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ÖZ 

 

İLKOKUL YÖNETİCİLERİ İLE ÖĞRETMENLER ARASINDA 

YAŞANAN ÇATIŞMALAR VE YÖNETİCİLERİN 

UYGULADIKLARI ÇÖZÜM YOLLARI 

Esen Kurt 

Yüksek Lisans Tezi 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Ali Temel 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araştırma İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, ilkokul yöneticileri ve öğretmenler 

arasında yaşanan çatışma türlerini ortaya koymak ve yöneticilerin izledikleri çözüm 

stratejilerini belirlemek amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. İlişkisel 

tarama modeli ile yapılmış olan bu çalışmada, araştırma evreninin tamamı olan 120 kişiye 

ulaşılmıştır.  

Araştırma kapsamında veri toplamak için ‘İlkokul Yöneticileri İle Öğretmenler 

Arasında Yaşanan Çatışmalar ve Yöneticilerin Uyguladıkları Çözüm Yolları Anket 

Formu’ kullanılmıştır. Anket; kişisel bilgiler, çatışma türleri ve çatışma çözüm yöntemleri 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

Araştırma sonucunda, ilkokullarda çatışma türlerini çözümlemek için yöneticiler 

tarafından en çok; tümleştirme, ödün verme ve uzlaşma stratejilerinin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Yöneticilerin yaşadığı çatışma türlerine bakıldığında ise en çok, algılanan 

çatışma ve yönetici uzman çatışması yaşandığı görülmektedir. Çatışma türleri ve çatışma 

çözüm yöntemleri arasındaki ilişkiye bakıldığında gizli (potansiyel) çatışma ve birey içi 

çatışma ile çözüm yöntemleri arasında ilişki tespit edilmemişken, diğer çatışma türleri ve 

çatışma çözüm yöntemleri arasında ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çatışma yönetimi, çatışma türleri, okul yönetimi. 
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ABSTRACT 

 

CONFLICTS BETWEEN PRIMARY SCHOOL 

ADMINATRATORS AND TEACHERS, AND THE WAYS USED BY 

ADMINATRATORS FOR SOLUTIONS 

 

Esen Kurt 

Master Thesis 

Department of Educational Sciences 

Management in Education and Auditing (With Thesis) 

Advisor: Dr. Öğretim Üyesi Ali Temel 

Maltepe University Social Sciences Institute Graduate School, 2018 

 

This study was carried out in 2017-2018 academic year in order to determine the 

types of conflicts between school administrators and teachers in Ümraniye district of 

İstanbul and to determine the solution methods of managers. In this study, which was 

conducted with the relational survey model, the total of 120 research population was 

reached. 

In order to collect data within the scope of the research, a questionnaire form 

was used on the types of conflicts between school administrators and teachers and the 

solutions applied by the administrators. The questionnaire consists of three sections: 

personal information, conflict types and conflict resolution methods. 

At the end of the research, it was determined that the integration, compromise 

and reconciliation strategies were used by managers in order to resolve conflict types in 

primary schools. When the types of conflicts experienced by the managers are 

examined, it is seen that the conflict between the perceived conflict and the executive 

expert is the most frequent. When the relationship between conflict types and conflict 

resolution methods was examined, no relation was found between hidden (potential) 

conflict and intra-individual conflict and solution methods, whereas a significant 

relationship was found between other conflict types and solution methods. 

Key Words: School management, conflict management, conflict types 



vii 

 

İÇİNDEKİLER 

 

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI ............................................................................................ ii 

ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

TEŞEKKÜR ..................................................................................................................... iv 

ÖZ ..................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ..................................................................................................................... vi 

TABLOLAR LİSTESİ ...................................................................................................... x 

ŞEKİLLER LİSTESİ ...................................................................................................... xii 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... xiii 

BÖLÜM 1.GİRİŞ .............................................................................................................. 1 

1.1.Problem ................................................................................................................... 1 

1.2.Çatışma Kavramı ..................................................................................................... 2 

1.3.Klasik, Davranışçı ve Etkileşimsel Yaklaşımın Çatışmaya Bakışı ......................... 3 

1.3.1.Klasik Yönetim Anlayışına Göre Çatışma ....................................................... 3 

1.3.2.Davranışsal (Neoklasik) Yönetim Anlayışına Göre Çatışma ........................... 4 

1.3.3.Etkileşimci (Modern ) Yaklaşım ...................................................................... 5 

1.4.Çatışmanın Kaynakları ve Çatışmayı Başlatan Sebepler ........................................ 7 

1.4.1.Çatışmaların Bireylerden Kaynaklanan Sebepleri ............................................ 7 

1.4.2.Çatışmaların Amaçlardan Kaynaklanan Sebepleri: .......................................... 8 

1.4.3.Çatışmaların Yönetimden Kaynaklanan Sebepleri ........................................... 9 

1.4.4.Çatışmanın Organizasyon Yapısından Kaynaklanan Sebepleri ..................... 10 

1.5.Çatışmanın Türleri ................................................................................................ 11 

1.5.1. Taraf Olma Durumuna Göre Çatışmalar ....................................................... 12 

1.5.2.Niteliğine Göre Çatışmalar: ............................................................................ 15 

1.5.3.Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışmalar ......................................................... 16 



viii 

 

1.5.4.Ortaya Çıkma Şekline Göre Çatışmalar: ........................................................ 17 

1.6.Çatışmanın Etkileri ve Sonuçları .......................................................................... 18 

1.6.1.Çatışmanın Olumlu Sonuçları ........................................................................ 19 

1.6.2.Çatışmanın Olumsuz Sonuçları ...................................................................... 20 

1.6.3. Çatışma Yönetimi .......................................................................................... 21 

1.7.Çatışma Yönetim Stratejileri ................................................................................. 23 

1.7.1.Thomas'ın Çatışmayı Çözme Yöntemleri Modeli .......................................... 23 

1.7.2.Gordon’un Çatışmayı Çözme Yöntemleri Modeli ......................................... 23 

1.7.3.Blake ve Mouton'un Çatışma Çözüm Biçimleri Ölçeği ................................. 24 

1.7.4.Rahim ve Bonoma'nm Çatışma Yönetimi Stilleri Modeli .............................. 24 

1.7.5. Uygun Stratejiye Karar Verilmesi ................................................................. 29 

1.8. Etkili Çatışma Yönetiminin Eğitim Kurumlarına Katkısı .................................... 30 

1.9.Amaç ..................................................................................................................... 32 

1.10.Önem ................................................................................................................... 32 

1.11.Varsayımlar ......................................................................................................... 32 

1.12.Sınırlıklar............................................................................................................. 33 

1.13.Tanımlar ve Kısaltmalar ...................................................................................... 33 

BÖLÜM 2 .YÖNTEM .................................................................................................... 34 

2.1.Araştırma Modeli .................................................................................................. 34 

2.2.Evren ve Örneklem ............................................................................................... 34 

2.3.Veriler ve Toplanması ........................................................................................... 35 

2.4.Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu .................................................................... 38 

BÖLÜM 3. BULGULAR ............................................................................................... 41 

3.1.Betimleyici Temel İstatistik .................................................................................. 41 

3.2.Çatışma Çözüm Yöntemlerinin Çatışma Türleri İle İlişkisi ................................. 43 

3.3.Çatışma Türlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması ............ 46 



ix 

 

3.4.Çatışma Çözümlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması ...... 57 

3.5.Bulguların Toplu Yorumu ..................................................................................... 61 

3.6.Çatışma Çözüm Yöntemlerinin Çatışma Türleri İle İlişkisi ................................. 62 

3.6.1.Çatışmanın niteliğine göre .............................................................................. 63 

3.6.2.Çatışmanın ortaya çıkış şekline göre .............................................................. 63 

3.6.3.Çatışmanın örgüt içindeki yerlerine göre ....................................................... 63 

3.6.4.Çatışma Türlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması ..... 64 

BÖLÜM 4. ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER ................................................................. 68 

4.1.Özet ....................................................................................................................... 68 

4.2.Yargı ...................................................................................................................... 68 

4.3.Öneriler ................................................................................................................. 69 

EKLER ............................................................................................................................ 71 

KAYNAKÇA .................................................................................................................. 76 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



x 

 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1: Çatışma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması (Erdem, 2013: 456-457)

 ................................................................................................................................... 6 

Tablo 2: Çatışmaya İlişkin Yanılgı ve Gerçekler (Hendricks 1991, akt: Karip, 

2015: 34) .................................................................................................................. 19 

Tablo 3: Çatışma İle Başa Çıkma Durumları ve Problemler   Kaynak: 

McShane ve Glinow, (2016: 203). Örgütsel Davranış ............................................ 30 

Tablo 4: Örneklemin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı ..... 35 

Tablo 5: Anket formunun İlkokullarda, Okul Yöneticileri Tarafından 

Kullanılan Çatışma Çözüm Yöntemlerine ilişkin bölümünde bulunan soruların 

dizilişine göre dağılımı ............................................................................................ 38 

Tablo 6 : Puan aralıklarına göre kavramsal karşılıklar ............................... 39 

Tablo 7: Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Çatışma Türlerine Ait Betimsel 

İstatistik Bulguları ................................................................................................... 41 

Tablo 8: Okul Yöneticilerinin Tercih Ettiği Çatışma Çözüm Yolları 

Betimleyici İstatistik Bulguları ................................................................................ 42 

Tablo 9 : Kullanılan Çatışma Çözüm Yöntemlerinin Çatışma Türleri İle 

İlişkisini Sınamak İçin Yapılan Pearsen Korelasyon Tablosu ................................ 43 

Tablo 10: Çatışma Türlerinin Cinsiyete Göre Farklılaşmasını Sınamak İçin 

Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu ................................................................. 46 

Tablo 11: Çatışma Türlerinin Yöneticilik Kıdemine Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu .......................................... 47 

Tablo 12: Çatışma Türlerinin Kadro Unvanına Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu .......................................... 48 

Tablo 13: Çatışma Türlerinin Kursa Katılımlara Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu ...................................... 50 



xi 

 

Tablo 14: Çatışma Türlerinin Çatışma Kursuna Katılımlara Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu ............. 51 

Tablo 15: Çatışma Türlerinin Mesleki Kıdeme Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları ............................................ 53 

Tablo 16: Çatışma Türlerinin Yöneticilik Kıdemine Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları ............................................ 55 

Tablo 17: Çatışma Çözümlerinin Kadro Unvanına Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu .......................................... 57 

Tablo 18: Çatışma Çözümlerinin Kursa Katılıma Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu ...................................... 58 

Tablo 19: Çatışma Çözümlerinin Çatışma Kursuna Katılıma Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu ............. 59 

Tablo 20: Çatışma Çözüm Yönteminin Mesleki Kıdemine Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları .................. 60 

Tablo 21:Çatışma Çözüm Yönteminin Yöneticilik Kıdemine Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları .................. 61 

 

   

 

 

 

  



xii 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

                                                                                                                                    

Şekil 1:Çatışma Türleri ....................................................................................... 12 

Şekil 2:Taraf Olma Durumuna Göre Çatışma Türleri ........................................ 12 

Şekil 3: Niteliğe Göre Çatışma Türler ................................................................ 15 

Şekil 4: Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışma Türleri ........................................ 16 

Şekil 5: Ortaya Çıkma Şekline Göre Çatışma Türleri ........................................ 17 

Şekil 6: Çatışma Yönetim Süreci (Rahim, 2002; akt: Şahin 2016) .................... 22 

Şekil 7: Çatışma Yönetimi Stilleri Modeli (Rahim M. , 2004)........................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Esen Kurt 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 

Eğitim 

Derece  Yıl   

Y.Ls.  2019  Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi (Tezli) 

    

Ls.  2008 Selçuk Ünv. Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu 

Öğretmenliği  

                                

Lise  2004  Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi 

 

İş/İstihdam 

Yıl  Görev 

2008-10          Bilfen Eğitim Kurumları  - Öğretmen 

2010               Cumhuriyet İlkokulu  - Öğretmen  

2012               60.Yıl Cumhuriyet İlkokulu   -  Öğretmen  

2017               Emine Koçulu İlkokulu – Müdür Yardımcısı 

 

Kişisel Bilgiler 

Doğum yeri ve yılı             :  İstanbul, 1986 

Yabancı diller :  İngilizce 

GSM / e-posta :  esen_can@msn.com 



1 

 

BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

Araştırmanın bu bölümünde çatışma kavramı, çatışma türleri, çatışma kaynakları, 

çatışma yönetimi ve çatışma çözümleme yaklaşımları ile ilgili kuramsal bilgiler yer 

almaktadır. 

