu teoriye göre birey, kendisine yarar sağlamak ve bulunduğu 

konumu devam ettirebilmek için topluma ve ortama uyum gösterme davranışı 

göstermektedir. Bu amaçla başka insanların kabul gören davranışlarını izlemekte ve 

aynı durumda kendisi de o davranışı sergilemektedir. Birey ortama uyan davranışta 

bulunmak için kendi davranışlarını ortama göre uyarlamaktadır. Bu durum ise birçok 

kişinin davranış tercihinde, toplum tarafından kabul görmenin ve beğenilmenin önemli 

bir etken olduğu görülmektedir (Çakıcı, 2007) . 

Çevresindekilere olumlu itibar bırakma kaygısı olan, kendi tepkilerini farkında 

olarak değiştiren ve ortamdaki ipuçlarını yakalayan kişiler kendini uyarlama düzeyleri 

yüksek olan bireylerdir. Çevresinin ne düşündüğünün farkında olmayan ve buna göre 

şekil almayan, ortama göre değil kendi içindeki davranışları gösterme eğiliminde  olan 

kişiler kendini uyarlama düzeyi düşük olan bireylerdir (Çakıcı, 2007). 
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1.4.1.4 Örgütsel Sessizliğin Nedenleri 

İşgörenlerin sessiz kalmaları için birçok sebep vardır. Bunların birkaçı 

açıklanmıştır. 

1. Konuşmanın riskli görünmesi 

2. Dışlanma Korkusu 

3. İşgörenlerin ilişkilerinin bozulma korkusu 

4. İşgörenlerin yöneticilerine güvenmemeleri (Bildik, 2009).  

Aşağıda, çalışanların sessiz kalmalarına sebep olan etmenler detaylı olarak 

incelenmiştir. 

Geçmiş tecrübeler: Çalışanların düşüncelerini anlatırken aldığı negatif bir geri 

dönüt onun, ilerleyen süreçlerde benzer durumlarda fikirlerini sunma konusunda 

kaçınmasına sebep olur (Yeniçeri & Demirel, 2011). 

Dışlanma (izolasyon) korkusu: Çalışanlar ortamlarında mevcut elde ettikleri 

ekonomik-kültürel kazanç ve pozisyonlarını etkileyebilecek muhtemel kayıpları 

önlemek ve bulundukları ortamlarında dışlanma durumu yaşamamak için genelin kabul 

ettiği görüşleri benimsemeye mecbur hissedecektir. Bu görüş, bireysel ve toplumsal 

düzeyde çalışanların, görüş ve fikirlerini, saydam ve olduğu gibi ifade etmesini 

engellemektedir (Bowen & Blackmon, 2003). 

Yöneticiler şeffaf ve güvenilir bir iletişim ortamı oluştururlarsa, çalışanlarda 

dışlanma kaygısı oluşmaz. Çalışanların tüm problemleri dinlemeli ve çözüm odaklı 

yaklaşılmalıdır. Örgütlerin ilerlemesinin ve yeniliklere ayak uydurmasının yolu, 

çalışanlarına kulak veren, empati kuran ve çözüm odaklı yöneticilere sahip olmaktan 

geçmektedir (Kahveci, 2010). 

İlişkileri zedeleme korkusu: Sessizliğin nedenlerinden biri de ilişkileri 

zedeleme korkusudur. Çalışların bulunduğu ortamdaki kişiler hakkında negatif 

konuşmaları onlarla olan ilişkilerine olumsuz yönde etki ettiği düşünülmektedir. 

Çalışanların profesyonel tutum sergilemesine, arkadaşlarıyla olan duygusal bağları 

engel olmaktadır. Bu sebeple çalışanlar; problemleri açıkça söylediklerinde karşı tarafın 

bu durumu hoş karşılamayacağı ve bunu dile getirmenin karşı taraf ile ilişkisini 

zedeleyeceğini düşündüğü için işleyişteki aksaklıklardan haberdar olmalarına rağmen 

çözüm üretmeyerek sessiz kalırlar. 
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Fikir ve görüşlerini açıkça ifade ettiklerinde iş kaybı, konumunda yükseliş 

yaşayamama, ya da bunun gibi engeller ile karşılaşacaklarını düşünürler. Çalışanlar, 

benzer hataya kendisinin de düşmesi ihtimalinden dolayı, mesai arkadaşlarının yaptığı 

hata ve eksikliklere karşı sessiz kalmaktadır (Çakıcı, 2010). 

Konuşmanın riskli görülmesi: Çalışanların kendilerine olan güvenleri tam 

olduğu halde kurumla alakalı konularda kişisel düşüncelerini dile getirmelerinin 

kendilerince sakıncalı olarak görüldüğü belirtilmektedir. Çalışanların kurumda kişisel 

düşüncelerini dile getirememelerinin asıl sebepleri; yükselememe, sorunu doğuran kişi 

olma ve dışlanma korkusu vb. kaygılarıdır. Yöneticiler, çalışanlarının düşüncelerini, 

önerilerini, isteklerini net bir şekilde söyleyebildikleri ortamlar oluşturduklarında 

yenilenen ve gelişen modern çağa ayak uydurabilir ve devamlılığı bu şekilde 

sağlayabilir. (Özcan, 2011). 

Yöneticilere güvenilmemesi: Yöneticinin; süreç içerisindeki adaletli ve ayrımcı 

olmayan tavırları ona olan güven duygusunu oluşturmaktadır (Algın, 2014). Yönetimsel 

ve siyasi konuların yönetici ve çalışan arasında dillendirilmesinin çoğu ortamda sıcak 

karşılanmadığı ve buna engel olunduğu gözlemlenmiştir. Bu tür ortamlarda; çalışanlar 

fikirlerini dillendirdikleri durumlarda yöneticilerinden negatif dönüt ile karşılaşmaktan 

çekinmekte, yaptırımlarla karşılaşacağına inanmakta veya konuşmanın sonucu 

değiştirmeyeceğini benimsemişlerdir (Algın, 2014). 

1.4.1.5 İşgörenlerin Sessiz Kalma Biçimleri 

İşgörenler örgüt içinde isteyerek gösterdikleri sessiz kalma davranışlarını farklı 

şekillerde gösterebilmektedir. Çalışan, bazen yaşanılan problemi yok sayarak dikkat 

çekmeden sessiz kalırken bazen de söyleneni itiraz etmeden ve eleştirmeden kabul 

etmektedir. İşgörenlerin sessiz kalma biçimlerini sınıflandıralım. 

1.4.1.5.1 İş gören İtaati 

İş gören itaati, örgütteki kuralları ve problemleri eleştirmeden ve sorgulamadan 

olduğu gibi kabul görmeyi ve başka çözümler üretmemeyi ifade eder. Olumsuz durumla 

karşılaşıldığında, problem karşısında bulunabilecek çözüm yollarını yok sayma itaat 

etme ile aynı anlamdadır. İtaat etme sessizlikten daha tehlikeli bir durumdur (Bildik, 

2009). 
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1.4.1.5.2 İş görenlerin Çekilmesi ve Başka Davranışa Yönlenmesi 

İş gören örgütte olumsuz bir tutumla karşılaştığında konuşmanın işe 

yaramayacağı düşüncesine kapılmasıyla birlikte aksine cezalandırılma, terfi ettirilmeme 

hatta işten çıkarılmasına sebep olma gibi düşüncelere kapılması örgütte değişimi ve 

gelişimi yavaşlatır. İş görenlerin geri çekilmesine yani pasif kalmasına sebep olur. 

1.4.1.6 Örgütsel Sessizlik İle İlgili Yapılan Araştırma Örnekleri  

Morrison ve Milliken (Elizabeth Wollfe Morrison, 2000), örgütsel sessizlik 

konusunu ilk inceleyen kişilerden olup, örgütsel sessizliği kavramsal olarak 

incelemişler, sessizliğin nedeni ve oluşumuna yönelik model geliştirmişlerdir.  

Çakıcı ve Çakıcı (Çakıcı & Çakıcı, 2007), 508 akademisyen üzerinde yaptığı 

araştırma sonucunda katılımcıların %70‟i sessiz kalmaktadır. Sessizliğin en az 

görüldüğü konular, yönetim sorunu ve çalışma arkadaşlarının performansı ve yönetim 

ile ilgili konulardır. Sessiz kalmayı tercih nedenleri ise yönetsel ve örgütsel nedenler, 

izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu olarak saptanmıştır.  

Aşkun, Bakoğlu ve Berber (Bakoğlu, Aşkun & Berber, 2009), sessiz kalma 

davranışı ile güç mesafesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasını İstanbul’da 

bulunan üniversitelerden ikisi üzerinde yapmış ve 83 akademisyene uygulamıştır. 

Sonucunda; akademisyenlerin çoğunlukla  sessiz kaldıklarını belirlemiştir.  

Kahveci (2010), ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 

örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık düzeylerinin arasındaki ilişkiyi tespit etmek için 

bir çalışma yapmıştır. Elazığ il merkezinde bulunan 20 ilköğretim okuluna çalışmasını 

uygulamıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların örgütsel sessizlik algılarını yüksek 

düzeyde, örgütsel bağlılık algılarını orta düzeyde bulmuştur. Bu sonuç ilköğretim 

okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin problemlerini kolaylıkla ifade 

edemediklerini ve genelde susmayı tercih ettiklerini göstermektedir.  

Taşkıran (Taşkıran, 2010), çalışmasında, liderlik tarzının örgütsel sessizlik 

üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolünü belirlemek istemiştir. İstanbul’daki otel 

işletmelerinde çalışan 602 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda liderlik tarzı ile 

örgütsel sessizlik, örgütsel adalet arasında ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır.  

Kolay (Kolay, 2012), çalışmasında, endüstri meslek liselerinde çalışan 

öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık düzeylerini tespit etmek ve arasında 
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nasıl bir ilişki olduğunu incelemiştir. İstanbul ili Esenyurt ilçesindeki 3 endüstri meslek 

lisesinde görev yapan 144 katılımcı anketlerdeki soruları yanıtlamıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre katılımcıların örgütsel sessizlik algıları ve örgütsel bağlılık algıları orta 

düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan endüstri meslek liselerinde görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin problemlerini söyleyemedikleri ve sessiz kalmayı tercih 

ettikleri sonucunu çıkarabiliriz.  

Özgan ve Külekçi (Özgan & Külekçi, 2012), çalışmalarında üniversitelerde 

öğretim elemanlarının sessiz kaldıkları olaylar ve sessiz kalma sebepleri bunun 

sonuçlarını incelemişlerdir. Nitel araştırma şeklinde tasarlanan araştırmada iki 

üniversitede görev yapan 14 öğretim elemanına uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme  şeklinde gerçekleşen araştırma sonucunda öğretim elemanlarının sessiz 

kaldıkları durumlar; kendilerine haksızlık yapılması, fikirleri danışılmadan uygulanan 

yaptırımlar iş yükünü artıran durumlardır. Bireysel ve yönetim ile ilgili konulardan 

dolayı sessiz kaldıkları ve örgüte olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Daşcı (Daşcı, 2014), ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 

algılarına göre, okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları 

yıldırma ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Aksaray ili 

Merkez ilçede bulunan 15 okuldaki 400 öğretmene ulaşılmış ve araştırma 

uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, okul yöneticileri dönüşümcü ve 

işlemci liderlik tarzlarını orta düzeyde sergilemektedir. En fazla dönüşümcü liderlik 

davranışlarını sergilemektedirler. Öğretmenler örgütsel sessizlik davranışlarını orta 

düzeyde sergilemektedirler. Okul yöneticisinden kaynaklı problemlerden dolayı en  

örgütsel sessizlik davranışı oluşmaktadır. Okul yöneticileri dönüşümcü ve işlemci 

liderlik davranışları sergiledikçe, öğretmenlerin yıldırmaya maruz kalma ve örgütsel 

sessizlik yaşama düzeyleri azalmaktadır.  

Bu araştırmada kullanılan örgütsel sessizlik ölçeği Kahveci ve Demirtaş 

tarafından geliştirilmiş olup beş alt boyuttan oluşmuştur. Bu alt boyutlar aşağıda 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Okul Ortamı:  Öğretmenlerin; fiziksel şartlardaki eksiklik, kültürel şartlardaki 

uyumsuzluk, diyalog eksiklikleri, uygulamalardaki aksaklıklar vb. gibi okul ortamından 

kaynaklı etkenlerden dolayı yaşadığı sessizlik. 

Duygu: Öğretmenlerin içsel memnuniyetsizliği, kalıplaşmış düşünceleri, yerleşmiş 

korku ve endişelerinden dolayı yaşadıkları sessizlik.  
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Sessizliğin Kaynağı: Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini açıkça ifade 

edememeleri, okuldaki israf ve kayıplar, okuldaki adaletsiz ortam, öğretmenlerin 

bilgisizlik ve deneyimsizlik korkusu gibi sebeplerden dolayı yaşadıkları sessizlik. 

Yönetici: Okul yöneticilerinin ‘en iyi ben bilirim’ tavrı, düşük performans 

sergilemeleri, güven eksikliği yaratmaları gibi yöneticiden kaynaklı problemlerden 

dolayı öğretmenlerin yaşadığı sessizlik. 

İzolasyon: Öğretmenlerin düşüncelerini açıkladıklarında dışlanma korkusu 

yaşamaları, kendilerini güvende hissetmemelerinden dolayı izole ederek yaşadıkları 

sessizlik.  

1.4.2 İletişim Becerileri 

İletişim becerileri sözlü veya sözsüz iletileri fark etme, aktif olarak dinleme ve 

dönüt vermektir (Korkut, 2005). İletişim becerisi, “kişinin çevresine verdiği iletileri 

doğru bir biçimde kodlaması ve iletmesi, aldığı mesajları hatasız şekilde 

anlamlandırmasına yarayan etkili dönüt verme ve aktif dinleme becerilerinin tümü” 

olarak tanımlanmaktadır (Deniz, 2003). 

İletişim becerisi, hem insan ilişkilerinde hem de mesleki başarı için gerekli bir 

özelliktir. Özellikle okul yöneticilerin bu alanda donanımlı olması gerekmektedir. 

1.4.2.1 İletişimin Tanımı ve Önemi 

‘Ortak kılmak’ anlamına gelen iletişimle ilgili literatürde farklı birçok tanıma 

yer verilmiştir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: 

Birey, kurum veya kuruluşlar arasındaki bilgi, düşünce, veri ve duygu alışverişi 

veya ileti aktarımı iletişim konusunu anlatır (Şimşek, Çelik & Akgemci, 2011).  

 İletişim, “bir kişiyi veya topluluğu etkilemek amacıyla bir mesajı karşı tarafa 

iletmeyi amaçlayan bir süreç” olarak ifade etmektedirler (Budak & Budak, 2004). 

İletişim, bireylerin arasında duygu, düşünce ve bilgilerini alışverişini içeren çok 

kanallı bir süreçtir (Cüceloğlu, 2005). 

Bilgiyi var etme, başka bireye aktarma ve yorumlama sürecine iletişim denir 

(Dökmen, 2008). 
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İnsanlar yalnız olsunlar ya da çevresiyle birlikte yaşasınlar, hedeflerine ulaşmak 

için iletişim kurmak zorundadır. İletişimin temel amacı da zaten, insanların 

hareketlerine ve tutumlarına tesir etmek veya koydukları hedefi gerçekleştirmektir. 