1.1.Problem 

İnsanların birlikte bulunduğu ortamlarda iletişimsizlikten kaynaklanan çatışmalar 

olabilmektedir. Örgütlerde çalışan insanlar, zaman zaman birtakım sebeplerden dolayı 

kendilerini çatışma ortamı içinde bulabilmektedir. Bu çatışmalar, bireyler arasında ortaya 

çıkabileceği gibi gruplar arasında da kendini gösterebilir. Bireyler, gruplar ve örgütler 

amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırken devamlı bir etkileşim içindedirler. Bu etkileşim 

sürecinde; taraflar arasındaki ilişkilerde, etkinliklerde uyuşmazlık ve tutarsızlıklar iki 

taraf arasında çatışmayı doğurur.  

Örgütlerde çatışma, bireylerin ve grupların birlikte çalışma esnasında yaşadığı 

sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden 

olan olaylar olarak görülebilir. Aynı zamanda çatışmalar, taraflardan birisinin diğer 

tarafın olumsuz yönde etkilendiğini ya da etkilenmek üzere olduğunu hissettiği 

durumlarda ortamın iyileştirmeye çalışılmasıyla başlayan bir süreç olarak 

tanımlanabilmektedir (Eren, 2003, s.609). 

Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü okullar, toplumlar için çok önemli 

örgütlerden biridir. Okullar toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken kendi içlerinde 

ekonomik ve bürokratik sorunlar yaşarlar. Eğitim örgütleri de toplumun küçük birer 

modeli olduğuna göre, çatışma bu örgütlerde de vardır. Çatışma bu kadar açık bir şekilde 

yaşamımızın her alanında var olduğuna göre,  ondan kaçmak çözüm değildir. Üstelik 

girdisinde, sürecinde ve çıktısında insan olan eğitim örgütlerinde çatışma daha somut ve 

gerçektir. Öyleyse örgütlerdeki çatışmanın gerçekte toplumda ve doğada da var 

olduğunun bilincinde olarak çatışmadan kaçmayı değil, onu yönetmenin yöntem ve 

tekniklerini öğrenmemiz gerekmektedir. 
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1.2.Çatışma Kavramı 

Örgütlerde çatışmaya yol açan pek çok sebep vardır. Bu sebeplerden kaynaklanan 

çatışmalarla karşılaşan bir yöneticinin, çatışmayı iyi anlaması önemlidir. Yöneticinin, 

çatışmayı iyi tanıyıp, örgütün faydasına sonuçlandırabilmesi için, öncelikle çatışma 

türlerini iyi kavramalıdır. 

Yöneticilerin yaşadıkları çatışmaları çözümleyebilmeleri ve süreci 

yönetebilmeleri için çatışma kavramını iyi anlamaları gerekir.  Çatışmanın Türkçe 

sözcükteki eş anlamları uyuşmazlık, zıtlaşma, çelişme ve savaştır. Çatışma sözcüğü için 

İngilizce ’de  ‘’conflict’’ Latince ’de ‘’conflictus’’ kelimeleri kullanılmaktadır. Türk Dil 

Kurumu çatışmayı  ‘’ Aynı anda ortaya çıkan birbirine zıt ya da eşit derecede çekici dilek 

ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum’’  olarak tanımlamıştır (TDK).  

McShane ve VonGlinow' a (2016: 194) göre ise çatışma, bireylerin kendi 

çıkarlarının diğer bireylerin çıkarlarıyla çatıştığını veya olumsuz etkilediğini düşündüğü 

bir süreçtir. Çatışmanın tanımlanmasında Smith ve Litterer de farklı görüşler 

sunmaktadırlar. Smith, çatışmayı bir durum olarak nitelendirirken; Litterer çatışmayı bir 

tür davranış olarak nitelemektedir.  

Çatışma konusunu, günümüzde psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, eğitim 

ve yönetim bilimleri yoğun bir şekilde incelemektedir. Çatışma konusu, bilim 

adamlarınca değişik açılardan incelendiği için bu konuda ortak bir tanım bulmak 

güçleşmektedir.  Çatışma yönetimi konusunda araştırma yapan bilim adamlarının 

çatışmaya ilişkin birbirinden farklı tanımlar yaptıkları görülmektedir. Kaynaklardan 

birinde çatışma, kısaca; ‘’ organizasyonda iki veya daha fazla kişi yada grup arasında kıt 

kaynakların paylaşılması veya faaliyetlerin tahsisi ile yine bu kişi veya gruplar arasındaki 

statü, amaç, değer veya anlayış farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık ya da 

uyuşmazlık’’ (Stoner, 1978, s. 345) olarak tanımlanırken bazı kaynaklarda  ‘’çıkar, güç 

ve statü çekişmesi, toplumsal taraflar arasında etkinliklerde, ilişkilerde ve davranışlarda 

anlaşmazlık’’ (Rahim, 1992), ’’birbirleriyle bağlı olan taraflar arasında oluşan ve 

tarafların arasında eşit olmama durumunu algıladıklarında ortaya çıkan bir etkileşim  

(Folger, Poole, & Stutman, 2013, s. 12) gibi farklı değişkenlere, algılama durumlarına ve 

etkileşimlerine göre tanımlanmıştır.  
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Çatışma, algıyla ilişkili bir olgudur. Bu bağlamda gerçekte bir durum öyle olmasa 

da bir taraf diğerinin kendi çabalarını engellediğine inandığında çatışma meydana 

gelebilmektedir (McShane ve VonGlinow, 2016: 194). 

Çatışma, örgütlerde iki veya daha fazla kişi ya da gruplar arasında iş bölümü, 

kaynakların paylaşılması, statü, amaç, değer ve tutum farklılıkları nedeniyle yaşanan 

uyumsuzluklar ve anlaşamama durumu olarak tanımlanmaktadır (Solmuş, İşyeri Terapisi, 

2010).  

Bu tanımlardan yola çıkılarak kısaca, çatışmanın tarafların algılama durumlarına 

göre şekillendiğini, görüş ve düşünce farklarından meydana geldiğini, anlaşmazlık ve 

uyuşmazlıktan ortaya çıktığı söylenebilir. 

Örgütsel kuramlardaki gelişmeler çatışmaya yaklaşımları da değiştirmiştir. 

Aşağıda tarihsel gelişim sırasına göre çatışmaya farklı yaklaşımlar ele alınmıştır.  

1.3.Klasik, Davranışçı ve Etkileşimsel Yaklaşımın Çatışmaya Bakışı 

Sanayi devriminden sonra gelişen örgütsel yönetim yaklaşımları ve örgütsel 

kuramlar yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla birlikte birbirinden farklı yaklaşımların 

oluşmasına sebep olmuştur. Weber’le başlayan klasik örgütsel davranış kuramı 

1940’lardan sonra yerine davranışçı kurama bırakmış, sosyal bilimlerde ortaya çıkan yeni 

bilgiler de etkileşimsel modern yaklaşımı doğurmuştur. Bu yaklaşımlar örgütsel 

çatışmaların ele alınışını da değiştirmiştir.  

1.3.1.Klasik Yönetim Anlayışına Göre Çatışma 

Çatışmanın zihinlerde olumsuzlukları çağrıştırması; çatışmanın genel olarak 

istenmeyen, olabildiğince uzak durulması gereken ve ortaya çıktığı zaman da hemen 

çözülmesi gereken bir durum olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda klasik 

yaklaşımı temsil edenlerin çatışmayı çoğunlukla örgütsel yapıdan kaynaklanan, örgütler 

için istenmeyen ve hemen ortadan kaldırılması gereken bir durum olarak gördükleri ve 

dolayısıyla çatışma olgusunda asıl önemli olan davranışsal boyutu dikkate almadıkları 

görülmektedir (Altuntaş, 2008: 9). 

Klasik yönetim bilimciler çatışmayı organizasyonlarda istenmeyen bir durum 

olarak görmüşlerdir. Çatışmayı mantıksızlık, bozgunculuk, yıkıcı gibi sözcüklerle benzer 

anlamlı saymışlardır (Can 1994: 288)  
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Bu dönem araştırmacılarına göre çatışma, örgütlerde kaçınılması gereken bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik yönetim anlayışı, çatışmanın önlenmesi veya 

bastırılabilmesi için yetkileri açık ve net bir biçimde tanımlamakla beraber iş bölümünün 

sağlandığı hiyerarşik bir yapıya sahip mekanik bir örgüt tasvir etmektedir (Karip, 

2015:6). 

Klasik yöntem anlayışına göre örgütlerde çatışma durumlarının en aza 

indirgenmesi ve önlenmesi gibi durumlar sağlandığında ise örgüt içi çatışmaların 

olumsuzlukları bertaraf edilebileceği ve böylece etkili ve verimli örgüt yönetimi 

modelinin önünün açılacağı savunulmaktadır (Özer, 2011: 97). 

Klasik yönetim kuramlarında çatışmaya önlenmesi gereken ve önlenebilen, iş 

bilmemezlik ve prensip ihlallerinden ortaya çıkan, istikrar ve verimliliğe olumsuz etki 

yapan, yöneticilerin yasal süreçleri işleterek çözmesi gereken olgu olarak bakmışlardır 

(Şimşek ve Çelik, 2011)  

1.3.2.Davranışsal (Neoklasik) Yönetim Anlayışına Göre Çatışma 

1940'ların sonları ve 1950'lerin başından itibaren geleneksel yaklaşım yerini 

davranışsal yaklaşıma bıraktı. Yaklaşımın öncüleri, organizasyonların doğaları gereği 

çatışmalar oluştuğunu savunmuşlardır (Robbins, Judge, 2015: 72). 

Neo-klasik yaklaşıma göre çatışma doğal bir olgu olarak kabul gördüğünden 

örgütlerde çatışma ve uyuşmazlıkların sıklıkla karşılaşılan bir durum olması da doğal 

karşılanmaktadır. Bu yaklaşım örgütü, ihtiyaç, beklenti ve amaçları farklı birçok bireyin 

bir arada bulunduğu toplumsal bir sistem olarak görmektedir. Bu tür sistemlerde de 

azaltılabilen ama tamamen ortadan kaldırılamayan anlaşmazlıkların yaşanması ihtimaller 

dahilinde olan bir durumdur. Bu görüşü destekleyen araştırmacılar da örgütlerde 

nedenleri farklı birçok çatışmanın yaşanabileceğini ifade etmektedirler (Akay-Orhan, 

2008: 50). 

1940’larda, psikolojinin insan hayatına ve örgütlere girmesi ile birlikte, ikiden 

fazla kişinin olduğu ortamlarda, çatışmanın yaşanabileceği doğal karşılanmıştır.  

Klasik yaklaşımın aksine, çatışmanın önlenemeyeceği ve doğal bir olgu olarak 

kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Neo-klasikler genelde çatışmaya gereken önemi 

vermemekle birlikte, örgütün önemli bir sorunu olarak düşünmezler. Çatışmanın zararlı 
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ve ne şekilde olursa olsun önlenmesi gereken bir durum olduğunu savunan davranışçı 

görüşe sahip neo-klasiklerin bugünün gerçekleri içerisinde uyum içinde olmadığı 

görülmektedir. Davranışçı yönetim kuramı, bütün çatışmaların yıkıcı olmadığını ve 

özellikle grup çatışmalarının örgütsel ve toplumsal amaçları gerçekleştirmeye dayalı 

hissedilir derecede katkısı olduğuna inanmaktadır (Gümüşeli, 1994, s. 33). 

Neo-klasik dönem yaklaşımında, çatışmaya ilişkin bakış açısında yönetim 

teorileri ile doğru orantılı bir ilerleme görülmektedir. Neo-klasik dönem yaklaşımına göre 

çatışma, doğanın bir gerçeği olmakla beraber sosyal varlıklar için de kaçınılmaz bir 

gerçek olduğu için kabul görmektedir (Altuntaş, 2008: 10). 

1.3.3.Etkileşimci (Modern ) Yaklaşım 

Modern yönetim anlayışının savunucularına göre, uyumlu ve işbirliği içinde 

bulunan üyeler bazı durumları kabullenmiş, örgütün monotonluğuna kapılmış, tepkisiz 

bir düzen içinde bulunmaktadırlar. Üyelerin örgütsel gelişime ve yeniliklere katkıları 

azdır. Bu bağlamda yaşanan durumun değişebilmesi, çatışmanın teşvik edilmesi ile 

mümkün olmaktadır (Akay- Orhan, 2008: 51). 

Modern yaklaşım, çatışmaların her zaman olumlu sonuçlandığını ileri 

sürmemektedir. Sadece bazı çatışmaların üyelerin amaçlarını desteklediğini ve üyelere 

veya gruba hareketlilik kattığını belirtmektedir. Bu tür çatışmalar, işlevsel ve yapıcı 

olarak kabul görmektedir. Diğer tür çatışmalar, belirtilen durumun aksine işlevsel 

olmayan ve yıkıcı çatışma türleri olarak nitelendirilmektedir. Sonuçta işlevsel olsun veya 

olmasın, yaşanan çatışmaların etkili bir biçimde yönetilebilmesi; örgütün veya üyelerin 

amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar da 

örgüt etkililiğinde ve sürekliliğinde, sosyal yaşamın kaçınılmaz bir unsuru olan 

çatışmaların, etkili bir biçimde yönetilmesinin önemli olduğunu destekler niteliktedir 

(Altuntaş, 2008: 11). 

Eğer çatışma, yönetici tarafından etkin bir şekilde yönetilirse fayda sağlar fakat 

kontrol edilemezse hem bireye hem örgüte zarar verebilir.  

Çatışmanın olumlu ve olumsuz tarafları vardır ve yönetilmesi zordur. Yönetici 

örgütün çıkarlarını, iyiliğini düşünerek çatışmayı olumlu sonuçlar ortaya koyacak şekilde 

yönetir. Çatışmanın varlığı, örgütün kötü yönetildiği anlamına gelmemektedir. 
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Çatışmaların yaşanmaması örgütün başarısını olumsuz etkileyeceği gibi çok 

şiddetli çatışmaların yaşanması da örgütsel faaliyetlerin etkili ve verimli yönetilmesine 

engel olacaktır. Düşük seviyedeki çatışmanın yüksek seviyedeki çatışma gibi örgütsel 

performansta düşüşe neden olacağı, optimum çatışma seviyesinin ise etkililiği  maksimize 

edeceği görüşü hakimdir (Güney, 2011: 18)  

Sonuç olarak; modern yaklaşımda amaç, uyumlu ve statik bir örgüt oluşturmak 

değil, örgütün karşılaştığı sorunları kavrayabilme çözebilme yeteneği geliştirmesini 

sağlamaktır. Dolayısıyla çatışma bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Üyeler örgüt 

amaçlarını gerçekleştirmeye çabalarken, zıt düşüncelerin ifade edilmesi ve ortaya 

çıkarılması teşvik edilmelidir (Karip, 2015: 8). Aşağıdaki tabloda geleneksel, davranışsal 

ve modern (etkileşimci) yaklaşım türlerinin karşılaştırması yapılmıştır. 

Tablo 1: Çatışma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması (Erdem, 2013: 

456-457) 

Geleneksel Yaklaşım  Davranışsal Yaklaşım  Etkileşimci Yaklaşım  

Çatışma zararlıdır. Tüm 

çatışmalar örgütün 

verimliliğini düşürücü etki 

eder.  

Çatışmadan kaçınılabilir.  

Çatışma örgütün işleyişini 

ve performansını kötü 

yönde etkiler.  

Çatışmalar yok edilmeli 

veya en aza indirilmelidir.  

Yönetim işlevlerini tam ve 

doğru şekilde yerine 

getirirse çatışmalar 

bütünüyle ortadan kalkar.  

Çatışmalar örgütün teknik- 

mekanik yapısında 

yapılacak olan 

düzenlemeler ile ortadan 

kaldırılabilir.  

Çatışma 

organizasyonların doğası 

gereği oluşur.  

Çatışma kaçınılmazdır.  

Çatışmalar örgütteki bir 

kaç bireyin 

uyumsuzluğundan ortaya 

çıkar.  

Çatışmaların olması 

örgütte var olan sorunları 

işaret eder ve bu 

sorunların ortadan 

kaldırılması veya aza 

indirgenmesi için 

yönetimi harekete 

geçirir.  

Çatışmalar örgüt 

içindeki birey ve 

grupların birbiriyle 

uyumlu hale 

getirilmesiyle ortadan 

kaldırılabilir veya en aza 

indirilebilir.  

Çatışma doğal bir olgu 

olmasının yanı sıra örgütün 

gelişmesi, değişmesi için 

gereklidir.  

Çatışmaların tümü örgüt 

için faydalı veya zararlı 

değildir.  

Düşük seviyedeki 

çatışmanın yüksek 

seviyedeki çatışma gibi 

örgütsel performansta 

düşüşe neden olacağı, 

optimum çatışma 

seviyesinin ise etkililiği 

maksimize edeceği görüşü 

hakimdir.  

Yönetimin görevi 

çatışmaları yok etmek değil 

örgütsel ve bireysel 

amaçlara ulaşmada bir araç 

olarak çatışmaları 

kullanmaktır.  
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1.4.Çatışmanın Kaynakları ve Çatışmayı Başlatan Sebepler 

Etkili bir şekilde çatışmayı yönetebilmek için çatışmanın sebeplerini ve hangi 

kaynaklardan beslendiğini bilmek gereklidir. Bu alanda çeşitli görüşler mevcuttur. 

Çatışmanın sebeplerini dört ana başlıkta inceleyeceğiz. 

1.4.1.Çatışmaların Bireylerden Kaynaklanan Sebepleri 

3 farklı şekilde incelenebilir; 

1.Kişilik Çatışmaları: Kişisel faktörler, kişisel mizaç ve karakter, kişilik 

özellikleri ve değer sistemlerini kapsamaktadır. (Robbins, Judge, 2015: 449-451).  

 

İki ya da daha fazla bireyin tutum, değer ve davranışları arasında farklılıklardan 

dolayı anlaşmazlığa düşmesidir  (Koçel, 2018:167).  

Otoriter, dogmatik ve az saygınlığa sahip olma gibi kişilik tipleri potansiyel 

çatışma tehlikesi ortaya çıkarabilmektedir. Ön yargı, taraf tutma ve anlaşmazlıklar gibi 

değer sistemleri de çatışmalara neden olan önemli sebepler arasındadır (Robbins, Judge, 

2015: 449-451). 

Bireyler farklı amaçları nedeniyle olaylar karşısında farklı tutum ve davranış 

gösterebilirler. Çünkü arzu ve ihtiyaçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. 

Bazen, bireylerin amaç ve değerlerindeki uyuşmazlıklar örgüt içinde çatışmaların 

çıkmasına ve bu çatışmaların önemli ölçüde artmasına neden olabilmektedir (Eren, 2015: 

531). 

2.Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları, sınırlı kaynaklardan kimin ne kadar 

yararlanacağı ve paylaşım sorunun nasıl çözüleceği gibi durumlardaki uyuşmazlıklardan 

kaynaklanabilmektedir (Karip, 2015: 21). Kıt kaynakların paylaşılması ve kullanımı 

konusunda tarafların tercihleri arasındaki tutarsızlık veya uyuşmazlık olarak 

tanımlanabilir. Bu çatışma türü, içinde bulunulan durumla ilgili aynı anlayışa sahip 

tarafların ya kıt kaynakların dağıtılması ya da bu kaynakların paylaşımına ilişkin çözüm 

yollarına karar verme konusunda farklı ve yetersiz bir çözüm tercih etmeleri durumunda 

ortaya çıkar (Rahim, 2001: 21). 

3.Statü Çatışmaları: Aynı örgütte çalışan bir grup ya da birey kendi statüsünü 

diğerlerinden farklı ya da üstün olarak görebilir. Tersi durum da söz konusu olabilir. Yani 
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birileri de başkalarını üstün görebilir. Bu tür algılamalar çatışmalara neden olabilir 

(Şentürk, 2006: 23) 

1.4.2.Çatışmaların Amaçlardan Kaynaklanan Sebepleri: 

4 farklı grupta incelenebilir; 

1.Amaç ve çıkar farklılıklarının çatışmalara sebep olması:  

Örgütlerdeki alt birimler kendi alanlarında uzmanlaştıkça hedefler arasında sık sık 

farklılıklar görülmektedir. Örneğin, bir üretim biriminin amacı düşük üretim maliyeti ve 

kusurlu mal üretimi oranını düşürmek; araştırma ve geliştirme biriminin amacı ise 

yenilikçi fikirleri ticari açıdan başarılı olabilecek yeni ürünlere dönüştürmek olabilir 

(Gibson, Ivancevich ve Donnelly, 2000: 229). 

  Örgüt içerisinde birimler ve bireyler arasında amaç bütünlüğü ve bu bütünlüğe 

hizmet edecek birimlerin amaçlarının belirlenmesinde iyi organize olunamaması birimler 

arasında amaç ve çıkar çatışmalarına neden olur. Her organizasyonun doğasında amaç 

farklılıkları vardır. İki insan veya bölümün birbirinden farklı amaçlarının artması 

çatışmayı besler, büyütür. 

Amaç çatışması, tarafların ulaşmak istedikleri sonuçların farklı olduğu 

durumunda ortaya çıkar (Hellriegel, Slocum ve Woodman, 1995: 429 akt: Rahim, 2001: 

22). Çatışan tarafların amaçlarında bazen kısmi bazen de tam uyuşmazlıklar 

bulunabilmektedir. Tam uyuşmazlık bulunması durumunda taraflardan birinin amacına 

ulaşmaya çalışması diğer tarafın amacına ulaşmasını tümüyle engelleyici nitelikte 

olabilmektedir (Karip, 2015: 21). 