İletişimde en genel hedef bilgi vermek ve karşısındakini etkilemektir. Örgütsel ya da 

gruplar arasındaki iletişiminde çalışanların davranışlarını kontrol etme ve çalışanları 

belli bir amaca doğru yönlendirmenin en önemli aracı iletişimdir. Bu sayede örgütsel 

amaçları gerçekleştirmek hedeflenir. Yazı ile kendimizi ifade etmemiz daha kolaydır 

çünkü yazıda her şey nettir. Fakat yüz yüze iletişimde ise durum farklıdır. Bu noktada 

ise kişinin duruşu, yaptığı jest ve mimikler, kıyafeti, kullandığı sözcükler her şey 

iletişimin hem yönünü hem de sonucunu etkiler (Kaya, 2003).  

Kötü iletişim yüksek düzeyde motivasyonun önündeki en büyük engellerden 

biridir. Örgütsel iletişim, yönetici ve çalışan arasındaki iki yönlü bilgi akışı ve iletişim 

süreci gibi görünse de aslında etkili olması yöneticilere bağlı bulunmaktadır. Yani, 

astların iletişim sürecindeki etkililiği, üstlerin iletişime açık olmasına bağlıdır (Yüksel, 

2005). Yani iletişimde yönetici ve öğretmen karşılıklı olarak birbirini etkilerler. 

Yönetici verdiği kararlarda öğretmen fikirlerini de göz önünde bulundurursa daha açık 

bir iletişim ortamı kurulabilir (Celep, 1992). 

Okullarda yönetici ve öğretmen arasındaki iletişim hem okullar ve öğretmenler 

açısından çeşitli olumlu sonuçlar ortaya çıkarmasına rağmen iletişim yetersizliği de bazı 

olumsuz durumların oluşumuna neden olabilmektedir. Bu olumsuz durumlardan biri de 

öğretmenlerde örgütsel sessizlik tutumlarının gelişimine yol açması olabilir.  

Şahin (Şahin, 2000)’ de ilkokul yöneticilerinin yeterliklerini belirlemek amacıyla 

yaptığı araştırmada iletişimi, yöneticide olması gereken en önemli özellik olarak 

bulmuştur. Yine aynı araştırmada okul yöneticilerinin; ana lisanını yerinde ve düzgün 

kullanma, insan ilişkilerinde etkili olma, anlama, anlatma ve ikna etme becerisine sahip 

olma, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini yerinde ve uygun kullanma gibi özelliklere 

sahip olmaları gerektiğini bulmuştur (Şahin, 2000). Bir okulun başarısını etkileyen en 

etkin faktör yöneticilerin iletişim becerileridir. Bundan dolayı, öğretmenlerin görevlerini 

tam olarak yerine getirmesinde ve daha verimli çalışmasında iletişimin önemli bir etkisi 

bulunmaktadır (Çınar, 2010). 
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1.4.2.2 İletişim Süreci ve Öğeleri 

İletişim kaynak ile hedef arasındaki ileti alışverişi olduğundan dolayı bir süreç 

olarak değerlendirilmelidir. İletişim sürecinde bazı olaylar oluşur, bu olaylar bazen 

başka olaylara da dönüşebildiğinden iletişimin başı ve sonu yoktur. İletişim başlamadan 

önce bir mesaja ihtiyaç vardır. Aşan ve Aydın (Aydın, Can & Azizoğlu, 2006), iletişim 

sürecinin genellikle üç aşamadan oluştuğunu belirtir. Bunlar; bilgiyi bir ileti şeklinde 

algılama, bir araç ile iletiyi aktarma ve alınan iletiyi çözerek anlamdırma. 

İletişimin ikincil unsurları şunlardır: (Tutar & Yılmaz, 2003): 

1. Gönderici (kaynak), 

2. Gönderici ve alıcının algılama ve değerleme biçimi (kod), 

3. Mesaj, 

4. Kanal (iletişim aracı) , 

5. Alıcı veya hedef (mesajın iletilmek istendiği taraf) , 

6. Geri besleme (feed-back), 

  7. Gürültü (mesajın iletilmesini engelleyen her tür bozucu çevresel faktörler) , 

 Kaynak göndermek istediği iletiyi açık bir şekilde kodlayarak, alıcıya 

göndermesiyle iletişim süreci başlar. Bir kanal aracılığıyla yani sözel, yazılı veya görsel 

iletişim aracı yardımıyla kodladığı iletiyi gönderir. Gönderilen iletiyi alan hedef, 

iletideki kodu çözer ve yorumlar. Tepkisini kodlayarak geri gönderir. Bu da geri 

bildirim basamağını oluşturur. Kaynak, hedefin gönderdiği tepki ile kendi hedefini 

karşılaştırıp, anlatmak istediğini hedefin algılayıp algılamadığını belirler ve böylece 

iletişim sürecinin etkililiği belirlenmiş olur. 

1.4.2.3 İletişim Şekilleri 

İletişim şekilleri, kişinin kendisi ile iletişimi, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi 

ve örgütsel içi iletişim olmak üzere dört kategoride tanımlanabilir (Aydın, Can & 

Azizoğlu, 2006). 

1.4.2.3.1 Kişinin Kendisiyle İletişimi 

Kişinin düşünmesi, hüzünlenmesi, sevinmesi, endişe duyması, içsel konuşma 

yapması, rüya görmesi iç iletişim sayılır. İnsanın kendi iç dünyasında hedefler koyması, 

alternatifler arasında seçim yapması iç iletişimdir. İnsanın çevresiyle kuracağı iletişim 

ilk kendi içerisinde başlar. Diğer insanlarla iletişime başladığında da kendi içindeki 
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iletişimi devam eder; çünkü karşısındaki kişiden aldığı iletiyi kendi içinde  düşünüp, 

değerlendirip ve yorumladıktan sonra seçtiği dönütü karşı tarafa verir.  

1.4.2.3.2 Kişilerarası İletişim 

İki kişi arasında oluşan, kaynak ve hedef basamaklarında insanların olduğu 

iletişime kişilerarası iletişim denilmektedir. Kişilerarası iletişim daha geniş bir tanımla, 

iki kişi ya da gruplar arasında fikir ve görüş aktarımına dayanan, karşılıklı güven 

üzerine temellendirilen, sözlü ya da sözsüz iletişim sürecini kapsar. (Kaya, 2011). 

Toplumsal ve örgütsel iletişimin temelini oluşturan kişilerarası iletişim sürecinin 

gerçekleşmesi için mutlaka en az iki bireyin olması gerekmektedir. Yüz yüze 

yapılmasından dolayı bireylerin kişilikleri, toplumdaki görevleri ve ilişkileri kuracağı 

iletişimin yönünü ve şeklini etkilediği söylenebilmektedir (Kalfa, 2011). 

Bir iletişimin kişilerarası iletişim sayılabilmesi için; 

 Kişiler belirli bir mesafede yüz yüze olmalıdır. 

 Tek yönlü değil, karşılıklı (çift yönlü) ileti alışverişi olmalıdır. 

  İletiler, sözlü ve sözsüz olmalıdır.  

1.4.2.3.3 Örgüt İçi İletişim 

Örgüt üyelerinin arasındaki ileti alışverişine örgüt içi iletişim denir. Bu iletişim 

hem yönetici-çalışan hem de çalışan-çalışan arasındaki iletişimi kapsar.  

1.4.2.3.4 Kitle İletişimi 

Bilgilerin kişiler tarafından üretilmesi, insan kitlelerine aktarılması ve bu 

insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle iletişimi denir. Bu iletişimde hedef kitle 

ile kaynak arasındaki kanallara da “kitle iletişim araçları” denir. 

1.4.2.4 İletişim Türleri 

İnsanlar anlatmak istediklerini, duygularını ve hissettiklerini sözlü, sözsüz ya da 

yazılı mesajlar aracılığıyla iletebilmektedirler. Konuşma dilini kullanarak, yüz yüze 

kurdukları iletişim sözlü iletişimi, jest, mimik, beden dili ve dilsel olmayan işaretler gibi 

sözsüz iletişimi, kitaplar, yasalar, yönetmelikler ve raporlar ise yazılı iletişimi 

belirtmektedir. 
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1.4.2.4.1 Sözlü İletişim 

Kişiler arasındaki karşılıklı konuşmalar ve yazışmalar sözlü iletişimi 

oluşturmaktadır. Konuşma ise görüş ve fikirlerimizi görme ve işitme duyularımızdan 

yardım alarak karşımızdaki kişiye aktarılması demektir (Ergin & Birol, 2000). Sözlü 

iletişim aracı olan dil, bireyin kendini ve çevresini anlaması ve yorumlaması için 

gereklidir. Sözlü iletişimin içinde, karşılıklı kurulan harfler ve sözcükler vardır. Sözlü 

ve yüz yüze iletişim en başarılı ve etkili iletişim türüdür (Can, 2005). Sözlü iletişimin 

etkili olması, anında tepki alınabilmesi ve hızlı olmasından kaynaklanmaktadır. Mesajın 

hedefi tarafından alınıp alınmadığı kontrol edilip anında dönüt verilebilir. Ayrıca sözlü 

iletişim, sözsüz iletişim kapsamındaki jest ve mimiklerle desteklendiğinden dolayı daha  

güçlü bir anlatım gerçekleşmiş olur. Bu sebeplerden dolayı, en etkili iletişim türü sözlü 

iletişim kabul edilmiştir. 

Sözlü iletişimin olumlu yönleri; 

 Verilen mesajın anlaşılma derecesi kontrol edilebilir, 

 Soru sorulabilir,  

 Alınan cevaplar denetlenebilir,  

 Anlaşılmayan durum varsa anında açıklık getirilebilir. 

1.4.2.4.2 Sözsüz İletişim 

Diğer bir iletişim türü de sözsüz iletişimdir. Sözsüz iletişim, insanların sözlü 

olmayan, beden dillerini, yüzlerini ve vücutlarını kullanarak oluşturdukları hareketleri 

kapsar. Dil, mesajın gönderilmesinde en etkili aracımızdır; fakat mesajın 

gönderilmesinde ve alınmasında, iletişime katkı sağlayan başka etkenlerde vardır. 

Sözsüz iletişim, elbiseler, mekân kullanımı, kelimelerin vurgulanış biçimi, jest ve 

mimikler, göz hareketleri ve göz teması gibi etkenleri kapsar ve bunlar mesaj iletimine 

yardımcı olur (Altıntaş & Çamur, 2001). Yapılan araştırmalara göre, yüz yüze iletişimde 

sözcükler %10, ses tonu %30, beden dilinin ise %60 oranlarında öneme sahip olduğunu 

belirtilmiştir (Baltaş & Baltaş, 2002). Ayrıca, karşımızdaki kişiyle göz teması kurmak 

iletişim sürecini etkilemektedir. Aslında ne söylemek istediğimizi; göz teması kurarak, 

jest ve mimik, el ve kol hareketleri kullanarak, ses tonuna dikkat edilerek destekleriz. 

(Turan, 2000). 
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1.4.2.4.3 Yazılı İletişim 

Yazılı iletişim; belli kurallara uygun olarak ne söylemek istediğimizin ya da 

duygu ve düşüncelerimizin; mektuplar, memorandumlar, raporlar, özetler, makaleler, 

tutanaklar, basın bildirileri ile el yazısı, basılı notlar gibi araçları kullanarak 

iletilmesidir. Yazılı iletişimde iletişim aracı yazıdır. Yazılı iletişim, yazının okunup 

yorumlanması ve tepki verilmesi zaman alacağından dolayı diğer iletişim türlerine göre 

daha geç ilerler. Yazılı iletişimin güncellenebilip, uzun süre saklanabilme imkanı vardır. 

Ayrıca yazılı iletişim korunabildiğinden dolayı kanıt niteliği de taşır. Yasalar, 

yönetmelikler, tüzük ve yönergeler, yazılı raporlar okullarda kullanılan yazılı iletişim 

araçlarıdır. Yazılı iletişimde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Yazı 

anlaşılır bir dil kullanılarak yazılmalıdır, gereksiz sözcükler kullanılmamalıdır. 

Yöneticiler yazılı iletişimi çok tercih etmemelerinin sebebi de otoritelerini yazı ile 

hissettiremediklerini düşünmelerinden dolayıdır (Tutar & Yılmaz, 2003). 

1.4.2.5 Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri 

Okul yöneticisi, okulun hedeflerine göre okul çalışanlarını bir arada toplayıp, 

beraber çalışmalarını sağlayan, organize sağlayan ve işleyişi kontrol eden kişidir 

(Gürses, 2006). Okuldaki iletişimin verimli olması, aslında okul yöneticisinin 

çalışanlarla arasında nasıl bir iletişim ortamı sağladığına bağlıdır. Yönetici hem 

çalışanlarla iletişim kurmalıdır hem de çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamalıdır. 

Bursalıoğlu (Bursalıoğlu, 2010)’na göre, okul yöneticilerinin görevleri şunları 

kapsamaktadır: 

 Konu hakkındaki bilgili kişilerin bilgi ve becerilerinden faydalanılması, 

 Başka okullarla ve kurumlarla irtibat halinde olunması, 

 İş dünyasıyla ilişki içinde bulunarak faydalanılması, 

 Eğitim- öğretimin aksamasına engel olunması, 

 Okuldaki personelin mesleki ve kişisel gelişimini artırıcı aktivitelere 

katılmalarına teşvik edip katılımları sağlanması, 

 Okul içinde bilgilendirici konferanslar verilmesi, 

 Empati kurması, 

 Okul yöneticisinin amacını çalışanlara iletirken kullandığı dilin etkileyici ve 

yapıcı olması, 

 Okul yöneticisinin kendine güvenmesi, 
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 Çalışanları ve öğrencileri başarılı olacağına motive etmesi, 

 Kişisel yetenekleri, bilgileri ve becerileri konusunda donanımlı olması, 

 Öğretmen ve öğrencilere fırsatlar sunarak, sorumluluk vermesi ve güvenmesi 

Yönetici bu önerileri gerçekleştirmek için ilk başta çalışanlarıyla iletişime açık 

olmalı ve karar verme sürecinde çalışanlarının fikirlerine danışmalı ve onları 

bilgilendirmelidir. Özellikle verimli bir iletişim süreci oluşturan yöneticinin çalışanları 

daha motive olmuş ve iş doyumu yüksek bir şekilde çalışır. Böylece etkili bir iletişim ile 

okul başarısı artırılabilir. (Babaoğlan & Çakan, 2005). 

Bu araştırmada kullanılan iletişim becerileri ölçeği Şimşek tarafından 

geliştirilmiş olup beş alt boyuttan oluşmuştur. Bu alt boyutlar aşağıda ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır. 

Önyargı: Duygular ve davranışlarımıza düşüncülerimiz etki eder. Bundan 

dolayı düşüncelerimiz çok önemlidir. Düşünceler; ‘’gerçekçi ve akılcı’’ ve 

‘’kalıplaşmış’’ olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar. Kalıplaşmış düşünceler iletişim 

sürecine olumsuz yönde etkilemekte ve olaylar karşısında önyargılı olmamıza sebep 

olmaktadır. İnsanlarla kurduğumuz iletişimde daha önce gördüklerimiz, duyduklarımız, 

çevremize karşı oluşturduğumuz şemalar büyük oranda etkilidir (Dökmen, 2002). Bir 

kişinin etkisinde kalarak ya da yaşanan bir tecrübe sonucu oluşan düşünceler ,sağlıklı 

bir temele dayanmasa bile biz de değişmesi zor kalıplaşmış birtakım önyargılara sebep 

olur (Şimşek, 2003). 