2. Örgüt içi güç kazanmak amacının çatışmaya sebep olması :  Daniel Katz 

(1965) a göre güç çatışması ise her bir tarafın ilişkide ve sosyal ortamda uyguladığı etki 

miktarını korumak veya maksimize etmek istediğinde ortaya çıkar (Akt: Beheshtifar, 

2013).  Güç ve dengelerin değişmesi çatışmayı hızlandırabileceği gibi örgüte fayda da 

sağlayabilir. 

3. Kıt kaynaklara sahip olmak amacının çatışmaya sebep olması : Sınırlı 

personel, sınırlı kadroya atanma isteği ve sınırlı kaynakları kullanma isteği bireylerin ve 

grupların çatışmasına neden olabilir. 
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Sınırlı kaynakların paylaştırılması gerektiği durumlarda karşılıklı bağımlılık artar 

ve gruplar arasındaki hedef farklılıkları daha belirgin hale gelir. Para, yer, zaman, iş gücü 

ve araç-gereçler sınırsız olsa her grup kendi hedeflerine ulaşmakta kaynak kullanımı 

açısından sıkıntı yaşamıyor olabilirdi, ancak kaynakların sınırlı oluşu bu kaynakları 

paylaşmayı gerekli kılmaktadır (Gibson, Ivancevich ve Donnelly, 2000: 229-330).  

4.Amaçlardaki değişmelerin çatışmaya neden olması : Bireyler ve grupların 

örgüt içerisindeki hedefleri ve amaçları çeşitli sebeplerden dolayı değişmektedir. Bu 

değişiklikler karar sürecinde etkili olan bireyler ve gruplarda çatışmaya neden olmaktadır. 

1.4.3.Çatışmaların Yönetimden Kaynaklanan Sebepleri 

3 farklı bölümde incelenebilir. 

1.Yöneticilerin görüş ve yönetim anlayışlarındaki farklılıkların çatışmaya 

sebep olması: Her yönetici karar verme, planlama, organize etme ve yürütme vb. gibi 

konularda farklı yönetim tarzlarına sahiptir (Eren, 2015: 527).  

Örgütlerde varlık gösteren yöneticilerin farklı dünya görüşleri, yönetim stilleri, 

anlayış farklılıkları; örgütte çalışan bireylerin görüş ve düşünceleri ile farklılıklar 

gösterdiğinde çatışma söz konusu olabilir. 

Algılama farklılıklarının ortaya çıkardığı çatışmalar bilgi edinme ve göndermede 

farklılıklar, bilgi sağlamada bağımsızlık, zaman ufku farklılıkları, bölüm amaçlarındaki 

farklılıklar, yöneticilerin görüş ve uygulamalarındaki farklılıklar ve yeni bilgi ve 

görüşlerden doğan anlaşmazlıklardan oluşmaktadır (Eren, 2015, 528). 

2.Görev, yetki ve yönetim alanındaki belirsizliklerin çatışmaya sebep olması: 

Örgüt çalışanları bazı durumlarda görev sınırlarını ve sorumluklarını tam olarak bilemez. 

İşte bu durumlarda etkinliklerden bazıları birden fazla iş gören ya da bölüm tarafından 

kendi uzmanlık alanlarına ve görev sorumluluklarına girdiğini düşüncesiyle 

paylaşılamayabilir ve aralarında anlaşmazlıklar çıkabilir (Eren, 2015: 530). 

Görevsel belirsizlikteki artışın da çatışma potansiyelini artırdığı 

vurgulanmaktadır. Örgüt içi gruplar çok farklı amaçlara sahiptirler. Bazen amaçlardaki 

farklılıklar ve ortak çalışmaya çok fazla bel bağlamak çatışmaların ana nedenlerinden 

birisi olabilmektedir. Çalışanlardan birisinin kazancı diğerinin zararına olduğu 

durumlarda ödül sistemleri de çatışma nedeni olabilmektedir (Robbins, Judge, 2015: 449). 
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Sorumlulukların açıkça belirlenmemiş olması, istenmeyen sonuçlar ortaya 

çıktığında, hiçbir birey ya da grubun, bu durumu üstlenmeye yanaşmaması veya olumlu 

bir sonucu birey ya da grubun kendi başarısı gibi göstermek istemesi gibi durumlara ve 

dolayısı ile çatışmaya neden olmaktadır (Eren, 2015: 529).  

3.Daha önce vuku bulan ancak çözümlenmemiş çatışmaların yeni 

çatışmalara sebep olması: Ayrıca çözülmeyen çatışmaların iş yerinde morali, 

verimliliği, iş doyumunu, iletişimi ve örgütsel bağlılığı düşürebileceği ve örgütlerde 

çalışanların sağlık, huzur ve mutluluğu üzerinde olumsuz etkileri olabileceği 

belirtilmektedir (Hoffman, 2007:  1) 

Örgütlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkların dikkate alınarak iyi 

yönetilmesi gerekmektedir. İyi yönetilmeyen süreçler çatışmaya sebep olabilir. Dikkate 

alınmayan çatışmalar, daha sonra yöneticinin fazla zaman ve fazla kaynak harcayarak 

çatışmayı çözmek zorunda kalmasına neden olabilir. 

1.4.4.Çatışmanın Organizasyon Yapısından Kaynaklanan Sebepleri 

3 farklı şekilde incelenebilir; 

1.Faaliyetlerin birbirine bağımlılığının çatışmaya sebep olması 

Örgütlerde işler, kişiler ve gruplar arasında çeşitli ve bağımlı ilişkiler  vardır 

(Yeniçeri, 2009, s. 97) Departmanlar arasındaki yoğunluk çatışmanın yoğunluğunu da 

artırmaktadır. Hiyerarşik yapı, örgütsel sorunlar ve birbirine bağımlı bölümler çatışma 

nedenleridir. Örgütteki faaliyetler görevlerin birbirine bağımlılığını doğurmaktadır. Buna 

görevsel bağımlılık da denilebilir. Görevsel bağımlılık, iki veya daha fazla sayıda birey 

ya da grubun görevlerini zerine getirebilmek için diğerinin desteğine ve yardımına ihtiyaç 

duyması durumunda ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda çatışmaların ortaya çıkabilme 

ihtimali ise oldukça yüksektir (Gibson, Ivancevich ve Donnelly, 2000: 228).  

2.Yönetim alanı ile ilgili belirsizliklerin çatışmaya sebep olması 

Örgütlerde bireylerin, hangi alan ve konuda kime karşı sorumlu olacağı net 

olmazsa çatışma meydana gelebilir. Örgüt çalışanları bazı durumlarda görev sınırlarını ve 

sorumluklarını tam olarak bilemez. İşte bu durumlarda etkinliklerden bazıları birden fazla 

iş gören ya da bölüm tarafından kendi uzmanlık alanlarına ve görev sorumluluklarına 
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girdiğini düşüncesiyle paylaşılamayabilir ve aralarında anlaşmazlıklar çıkabilir (Eren, 

2000: 530). 

3.İletişim ve bilgi noksanlıklarının çatışmaya sebep olması 

 Örgütlerde iletişimin eksik olması, başlı başına bir çatışma unsurudur. İletişim 

eksikliği yanlış anlamalara neden olmakta, bireyler ve gruplar arasında uyuşmazlıklara 

neden olmaktadır. Haberleşme ve bilgi edinmede yaşanan sorunlar, örgütün etkinlik ve 

verimliliğini olumsuz etkilemekte, koordinasyon bozukluklarına sebep olmakta ve nihai 

olarak da çatışmalar ortaya çıkmaktadır (Eren, 2015: 530).      

1.5.Çatışmanın Türleri 

Örgütsel çatışmaların çözümü için çatışmanın tüm boyutlarının doğru 

tanımlanması ve bundan sonra gerekli uygun çatışma yönteminin belirlenmesi gerekir. 

Bu bağlamda çatışma türlerinin incelenmesi önemlidir.  

Çatışmanın sınıflandırmasında çatışmanın taraflarına göre, çatışman niteliğine 

göre, örgüt içindeki yerine göre ve ortaya çıkma şekline göre ayrı ayrı sınıflandırmalar 

yapılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1:Çatışma Türleri 

1.5.1. Taraf Olma Durumuna Göre Çatışmalar 

Tarafına göre çatışmalar bireyin kendi içindeki çatışmalar, bireylerarası 

çatışmalar, grup içi çatışmalar, gruplar arası çatışmalar ve örgütler arası çatışmalar olarak 

ele alınıp incelenmektedir (Şekil 2). 

 

 

 

 

Şekil 2:Taraf 

Olma 

Durumuna Göre Çatışma Türleri 

 

1.5.1.1.Bireyin Kendi İçindeki Çatışmalar 

Kişi içi çatışmalar; adından da anlaşılacağı üzere kişinin kendi benliğinde yaşadığı 

çatışmaları anlatmaktadır (Stroh, Northcraft ve Neale 2002: 121).  

Bireylerin kişilik yapılarından kaynaklanan kendi içlerindeki çatışmalar bireysel 

mevcuttur (Erol, 2015: 12) 

Bireyin içindeki çatışmalar duygusal, bilişsel ya da eylemsel olarak farklı içsel 

tutumlar taşımalarından kaynaklanmaktadır. Bireyin içsel çatışmaları bir konudaki en az 

iki farklı fikri arasında olmakta ve bireyin kararsızlığına sebep olmaktadır (Hellriegel, 

Slocum ve Woodman, 1995: 429).  
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1.5.1.2.Bireyler Arası Çatışmalar 

Bireylerarası çatışmalar örgüt içerisinde ast üst arasında olabileceği gibi aynı 

statüdeki kişiler arasında da olabilmektedir (Karip, 2015: 24). Hiyerarşik seviyeler, 

birimler ya da aynı seviyedeki örgüt üyeleri arasındaki çatışmalardır (Rahim, 2001: 23).  

 Bireysel çatışmalar gibi bireyler arasındaki fikir, düşünce ve görüşlerin birbiriyle 

uyuşmaması ve zıt olması durumunda görülen çatışmalar bireylerarası çatışmalarda 

bilişsel temellere dayanmaktadır  (Hellriegel, Slocum ve Woodman, 1995: 429).   

Bireysel çatışmalar çıkar, rol, ödül, statüyü koruma, gelecek kaygısı ve karşılıklı 

duygu bozukluklarından kaynaklanabileceği gibi, iletişim bozukluklarından da 

kaynaklanabilir.  

Bu tür çatışmalarda, tarafların belirli bir konuyu ya da olayı farklı yorumladıkları 

ve değerlendirdikleri görülmektedir. Bu farklılıktan kaynaklanan mantıksal 

uyuşmazlıklar da çatışmalara neden olabilmektedir (Karip, 2015: 21). 

Bireyler arası çatışmalar iki ya da daha fazla bireyin birbirleriyle tutum, davranış, 

duygu, düşünce, hedef veya görüş ayrılıklarına düşmeleri ya da belirli bir durumu yanlış 

anlamları sonucunda görülür. Ast-üst çatışmaları ile kurmay-komuta yöneticileri arasında 

kişisel uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların ortaya çıkardığı çatışmaların örgütlerde sıkça 

rastlanan kişiler arası çatışma türleri oldukları söylenebilir. Aynı zamanda, iş görenler 

arasındaki geçimsizlikler, müdürler-şefler-memurlar arasındaki görüş, fikir ve çıkar 

ayrılıkları da kişiler arası çatışma türlerine örnek olarak verilebilir (Eren, 2015: 535).  

1.5.1.3.Grup İçi Çatışmalar 

Grup içi çatışmalar, aynı zamanda iki alt grubun birbirleriyle anlaşmazlıkları 

olarak ele alınabilir. Aynı grubun içindeki üyeler arası çatışmaları ise bireysel çatışmalar 

olarak değerlendirilebilir. Grup içi çatışmalarda, çoğu zaman grubun amacını ve 

normlarını kabul etmeyen üyeler çatışmayı kaybetmek durumunda kalırlar (Eren, 2015: 

535).  

Bu tür çatışmalar;  amaçlar, görevler veya prosedürlerdeki anlaşmazlıklar gibi 

çatışmalara neden olabilecek durumların grubun üyeleri veya grup içerisindeki alt gruplar 

arasında görülmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, grup içi çatışmalar grup 
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üyelerinin grup lideri ile aralarındaki anlaşmazlık ve çekişmelerin sonucu olarak da 

görülebilmektedir (Rahim, 2001: 23-24). 

1.5.1.4.Gruplar Arası Çatışmalar 

Örgütlerde birimler, görevler ya da sosyal ilişkilerden dolayı çeşitli gruplar 

oluşmaktadır. Örgüt içerisinde çeşitli gruplar arasında da çatışma çıkabilmektedir.  

Çatışan grupların kendi üyeleri arasında ise grup bağlılığının, dayanışmanın, işbirliğinin, 

gruba sadakatin, işe yönelimimin ve otokratik liderliğin kabulünün arttığı belirtilmektedir 

(Stroh, Northcraft ve Neale, 2002: 124) 

Formel örgütlerde birimler arsı ilişkiler bir birimin diğer birimin ihtiyaçlarına 

cevap verebilme derecesi, birimler arası doğru bilgi değişimi veya iş görenlerin 

birbirlerine karşı tutumları ile şekillenmektedir. Bu nedenle bölümler arası çatışmalar 

genellik saygı yerine müdahalenin olduğu veya bilginin çarpıtıldığı ve sansürlendiği 

izlenimini çağrıştırmaktadır. Sonuçta birimler arası rahatsızlıklar ve güvensizlikler 

görülmeye başlamaktadır (Walton, Dutton ve Cafferty, 1969: 526; akt: Şahin, 2016: 89).  

1.5.1.5.Örgütler arası Çatışmalar 

Örgütler arası çatışmalarda örgütün kendi dışında bulunan diğer örgütlerle olan 

çatışmaları söz konusudur (Eren, 2015: 536). Örgütler arası çatışmalar rekabetten 

olabileceği gibi, rekabet dışı çeşitli çıkar çatışmalarından da kaynaklanabilir.  

İki ayrı okulda derslere girmesi beklenen bir yabancı dil öğretmeninin derslerinin 

iki okulda da çakışmayacak şekilde ayarlanması sürecinde okulların aralarında 

yaşadıkları planlama anlaşmazlığı bu tür çatışmalara örnek olarak verilebilir. Bütünsel 

açıdan değerlendirildiğinde, çatışma türlerinin her birini birbirinden bağımsız görmenin 

mümkün olmadığı söylenebilir. Her bir çatışma türü diğer çatışma türleri ile etkileşim 

içerisinde bulunabilmekte ya da aynı anda birden fazla çatışma türü birlikte 

yaşanabilmektedir (Şahin, 2016: 88) 



15 

 

1.5.2.Niteliğine Göre Çatışmalar:  

Örgüt içerisinde örgütsel süreçlerin parçası olarak ortaya çıkıp örgütsel bir 

fonksiyona dönüşen çatışmalar olabildiği gibi, örgüte zarar veren fonksiyonel olmayan 

çatışmalar da olabilmektedir (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Niteliğe Göre Çatışma 

Türler 

1.5.2.1.Fonksiyonel Çatışmalar 

Örgütsel amaçlar ve örgütsel işleyiş ve örgütsel iş akışları gibi örgütsel 

nedenlerden kaynaklanan çatışmalar fonksiyonel çatışma olarak ele alınabilir. 

Fonksiyonel çatışmalar örgütün amaçlarına ulaşmasında doğru şekilde kullanılırsa yararlı 

olabilir. (Gümüşeli, 1994, s. 54). 

İşlevsel çatışma, örgüt performansına yarar sağlayan ve onu artıran, gruplar veya 

kişiler arasındaki karşılıklı meydan okuma ya da rekabet olarak tanımlanabilir (Gibson, 

Ivancevich ve Donnelly, 2000: 226). 

1.5.2.2.Fonksiyonel Olmayan Çatışmalar 

Örgüt içerisinde örgütsel amaç ve süreçlerle ilgili olmayan daha çok bireylerarası 

veya sosyal gruplar arası çatışmalar örgütsel açıdan bir fonksiyonun parçası değillerdir. 

Bu tür çatışmalar örgüte zarar verebilir. Bu tür çatışmalarda örgütsel yapı tamamen 

bozulabilir. (Vaiz, 2017, s. 25). 
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1.5.3.Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışmalar 

Çatışma yapılan tarafların karşılıklı konumuna göre yapılan sınıflandırmadır  

(Koçel, 2018, s. 339). (Şekil 4).   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışma Türleri 

 

1.5.4.1.Dikey Çatışma  

Örgütlerde ast üst ilişkisinde olan, farklı hiyerarşik seviyelerdeki bireyler arasında 

olan çatışmalardır. Üstün beklentileri ile astın davranışları uyuşmadığı zaman veya astın 

üstten beklentilerinin farklı olduğu uyuşmazlık durumlarında ortaya çıkar (Tuğlu, 1996: 

32).  

Genelde kaynaklar, hedefler, son tarihler veya performans sonuçları üzerinde ast 

ve üstler arasındaki anlaşmazlıkları içerir (Schermerhon, Hunt ve Osborn, 2002; akt: 

Şener, 2018: 33).  

 1.5.4.2.Yatay Çatışma 

Aynı hiyerarşik seviyede kişiler veya gruplar arasında yatay çatışmalar meydana 

gelir. Bu anlaşmazlıklar genellikle hedef uyuşmazlıkları, kaynak kıtlıkları veya tamamen 

kişiler arası faktörleri içerir (Shermerhon, Hunt ve Osborn, 2002; Akt: Şener, 2018: 34). 

Yetkilerin kesin olmadığı ve belirsizliklerin yüksek olduğu durumlarda sıklıkla yaşanan 

çatışmalardır (Sığrı ve Gürbüz, 2017).  
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1.5.4.3.Yönetici Uzman Çatışması  

Genellikle personel seçimi ve fesih uygulamaları gibi belirli konularda kimin 

yetki ve kontrol sahibi olduğu konusundaki anlaşmazlıkları içerir (Schermerhon, Hunt ve 

Osborn, 2002; akt: Akt: Solmuş, 2001: 35).  

Örgütlerde kendi alanında eğitim görmüş, tecrübe ve bilgi sahibi uzman kişilerle 

yöneticiler arasında yaşanan çatışmalardır. Yöneticilerin kendilerini başarıya 

götüreceğine inanmadıkları uzman görüşlerini uygulamak istemedikleri durumlarda 

çatışmalar ortaya çıkmaktadır (Tuğlu, 1996).  

1.5.4.Ortaya Çıkma Şekline Göre Çatışmalar: 

Ortaya çıkış şekline göre çatışma potansiyel, algılanan, hissedilen ve açık olmak 

üzere dört farklı formda incelenmektedir.  (Şekil 5). 

 

 

 

 

Şekil 5: Ortaya Çıkma Şekline Göre Çatışma Türleri 

 

 

1.5.5.1.Potansiyel (Gizli) Çatışma 

Çatışma doğuracak nedenlerin var olduğu ancak henüz çatışma ortaya çıkmamışsa 

bu potansiyel çatışma ya da üstü örtüşü çatışma olarak nitelendirilir (Gümüşeli, 1994, s. 

57). Kaynak yetersizliği, rol çalınması, başkalarını yetkisiz olarak kontrol etme eğilimleri 

ve birlikte çalışma konusunda başarılı olamayan bölüm ya da gruplar potansiyel çatışma 

nedenleri olarak ele alınmaktadır (Şentürk, 2006, s. 19). 

Üstü örtülü çatışmalar, çatışmayı ortaya çıkarabilecek nedenleri ifade etmektedir 

(Şener, 2018: 32)  
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1.5.5.2.Algılanan Çatışma 

Örgütlerde algılanan çatışmaya daha çok rol alanında rastlanmaktadır (Şimşek ve 

Çelik, 2013: 45).  

Bireyler tarafından algılanan ancak henüz cevaplandırılmamış çatışmalar 

algılanan çatışmalardır (Şimşek ve Çelik, 2013: 45). Birey olayı algılamış ancak sebepleri 

üzerinde netleşmediği için genelde henüz cevap vermemiştir  (Solmuş, 2001, s. 49). 

Olayları ve durumları anlama ve değerlendirme tarzları birbirinden farklı olan 

bireylerin diğer kişiler ve örgüt hakkında farklı algılara sahip olmaları da başlı başına 

çatışma sebebi olmaktadır (Sığrı ve Gürbüz, 2017).  

1.5.5.3.Hissedilen Çatışma 

Çatışmanın taraflarca hissedildiği, çatışmadan dolayı taraflarda duygu oluştuğu, 

çatışmanın kişiselleştirilip kızgınlık, kaygı ve gerilimin başladığı çatışma çıkma şeklidir 

(Solmuş, Örgütlerde Kişiler arası çatışmalar ve yönetimi, 2001, s. 49). 

Anlaşmazlık ve uyuşmazlık durumunda kaygı ve gerginlik hisseden, tarafların 

çatışmayla ilgili duygu ve davranışlarını ifade etmesiyle birlikte algılanan çatışma, 

hissedilen çatışmaya dönüşür (Koçel, 2018) 

1.5.5.4.Açık Çatışma 

Çatışanın çatışmaya ve nasıl çatışacağına karar verdiği süreçtir (Solmuş, 2001, s. 

49). Taraflar söz ya da davranışla çatışmanın varlığını açıkça gösterirler. Bu aşamada 

taraflar sözlü veya çeşitli iletişim yolları ile tehdit ederek veya doğrudan şiddet ve 

saldırganlıkla karşı tarafın amaçlarına ulaşmasını engellemeye çalışırlar (Sığrı ve Gürbüz, 

2017).  

1.6.Çatışmanın Etkileri ve Sonuçları 

Örgütsel çatışmaların olması kaçınılmazdır ancak çatışmaların örgüt lehine 

işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Çatışmaları sonuçları itibariyle örgüt lehine 

işlevsel olarak faydalı hale çevrilenler ile örgüt lehine faydaya dönüştürülemeyen hatta 

örgüte zarar veren işlevsel olmayan çatışmalar olarak ele almakta mümkündür.  
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Çatışmanın yararları ve zararlarına ilişkin yapılan değerlendirmeler, genellikle iki 

zıt görüşü temsil etmektedir. Hendricks’in (1991) yaptığı değerlendirmede bu zıtlığı 

somut olarak görebiliriz. Hendricks çatışmaya ilişkin beş önemli yanılgıdan ve bunların 

karşıtı gerçeklerden söz eder (akt: Karip, 2015: 33). 