Olumlu Tutumlar: Tutum, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarına sebep olan 

bazı eğilimlerini temsil eder (Kağıtçıbaşı, 1988). Eskiden günümüze gelen tarihi ve 

kültürel, politik, ekonomik, dinsel ve coğrafi bazı öğeler sebebiyle insanların 

zihinlerinde var olan kalıplaşmış düşünceler okul içinde de çalışanların birbirlerine karşı 

olumlu olmayan bir tutum takınmalarına sebep olur. Okuldaki iletişim süreçleri de bu 

gibi olumsuz durumlardan etkilenmekte bu da verimliliğin düşmesine sebep 

olabilmektedir (Eren, 1996).  

Bilgi Aktarımı: Yöneticilerin çalışanlara gönderdiği her türlü mesajda bilgi 

eksikliğinden kaynaklanabilecek iletişim engellerinin oluşmaması için gönderdiği 

mesajın içeriğini doğru bilmek ile ilgili ciddi bir sorumluluğu bulunmaktadır. İletişim 

sürecinde okul müdürü göndermek istediği mesajı berrak bir şekilde ifade etmeyip, tam 

olarak anlaşılmamış noktalar bırakırsa, öğretmenlerin bu bölümleri kendi varsayımları 
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ile doldurmasına sebep olabilir (Tutar & Yılmaz, 2003). Yanlış anlamalara sebep 

olamamak için okul yöneticisi ileteceği bilgiyi ilk önce kendisi en doğru şekilde biliyor 

olmalıdır. 

Planlama: Başarılı bir iletişim sürecinin birinci adımı planlamadır. Okul 

yöneticisi verdiği komutları neden verdiğini, ne istediğini ve iletişim aracını doğru bir 

şekilde belirlemeli gönderdiği mesajın çalışanlar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığının 

kontrolünü sağlamalıdır (Şimşek, 2003). İyi bir iletişim şans eseri meydana gelmez. 

Empatik Düşünme: Empatinin tanımına baktığımızda olaylara diğer insanların 

gözünden bakabilme becerisi denilebilir (Koçel, 1984) ya da bireyin kendisini 

karşısındakinin yerine koyarak onun ne hissettiğini ve ne düşündüğünü anlamaya 

çalışmasıdır (Dökmen, 1996). Empati kurabilme yetenekleri yüksek olan bireylerin 

iletişim becerileri konusunda daha etkili olduğu görülmektedir. 

1.4.2.6 İletişim Becerileri İle İlgili Yapılan Araştırma Örnekleri  

İletişim becerilerine yönelik araştırmaların bir bölümü şu şekildedir: Korkut 

(Korkut, 2005), geliştirdiği eğitim programı ile yetişkinlerin, sahip oldukları iletişim 

becerilerini arttırmayı amaçlamıştır. Yüksel (Yüksel, 1997), deneysel bir çalışma 

uygulamıştır. Bu çalışmasında on iki oturumdan oluşan iletişim becerileri eğitimini alan 

ve almayan üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinde farklılık olup olmamasını 

değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda, iletişim becerileri eğitimi programına katılan 

iletişim becerilerinin arttığı ortaya  çıkmıştır. Buna benzer birçok araştırmada da aynı 

sonuçlar elde edilmiştir. Yani, iletişim becerileri konusunda verilen eğitimlerin iletişim 

becerilerini arttırdığı söylenebilir. Buradan iletişim becerilerinin öğrenilen ve 

geliştirilen beceriler olduğu düşüncesi ortaya çıkabilir. Bozkurt (Bozkurt, 2004), sınıf 

öğretmenleriyle yaptığı bir çalışmada, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla 

daha yüksek düzeyde iletişim becerisine sahip olduğunu söylemektedir. Korkut, iletişim 

becerileri eğitiminin etkilerini araştırdığı bir çalışmasında kızların, iletişim becerilerini 

erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Akkök (Akkök, 1996), ilköğretim 

öğrencilerin okul ortamına geldiklerinde birçok beceri kazandıklarını, bu beceriler 

arasında da en etkili olan iletişim becerisi olduğundan bahsetmiştir. Bunun sonunda 

çocukların; kendilerine güvenleri olan, kendilerini düzgün ve güzel ifade edebilen ve 

kişiler arası ilişkilerde başarılı bireyler olarak gelişmelerinin, sağlanabileceğini 

açıklamıştır.  
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1.5 Sayıltılar 

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, hazırlanan örgütsel sessizlik ile iletişim 

becerileri ölçeklerini gerçek ve durumları yansıtacak şekilde içtenlikle 

cevaplandırdıkları kabul edilmiştir. 

2. Bu araştırmada örgütsel sessizlik ve iletişim becerileri ölçeklerinde kullanılan 

sorular, örgütsel sessizlik ve iletişim becerileri düzeylerini belirlemede yeterlidir. 

3. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile yöneticilerin iletişim becerileri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

1.6 Sınırlılıklar 

1. Araştırma, İstanbul İli Sancaktepe ilçesindeki beş ilkokulda görevli 

öğretmenlerle sınırlıdır.  

2. Araştırmada elde edilecek veriler, “İletişim Becerileri Ölçeği”, “Örgütsel 

Sessizlik Ölçeği” ile sınırlıdır.  

3. Araştırma verileri toplama süreci, 2017–2018 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı 

tutulmuştur. 

1.7 Tanımlar 

Okul: Eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri 

ve davranışların kazandırıldığı yerdir (Balcı, 2016) 

Yönetici: Yönetici amaçlanan işlerin yerine getirilmesi için grubunu örgütleyen, 

çalışanları aynı amaca yöneltip koordine eden, denetleyen ve kısaca sorumluluğu 

üstlenen kimsedir (Türkmen, 2003). 

Öğretmen: Alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür gerektiren 

özel bir uzmanlık alanı gerektiren bir ihtisas mesleğidir (Kanun No:1739, 1973). 

İletişim: “Bir bireyin veya bir grubun, diğer birey ya da grubun davranışlarını 

etkilemek amacıyla uyarıcı bir öğenin karşı tarafa ulaştırılmasını sağlayan bir süreç” 

olarak ifade edilmektedir (Budak & Budak, 2004). 

Sessizlik: Sükût, sessiz olma durumu yani ortalıkta gürültü olmaması 

durumudur (Türk Dil Kurumu, 2005). 
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Örgütsel Sessizlik: İş görenlerin örgüt çalışmalarının iyileştirilmesine, hataların 

tespiti ve giderilmesine, yeniliklerin oluşturulmasına yardımı olabilecek düşünce, fikir 

ve önerilerini paylaşamamalarıdır (Alparslan, 2010). 
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2. YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırma modeline, araştırmanın evrenine ve örneklemine, 

verilerine ve toplanmasına, verilerin çözümü ve yorumlanmasına, süre ve olanaklarına 

yer verilmiştir. 

2.1 Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, genel tarama modeli ve genel tarama türlerinden korelasyonel 

(ilişkisel) tarama modeli kullanılmıştır. 

Tarama, geçmişte var olmuş veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaç edinen araştırma modelidir. Araştırma kapsamına giren olay, birey ya 

da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2016). 

Tarama modelinde, üzerinde çalışılan doğal ve toplumsal olguları kontrol etme olanağı 

yoktur. Araştırmacı bu olgulara müdahale etmez, bu olguların akışını engellemez 

(Sönmez & Alacapınar, 2013). 

Korelasyonel tarama modeli ise, “iki ya da daha fazla değişken arasındaki 

ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk & diğerleri., 2014).  

2.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında İstanbul ili 

Sancaktepe ilçesinde görev yapan ilkokul öğretmenlerinden oluşmaktadır. T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı – İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul ili 

Sancaktepe ilçesinde 24 adet ilkokul ve 770 sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Araştırma 

için evrenin özelliklerini temsil eden örneklem, küme örneklem yöntemi ile 

belirlenmiştir. Örneklemin %95 güven düzeyi ve ± % 5 hata payı ile evreni temsil 

edebilmesi için 265 olması gerektiği hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 

belirlemek üzere, sözü edilen 24 okul arasından rastgele olarak ve kura çekme yöntemi 

uygulanarak 5 okul seçilmiştir. Seçilen okullara tek tek gidilerek öğretmen sayıları 

kadar anket bırakılmış ve gönüllü katılacak öğretmenlere ulaşılmıştır. Geri dönüşleri 

tamamlanan anketler ilgili yöneticilerden toplanmıştır.  

 Bu çerçevede 290 öğretmene ulaşılmış, geri dönen veri toplama araçlarından 

hatalı ve eksik işaretlemelere sahip olanlar çıkartıldığında kalan 265 veri toplama aracı 
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ile analizler yapılmıştır. Buna göre araştırmanın örneklemini İstanbul ilinin Sancaktepe 

ilçesinde görev yapan 265 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

2.3 Veriler ve Toplanması 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılan ölçek, üç bölümden 

oluşturmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci bölümde iletişim becerileri 

ölçeği, üçüncü bölümde ise örgütsel sessizlik ölçeği bulunmaktadır. 

Kişisel Bilgi Formu: Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu” katılımcılar hakkında araştırmada kullanılmak üzere, cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim düzeyi, hizmet süresi bilgileri elde etmek için kullanılmıştır. 

İletişim Becerileri Ölçeği: Araştırmanın ikinci bölümünde öğretmenlerin okul 

yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarını araştırmak üzere; Şimşek (2003) 

tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Şimşek tarafından geliştirilen bu ölçek, 

bir kontrol sorusu (15.madde) olmak üzere toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Şimşek, 

yöneticilerin iletişim becerileri ölçeğinin güvenilirlik katsayısını α=0.98 olarak 

bulmuştur ve bu durum ölçeğin yüksek derece güvenilir olduğunu göstermektedir 

(Şimşek, 2003). 17 boyuttan oluşan bu ölçeğin, boyutları ve boyutlara ait soru 

maddeleri şu şekildedir: Kalıplaşmış düşünceler (1 ve 2. madde), algı (3.madde), duygu 

(4 ve 6. madde), cinsiyet ( 7. madde), giyim-kuşam ve dış görünüş (8.madde), Olumlu 

Tutumlar ( 9 ve 10. madde), savunma davranışları ( 11 ve 12. madde), bilgi düzeyi ve 

bilgilendirme (16 ve 19. madde), gereksinimler (20 ve 21. madde), planlama (22 ve 

25.madde), dinleme becerisi (26 ve 28. madde), empati kurma (29.madde), dönüte 

verilen önem (30.madde), iletişim zincirinde var olan kişilerin atlanması (31.madde), 

iletişimin zamanlaması (32.madde), statü ( 33 ve 35. madde), alıcının seçimi (36. 

madde). Ölçekte bazı boyutların sadece bir maddeden oluştuğu görülmektedir. 

Literatürde, bir faktör en az iki maddeden oluşması gerektiğine dayanan bir görüş 

olmasından dolayı, Doğan ve Koçak (Doğan & Koçak, 2014) çalışmalarında, ölçeği 

geliştiren araştırmacının iznini alarak ölçeği 5 boyut şeklinde yeniden 

yapılandırmışlardır. Yaptıkları faktör analizi sonucunda, “Empatik Düşünme” faktörü 

ölçeğe ilişkin toplam varyansın %20.02’sini, “Bilgi Aktarımı” faktörü %12.39’unu, 

“Önyargı” faktörü %11.01’ini, “Planlama” faktörü %10.58’ini ve “Olumlu Tutumlar” 

faktörü de %7.35’ini açıkladığı ve bu beş faktörün ise toplam varyansın %61.35’ini 

açıkladığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışma için; iç güvenirliğinin hesaplanmasında iç 
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tutarlılık katsayısına bakılmıştır. Bu değerler; Empatik Düşünme boyutu için “α=.90”, 

Bilgi Aktarımı boyutu için “α=.95”, Olumlu Tutumlar boyutu için “α=.94”, Planlama 

boyutu için “α=.92” ve Önyargı boyutu için “α=.93” şeklindedir. Ölçeğin geneli için 

hesaplanan güvenirlik katsayısı ise “α=.98”dir. Bu nedenle ölçeğin güvenilir olduğu 

söylenebilir. Ölçekte öğretmenlerin, yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin yargısal 

verileri 5’li likert ölçeği tarzındadır. Katılımcıların soru ifadelerini 1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Orta düzeyde katılıyorum 4=Katılıyorum 

5=Kesinlikle katılıyorum şeklinde (5’li likert tipi) puanlamaları istenmiştir.  

Tablo 1  İletişim Becerileri Ölçeğinin Boyutlara Göre Dağılımı 

İletişim Becerileri Ölçeğinin       

 Alt Boyutları                           Soru Maddeleri 

Empatik Düşünme 1, 9, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36 

Bilgi Aktarımı 13, 16, 17, 18, 19, 20, 32 

Önyargı 2, 3, 8, 11, 12, 14 

Planlama 21, 22, 23, 24, 26, 30 

Olumlu Tutumlar 4, 5, 6, 7, 10 

 

 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği: Araştırmanın üçüncü bölümünde okullardaki örgütsel 

sessizlik düzeyine ilişkin öğretmenlerin algılarını ortaya koymak amacı ile ilgili literatür 

incelenmiş ve Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik 

Ölçeği`nin kullanılmasına karar verilmiştir. Ölçekte okul ortamı, duygu, sessizliğin 

kaynağı, yönetici ve izolasyon olmak üzere beş boyuttan oluşan 18 madde yer 

almaktadır. Katılımcılardan beşli likert tipinde olan ölçekte her maddenin karşısında 

bulunan “Hiç katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılıyorum” 

ve “Tamamen Katılıyorum” ifadelerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Güvenirlik 

konusunda ise ölçeğin geliştirilme aşamasında ölçeğin hesaplanan Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayıları Yönetici boyutu için “α=.79”, Duygu boyutu için “α=.81”, İzolasyon 

boyutu için “α=.83”, Okul Ortamı boyutu için “α=.74” ve Sessizliğin Kaynağı boyutu 

için “α=.80” şeklindedir. Ölçeğin geneli için hesaplanan güvenirlik katsayısı ise 

“α=.89”dur (Kahveci & Demirtaş, 2013). Sadece 3. Maddesi ters şekilde kodlanan 

örgütsel sessizlik ölçeğinde bulunan 18 maddenin boyutlara göre dağılımı şu şekildedir; 
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Tablo 2 Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Boyutlara Göre Dağılımı 

Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin 

Alt Boyutları      Soru Maddeleri 

Okul Ortamı 1. 2. 3. 4 (bu boyutun 3. maddesi ters şekilde 

kodlanmıştır.) 

Duygu 5, 6, 7 

Sessizliğin Kaynağı 8, 9, 10, 11, 12 

Yönetici 13, 14, 15 

İzolasyon 16, 17, 18 

Bu araştırmada elde edilen verilere göre ölçekler ve boyutları için Cronbach Alfa 

değerleri yeniden hesaplanmış ve Tablo 3’ de gösterilmiştir. 

Tablo 3 Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri Sonuçları 

Kullanılan Ölçekler Cronbach Alfa 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği 

                      Yönetici 

                      Duygu 

                      İzolasyon 

                      Okul Ortamı 

                      Sessizliğin Kaynağı 

0,91 

0,90 

0,85 

0,91 

0,90 

0,86 

 İletişim Becerileri Ölçeği 

                      Empatik düşünme 

                      Bilgi aktarımı 

                      Önyargı 

                      Planlama 

                      Olumlu Tutumlar 

0,98 

0,90 

0,95 

0,93 

0,92 

0,94 

 

Tablodaki bulgular ölçeklerin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

araştırma kapsamındaki örneklem için Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Cronbach Alpha 

katsayısı 0,91 ve İletişim Becerileri Ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,98 

bulunmuştur. 
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2.4 Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Araştırmada elde edilen veriler “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 22.0” programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma kullanılmıştır.  

  İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, 

ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek 

yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları 

belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır.  

Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon ve regresyon 

analizi uygulanmıştır. Ölçekler arasındaki korelasyon ilişkileri aşağıdaki kriterlere göre 

değerlendirilmiştir (Kalaycı, 2006); 

      R İlişki 

0,00-0,25  Çok Zayıf  

0,26-0,49  Zayıf  

0,50-0,69  Orta  

0,70-0,89  Yüksek  

0,90-1,00  Çok Yüksek  
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan 

öğretmenlerin ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular 

yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 

3.1 Tanımlayıcı Özelliklere İlişkin Bulgular 

Tablo 4 Öğretmenlerin Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı 

Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 175 66,00 

Erkek 90 34,00 

Toplam 265 100,00 

Medeni Durum 

Bekâr 72 27,20 

Evli 193 72,80 

Toplam 265 100,00 

Hizmet Süresi 

0-10 127 47,90 

10-20 112 42,30 

20 Yıl üzeri 26 9,80 

Toplam 265 100,00 

Yaş 

20-29 63 23,80 

30-39 152 57,40 

40 Ve üzeri 50 18,90 

Toplam 265 100,00 

Eğitim Düzeyi 

Lisans 249 94,00 

Yüksek Lisans 16 6,00 

Toplam 265 100,00 
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Öğretmenler, cinsiyete göre 175'i (%66,00) kadın, 90'ı (%34,00) erkek olarak 

dağılmaktadır.  

Öğretmenler, medeni duruma göre 72'si (%27,20) bekâr, 193'ü (%72,80) evli 

olarak dağılmaktadır.  

Öğretmenler, hizmet süresine göre 127'si (%47,90) 0-10, 112'si (%42,30) 10-20, 

26'sı (%9,80) 20 yıl üzeri olarak dağılmaktadır.  

Öğretmenler, yaşa göre 63'ü (%23,80) 20-29, 152'si (%57,40) 30-39, 50'si 

(%18,90) 40 ve üzeri olarak dağılmaktadır.  

Öğretmenler, eğitim düzeyine göre 249'u (%94,00) lisans, 16'sı (%6,00) yüksek 

lisans olarak dağılmaktadır. 

3.2 Algılanan İletişim Becerileri İle Örgütsel Sessizlik Puan Ortalamaları ve 

Arasındaki İlişkiler 

Araştırmanın, “İlkokul kurumlarında görev yapan yöneticilerin öğretmenlerin 

algılarına göre iletişim becerileri düzeyi nedir? “ alt problemine ilişkin veriler tablo 5`de 

yer almaktadır. 

Tablo 5 Algılanan İletişim Becerileri Puan Ortalamaları 

 
N Ort Ss Min. Max. 

Empatik Düşünme 265 3,43 0,98 1,00 5,00 

Bilgi Aktarımı 265 3,51 0,98 1,00 5,00 

Önyargı 265 3,32 0,85 1,00 5,00 

Planlama 265 3,29 1,02 1,00 5,00 

Olumlu Tutumlar 265 3,50 1,08 1,00 5,00 

İletişim Becerileri Genel 265 
3,42 0,92 1,03 5,00 

Öğretmenlerin, algılanan iletişim becerilerinin alt boyutlarına göre 

ortalamalarına bakılmış olup aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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İletişim becerilerinin alt boyutlarından olan “empatik düşünme” ortalaması 

yüksek [3,43±0,98 (Min=1.00; Maks=5.00)] düzeyde bulunmuştur.  Bu durumda 

yöneticilerin empati kurma yetilerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

İletişim becerilerinin alt boyutlarından olan “bilgi aktarımı” ortalaması yüksek 

3,51±0,98 (Min=1.00; Maks=5.00) düzeyde bulunmuştur. Bu durumda yöneticiler 

öğretmenlerine gönderdiği mesajın içeriğini doğru bilmekte ve berrak bir şekilde 

aktarabilmektedir.  

İletişim becerilerinin alt boyutlarından olan “önyargı” ortalaması orta 3,32±0,85 

(Min=1.00; Maks=5.00) düzeyde bulunmuştur. Bu durumda yöneticiler öğretmenlerine 

karşı orta düzeyde önyargılıdır. 

İletişim becerilerinin alt boyutlarından olan “planlama” ortalaması orta 

3,29±1,02 (Min=1.00; Maks=5.00) düzeyde bulunmuştur. Okul yöneticisi; komutları 

neden verdiğini, ne istediğini önceden orta düzeyde planlamakta ve öğretmenler 

tarafından net bir şekilde algılanıp algılanmadığının kontrolünü de orta düzeyde 

sağlamaktadır. 

İletişim becerilerinin alt boyutlarından olan “Olumlu Tutumlar” ortalaması 

yüksek 3,50±1,08 (Min=1.00; Maks=5.00) düzeyde bulunmuştur. Bu durumda 

yöneticilerin, öğretmenlere karşı yüksek düzeyde objektif, güvenilir ve yapıcı duygulara 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

“İletişim becerileri genel” ortalaması yüksek 3,42±0,92 (Min=1.03; Maks=5.00), 

olarak saptanmıştır. Bu durumda okul yöneticilerinin, öğretmenler ile yüksek düzeyde 

iletişim kurma becerisine sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın “İlkokul kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 

sessizlik düzeyi nedir? “ alt problemine ilişkin veriler tablo 6`da yer almaktadır. 
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Tablo 6 Örgütsel Sessizlik Puan Ortalamaları 

 
N Ort Ss Min. Max. 

Okul Ortamı 265 3,66 0,73 1,50 5,00 

Duygu 265 3,91 0,83 1,00 5,00 

Sessizliğin Kaynağı 265 3,40 0,81 1,20 5,00 

Yönetici 265 3,85 0,80 1,00 5,00 

İzolasyon 265 3,64 0,94 1,00 5,00 

Örgütsel Sessizlik Genel 265 3,66 0,69 1,44 5,00 

Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan “okul ortamı” ortalaması yüksek 

3,66±0,73 (Min=1.50; Maks=5.00) olarak saptanmıştır. Okul ortamında; fiziksel 

şartlardaki eksiklik, kültürel şartlardaki uyumsuzluk, diyalog eksiklikleri, 

uygulamalardaki aksaklıklar ve diğer olumsuz etkenler öğretmenlerin yüksek düzeyde 

sessiz kalmalarına sebep olmaktadır. 

Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan “duygu” ortalaması yüksek 3,91±0,83 

(Min=1.00; Maks=5.00) olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin içsel memnuniyetsizliği, 

kalıplaşmış düşünceleri, yerleşmiş korku ve endişeleri yüksek düzeyde sessiz 

kalmalarına sebep olmaktadır.  

Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan “sessizliğin kaynağı” ortalaması 

yüksek 3,40±0,81 (Min=1.20; Maks=5.00) olarak saptanmıştır. Yani öğretmenlerin 

duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edememeleri, okuldaki israf ve kayıplar, okuldaki 

adaletsiz ortam, öğretmenlerin bilgisizlik ve deneyimsizlik korkusu gibi sebepler 

öğretmenlerin yüksek düzeyde sessiz kalmalarına sebep olmaktadır. 

Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan “yönetici” ortalaması yüksek 

3,85±0,80 (Min=1.00; Maks=5.00) olarak saptanmıştır. Okul yöneticilerinin ‘en iyi ben 

bilirim’ tavrı, düşük performans sergilemeleri, güven eksikliği yaratmaları gibi 

yöneticiden kaynaklı problemler öğretmenlerde yüksek düzeyde sessizliğe sebep 

olmaktadır. 
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Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan “izolasyon” ortalaması yüksek 

3,64±0,936 (Min=1.00; Maks=5.00) olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin düşüncelerini 

açıkladıklarında dışlanma korkusu yaşamaları,  güvende hissetmemeleri kendilerini 

izole etmelerine ve yüksek düzeyde sessizlik yaşamalarına sebep olmaktadır.  

“Örgütsel sessizlik genel” ortalaması yüksek 3,66±0,69 (Min=1.44; Maks=5.00) olarak 

saptanmıştır. Öğretmenlerin okul ortamında yüksek düzeyde sessizlik gösterdikleri 

görülmektedir.
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Tablo 7 Algılanan İletişim Becerileri Puanları ve Örgütsel Sessizlik 

Puanları Arasında Korelâsyon Analizi 
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Empatik 

Düşünme 

r 1,00                       

p 0,00                       

Bilgi 

Aktarımı 

r 0,89** 1,00                     

p 0,00 0,00                     

Önyargı 

r 0,83** 0,80** 1,00                   

p 0,00 0,00 0,00                   

Planlama 

r 0,90** 0,87** 0,78** 1,00                 

p 0,00 0,00 0,00 0,00                 

Olumlu 

Tutumlar 

r 0,89** 0,85** 0,83** 0,81** 1,00               

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               

İletişim 

Becerileri 

Genel 

r 0,98** 0,95** 0,89** 0,93** 0,93** 1,00             

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             

Okul 

Ortamı 

r -0,30** -0,32** -0,21** -0,28** -0,28** -0,30** 1,00           

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           

Duygu 

r -0,24** -0,24** -0,18** -0,22** -0,23** -0,24** 0,73** 1,00         

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

Sessizliğin 

Kaynağı 

r -0,19** -0,20** -0,13* -0,16* -0,18** -0,19** 0,65** 0,62** 1,00       

p 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Yönetici 

r -0,21** -0,24** -0,14* -0,22** -0,18** -0,22** 0,58** 0,60** 0,61** 1,00     

p 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

İzolasyon 

r -0,21** -0,19** -0,15* -0,14* -0,20** -0,20** 0,62** 0,70** 0,67** 0,59** 1,00   

p 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Örgütsel 

Sessizlik 

Genel 

r -0,27** -0,28** -0,19** -0,23** -0,25** -0,27** 0,85** 0,85** 0,88** 0,78** 0,85** 1,00 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*<0,05;..**<0,01



 

1 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar, iletişim 

becerileri genel, okul ortamı, duygu, sessizliğin kaynağı, yönetici, izolasyon, örgütsel 

sessizlik genel, arasında korelâsyon analizleri incelendiğinde; 

 Bilgi aktarımı ile empatik düşünme arasında r=0.891 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Önyargı ile empatik düşünme arasında r=0.83 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Önyargı ile bilgi aktarımı arasında r=0.801 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Planlama ile empatik düşünme arasında r=0.899 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Planlama ile bilgi aktarımı arasında r=0.871 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Planlama ile önyargı arasında r=0.778 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Olumlu tutumlar ile empatik düşünme arasında r=0.887 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Olumlu tutumlar ile bilgi aktarımı arasında r=0.851 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Olumlu tutumlar ile önyargı arasında r=0.826 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Olumlu tutumlar ile planlama arasında r=0.81 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Iletişim becerileri genel ile empatik düşünme arasında r=0.977 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Iletişim becerileri genel ile bilgi aktarımı arasında r=0.945 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Iletişim becerileri genel ile önyargı arasında r=0.894 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Iletişim becerileri genel ile planlama arasında r=0.927 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Iletişim becerileri genel ile olumlu tutumlar arasında r=0.927 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Okul ortamı ile empatik düşünme arasında r=-0.303 negatif (p=0,000<0.05), 

 Okul ortamı ile bilgi aktarımı arasında r=-0.318 negatif (p=0,000<0.05), 

 Okul ortamı ile önyargı arasında r=-0.211 negatif (p=0,001<0.05), 

 Okul ortamı ile planlama arasında r=-0.276 negatif (p=0,000<0.05), 

 Okul ortamı ile olumlu tutumlar arasında r=-0.281 negatif (p=0,000<0.05), 

 Okul ortamı ile iletişim becerileri genel arasında r=-0.302 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Duygu ile empatik düşünme arasında r=-0.236 negatif (p=0,000<0.05), 

 Duygu ile bilgi aktarımı arasında r=-0.237 negatif (p=0,000<0.05), 

 Duygu ile önyargı arasında r=-0.179 negatif (p=0,004<0.05), 
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 Duygu ile planlama arasında r=-0.215 negatif (p=0,000<0.05), 

 Duygu ile olumlu tutumlar arasında r=-0.227 negatif (p=0,000<0.05), 

 Duygu ile iletişim becerileri genel arasında r=-0.237 negatif (p=0,000<0.05), 

 Duygu ile okul ortamı arasında r=0.729 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile empatik düşünme arasında r=-0.185 negatif 

(p=0,003<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile bilgi aktarımı arasında r=-0.195 negatif (p=0,001<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile önyargı arasında r=-0.134 negatif (p=0,029<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile planlama arasında r=-0.157 negatif (p=0,010<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile olumlu tutumlar arasında r=-0.177 negatif 

(p=0,004<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile iletişim becerileri genel arasında r=-0.185 negatif 

(p=0,003<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile okul ortamı arasında r=0.646 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Sessizliğin kaynağı ile duygu arasında r=0.62 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile empatik düşünme arasında r=-0.218 negatif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile bilgi aktarımı arasında r=-0.235 negatif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile önyargı arasında r=-0.14 negatif (p=0,023<0.05), 

 Yönetici ile planlama arasında r=-0.217 negatif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile olumlu tutumlar arasında r=-0.184 negatif (p=0,003<0.05), 

 Yönetici ile iletişim becerileri genel arasında r=-0.217 negatif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile okul ortamı arasında r=0.577 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile duygu arasında r=0.6 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Yönetici ile sessizliğin kaynağı arasında r=0.611 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Izolasyon ile empatik düşünme arasında r=-0.212 negatif (p=0,001<0.05), 

 Izolasyon ile bilgi aktarımı arasında r=-0.193 negatif (p=0,002<0.05), 

 Izolasyon ile önyargı arasında r=-0.145 negatif (p=0,018<0.05), 

 Izolasyon ile planlama arasında r=-0.137 negatif (p=0,026<0.05), 

 Izolasyon ile olumlu tutumlar arasında r=-0.196 negatif (p=0,001<0.05), 

 Izolasyon ile iletişim becerileri genel arasında r=-0.197 negatif (p=0,001<0.05), 

 Izolasyon ile okul ortamı arasında r=0.619 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Izolasyon ile duygu arasında r=0.696 pozitif (p=0,000<0.05), 
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 Izolasyon ile sessizliğin kaynağı arasında r=0.674 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Izolasyon ile yönetici arasında r=0.591 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile empatik düşünme arasında r=-0.27 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile bilgi aktarımı arasında r=-0.276 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile önyargı arasında r=-0.19 negatif (p=0,002<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile planlama arasında r=-0.233 negatif (p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile olumlu tutumlar arasında r=-0.25 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile iletişim becerileri genel arasında r=-0.266 negatif 

(p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile okul ortamı arasında r=0.845 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile duygu arasında r=0.85 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile sessizliğin kaynağı arasında r=0.875 pozitif 

(p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile yönetici arasında r=0.784 pozitif (p=0,000<0.05), 

 Örgütsel sessizlik genel ile izolasyon arasında r=0.847 pozitif (p=0,000<0.05) 

ilişki bulunmuştur. Bütün ilişkiler anlamlıdır. 