Hendricks’se  (1991, akt: Karip, 2015: 34) göre çatışmaya ilişkin yanılgılar ve 

gerçeklere ilişkin farkındalık çatışmanın sonuçları üzerinde etkili olur.   

Tablo 2: Çatışmaya İlişkin Yanılgı ve Gerçekler (Hendricks 1991, 

akt: Karip, 2015: 34) 

Yanılgılar Gerçekler 

Çatışmanın varlığı kötü yönetimin 

bir belirtisidir. 

Çatışma bireyin örgüte verdiği 

önemin düşük olduğunu gösterir. 

Öfke-kızgınlık olumsuz ve 

yıkıcıdır.  

Hiçbir şey yapmazsanız çatışma 

kendiliğinden çözülür. 

Çatışma mutlaka çözülmelidir. 

Yönetim, çatışmanın varlığıyla değil, çatışmanın 

varlığında ne yapıldığıyla yargılanmalıdır. 

Çatışma doğal bir ilgi ve önemin belirtisidir. 

Öfke-kızgınlık yanlışların düzeltilmesi ve 

değiştirilmesi için gerekli enerjiyi sağlar.  

Kendi haline bırakılan çatışma daha da 

yoğunlaşabilir. 

Acil çözüm yaklaşımı başarı olasılığını düşürür. 

 

 

1.6.1.Çatışmanın Olumlu Sonuçları   

İşlevsel çatışma, örgüt performansına yarar sağlayan ve onu artıran, gruplar veya 

kişiler arasındaki karşılıklı meydan okuma ya da rekabet olarak tanımlanabilir (Gibson, 

Ivancevich ve Donnelly, 2000: 226). İşlevsel bir çatışma ortamı için bazı temel 

gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar (Assael, 1969: 576; akt: Şahin, 2018: 74): 

1. Geçmiş olayların eleştirel analizi, 

2. Çatışan taraflar arasında daha sık ve daha etkili iletişim, 

3. Anlaşmazlık durumunu ortaya koyabilmek için bir çıkış noktası bulunması, 

4. Sistem kaynaklarının daha eşit şekilde paylaşımı, 

5. Çatışma çözme tarzının standardizasyonu ve 

6. Sistem içi güçler arası dengenin kurulmasıdır. 

Öztekin’e (2010) göre çatışmanın olumlu yönlerini şunlardır: Bireysel çatışma 

içinde olan insan, her şeyden önce kendi olumsuzluklarını, farklı davranışlarını görerek, 
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kendisi ile yüzleşip, daha olumlu, daha uyumlu, daha hoşgörülü, daha paylaşımcı, 

fedakar, dayanışmacı, insanların bulunduğunu görerek kendini düzeltme fırsatı 

yakalayabilir 

Rahim’e (2000: 7) göre çatışmaların işlevsel sonuçları ise şunlardır: 

1. Çatışmalar yenilikleri, yaratıcılığı ve gelişmeyi harekete geçirebilir. 

2. Örgütsel karar verme geliştirilebilir. 

3. Problemlere ilişkin alternatif çözümler geliştirilebilir. 

4. Çatışmalar, genel problemlere ilişkin sinerjik çözümler geliştirmeye 

yardımcı olabilir. 

5. Bireysel performansı ve grup performansını artırabilir. 

6. Bireyler ve gruplar yeni yaklaşım arayışlarına yöneltilebilir. 

7. Bireylerin ve grupların duygu, düşünce ve içinde bulundukları durumları 

rahatça ve açıkça ifade edebilmelerine olanak sağlayabilir. 

 

1.6.2.Çatışmanın Olumsuz Sonuçları  

Örgütsel amaçlara ulaşmayı engelleyen gruplar veya bireyler arası her türlü 

etkileşim ve çekişme olarak tanımlanabilir. Örgütsel etkililik açısından yöneticilerin 

işlevsel olmayan çatışmaları ortadan kaldırmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır 

(Gibson, Ivancevich ve Donnelly, 2000: 226).   

Öztekin’e (2010) göre çatışmanın olumsuz sonuçları şunlardır: Örgütlerde 

bireysel çatışma içinde olan üye ya da çalışanın önünde iki seçenek vardır. Ya örgütten 

ayrılacak ya da çatışmalı halde devam edecektir. Sosyo-psikolojik değişimler, üyelerin 

(bireylerin) ya da çalışanların örgüt dışı yaşamlarını da etkileyecektir.  

Çatışmaların grup ve örgüt performansı üzerindeki yıkıcı etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Kontrolsüz durumlar, ortak bağları zayıflatacak ve grubun yıkımına neden 

olabilecek hoşnutsuzluklara neden olabilmektedir. İstenmeyen sonuçlardan bazıları, 

iletişimin geciktirilmesi ve grubun uyumluluğunun azalmasıdır. Daha ileri seviyelerdeki 
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çatışmalar, grubun işlevini yerine getirememesine ve grubun varlığını devam 

ettirememesine neden olabilmektedir (Robbins, Judge, 2015: 458). 

Çatışmaların işlevsel olmayan sonuçları şöyle özetlenebilir (Rahim, 2001: 7): 

1. Çatışma iş stresine, tükenmişliğe ve doyumsuzluğa neden olabilir. 

2. Bireyler ve gruplar arasındaki iletişim zayıflayabilir. 

3. Güvensizlik, itaatsizlik ve şüphecilik iklimi gelişebilir. 

4. İlişkiler zarar görebilir. 

5. İş performansı düşebilir. 

6. Değişime karşı direnç artabilir. 

7. Örgütsel bağlılık ve sadakat olumsuz yönde etkilenebilir. 

 

1.6.3. Çatışma Yönetimi 

Geçtiğimiz yıllarda çatışma yönetimiyle ilgili kapsamlı araştırmalar yapan 

akademisyenler, farklı çatışma yönetimi tarzlarını ve taktiklerini incelemişler (Ma, Lee 

ve Yu, 2008; akt: Şener, 2018: 45) 

Süreç yaklaşımı, çatışmaların yoğunluğunu ve anlaşmazlıkların ele alınma tarzını 

değiştirmeyi varsaymaktadırlar. Yapısal yaklaşım ise organizasyonel etkinliği ve değişen 

organizasyonel tasarımı geliştirmeyi ve çatışmanın yoğunluğunun çeşitli düzeylerdeki 

algılarını değiştirerek çatışmayı yönetmeyi savunmaktadır (Spaho, 2013).  

Thomas (1976), kişinin kendisinin veya başkasının isteklerini tatmin etme 

derecesine göre işbirliği ve çıkarcılık olarak nitelendirdiği çatışma yönetim stratejisinin 

iki boyutu üzerinde durmuştur. İş birliği, bireyin başkalarının isteklerini gerçekleştirme 

derecesini ifade ederken çıkarcılık ise bireyin kendi istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirme 

derecesini göstermektedir (Akt: Şener, 2018: 46).  

Örgütler için belli bir düzeyde gerekliliği düşünüldüğünde, çatışmanın süreç 

içerisinde hemen yok edilmesi gereken bir olgu değil, çeşitli stratejiler kullanılarak 
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yönetilmesinin gerekliliği konusunda birçok modern anlayışa sahip araştırmacı 

hemfikirdir (Karip, 2015: 168). 

Çatışmayı çözmek, çatışmayı yönetmekten farklı olarak taraflar arasında 

uzlaşmayı sağlamaktır.  

Çatışma yönetimi, çatışmaların teşhis edilmesini ve çatışmalara müdahale 

edilmesi süreçlerini içermektedir (Rahim, 2002: 222).   

 

Şekil 6: Çatışma Yönetim Süreci (Rahim, 2002; akt: Şahin 2016) 

 

Gordon’a (1993: 471) göre çatışmayı yöneten kişinin teşhis sürecinde durumlarla 

ilgili şu sorulara yanıt vermesi gerekli görülmektedir  

1. Çatışma hangi seviyede çıkmıştır (kişisel, kişiler arası, gruplar arası, örgütler 

arası vb.) 

2. Çatışmayı yöneten kişi çatışmada taraflar arası ilişkilerdeki rolü nedir? 

3. Taraflar arası ilişkilerde arzulanan durum nedir? 

Çatışmanın yönetilmesi için önce teşhis edilmesi, durum tespitinin yapılması 

gerekir. Çatışmaya neden olan faktörler her zaman dışarıdan göründüğü gibi olmayabilir. 

Örgütün amaçları doğrultusunda çatışmayı yönetmek gerekir. Çatışma, etkili bir şekilde 

yönetilirse yaratıcılığın ortaya çıkması ve yeniliklerin artırılması ile sonuçlanabilir. 

Süreç yaklaşımı ve yapısal yaklaşım olmak üzere çatışmalara yönelik iki çeşit 

müdahale yöntemi vardır. Süreç yaklaşımı, duygusal ve görevsel çatışmaların düzeylerini 

değiştirerek, örgüt çalışanlarının farklı çatışma yönetimi stratejilerini uygun şekilde 

kullanabilmelerini amaçlar. Bu yönde çalışanların becerilerini geliştirmeye çalışarak 

çatışmaları yönetmeye çalışır. Kısacası, süreç yaklaşımda örgütsel etkililiği artırabilmek 
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için kullanılan çatışma yönetimi stratejilerinin değiştirilmesine çalışılır. Yapısal yaklaşım 

ise örgütün yapısal özelliklerini değiştirerek çatışmaları yönetmeyi amaçlar. Yapısal 

müdahale esasen sıradan olmayan işler konusundaki görevsel çatışmaların miktarını orta 

dereceye çıkarmayı ve bu seviyede sürdürmeyi; duygusal çatışmaların ortaya çıkma 

sıklığını ise bu çatışmaların kaynaklarını değiştirmeye çalışarak azaltmayı amaçlar 

(Karip, 2015: 45). 

1.7.Çatışma Yönetim Stratejileri  

Çatışma yönetimi örgütlerin performansı ve örgütsel sürdürülebilirlik için önem 

arz etmektedir.  

Literatürde çatışmanın niteliğine ve farklı çatışma durum ve koşullarına göre 

farklı stratejiler geliştirmeye çalışıldığı ve bir çatışma durumunda bu yöntemlerden 

sadece birinin kullanılabileceği belirtilmektedir. Çatışma yönetiminde kullanılan çeşitli 

modeller aşağıda listelenmiştir (Eren, 2015; Akova ve Akın, 2015; Koçel, 2018;) 

1.7.1.Thomas'ın Çatışmayı Çözme Yöntemleri Modeli 

Thomas (1976)’ın modeli, Blake ve Mouton’un çatışma çözme modelinin 

geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Thomas (1976) kişinin kendisinin veya başkasının 

isteklerini tatmin etme derecesine göre işbirliği ve çıkarcılık olarak nitelendirdiği çatışma 

yönetim stratejisinin iki boyutu üzerinde durmuştur. Model aşağıdaki iki bileşen üzerine 

yapılandırılmıştır (Akt: Şahin, 2016: 70):  

İşbirliği: Bireyin başkalarının isteklerini gerçekleştirmesi  

Çıkarcı Direnme: Bireyin kendi istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmesi 

 Thomas’da çatışma çözüm stratejisini, Blake ve Mouto gibi beş aşamalı olarak 

ele almıştır (Levent, 2005). 

1.7.2.Gordon’un Çatışmayı Çözme Yöntemleri Modeli 

Gordon (1996) ise çatışma yönetimi stratejilerini kişiler arası teknikler ve örgütsel 

yaklaşımlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Kişiler arası yaklaşımlar, yarışma, problem 

çözme, uzlaşma, kaçınma ve yumuşama teknikleridir. Örgütsel yaklaşımlar ise şikayet 

prosedürleri, arabuluculuk, hakemlik ve müzakere teknikleri olarak ele almıştır (Akt. 

Sığrı ve Gürbüz, 2017: 34).  
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1.7.3.Blake ve Mouton'un Çatışma Çözüm Biçimleri Ölçeği 

Çatışmanın öz-bildirim araçları aracılığıyla niceliksel olarak ölçülmesi ile ilgili 

çalışmaların çoğu, insanların ikili çatışma durumlarında neler yaptığını vurgulama 

eğilimindedir. Konu ile ilgili ilk defa Blake ve Mouton (1964) üretime verilen önem ve 

insana verilen önem olarak iki eksene oturtmuşlardır (Akt: Şener, 2018: 33).  

Blake ve Mouton’un modeli hükmetme, bütünleştirme, uzlaşma, kaçınma ve uyma 

aşamalarından oluşmaktadır (Rahim, 2001: 24 ) 

Örgütsel ilişkilerde beş stilli model olarak bilinen ve ilk olarak 1926 yılında Follett 

tarafından ele alınmış ve tümleştirme, hükmetme, uzlaşma stilleri örgütsel olarak 

kavramsallaştırılmış ve ardından kaçınma ve zorlama stilleri literatüre kazandırılmıştır. 

Bu model, çatışma yönetimi stilleri üzerinde çalışan Blake ve Mouton (1964) ve Thomas 

(1976) tarafından da geliştirilmeye devam etmiştir (Rahim, 2001: 26-27).  

1.7.4.Rahim ve Bonoma'nm Çatışma Yönetimi Stilleri Modeli 

Blake ve Mouton ile Thomas'ın çalışmalarından temel alan Bonoma ve Rahim’in 

oluşturdukları model, iki ana boyut içerisinde yer alan beş çatışma yönetimi stilinden 

meydana gelmektedir. Çatışma çıkması bireyin kendi ihtiyaçlarından ve karşı tarafın 

ihtiyaçlarından oluşan iki boyutlu bir sürecin sonucudur.  (Rahim M. , 2004). 

Çatışma yönetimi süreçle ele alınmalıdır. Süreç yaklaşımı ve yapısal yaklaşım 

olmak üzere çatışmalara yönelik iki çeşit müdahale yöntemi vardır. Süreç yaklaşımı, 

duygusal ve görevsel çatışmaların düzeylerini değiştirerek, örgüt çalışanlarının farklı 

çatışma yönetimi stratejilerini uygun şekilde kullanabilmelerini amaçlar. Bu yönde 

çalışanların becerilerini geliştirmeye çalışarak çatışmaları yönetmeye çalışır. Kısacası, 

süreç yaklaşımda örgütsel etkililiği artırabilmek için kullanılan çatışma yönetimi 

stratejilerinin değiştirilmesine çalışılır. Yapısal yaklaşım ise örgütün yapısal özelliklerini 

değiştirerek çatışmaları yönetmeyi amaçlar. Yapısal müdahale esasen sıradan olmayan 

işler konusundaki görevsel çatışmaların miktarını orta dereceye çıkarmayı ve bu seviyede 

sürdürmeyi; duygusal çatışmaların ortaya çıkma sıklığını ise bu çatışmaların kaynaklarını 

değiştirmeye çalışarak azaltmayı amaçlar (Rahim, 2002: 229; Karip, 2015: 45;). 
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Şekil 7: Çatışma Yönetimi Stilleri Modeli (Rahim M. , 2004) 

1.7.4.1. İşbirliği  

Alan yazında farklı kaynaklarda problem çözme, bütünleştirme stratejisi olarak da 

adlandırılmaktadır. Tarafların kendisine ve başkalarına karşı yüksek özen gösterdiği, 

problemlerin doğru teşhis ve müdahalesinin yapılabildiği durumlarda bu strateji 

kullanılır. Farklı tarafların sahip olduğu beceriler, bilgi ve diğer kaynaklar yeniden 

tanımlanarak kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışırlar (Rahim, 2002: 216).  

Karşı tarafla ilişkiye verilen önem en üst düzeydedir. Grubun amaçları ile 

çalışanların amaçları arasında uyuşmazlık olmadığı varsayılmaktadır. Aktif dinleme 

yapmak, ilgi odağı olan konuları belirlemek ve dinlemek, girdilerin etkili analizini 

yapmak işbirliği için önemlidir (Sığrı ve Gürbüz, 2017: 56).  

1.7.4.2. Uyma  

Alan yazında itaat etme, boyun eğme, yumuşatma, teslimiyetçilik olarak da 

adlandırılan bu strateji taraflardan birinin kendi benliğine ilgisinin az ve diğerleri için 

yüksek endişe duyduğu durumlarda kullanılır. Kişinin karşı tarafın istek ve ihtiyaçlarına 

boyun eğmesi, teslim olması, kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçmesi durumudur 

(Rahim, 2002: 216).  
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Uyma stratejisinde karşı tarafla ilişkiye verilen değer en üst seviyede, elde edilen 

sonuçlara verilen değer ise en alt seviyededir. Çatışma konuları sorunun temeline 

inmeden çözülmeye çalışılır ve kendi isteklerini bir tarafa bırakmak, belirlenmiş kurallara 

yorum yapmadan uymak ve kendini ikinci plana çıkarmak gibi yaklaşımlar bu tarzın 

temelini oluşturur (Sığrı ve Gürbüz, 2017: 57).  

 Konu diğer taraf için çok önemli ise,  

 Zayıf olan taraf sizseniz,  

 Haksız olabileceğinizi düşünüyorsanız,  

 İlişkiyi korumak önemli ise,  

 Gelecekte karşı taraftan bir şey elde etmek için şimdi 

birşeylerden vaz geçmeye hazırsanız uyma stratejisi uygun 

bir yöntemdir (Rahim, 2002: 217).  

1.7.4.3. Uzlaşma  

Her iki tarafın da karşılıklı olarak ödün vermeye, bir şeylerden vazgeçmeye hazır 

olduğu durumlarda bu strateji uygulanır (Rahim, 2002: 217). Uzlaşma stratejisi, orta 

düzeyde iş birliğini içerir çünkü her iki tarafın da karşısındakinin ihtiyaçlarının 

karşılanması için kendi bazı ihtiyaçlarından vazgeçmesi söz konusudur (Folger, Poole ve 

Stutman, 2013; akt: Şener, 2018: 40).  

Uzlaşmacı çatışma yönetim stratejisinde ilişkiye ve sonuca verilen önem orta 

düzeydedir. Bu çatışma yönetiminde orta yolu bulmak, görüşmeyi tercih etmek, iki tarafı 

memnun kılacak zemin oluşmasını sağlamak gibi metotlar önem kazanmaktadır (Sığrı ve 

Gürbüz, 2017: 57).  

 Karmaşık bir soruna geçici bir çözüm bulmak gerekiyorsa,  

 Tarafların amaçları kendileri için önemli ise,  

 Tarafların güçleri eşit ise,  

 Fikir birliği sağlanamıyorsa,  

 İşbirliği veya hükmetme stratejileri işe yaramıyorsa 

uzlaşma stratejisi uygun bir yöntemdir (Rahim, 2002: 218).  
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 Taraflardan biri daha güçlü ve Sorun çok karmaşıksa, bu stratejiyi uygulamak 

uygun değildir (Rahim, 2002: 218).  

1.7.4.4. Hükmetme  

Genel anlamda bireyin, karşı tarafın ilgi ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek kendi ilgi 

ve ihtiyaçları doğrultusunda çatışmayı yönlendirmesi veya yönetmesi demektir. Yani 

kişinin karşı tarafta bulunan bireyi zarara uğratarak kendi amaçlarını gerçekleştirmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır (Rahim, 2002: 220). 

Benzer şekilde baskıcı yapıya sahip bireylerin amaçlarına ulaşmak adına her yola 

başvurabilme olasılığı, karşı tarafın ilgi ve ihtiyaçlarını göz ardı etmelerine neden 

olmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir çatışma durumunda kişi kendi görüş ve 

düşüncelerinde ısrar ederek karşı tarafı bastırma eğiliminde bulunursa kişinin hükmetme 

stilini kullandığı ifade edilmektedir (Altuntaş, 2008: 35).  

Gümüşeli'ne (1994: 99) göre hükmetme stili, yetkici bir yönetim anlayışının 

sonucu olduğundan çatışmayı yönetme noktasında oldukça eski ve etkisiz bir stil olarak 

görünmektedir.  

Çatışan tarafların bazen biri veya birkaçı kendisinin sahip olduğu, fakat diğer taraf 

ya da tarafların sahip olmadığı alışkanlıklarının uygulanması konusunda talepkar ve 

baskıcı bir tutum izleme yoluna girmektedirler. Bu tarz çatışma yönetiminde sonuçlara, 

çıktılara verilen önem maksimum ve ilişkiye verilen önem minimum seviyededir (Sığrı 

ve Gürbüz, 2017: 72).  

 Astlarla başa çıkmanın başka yolu yoksa,  

 Konuyla hemen ilgilenilmesi ve karar verilmesi 

gerekiyorsa,  

 Konu basit ve örgüt için önemli ise,  

 İstenilmeyen bir işin yapılması gerekiyorsa,  

 Karşı tarafın alacağı karar pahalıya mal olacaksa,  

 Karşı tarafın teknik karar alabilecek uzmanlıkları yoksa, 

hükmetme stratejisi uygundur (Rahim, 2002: 221).  

 Konu karmaşık ve her iki tarafın da güçleri eşitse,  
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 Hemen karar verilmesi gerekmiyorsa,  

 Konu sizin için önemli değilse,  

 Astlar üst seviyede yeterliliğe sahipse bu uygun strateji 

değildir(Rahim, 2002: 221).  

1.7.4.5. Kaçınma  

Çatışan taraflar kendilerine ve diğerlerine karşı düşük endişe durumunda, çekilme, 

devreden çıkarma ve engelleme durumlarında çatışmadan kaçınma stratejisi kullanılır. 

Kaçınma stratejisinde kişi kendi kaygısını ve diğer tarafın endişesini tatmin eder (Rahim, 

2002: 222). Taraflar yüz yüze gelmemeye ve duygu ve düşüncelerini birbirlerine 

açıklamamaya çalışırlar (Sığrı ve Gürbüz, 2017: 73).  

Çatışmadan kaçınan kişi hem kendisinin hem de karşı tarafın çıkarlarını 

önemsememektedir. Kaçınarak sorunların su yüzüne çıkmasını engellemektedir ve 

sorunların ne olduğunu bilinmediği için, çözümleri bulmak da güçleşmektedir (Folger, 

Poole ve Stutman, 2013; akt: Şener, 2018: 41).  

 Konu basitse,  

 Sakinleşmek için zamana gereksinim duyuluyorsa,  

 Çatışmanın yaratacağı sorunlar, çözümün sağlayacağı 

faydalardan daha fazla ise, kaçınma stratejisi uygulanabilir 

(Rahim, 2002: 222).  

 Konu önemli, karar vermek tarafların sorumluluğundaysa 

ve ertelemeye istekli değillerse,  

 Konuyla hemen ilgilenilmesi gerekiyorsa, bu uygun strateji 

değildir(Rahim, 2002). 