Araştırmanın, “İlkokul kurumlarındaki yöneticilerin iletişim becerileri ile 

öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? “ alt 

problemine ilişkin veriler tablo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14`de yer almaktadır. 

Tablo 8 Algılanan İletişim Becerilerinin Örgütsel Sessizliği Yordama 

Düzeyi 

Bağımlı Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

ß t P   F 

Model 

(p) 

R
2
 

Örgütsel Sessizlik 

Genel 

Sabit 4,34 27,60 0,00 

     19,99 0,00 0,07 
İletişim 

Becerileri 

Genel 

-0,20 -4,47 0,00 
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İletişim becerileri genel ile örgütsel sessizlik genel arasındaki neden sonuç 

ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=19,99; 

p=0,00<0.05).  

Örgütsel sessizlik genel düzeyindeki toplam değişim %6.7 oranında iletişim 

becerileri genel tarafından açıklanmaktadır(R
2
=0,07).  

İletişim becerileri arttıkça genel örgütsel sessizlik genel düzeyi azaltmaktadır 

(ß=-0,20). Bu durumda okul yöneticileri, öğretmenleri ile doğru, saydam ve olumlu bir 

iletişim kurarsa öğretmenlerin olaylar karşısında sessiz kalma durumu azalmaktadır.  

Tablo 9 Algılanan İletişim Becerileri Alt Boyutlarının Örgütsel Sessizlik 

Geneli Yordama Düzeyi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß T P F 
Model 

(p) 
R

2 

Örgütsel Sessizlik 

Genel 

Sabit 4,26 25,38 0,00 

    5,04 0,00 0,07 

Empatik Düşünme -0,17 -1,34 0,18 

Bilgi Aktarımı -0,17 -1,66 0,05 

Önyargı 0,13 1,42 0,16 

Planlama 0,08 0,81 0,42 

Olumlu Tutumlar -0,04 -0,39 0,69 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar ile 

örgütsel sessizlik genel arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan 

regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=5,04; p=0,00<0.05). Örgütsel sessizlik genel 

düzeyindeki toplam değişim %7.10 oranında empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, 

planlama, Olumlu Tutumlar tarafından açıklanmaktadır(R
2
=0,07).  

Empatik düşünme örgütsel sessizlik genel düzeyini etkilememektedir 

(p=0.18>0.05).  

Önyargı örgütsel sessizlik genel düzeyini etkilememektedir (p=0.16>0.05).  

Planlama örgütsel sessizlik genel düzeyini etkilememektedir (p=0.42>0.05).  
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Olumlu Tutumlar örgütsel sessizlik genel düzeyini etkilememektedir 

(p=0.69>0.05).  

Bilgi aktarımı örgütsel sessizlik genel düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,17).  

Bu durumda, iletişim alt boyutlarından olan bilgi aktarımının örgütsel sessizliğe 

etki ettiği görülmektedir. Yani yöneticilerin öğretmenlere gönderdiği mesajın içeriğini 

doğru bilmesi ve berrak bir şekilde aktarabilmesi öğretmenlerin sessiz kalma düzeyini 

azaltmaktadır. 

Tablo 10 Algılanan İletişim Becerileri Alt Boyutlarının Okul Ortamını 

Yordama Düzeyi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß T P F Model (p) R
2
 

Okul Ortamı 

Sabit 4,39 24,96 0,00 

     6,74 0,00 0,10 

Empatik Düşünme -0,16 -1,17 0,24 

Bilgi Aktarımı -0,22 -2,06 0,04 

Önyargı 0,17 1,78 0,08 

Planlama 0,05 0,45 0,65 

Olumlu Tutumlar -0,04 -0,43 0,67 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar ile okul 

ortamı arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi 

anlamlı bulunmuştur (F=6,74; p=0,00<0.05).  

Okul ortamı düzeyindeki toplam değişim %9.80 oranında empatik düşünme, 

bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar tarafından 

açıklanmaktadır(R
2
=0,10).  

Empatik düşünme okul ortamı düzeyini etkilememektedir (p=0.24>0.05).  

Önyargı okul ortamı düzeyini etkilememektedir (p=0.08>0.05).  

Planlama okul ortamı düzeyini etkilememektedir (p=0.65>0.05).  
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Olumlu tutumlar okul ortamı düzeyini etkilememektedir (p=0.67>0.05). 

Bilgi aktarımı okul ortamı düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,22). Bu durumda 

iletişimin alt boyutlarından olan bilgi aktarımının okul ortamından kaynaklı örgütsel 

sessizliğe etki ettiği görülmektedir. Yani yöneticiler, öğretmenlere bilgi desteğini sağlar 

ve geri bildirimde bulunursa, öğretmenlerin okul ortamındaki fiziksel ve kültürel 

şartlardaki uygunsuzluktan ve diyalog eksikliklerinden kaynaklı yaşadığı sessizliği 

azalmaktadır.  

Tablo 11 Algılanan İletişim Becerileri Alt Boyutlarının Duyguyu Yordama 

Düzeyi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß t P       F Model (p) R
2
 

Duygu 

Sabit 4,57 22,19 0,00 

            3,49 0,01 0,05 

Empatik Düşünme -0,12 -0,76 0,45 

Bilgi Aktarımı -0,12 3,90 0,01 

Önyargı 0,11 0,93 0,35 

Planlama 0,02 0,19 0,85 

Olumlu Tutumlar -0,07 -0,63 0,53 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar ile duygu 

arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuştur (F=3,49; p=0,01<0.05).  

Duygu düzeyindeki toplam değişim %4.50 oranında empatik düşünme, bilgi 

aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar tarafından açıklanmaktadır(R
2
=0,05).  

Empatik düşünme duygu düzeyini etkilememektedir (p=0.49>0.05).   

Önyargı duygu düzeyini etkilememektedir (p=0.35>0.05).  

Planlama duygu düzeyini etkilememektedir (p=0.85>0.05).  

Olumlu Tutumlar duygu düzeyini etkilememektedir (p=0.53>0.05). 
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Bilgi aktarımı duygu düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,12). Bu durumda iletişimin 

alt boyutlarından olan bilgi aktarımının öğretmenlerin yaşadığı sessizliğin duygu 

boyutuna etki ettiği görülmektedir. Yani yöneticiler öğretmenlere bilgiyi doğru 

aktarabilirse, öğretmenlerin içsel memnuniyetsizliği, kalıplaşmış korku ve 

endişelerinden kaynaklı sessiz kalma durumu azalmaktadır. 

Tablo 12 Algılanan İletişim Becerileri Alt Boyutlarının Sessizliğin 

Kaynağını Yordama Düzeyi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß T P F Model (p) R
2
 

Sessizliğin Kaynağı 

Sabit 3,90 19,28 0,00 

2,37 0,04 0,03 

Empatik Düşünme -0,12 -0,75 0,45 

Bilgi Aktarımı -0,16 -1,32 0,02 

Önyargı 0,10 0,89 0,37 

Planlama 0,08 0,70 0,49 

Olumlu Tutumlar -0,04 -0,37 0,71 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar ile 

sessizliğin kaynağı arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi anlamlı bulunmuştur (F=2,37; p=0,04<0.05).  

Sessizliğin kaynağı düzeyindeki toplam değişim %2.50 oranında empatik 

düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar tarafından 

açıklanmaktadır(R
2
=0,03).  

Empatik düşünme sessizliğin kaynağı düzeyini etkilememektedir (p=0.45>0.05).  

Önyargı sessizliğin kaynağı düzeyini etkilememektedir (p=0.37>0.05).  

Planlama sessizliğin kaynağı düzeyini etkilememektedir (p=0.49>0.05).  

Olumlu Tutumlar sessizliğin kaynağı düzeyini etkilememektedir (p=0.71>0.05). 

Bilgi aktarımı sessizliğin kaynağı düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,16). Bu durumda 

iletişimin alt boyutlarından olan bilgi aktarımının sessizliğin kaynağı boyutuna etki 
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ettiği görülmektedir. Yani yöneticilerin öğretmenlere gönderdiği bilginin içeriğini doğru 

bilmesi, saydam ve anlaşılabilir bir şekilde aktarabilmesi, öğretmenlerin bilgisizlik ve 

deneyimsizlik korkusundan, okuldaki adaletsiz ortamdan, israf ve kayıplardan kaynaklı 

sessiz kalma durumunu azaltmaktadır. 

Tablo 13 Algılanan İletişim Becerileri Alt Boyutlarının Yöneticiyi Yordama 

Düzeyi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß T P    F Model (p) R
2
 

Yönetici 

Sabit 4,40 22,36 0,00 

       

3,66 

0,00 0,05 

Empatik Düşünme -0,11 -0,77 0,45 

Bilgi Aktarımı -0,20 -1,63 0,01 

Önyargı 0,16 1,49 0,14 

Planlama -0,04 -0,33 0,74 

Olumlu Tutumlar 0,03 0,30 0,76 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar ile 

yönetici arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi 

anlamlı bulunmuştur (F=3,66; p=0,00<0.05).  

Yönetici düzeyindeki toplam değişim %4.80 oranında empatik düşünme, bilgi 

aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar tarafından açıklanmaktadır (R
2
=0,05).  

Empatik düşünme yönetici düzeyini etkilememektedir (p=0.45>0.05).  

Önyargı yönetici düzeyini etkilememektedir (p=0.14>0.05).  

Planlama yönetici düzeyini etkilememektedir (p=0.74>0.05).  

Olumlu Tutumlar yönetici düzeyini etkilememektedir (p=0.76>0.05). 
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Bilgi aktarımı yönetici düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,20). Bu durumda iletişimin 

alt boyutlarından olan bilgi aktarımının öğretmenlerin yaşadığı sessizliğin yönetici 

boyutuna etki ettiği görülmektedir. Yani yöneticiler öğretmenlere bilgi desteğinde 

bulunup, geri bildirim verirse, öğretmenlerin yöneticiden kaynaklı problemlerden dolayı 

(yöneticinin en iyi ben bilirim tavrı, güven eksikliği yaratmaları, düşük performans 

sergilemeleri vb.) sessiz kalma durumunu azalmaktadır. 

Tablo 14 Algılanan İletişim Becerileri Alt Boyutlarının İzolasyonu 

Yordama Düzeyi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken ß T P    F Model (p) R
2
 

İzolasyon 

 

Sabit 4,26 18,40 0,00 

      3,68 0,00 0,05 

Empatik Düşünme -0,39 -2,21 0,03 

Bilgi Aktarımı -0,14 -0,95 0,34 

Önyargı 0,12 0,97 0,33 

Planlama 0,29 2,15 0,03 

Olumlu Tutumlar 
-0,05 -0,44 0,66 

Empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar ile 

izolasyon arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi 

anlamlı bulunmuştur (F=3,68; p=0,00<0.05).  

İzolasyon düzeyindeki toplam değişim %4.80 oranında empatik düşünme, bilgi 

aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu Tutumlar tarafından açıklanmaktadır (R
2
=0,05).  
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Bilgi aktarımı izolasyon düzeyini etkilememektedir (p=0.34>0.05).  

Önyargı izolasyon düzeyini etkilememektedir (p=0.33>0.05).  

Olumlu Tutumlar izolasyon düzeyini etkilememektedir (p=0.66>0.05).  

Empatik düşünme izolasyon düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,39). Bu durumda 

iletişimin alt boyutlarından olan empatik düşünme, öğretmenlerin yaşadığı sessizliğin 

izolasyon boyutuna etki ettiği görülmektedir. Yani yöneticilerin empati kurma düzeyi 

arttıkça öğretmenlerin dışlanma korkusuyla kendilerini izole etme durumundan kaynaklı 

sessizlik düzeyi azalmaktadır.  

Planlama izolasyon düzeyini arttırmaktadır (ß=0,29). Bu durumda iletişimin alt 

boyutlarından olan planlama, öğretmenlerin yaşadığı sessizliğin izolasyon boyutuna etki 

ettiği görülmektedir. Yani yöneticiler öğretmenlere karşı komutlarını neden verdiğini 

önceden planlarsa öğretmenlerin dışlanma korkusuyla kendilerini izole etme 

durumundan kaynaklı sessizlik düzeyi artmaktadır. Planlamanın iletişimi her ne kadar 

olumlu yönde etkilediği düşünülse de, bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki; önceden 

planlanıp kurgulanan iletişim öğretmenler üzerinde yoğun bir baskı kurmakta ve 

öğretmenlerin kendilerini izole ederek sessiz kalmasına sebep olmaktadır. 

3.3 Algılanan İletişim Becerilerinin Tanımlayıcı Özelliklere Göre Karşılaştırılması 

Araştırmanın, “İlkokul kurumlarında görev yapan yöneticilerin, öğretmenlerin 

algılarına göre iletişim becerileri demografik özelliklere (cinsiyet, hizmet süresi, yaş, 

eğitim düzeyi, medeni durum) göre farklılık göstermekte midir? “ alt problemine ilişkin 

veriler tablo 15, 16, 17, 18, 19`da yer almaktadır.  
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Tablo 15 Algılanan İletişim Becerilerinin Hizmet Süresine Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F p 

Empatik Düşünme 

0-10 127 3,52 0,98 

1,30 0,27 10-20 112 3,32 1,01 

20 Yıl üzeri 26 3,49 0,89 

          Bilgi Aktarımı 

0-10 127 3,64 0,97 

2,52 0,08 10-20 112 3,36 1,02 

20 Yıl üzeri 26 3,52 0,77 

         Önyargı 

0-10 127 3,38 0,88 

0,97 0,38 10-20 112 3,23 0,88 

20 Yıl üzeri 26 3,37 0,60 

         Planlama 

0-10 127 3,36 1,01 

0,95 0,39 10-20 112 3,19 1,04 

20 Yıl üzeri 26 3,39 0,93 

        Olumlu Tutumlar 

0-10 127 3,56 1,08 

0,50 0,61 10-20 112 3,42 1,12 

20 Yıl üzeri 26 3,53 0,95 

    İletişim Becerileri Genel 

0-10 127 3,51 0,92 

1,42 0,24 10-20 112 3,31 0,95 

20 Yıl üzeri 26 3,47 0,77 

Öğretmenlerin empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu 

Tutumlar, iletişim becerileri genel puanları hizmet süresi değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0.05). 



 

45 

 

Tablo 16 Algılanan İletişim Becerilerinin Yaşa Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F P 

Empatik Düşünme 

20-29 63 3,53 1,08 

1,03 0,36 30-39 152 3,36 0,96 

40 Ve üzeri 50 3,53 0,93 

          Bilgi Aktarımı 

20-29 63 3,70 1,08 

1,74 0,18 30-39 152 3,42 0,97 

40 Ve üzeri 50 3,52 0,88 

          Önyargı 

20-29 63 3,41 1,05 

0,77 0,47 30-39 152 3,26 0,82 

40 Ve üzeri 50 3,38 0,68 

          Planlama 

20-29 63 3,48 1,08 

2,49 0,09 30-39 152 3,18 1,00 

40 Ve üzeri 50 3,42 0,94 

         Olumlu Tutumlar 

20-29 63 3,53 1,19 

0,27 0,76 30-39 152 3,46 1,09 

40 Ve üzeri 50 3,58 0,94 

        İletişim Becerileri Genel 

20-29 63 3,54 1,04 

1,19 0,31 30-39 152 3,35 0,90 

40 Ve üzeri 50 3,49 0,82 

Öğretmenlerin empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu 

Tutumlar, iletişim becerileri genel puanları yaş değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir(p>0.05). 
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Tablo 17 Algılanan İletişim Becerilerinin Cinsiyete Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss T P 

         Empatik Düşünme 

Kadın 175 3,42 0,95 

-0,36 0,72 Erkek 90 3,46 1,05 

         Bilgi Aktarımı 

Kadın 175 3,52 0,94 

0,27 0,79 Erkek 90 3,48 1,06 

         Önyargı 

Kadın 175 3,28 0,82 

-0,90 0,37 Erkek 90 3,38 0,92 

         Planlama 

Kadın 175 3,27 1,01 

-0,51 0,61 Erkek 90 3,34 1,04 

         Olumlu Tutumlar 

Kadın 175 3,50 1,05 

-0,04 0,97 Erkek 90 3,50 1,15 

         İletişim Becerileri Genel 

Kadın 175 3,41 0,88 

-0,30 0,77 Erkek 90 3,44 0,99 

Öğretmenlerin empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu 

Tutumlar, iletişim becerileri genel puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 
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Tablo 18 Algılanan İletişim Becerilerinin Eğitim Düzeyine Göre 

Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss T P 

       Empatik Düşünme 

Lisans 249 3,45 0,98 

0,79 0,43 

Yüksek Lisans 16 3,25 1,01 

       Bilgi Aktarımı 

Lisans 249 3,52 0,99 

0,85 0,40 

Yüksek Lisans 16 3,30 0,94 

       Önyargı 

Lisans 249 3,33 0,85 

0,78 0,44 

Yüksek Lisans 16 3,16 0,93 

       Planlama 

Lisans 249 3,30 1,00 

0,56 0,58 

Yüksek Lisans 16 3,16 1,27 

       Olumlu Tutumlar 

Lisans 249 3,51 1,08 

0,65 0,52 Yüksek Lisans 16 3,328 1,161 

       İletişim Becerileri Genel 

Lisans 249 3,430 0,917 

0,798 0,426 

Yüksek Lisans 16 3,241 0,994 

Öğretmenlerin empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu 

Tutumlar, iletişim becerileri genel puanları eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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Tablo 19 Algılanan İletişim Becerilerinin Medeni Duruma Göre 

Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss T P 

       Empatik Düşünme 

Bekâr 72 3,41 1,00 

-0,26 0,80 

Evli 193 3,44 0,98 

       Bilgi Aktarımı 

Bekâr 72 3,47 1,01 

-0,35 0,73 

Evli 193 3,52 0,97 

       Önyargı 

Bekâr 72 3,38 0,89 

0,67 0,51 

Evli 193 3,30 0,84 

       Planlama 

Bekâr 72 3,29 1,08 

-0,03 0,98 

Evli 193 3,30 0,99 

      Olumlu Tutumlar 

Bekâr 72 3,40 1,19 

-0,88 0,38 

Evli 193 3,54 1,04 

      İletişim Becerileri Genel 

Bekâr 72 3,40 0,97 

-0,20 0,85 Evli 193 3,43 0,90 

Öğretmenlerin empatik düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama, Olumlu 

Tutumlar, iletişim becerileri genel puanları medeni durum değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

3.4 Örgütsel Sessizliğin Tanımlayıcı Özelliklere Göre Karşılaştırılması 

Araştırmanın, “İlkokul kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 

sessizlik düzeyi demografik özelliklere (cinsiyet, hizmet süresi, yaş, eğitim düzeyi, 

medeni durum) göre farklılık göstermekte midir? “ alt problemine ilişkin veriler tablo 

20, 21, 22, 23, 24`de yer almaktadır. 
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 Tablo 20 Örgütsel Sessizliğin Hizmet Süresine Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F p Fark 

Okul Ortamı 

0-10 127 
3,60 0,75 

2,84 0,06 
 

10-20 112 
3,78 0,71 

20 Yıl üzeri 26 
3,46 0,64 

            Duygu 

0-10 127 
3,84 0,85 

4,44 0,01 
2>1 

2>3 
10-20 112 

4,06 0,76 

20 Yıl üzeri 26 3,58 0,90 

   Sessizliğin Kaynağı 

0-10 127 
3,37 0,85 

2,80 0,06 
 

10-20 112 
3,50 0,78 

20 Yıl üzeri 26 
3,10 0,65 

   Yönetici 

0-10 127 3,83 0,84 

5,33 0,01 
1>3 

2>3 
10-20 112 

3,96 0,70 

20 Yıl üzeri 26 
3,41 0,83 

   İzolasyon 

0-10 127 
3,60 0,99 

2,32 0,10 
 

10-20 112 
3,74 0,87 

20 Yıl üzeri 26 3,32 0,88 

 Örgütsel Sessizlik Genel 

0-10 127 3,61 0,72 

4,57 0,01 2>3 10-20 112 
3,77 0,64 

20 Yıl üzeri 26 
3,35 0,60 
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Hizmet süresine göre duygu boyutu anlamlı farklılık göstermektedir(F=4,44; 

p=0,01<0.05). Farkın nedeni; hizmet süresi 10-20 yıl olanların duygu puanlarının 

(  =4,06), hizmet süresi 0-10 yıl olanların duygu puanlarından (  =3,84) yüksek 

olmasıdır. Hizmet süresi 10-20 yıl olanların duygu puanlarının (  =4,06), hizmet süresi 

20 yıl üzeri olanların duygu puanlarından (  =3,58) yüksek olmasıdır. Bu durumda 

hizmet süresi 10-20 yıl olan öğretmenlerin duygu boyutundan kaynaklı (içsel 

memnuniyetsizlik, kalıplaşmış düşünceler ve korkular) sessiz kalma düzeyleri en 

yüksek iken, hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin duygu boyutundan 

kaynaklı sessiz kalma düzeyleri en düşüktür. 

Hizmet süresine göre yönetici boyutu anlamlı farklılık göstermektedir(F=5,33; 

p=0,01<0.05). Farkın nedeni; hizmet süresi 0-10 yıl olanların yönetici puanlarının 

(  =3,83), hizmet süresi 20 yıl üzeri olanların yönetici puanlarından (  =3,41) yüksek 

olmasıdır. Hizmet süresi 10-20 yıl olanların yönetici puanlarının (  =3,96), hizmet süresi 

20 yıl üzeri olanların yönetici puanlarından (  =3,41) yüksek olmasıdır. Bu durumda 

hizmet süresi 10-20 yıl olan öğretmenlerin yöneticiden kaynaklı problemlerden dolayı 

sessiz kalma düzeyleri en yüksek iken hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin 

yönetici boyutundan kaynaklı sessiz kalma düzeyleri en düşüktür. 

Hizmet süresine göre örgütsel sessizlik genel anlamlı farklılık 

göstermektedir(F=4,57; p=0,01<0.05). Farkın nedeni; hizmet süresi 10-20 yıl olanların 

örgütsel sessizlik genel puanlarının (  =3,77), hizmet süresi 20 yıl üzeri olanların 

örgütsel sessizlik genel puanlarından (  =3,35) yüksek olmasıdır. Bu durumda hizmet 

süresi 10-20 yıl olan öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri en yüksek iken hizmet 

süresi 20 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri en düşüktür. 

Öğretmenlerin okul ortamı, sessizliğin kaynağı, izolasyon puanları hizmet süresi 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05).  
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Tablo 21 Örgütsel Sessizliğin Yaşa Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss F P Fark 

   Okul Ortamı 

20-29 63 3,75 0,87 

0,73 0,48 
 

30-39 152 3,64 0,70 

40 Ve üzeri 50 3,61 0,62 

   Duygu 

20-29 63 3,94 0,89 

1,27 0,28 
 

30-39 152 3,95 0,83 

40 Ve üzeri 50 3,74 0,75 

   Sessizliğin Kaynağı 

20-29 63 3,50 0,97 

3,00 0,05 
 

30-39 152 3,43 0,75 

40 Ve üzeri 50 3,15 0,71 

   Yönetici 

20-29 63 4,00 0,82 

4,59 0,01 
1>3 

2>3 
30-39 152 3,88 0,78 

40 Ve üzeri 50 3,56 0,75 

   İzolasyon 

20-29 63 3,74 1,02 

0,74 0,48 
 

30-39 152 3,63 0,93 

40 Ve üzeri 50 3,52 0,84 

Örgütsel Sessizlik Genel 

20-29 63 3,75 0,81 

2,31 0,10 
 

30-39 152 3,67 0,66 

40 Ve üzeri 50 3,48 0,58 

Yaşa göre yönetici anlamlı farklılık göstermektedir(F=4,59; p=0,01<0.05). 

Farkın nedeni; yaşı 20-29 olanların yönetici puanlarının (  =4,00), yaşı 40 ve üzeri 

olanların yönetici puanlarından (  =3,56) yüksek olmasıdır. Yaşı 30-39 olanların yönetici 

puanlarının (  =3,88), yaşı 40 ve üzeri olanların yönetici puanlarından (  =3,56) yüksek 

olmasıdır. Bu durumda yaşı 20-29 olan öğretmenlerin yöneticiden kaynaklı sessiz kalma 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin okul ortamı, duygu, sessizliğin kaynağı, izolasyon, örgütsel 

sessizlik genel puanları yaş değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir(p>0.05). 
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Tablo 22 Örgütsel Sessizliğin Cinsiyete Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss t P 

Okul Ortamı 

Kadın 175 3,69 0,69 
0,86 0,39 

Erkek 90 3,61 0,80 

Duygu 

Kadın 175 3,97 0,77 
1,74 0,08 

Erkek 90 3,79 0,92 

Sessizliğin Kaynağı 

Kadın 175 3,41 0,79 
0,49 0,62 

Erkek 90 3,36 0,84 

Yönetici 

Kadın 175 3,93 0,77 
2,28 0,02 

Erkek 90 3,69 0,82 

İzolasyon 

Kadın 175 3,68 0,94 
1,04 0,30 

Erkek 90 3,55 0,94 

Örgütsel Sessizlik Genel 

Kadın 175 3,70 0,66 
1,39 0,17 

Erkek 90 3,57 0,73 

Öğretmenlerin Cinsiyete Göre yönetici puanları anlamlı farklılık 

göstermektedir(t(263)=2.28; p=0.02<0,05). Kadınların yönetici boyutu puanları (  =3,93), 

erkeklerin yönetici boyutu puanlarından (  =3,69) yüksek bulunmuştur. Bu durumda 

kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla yöneticiden kaynaklı sessiz kalma 

düzeyi yüksektir. 

Öğretmenlerin okul ortamı, duygu, sessizliğin kaynağı, izolasyon, örgütsel 

sessizlik genel puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0,05). 
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Tablo 23 Örgütsel Sessizliğin Eğitim Düzeyine Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss t p 

Okul Ortamı 

Lisans 249 
3,64 0,73 

-1,40 0,16 

Yüksek Lisans 16 
3,91 0,71 

Duygu 

Lisans 249 
3,91 0,82 

-0,25 0,80 

Yüksek Lisans 16 
3,96 1,02 

Sessizliğin Kaynağı 

Lisans 249 
3,38 0,81 

-1,11 0,27 

Yüksek Lisans 16 3,61 0,71 

Yönetici 

Lisans 249 
3,85 0,78 

0,18 0,86 

Yüksek Lisans 16 
3,81 1,03 

İzolasyon 

Lisans 249 
3,64 0,93 

0,14 0,89 

Yüksek Lisans 16 
3,60 1,12 

Örgütsel Sessizlik Genel 

Lisans 249 
3,65 0,68 

-0,68 0,50 

Yüksek Lisans 16 
3,77 0,79 

Öğretmenlerin okul ortamı, duygu, sessizliğin kaynağı, yönetici, izolasyon, 

örgütsel sessizlik genel puanları eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 

 

 

 

 



 

54 

 

Tablo 24 Örgütsel Sessizliğin Medeni Duruma Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss t P 

Okul Ortamı 

Bekâr 72             
3,68 0,79 

0,29 0,77 
Evli 193 

3,65 0,71 

Duygu 

Bekâr 72 
3,91 0,87 

-0,01 0,99 
Evli 193 

3,91 0,82 

Sessizliğin Kaynağı 

Bekâr 72 
3,39 0,85 

-0,09 0,93 
Evli 193 

3,40 0,79 

Yönetici 

Bekâr 72 
3,80 0,82 

-0,63 0,53 
Evli 193 

3,87 0,79 

İzolasyon 

Bekâr 72 
3,65 1,03 

0,14 0,89 
Evli 193 

3,63 0,90 

Örgütsel Sessizlik Genel 

Bekâr 72 
3,65 0,77 

-0,05 0,96 
Evli 193 

3,66 0,66 

Öğretmenlerin okul ortamı, duygu, sessizliğin kaynağı, yönetici, izolasyon, 

örgütsel sessizlik genel puanları medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 
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4. SONUÇ 

Bu bölümde; araştırmanın özetine, yargısına ve bundan sonra yapılabilecek 

araştırmalar için önerilere yer verilmiştir. 

4.1 Özet  

Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına yöneticilerin iletişim becerileri ile 

öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklemi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

İstanbul ilinin Sancaktepe ilçesinde görev yapan 265 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Veriler, Şimşek (2003) tarafından geliştirilen “ İletişim Becerileri Ölçeği” ve Kahveci 

ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Ayrıca katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve hizmet süresi 

bilgilerine ulaşmak için “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Analizlerde, betimsel 

istatistikler, t-testi, Anova, Tukey Post Hoc testi, Pearson Korelasyon ve Regresyon 

Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ilkokul yöneticilerinin algılanan 

iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri yüksek olduğu 

saptanmıştır. İlkokul yöneticilerinin iletişim becerileri arttıkça öğretmenlerin örgütsel 

sessizlik düzeyleri azalmaktadır. Algılanan iletişim becerilerini alt boyutlarından biri 

olan bilgi aktarımının, örgütsel sessizliğin alt boyutları olan okul ortamı, duygu, 

sessizliğin kaynağı ve yönetici boyutlarını etkilediği ve seviyelerini azalttığı 

belirlenmiştir. Algılanan iletişim becerilerinin alt boyutu olan empatik düşünme 

örgütsel sessizliğin alt boyutu olan izolasyonu azaltmakta, diğer yandan algılanan 

iletişim becerilerinin alt boyutu olan planlama ise izolasyonu arttırmaktadır. İlkokul 

yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri hizmet süresi, yaşa, cinsiyete, eğitim 

düzeyine ve medeni duruma göre farklılaşmamaktadır. Benzer şekilde, katılımcıların 

örgütsel sessizlik düzeyleri cinsiyete, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre 

farklılaşma göstermezken yaşa ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Yine 

öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerinin 

yüksek olmasının, okulların gelişmesi ve öğretimin iyileştirilmesi açısından olumsuz bir 

durum olduğu düşünülmektedir. Bu durumun değiştirilmesi amacıyla sessizliğe neden 

olan faktörlerin araştırılması ve öğretmenlerin sessizlik düzeylerinin düşürülmesine 

yönelik uygulamalar yapılması önerilmektedir. 
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4.2 Yargılar 

Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin, öğretmenlerin örgütsel sessizlik 

düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya 175’i  

(%66) kadın, 90’ı (%34) erkek olmak üzere toplam 265 sınıf öğretmeni katılmıştır. 

%72,8’i evli olan öğretmenlerin %27,2’si bekâr olup, %47,9’u 0-10 yıl, %42,3’ü 

10-20 yıl ve   %9,8’i 16 yıl ve üzeri hizmet süresine sahiptir. Yarıdan fazlası (%57,4) 

30-39 yaş aralığında bulunan öğretmenlerin %23,8’i 20-29 yaş, %18,9’u 40 ve üzeri yaş 

grubundadır. Çoğunluğu (%94) lisans eğitim düzeyindedir.  

Araştırmada öncelikle öğretmenlerin, okul yöneticilerine ilişkin algıladıkları 

iletişim becerileri sorgulanmıştır. Bu doğrultuda yöneticilerin iletişim becerileri empatik 

düşünme, bilgi aktarımı, önyargı, planlama ve Olumlu Tutumlar alt boyutlarında ve bu 

alt boyutların toplamını ifade eden genel iletişim becerileri olarak incelenmiştir. Beş 

üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, öğretmenler okul yöneticilerinin iletişim 

becerilerine yönelik olarak, empatik düşünme boyutundan ortalama 3,43, bilgi aktarımı 

boyutundan 3,51, önyargı boyutundan 3,32, planlama boyutundan 3,30, Olumlu 

Tutumlar boyutundan 3,50 puan almışlardır. Genel iletişim becerileri düzeylerinin 

ortalaması ise 3,42’dur. Diğer bir ifade ile öğretmenler, iletişim becerileri ölçeğinde yer 

alan önyargı ve planlama boyutlarına ilişkin okul yöneticilerinin orta düzeyde iletişim 

becerilerine sahip olduklarını, empatik düşünme, bilgi aktarımı, Olumlu Tutumlar 

boyutlarına ilişkin ve genel iletişim becerilerine ise okul yöneticilerinin yüksek düzeyde 

sahip olduklarını düşünmektedirler. Bu durum okul yöneticilerinin iletişim becerileri, 

okulların başarısı ve öğretmenlerin performansları üzerindeki etkisi olduğu 

düşünüldüğünde ilkokul yöneticilerinin iletişim becerilerine yüksek düzeyde sahip 

olmaları olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri okul ortamı, 

duygu, sessizliğin kaynağı, yönetici, izolasyon boyutlarında ve bu boyutların toplamını 

ifade eden genel örgütsel sessizlik olarak incelenmiştir. 5 üzerinden yapılan 

değerlendirmeye göre sınıf öğretmenleri, okul ortamı boyutundan ortalama 3,66, duygu 

boyutundan 3,91, sessizliğin kaynağı boyutundan 3,40, yönetici boyutundan 3,85 ve 

izolasyon boyutundan 3,64 puan almışlardır. Öğretmenlerin genel örgütsel sessizlik 

düzeylerinin ortalaması ise 3,66’dır.  Diğer bir ifade ile sınıf öğretmenleri yüksek 

düzeyde tüm boyutlarda örgütsel sessizlik düzeyine sahiptirler. Bu durum öğretmenlerin 
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olaylar karşısında konuşamadığını ve bunun eğitim kurumlarının gelişmesi ilerlemesi 

açısından oldukça olumsuz bir durumu oluşturması anlamına gelebilir.  

Araştırmada okul yöneticilerin iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin 

örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiştir. 

Analiz sonucunda, iletişim becerileri ölçeğinde yer alan tüm boyutlar ile örgütsel 

sessizlik ölçeğinde yer alan tüm boyutlar arasında istatistiksel açıdan negatif ve çift 

yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile okul yöneticilerinin 

iletişim becerileri arttıkça veya azaldıkça, ters yönlü olarak sınıf öğretmenlerinin 

örgütsel sessizlik düzeyleri de azalmakta veya artmaktadır. Araştırmada okul 

yöneticilerinin iletişim becerilerinin sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri 

üzerindeki etkileri regresyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; okul 

yöneticilerinin genel iletişim becerileri arttıkça, sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik 

düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu bulguya dayalı olarak; öğretmenlerin örgütsel 

sessizlik tutumlarının oluşmasına ve gelişmesine engel olabilmenin yollarından birinin 

okul yöneticilerinin iletişim becerisine sahip olarak öğretmenlerle etkili iletişim 

kurmaya özen göstermesi olduğu ifade edilebilir. Sessizlik düzeyi düşük okullarda, okul 

performansının artması ve yaratıcılık ile okulun gelişen ve geliştiren bir kurum haline 

dönüşmesi beklenebilir. 

Araştırmada okul yöneticilerinin iletişim becerilerini belirleyen alt boyutların 

öğretmenlerin sessizlik düzeyleri üzerindeki etkilerine de bakılmıştır. Bu doğrultuda 

öncelikle iletişim becerileri alt boyutlarının öğretmenlerin genel örgütsel sessizlik 

düzeyleri üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini 

belirleyen boyutlardan,  empatik düşünme, önyargı, planlama ve Olumlu Tutumların 

sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde etkisinin bulunmadığı, bilgi 

aktarımı boyutuna ilişkin iletişim becerilerinin ise sınıf öğretmenlerinin genel örgütsel 

sessizlik düzeylerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya dayalı olarak; 

öğretmenlerin olaylar karşısında sessiz kalmamaları için, okul yöneticilerinin 

gönderdikleri mesajın içeriğini bilmesi ve berrak bir şekilde bilgiyi aktarması 

gerekmektedir. Öğretmenlerine bilgiyi saydam bir şekilde aktaran okul yöneticilerinin 

oluşturduğu okul ortamlarında, öğretmenlerin olaylar karşısında konuşmayı tercih ettiği 

ve bu sayede okulun çözüm odaklı, fikir ve alternatiflere açık, yenilenen bir örgüt haline 

geldiği söylenebilir. 
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Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini belirleyen alt boyutların, öğretmenlerin 

örgütsel sessizlik düzeylerini belirleyen boyutlardan okul ortamı üzerindeki etkisini 

belirlemek için yapılan regresyon analizi sonucunda; empatik düşünme, önyargı, 

planlama ve Olumlu Tutumlara ilişkin okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin, sınıf 

öğretmenlerinin okul ortamına ilişkin örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde etkisinin 

bulunmadığı, bilgi aktarımı boyutuna ilişkin iletişim becerilerinin ise sınıf 

öğretmenlerinin okul ortamına ilişkin örgütsel sessizlik düzeylerini etkileyerek azalttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya dayalı olarak; öğretmenlerin okul ortamından 

kaynaklı (fiziksel ve kültürel şartlardaki uygunsuzluk, diyalog eksikliği vb.) yaşadığı 

sessizliği azaltmak için yöneticilerin bilgi aktarımı konusunda özen göstermesi 

gerekmektedir. Yöneticiler iletişim konusunda bilinçli olup, öğretmenlere gerekli bilgi 

desteğini sağlar ve geri bildirimde bulunursa, öğretmenlerin okul ortamından kaynaklı 

sorunlara görüşlerini bildirmekten çekinecekleri dış koşulların ortadan kalkacağı ve 

eğitim süreci için olumlu gelişmelerin ortaya çıkacağı söylenebilir.   

Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini belirleyen alt boyutların, öğretmenlerin 

örgütsel sessizlik düzeylerini belirleyen boyutlardan duygu üzerindeki etkisini 

belirlemek için yapılan regresyon analizi sonucunda; empatik düşünme, önyargı, 

planlama ve Olumlu Tutumlara ilişkin okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin, sınıf 

öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde etkisinin bulunmadığı, bilgi 

aktarımı boyutuna ilişkin iletişim becerilerinin ise sınıf öğretmenlerinin duygu boyutuna 

ilişkin örgütsel sessizlik düzeylerini etkileyerek azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bulguya dayalı olarak; öğretmenlerin içsel memnuniyetsizliğini, korku ve 

endişelerinden kaynaklı sessiz kalma durumlarını azaltmak için okul yöneticilerinin 

bilgi aktarımına önem vermesi gerekmektedir. İçsel memnuniyetsizliği, korku ve 

endişeleri azalan öğretmenler okul içerisindeki etkinliklerde gönüllü davranışlar 

sergileyeceği ve iş tatminin artması ile birlikte eğitim kurumunun ilerleyip gelişeceği 

söylenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin okul yöneticilerine ilişkin algıladıkları iletişim becerileri 

alt boyutlarının, örgütsel sessizlik alt boyutlarından sessizliğin kaynağı üzerindeki 

etkilerini incelemek için yapılan regresyon analizi sonucunda;  okul yöneticilerinin 

empatik düşünme, önyargı, planlama ve Olumlu Tutumlara ilişkin iletişim becerilerinin, 

sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde etkisinin bulunmadığı, bilgi 

aktarımı boyutuna ilişkin iletişim becerilerinin ise sınıf öğretmenlerinin sessizliğin 
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kaynağı boyutuna ilişkin örgütsel sessizlik düzeylerini etkileyerek azalttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bulguya dayalı olarak; öğretmenlerin bilgisizlik ve deneyimsizlik 

korkusundan, okuldaki adaletsiz ortamdan, israf ve kayıplardan kaynaklı sessiz kalma 

durumlarını azaltmak için okul yöneticilerinin bilgi aktarımı boyutuna önem vermesi 

gerekmektedir. Bilgiyi doğru bir şekilde aktarıp olumlu bir iletişim iklimi oluşturan 

yöneticilerin oluşturduğu okul ortamında öğretmenlerin konuşmaktan çekinmediği ve 

böylece eğitimin iyi yönde ilerlediği, kalite ve başarının arttığı düşünülebilir. 

Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini belirleyen alt boyutların, öğretmenlerin 

örgütsel sessizlik düzeylerini belirleyen boyutlardan yönetici üzerindeki etkisini 

belirlemek için yapılan regresyon analizi sonucunda; okul yöneticilerinin empatik 

düşünme, önyargı, planlama ve Olumlu Tutumlara ilişkin iletişim becerilerinin, sınıf 

öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde etkisinin bulunmadığı, bilgi 

aktarımına ilişkin iletişim becerilerinin ise sınıf öğretmenlerinin yönetici boyutuna 

ilişkin örgütsel sessizlik düzeylerini etkileyerek azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bulguya dayalı olarak; öğretmenlerin yöneticiden kaynaklı problemlerden dolayı 

(yöneticinin en iyi ben bilirim tavrı, güven eksikliği yaratmaları, düşük performans 

sergilemeleri vb.) sessiz kalma durumlarını azaltmak için okul yöneticilerinin bilgi 

aktarımına önem vermesi gerekmektedir. Bu okul kültürünün olduğu okullarda 

öğretmenlerin yöneticilerine güven duyduğu, sorunlarını söylemekten çekinmeyip cesur 

davrandığı görülebilir ve böylece eğitim kurumunun diğer okullara oranla daha başarılı 

olduğu düşünülebilir.  

Sınıf öğretmenlerinin okul yöneticilerine ilişkin algıladıkları iletişim becerileri 

alt boyutlarının, örgütsel sessizlik alt boyutlarından izolasyon üzerindeki etkilerini 

incelemek için yapılan regresyon analizi sonucunda;  okul yöneticilerinin önyargı, bilgi 

aktarımı ve Olumlu Tutumlara ilişkin iletişim becerilerinin, sınıf öğretmenlerinin 

izolasyon boyutuna ilişkin örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde etkisinin bulunmadığı, 

empatik düşünme boyutuna ilişkin iletişim becerilerinin sınıf öğretmenlerinin izolasyon 

boyutuna ilişkin örgütsel sessizlik düzeylerini etkileyerek azalttığı ve planlama 

boyutuna ilişkin iletişim becerilerinin ise sınıf öğretmenlerinin izolasyon boyutuna 

ilişkin örgütsel sessizlik düzeylerini etkileyerek arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bulguya dayalı olarak şu yargılar ortaya çıkmaktadır: Öğretmenlerin dışlanma 

korkusuyla kendilerini izole etme durumundan kaynaklı sessiz kalma durumlarını 

azaltmak için okul yöneticilerinin empati kurma düzeyini arttırması gerekmektedir. Bu 
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bulgudan çıkarılabilecek diğer bir yargı ise; önceden kurgulanıp planlanan iletişim, 

öğretmenler üzerinde yoğun bir baskı kurmakta ve öğretmenlerin kendini izole ederek 

sessiz kalmalarına sebep olduğundan dolayı öğretmenlerin dışlanma korkusuyla sessiz 

kalma durumlarını azaltmak için okul yöneticilerinin iletişim öncesi planlama 

yapmaması gerektiği anlamına gelebilir. Kendini izole etmeyen öğretmen eğitim 

sürecindeki etkinliklere istekli katılarak sürecin daha verimli yürümesine katkı 

sağlayacağı düşünülebilir. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin tanımlayıcı özellikleri açısından okul 

yöneticilerine ilişkin algıladıkları iletişim becerileri de sorgulanmıştır. Bu doğrultuda 

ele alınan ilk değişken olarak öğretmenlerin hizmet sürelerine göre okul yöneticilerine 

ilişkin algıladıkları iletişim becerilerinin farklılık göstermediği saptanmıştır. Farklı 

hizmet sürelerine sahip olan sınıf öğretmenleri, yöneticilerinin yüksek düzeyde iletişim 

becerilerine sahip olduğunu düşünmektedirler. Bu durum okul yöneticilerinin hizmet 

süresine bakmaksızın tüm öğretmenlere aynı iletişim becerisiyle yaklaştığı anlamına 

gelebilir. Yöneticinin iletişim beceri düzeyinde farkın olmaması, öğretmenler üzerinde 

iyi bir etki yaptığı ve güven duygularını geliştirdiği söylenebilir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yaşlarına göre, okul yöneticilerine 

ilişkin algıladıkları iletişim becerilerinde farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Sınıf 

öğretmenlerinden her yaş grubu, okul yöneticilerinin yüksek düzeyde iletişim 

becerilerine sahip olduğunu algılamaktadırlar. Okul yöneticilerinin öğretmenlerin 

yaşlarına bakmaksızın herkese aynı iletişim becerisiyle yaklaşması, öğretmenler 

üzerinde olumlu bir etki yarattığı ve onların motivasyonlarını arttığı söylenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre okul yöneticilerine ilişkin algıladıkları 

iletişim becerilerinde farklılık olmadığı belirlenmiştir. Kadın veya erkek öğretmenlerin 

hepsi okul yöneticilerinin yüksek düzeyde iletişim becerilerine sahip olduğunu 

düşünmektedirler. Bu durum okul yöneticilerinin öğretmenlerin cinsiyetine bakmaksızın 

herkese aynı iletişim becerisiyle yaklaştığı anlamına gelebilir. Bu sayede öğretmenlerin 

ayrımcı olmayan bir yöneticiyle çalıştığını düşünüp içsel memnuniyetlerinin arttığı 

söylenebilir. 

Öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre okul yöneticilerine ilişkin algıladıkları 

iletişim becerilerinde farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Buradan, lisans veya yüksek 

lisans eğitim düzeyinde bulunan sınıf öğretmenlerinin hepsi okul yöneticilerinin yüksek 
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düzeyde iletişim becerilerine sahip olduğunu düşünmektedirler. Bu durum okul 

yöneticilerinin öğretmenlerin eğitim düzeyine bakmaksızın herkese aynı iletişim beceri 

düzeyiyle yaklaştığı anlamına gelebilir. Bu sayede öğretmenlerin adaletli ve demokratik 

okul kültürüne inançlarının arttığı düşünülebilir.  

Benzer bir diğer sonuçta öğretmenlerin medeni durumları açısından ortaya 

çıkmıştır. Bekâr veya evli sınıf öğretmenlerinin okul yöneticilerinin yüksek düzeyde 

iletişim becerilerine sahip olduğunu düşünmektedirler. Bu durum okul yöneticilerinin 

öğretmenlerin medeni durumuna bakmaksızın herkese aynı iletişim beceri düzeyiyle 

yaklaştığı anlamına gelebilir. Bu sayede öğretmenlerin kendilerini olduğu gibi kabul 

eden ve önyargısız bir yöneticiyle çalıştığını hissedip, daha verimli ve başarılı eğitim 

ortamları oluşturacakları düşünülebilir. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin tanımlayıcı özelliklerine göre örgütsel 

sessizlik düzeyleri de sorgulanmıştır. Bu doğrultuda ele alınan ilk değişken olarak 

öğretmenlerin hizmet sürelerine göre duygu, yönetici ve genel örgütsel sessizlik 

düzeylerinde farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Buna göre,  20 yıl ve üzeri hizmet 

süresine sahip olan öğretmenlerin duygu, yönetici ve genel örgütsel sessizlik düzeyleri 

en düşük olan öğretmenleri oluşturduğu görülmüştür. Hizmet süresi 10-20 yıl olan 

öğretmenlerin duygu, yönetici ve genel örgütsel sessizlik düzeylerinin en yüksek olduğu 

görülmüştür. Öğretmenlerin hizmet süreleri arttıkça sessiz kalma düzeyleri de 

azalmaktadır yani tecrübe kazandıkça öğrenmenler olaylar karşısında susmak yerine 

konuşmayı tercih etmektedir. Bu durum, hizmet süresi 10-20 yıl olan öğretmenlerin 

sessizlik düzeylerinin yüksek olması eğitim kurumlarımızın geleceği açısından ve 

öğretmenler için oldukça olumsuz bir durum iken,  hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olan 

öğretmenlerin sessizlik düzeylerinin düşük olması demokratik ortam olan okulların 

ilerlemesi, gelişmesi ve yenilenmesi açısından oldukça umut vaad edici ve olumlu bir 

durum olduğu düşünülebilir.   

Öğretmenlerin yaşlarına göre örgütsel sessizlik düzeylerini belirleyen 

boyutlardan sadece yönetici boyutunda farklılık olduğu belirlenmiştir. 40 ve üzeri yaş 

grubunda bulunan öğretmenlerin en düşük örgütsel sessizliğe sahip olan öğretmenler 

olduğu ve 20-29 yaş grubunda bulunan öğretmenlerin en yüksek örgütsel sessizliğe 

sahip öğretmenler olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin yaşları arttıkça sessiz kalma 

düzeyleri de azalmaktadır. Orta yaş grubu öğretmenlerin sessizlik düzeyinin yüksek 

olması eğitim kurumlarının gelişmesi, yenilenmesi ve ilerlemesi açısından olumsuz bir 
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durum iken 40 ve üzeri yaş grubu öğretmenlerin sessizlik düzeylerinin en düşük olması 

tecrübe ile birlikte öğretmenlerin konuşmayı tercih ettiğini ve demokratik okul 

kurumlarımız için bu durumun olumlu ve gelişmesi adına ümitlendirici olduğu 

söylenebilir.  

Araştırmada öğretmenlerin cinsiyetlerine göre örgütsel sessizlik düzeylerini 

belirleyen boyutlardan sadece yönetici boyutunda farklılık olduğu belirlenmiştir. Kadın 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla yöneticiden kaynaklı sessizlik düzeyleri daha 

yüksektir. Kadın öğretmenlerin yöneticiden kaynaklı sessiz kalma düzeylerinin yüksek 

olması sonucundan, okul ortamlarında cinsiyete dayalı bir ayrımın olduğu ve bunun 

kadın öğretmenlerin motivasyonunu ve eğitimin kalitesini olumsuz yönde 

etkileyebileceği söylenebilir.   

Öğretmenlerin eğitim düzeyleri açısından örgütsel sessizlik düzeylerinde 

farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Buradan lisans veya yüksek lisans mezunu 

öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütsel sessizlik düzeyine sahip oldukları söylenebilir. 

Eğitim düzeyi ne olursa olsun öğretmenlerin problemler karşısında susmayı tercih 

etmeleri okulun amaçlarına ulaşması açısından olumsuz ve gelecek adına endişe verici 

bir durum olarak düşünülebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin medeni durumlarına göre örgütsel sessizlik düzeylerinde 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. Buradan evli veya bekâr öğretmenlerin yüksek düzeyde 

örgütsel sessizlik düzeyine sahip oldukları yargısına ulaşabiliriz. Medeni durumu fark 

etmeksizin tüm öğretmenlerin problemler karşısında susmayı tercih etmeleri eğitim 

süreçleri açısından oldukça olumsuz bir durum olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre örgütsel sessizlik düzeyleri 

bütünsel olarak değerlendirildiğinde, hizmet süresi ve yılın örgütsel sessizlik üzerinde 

etkilerinin olduğu, büyük yaşlarda ve deneyimli öğretmenlerin okul ortamında diğer 

öğretmenlere göre daha fazla ses çıkararak, fikirlerini ortaya koydukları söylenebilir.  

4.3 Öneriler 

Bu araştırmada elde edilen sonuçlarla ilgili olarak sunulan öneriler; ‘‘problemin 

çözümüne ilişkin öneriler’’ ve gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlaması 

düşünülen “yeni araştırma alanlarına ilişkin öneriler” olmak üzer iki alt boyutta ele 

alınmıştır. 



 

63 

 

4.3.1 Problemin Çözümüne İlişkin Öneriler 

Okul yöneticilerinin iletişim becerileri, öğretmen algılarına göre yüksek 

düzeydedir. Mevcut durumun korunarak, geliştirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

tarafından eğitim ve seminerler düzenlenebilir. 

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerinin yüksek olması, okullardaki 

demokratik ortam açısından düşündürücüdür. Öğretmenlerde sessizliğe neden olan 

faktörler araştırılmalı ve sessizlik düzeyinin düşürülmesine yönelik uygulamalar 

yapılmalıdır. 

Genel anlamda okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin artmasının, 

öğretmenlerin sessizlik düzeylerini azaltıcı etkisinin olduğu göz önüne alındığında, 

iletişim becerilerinin önemi daha da artmaktadır. Özellikle eğitim yönetimine ilişkin 

verilen lisansüstü eğitim programlarında, iletişim becerilerine verilen önem 

artırılmalıdır. Böylelikle gelecekte iletişim becerileri yüksekokul yöneticileri ile daha 

demokratik okul ortamlarına ulaşılabileceği düşünülmektedir.  

4.3.2 Yeni Araştırma Alanlarına İlişkin Öneriler 

Bu araştırma; 

 İstanbul ili Sancaktepe ilçesi ile sınırlandırılmıştır. Farklı özellikler gösteren coğrafi 

bölgelerde de uygulanması ve sonuçların karşılaştırılması daha etkili çözümler elde 

edilmesine fayda sağlayacaktır. 

 İlkokul ile sınırlandırıldığı için diğer okul türlerine de uygulanması ve sonuçların 

karşılaştırılması da fayda sağlayacaktır. 

 Öğretmen görüşleriyle sınırlandırılmıştır. Sonraki araştırmalarda öğrenci, veli ve 

yönetici görüşlerine de başvurulması daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. 
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EKLER 

Ek1:  Kişisel Bilgi Formu 

 

DEĞERLİ MESLEKTAŞIM 

 

Bu araştırma ile “ilkokul yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri ile sınıf 

öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri arasında bir ilişki” olup olmadığı 

belirlenmek istenmektedir. Araştırmanın başarılı olabilmesi, vereceğiniz içten ve 

güvenilir yanıtlara bağlı olacaktır. Vereceğiniz yanıtlar bilimsel bir çalışma için 

kullanılacaktır.   

Araştırmanın gerçekleşmesine katkıda bulunacağınız için teşekkür ederim.                                                   

                                                                    Zeliha UZMAN  

                                                                  Saygılarımla 

                                                                     Maltepe Üniversitesi Y. Lisans Öğrencisi 

 

 

 

 

 

Size en uygun seçeneği işaretleyiniz. 

 

Cinsiyetiniz                                 Medeni Durumunuz                  Hizmet Süreniz 

  Kadın (  )                                         Bekâr (   )                                     0-10 (  ) 

  Erkek (  )                                            Evli (   )                                   10-20 (  ) 

                                                                                                              20-30 (  ) 

                                                                                                              30 ve üzeri (  ) 

 

 

 

Yaşınız                                                       Eğitim Düzeyiniz                             

  20-29 (  )                                                     Ön Lisans (  ) 

  30-39 (  )                                                     Lisans       (  ) 

  40-49 (  )                                                     Y. Lisans  (  ) 

  50 ve üzeri  (  )                                            Doktora    (  )                                                      

 

 

 

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğine uygun olarak her madde ilişkin düşüncenizi 

en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz. 

     

1. Kesinlikle Katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 

3. Biraz Katılıyorum 

4. Katılıyorum 

5. Tamamen Katılıyorum  
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Ek 2: Örgütsel Sessizlik Ölçeği 

1 2 3 4 5 

1 Öğretmenler, yöneticilerinin eksikliklerini bilmelerine rağmen bu durumu 
dile getirmezler. 

     

2 Öğretmenler görüşlerini ifade ettikleri için yöneticilerden ve 
meslektaşlarından olumsuz tepki alırlar. 

     

3 Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri, örgütsel öğrenmeyi 
ve gelişmeyi destekler. 

     

4 Okulumuzda bulunan yöneticiler, öğretmenlerin yeni uygulamalar 
konusundaki görüşlerini almaya açık değildirler. 

     

5 Öğretmenler güç durumlarda konuşmaktan çok, susmayı tercih ederler.      

6 Öğretmenler belirli konular hakkında konuşmaktan kaçınırlar.      

7 Öğretmenlerin içsel memnuniyetsizliği endişe ve stresi tetikler.      

8 Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edememesi bütün olay 
ve durumlar hakkındadır. 

     

9 Öğretmenlerin görüşlerini dile getirmemesi, yöneticilerin otoriter 
davranışlarından kaynaklanmaktadır. 

     

10 Okuldaki israf ve kayıplar öğretmenlerin kendilerini ifade etmelerini 
engeller. 

     

11 Okul yöneticilerinin öğretmenlere adil davranmaması, öğretmenlerin 
görüşlerini açıklamalarına engel olmaktadır. 

     

12 Öğretmenlerin bilgisizlik ve deneyimsizlik korkusu, duygularını ifade 
etmesine engel olur. 

     

13 Okul yöneticilerinin “En iyi ben bilirim” tavrı, öğretmenlerin üzerinde 
olumsuz bir etki yaratır. 

     

14 Okul yöneticilerinin performanslarının düşük olması, öğretmenlerin 
sorunlarını dile getirmesini engeller. 

     

15 Öğretmenlerin okul yöneticilerine güven duymamaları, duygu ve 
düşüncelerini dile getirmelerine engel olur. 

     

16 Öğretmenler dışlanacakları endişesiyle duygu ve düşüncelerini dile 
getirmezler. 

     

17 Öğretmenler duygu ve düşüncelerini açıkladıkları zaman güvende 
olmadıklarını hissederler. 

     

18 Öğretmenler sorun çıkarıcı ve şikâyetçi görünmek istemediklerinden, 
olaylar ve durumlar karşısında sessiz kalmayı tercih ederler. 
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Ek 3: İletişim Becerileri Ölçeği 

II. BÖLÜM: İLETİŞİM BECERİLERİ ÖLÇEĞİ 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyarak, mevcut duygu ve düşüncelerinizi en iyi yansıtan seçeneği (X) ile 

işaretleyiniz. 

1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Orta Düzeyde Katılıyorum  

4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum 
 

Karşılıklı olarak girdiğimiz iletişim süreçlerinde okul müdürümüz; 

1. Karşısındakinin düşüncelerine saygılıdır. 1 2 3 4 5 

2. Sorunlara farklı açılardan bakabilir. 1 2 3 4 5 

3. Mesajları kolayca anlar. 1 2 3 4 5 

4. Okul üyelerine karşı objektiftir. 1 2 3 4 5 

5. Yapıcı duygulara sahiptir. 1 2 3 4 5 

6. Güvenilirdir. 1 2 3 4 5 

7. Cinsiyet ayrımı yapmaz. 1 2 3 4 5 

8. Giyim-kuşam ve dış görünüşüne dikkat eder. 1 2 3 4 5 

9. Öğretmenlere yönelik olumlu tutumlara sahiptir. 1 2 3 4 5 

10. Bilmediği konular hakkında görüş bildirmekten kaçınır. 1 2 3 4 5 

11.Okulda yaşanan olumsuzluklardan sürekli başkalarını sorumlu tuaz. 1 2 3 4 5 

12.Okulda yaşanan olumsuzlukları özür dileyerek geçiştirmeye çalışmaz. 1 2 3 4 5 

13.Okulda yaşanan olumsuzlukları ciddiye almama gibi bir eğilim sergilemez. 1 2 3 4 5 

14.Okulda yaşanan olumsuzluklardan sürekli olarak kendisini sorumlu tutma 1 2 3 4 5 

15.Öğretmenleri dinlemeye yeterli zaman ayırır. 1 2 3 4 5 

16.Mesajlarını mantıksal nedenlere dayandırır. 1 2 3 4 5 

17.Öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarını açıkça tanımlar. 1 2 3 4 5 

18.Aktardığı konu hakkında bilgi sahibidir. 1 2 3 4 5 

19. Öğretmenlerin işlerini gereğince yerine getirebilmeleri için, o işle ilgili 
bilgilendirilmelerine önem verir. 

1 2 3 4 5 

20.Mesajlarının bir amacı vardır. 1 2 3 4 5 

21.Mesajlarını karşısındaki kişinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturur. 1 2 3 4 5 

22.İletişim sürecinin amaçlanandan farklı boyutlara kaymasını önler. 1 2 3 4 5 

23.Gereksiz kelime ve ifadelere yer vermez. 1 2 3 4 5 

24.Karşısındaki kişinin sosyokültürel durumunu dikkate alır. 1 2 3 4 5 

25.Görüşlerinin nedenini açıklar. 1 2 3 4 5 

26.Dinlemeye başlamadan önce iletişimin etkililiği için uygun yer düzenlemeleri yapar. 1 2 3 4 5 

27.Öğretmenleri dinlemeye yeterli zaman ayırır. 1 2 3 4 5 

28.Dinlemeye yönelik tutumları ile öğretmenlerin kendisi ile iletişimde 
bulunmalarını teşvik eder. 

1 2 3 4 5 

29.Karşısındaki kişinin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak iletişimde 
bulunmaya özen gösterir. 

1 2 3 4 5 

30.Mesajın anlaşılıp-anlaşılmadığını kontrol eder. 1 2 3 4 5 

31.Öncelikle mesaj konusuyla ilgili kişilerle iletişim kurar. 1 2 3 4 5 

32.Okul üyelerini ilgilendiren konular hakkında onları zamanında bilgilendirir. 1 2 3 4 5 

33.Öğretmenleri etkilemekte makam gücünden çok dostluğu kullanır. 1 2 3 4 5 

34.Öğretmenlerin düşüncelerine önem verir. 1 2 3 4 5 

35.Okul üyelerinin okulla ilgili sorunlarıyla ilgilenir. 1 2 3 4 5 

36. İletilerin hedefi olan alıcıları doğru olarak belirler. 1 2 3 4 5 
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Ek 4: İzinler 
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