1.7.4.6. Tümleştirme  

Bireyler, yönetim ve psikoloji alanındaki bulgulara göre kendilerini rahat bir 

biçimde ifade etme ve düşüncelerini karşı tarafa dinletebilme eğilimi taşımaktadırlar. 

Ancak bu durum, çatışan bireyler arasında oldukça güç bir durum haline gelmektedir. 

Bireylerin çatışma halinde bu isteklerini gerçekleştirebilmelerine olanak veren çatışma 
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yönetimi stili, tümleştirme veya bütünleştirme stili olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Gümüşeli, 1994: 88).  

Bu stil, kişinin kendisine ve karşıdakine yönelik yüksek ilgiye işaret ettiği için 

problem çözme stili olarak da bilinmektedir (Rahim, 2001: 28). 

1.7.4.7. Ödün Verme Stili 

Uyma veya itaat etme olarak da bilinen ödün verme stili bireyin, karşı tarafın 

isteklerine yüksek ilgi gösterip kendi isteklerine düşük ilgi göstermesi şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bu stil farklılıkları olabildiğince azaltarak karşı tarafın isteğini yerine 

getirerek ortak noktalara vurgu yapmak ile ilişkilidir. Yani fedakarlık söz konusudur. 

Burada dikkat çeken unsur özverili, cömert, yardımseverlik gibi davranışların, karşı 

tarafın emrine uyma ve itaat etme şeklini alabilme olasılığıdır (Rahim, 2001: 29). 

Ödün verme stili, örgütlerde genellikle yönetici ve çatışan arasında yaşanan 

çatışmalarda; astların çatışmanın olumsuz sonuçlarından etkilenmemeleri amacıyla 

uyguladıkları bir strateji olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda ülkemizin geleneksel 

bürokratik yapıya sahip örgütlerinde yöneticiler ile çalışanlar arasındaki belirgin güç 

mesafesinin uzak olması çalışanların, yöneticilerin isteklerini yerine getirerek verilen 

emirlere boyun eğme eğiliminin artmasına neden olmaktadır (Karip, 2015: 65-66). 

1.7.5. Uygun Stratejiye Karar Verilmesi 

Çatışma yönetiminin başarılı olması için kullanılacak stratejinin problemi 

çözmeye uygun olması gerekir. McShane, ve Glinow  (2016: 203) kullanılacak 

stratejilerin tercihi için aşağıdaki tabloyu önermişlerdir  (Tablo 3).  
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Çatışma İle 

Başa Çıkma 

Stili   

 Tercih Edildiği Durumlar    Bu Stilin Problemleri   

 Problem 

Çözme-

Tümleştirme   

 Çıkarların çatışmadığı (kazan-kaybet 

durumunun olmadığı) Taraflar arasında 

güven, açıklık ve bilgi paylaşımının olduğu, 

Karmaşık konuların mevcut olduğu 

durumlar.   

 Paylaşılan bilgiyi diğer taraf 

kendi çıkarına kullanabilir.   

 Hükmetme   

 Konuma olan güvenin tam olduğu, 

Çatışmanın acil çözüm gerektirdiği, 

İşbirlikçi stilden karşı tarafın daha fazla 

fayda sağlayabileceği durumlar.   

 İlişkisel çatışma riskini 

arttırır. Uzun dönemli 

ilişkileri bozar ve gelecekte 

problem çözmeyi engeller.   

 Kaçınma   

 Çok fazla duygu yükünün olduğu 

çatışmalar, Çatışmayı çözmeye çalışmanın 

getirisinden fazla olduğu durumlar.   

 Genellikle çatışmayı çözmez. 

Karşı tarafın gerilimini 

arttırır.   

 Ödün verme   

 Karşı tarafın fazla güce sahip olduğu, 

Konunun kişi açısından çok önemli 

olmadığı, Sahip olunan konumun açık değer 

ve mantığa sahip olmadığı durumlar.   

 Diğer tarafın gelecekteki 

beklentilerini arttırır.   

 Uzlaşma   

 Tarafların eşit güce sahip olduğu, Çözüm 

için zaman baskısının olduğu, Problemi 

çözme konusunda tarafların birbirlerine 

güvenlerinin olmadığı durumlar.   

 Ulaşılan çözüm optimal 

çözümün altında olabilir.   

Tablo 3: Çatışma İle Başa Çıkma Durumları ve Problemler   Kaynak: 

McShane ve Glinow, (2016: 203). Örgütsel Davranış  

 

1.8. Etkili Çatışma Yönetiminin Eğitim Kurumlarına Katkısı 

Eğitim örgütleri, sahip oldukları karmaşık sosyal yapılarından dolayı çatışmaların 

doğal olarak ortaya çıkıp yaşandığı örgütler olarak kabul edilmektedir. Gümüşeli, 1994; 

Karip, 2015; Rahim, 2001).  

 Eğitim yöneticilerinin, okullarda meydana gelen çatışmalara ilişkin yaklaşımları 

da çatışmaları görmezden gelmek, çatışmaları yok etmek veya çatışmanın varlığını inkar 

etmek yerine çatışmaları pozitif yönde etkiyecek yapıcı ve yaratıcı bir unsur olarak 

görmeleri gerekmektedir. Çünkü çatışma ve çatışmanın etkin yönetimi, örgüt amaçlarını 

gerçekleştirmede önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir (Açıkgöz, 2009: 2). 

Özellikle klasik yönetim anlayışına sahip örgütlerde çatışma, verimliliği düşüren 

ve örgütte yaşanmaması gereken bir olgu olarak görülmektedir. Ancak günümüzde 

örgütlerin çok çeşitli yapıya sahip olmaları, çatışmalarında kaçınılmaz bir olgu olarak 
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kabul görmesinde rol oynamaktadır. Çatışmaların kaçınılmaz olduğu görüşünün kabul 

edilmesinin ardından yapılması gereken, çatışmaların iyi bir şekilde yönetilebilmesini 

sağlamaktır. Çatışmalar iyi yönetilebildiği takdirde, örgütte dinamizmi sağlayarak yeni 

fikirlerin üretilmesi için gerekli ortamı sağlar. Dolayısıyla örgüt güç kazanmış olur. Bu 

bağlamda yöneticilerin çatışma ve çatışma yönetimi konusunda yeterli bilgi ve donanıma 

sahip olmaları, olumsuz gibi algılanan çatışmaların örgüte fayda sağlayabilecek şekilde 

dönüştürülmesine katkıda bulunabilmektedir (Casiadi, 2017: 22). 

Okullar, yoğun insan ilişkilerinin yaşandığı örgütler şeklinde düşünüldüğünde, 

bünyesinde farklı kültürel, sosyal ve politik özelliklere sahip gruplar barındırması 

oldukça doğaldır. Bu durumun farkında olan okul yöneticisi, grupları ve sahip oldukları 

dinamikleri yakından tanıyıp olası çatışmaları sezebilir ve çatışmaları kendi kontrolüne 

alabilir. Bu bağlamda grup bağlarını ve grup birliğini güçlendirebilecek doğrultuda 

durumlar oluşturabilir. Güçlenen gruplar sayesinde güçlü işbirlikleri oluşturularak okul 

yönetimi de güçlü kılınabilir (Açıkgöz, 2009: 43). 

Çelik (2015: 249), okulların birer sosyal topluluk olmasından dolayı okul 

yöneticisinin iki temel değere sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Bunlardan ilki 

"insana verilen ilgi ve saygı" dır. Bu değer insan ilişkilerindeki bütünlüğe işaret eder. 

İkinci değer ise "katılım" dır. Temeli John Dewey' in demokratik okul kavramına dayanan 

bu değeri Hadkinson, uzlaşma olarak nitelendirmektedir.  

Okul müdürlerinin okulu yönetirken sadece yasal çerçevede belirtilen görevler 

doğrultusunda değil, okul iklimini olumlu hale getirebilecek şekilde hareket etmesi 

gerekir. Okul müdürünün bu durumu sağlayabilmesi ise çalışanları arasında uyumlu bir 

çalışma ortamı oluşturması, güçlü işbirliğini teşvik etmesi, olumlu insan ilişkilerine 

dayalı iletişim yöntemi kullanması ile doğrudan ilişkilidir. Okul müdürü okul amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için öğretmenler ve diğer personeller arasında yaşanabilecek 

anlaşmazlıkları fark edebilmeli ve bu çatışmaları uygun stiller kullanarak 

çözebilmelidirler. Okul müdürlerinin çatışmaları etkin bir biçimde yönetebilmeleri ise 

çatışmayı doğru teşhis etme, tarafsız olma, duygularını kontrol edebilme, kısa zamanda 

doğru karar alabilme gibi özelliklere sahip olmalarına bağlıdır (Arslantaş ve Özkan 2012: 

559). 
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1.9.Amaç 

Araştırmanın amacı, ilkokul öğretmenleri ile ilkokul yöneticileri arasında yaşanan 

çatışma türlerini ortaya koymak ve yöneticilerin izledikleri çözüm yöntemlerini 

belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1. İlkokullarda öğretmenler ve yöneticiler arasında hangi tür çatışmalar 

yaşanmaktadır?  

2.Okullarda yaşanan çatışma türleri ile yöneticilerin tercih ettiği çatışma çözme 

yöntemleri arasında ilişki var mıdır? 

3. İlkokul müdürleri ve müdür yardımcıları, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, 

yöneticilikteki kıdem, çalıştığı okulda kaçıncı yılı olduğu, branş, eğitim yönetimi ile ilgili 

seminer ya da kursa katılım, çatışma yönetimi ile ilgili kursa katılım gibi değişkenlere 

göre sınıflandırıldıklarında, karşılaştıkları çatışma türleri farklılık göstermekte midir?  

4. İlkokul müdürleri ve müdür yardımcıları, okullarda çıkan çatışmaları 

yönetmede çatışma yönetme biçimlerinden hangilerini daha fazla kullanmaktadırlar?  

5. İlkokul yöneticilerinin yaşadığı çatışmalar ve kullanılan çözüm yolları farklılık 

göstermekte midir? 

1.10.Önem 

Eğitim örgütlerindeki yöneticilerin, kurumdaki çatışmaları, örgütün yararına 

çözümleyebilmek için çatışma türlerini tespit edip, nasıl yöneteceklerini, yönetirken 

hangi çözüm stratejilerini kullanacaklarını bilmeleri gerekir. Bunu yapmak için, öncelikle 

okullardaki çatışma türlerinin ve kullanılan çözüm yöntemlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle de bu alanda yapılan araştırmaların sayısındaki artışlar, en 

azından bu alanda bilgi edinmek isteyen yöneticilere yol gösterebilir ve bu alana dikkat 

çekilmesini sağlayabilir.  

Bu araştırmada elde edilecek bulguların, ilkokul müdür ve müdür yardımcılarına, 

ilkokulda ortaya çıkan çatışmaların doğru bir biçimde yönetilebilmesi ve kurumlara fayda 

sağlaması için yardımcı olacağı umulmaktadır.  

1.11.Varsayımlar 

1. İlkokul yöneticilerinin yaşadığı bazı çatışma türleri vardır.  
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2. İlkokullardaki çatışma türleri, okullardaki eğitimin kalitesini olumlu ya da 

olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir.  

3. İlkokul yöneticileri okullarındaki çatışma türlerinin farkındadırlar.  

4. İlkokullardaki yöneticiler, ortaya çıkan çatışma türlerine göre bazı çözüm 

stratejileri kullanmaktadırlar.  

5. İlkokul yöneticilerinin çatışmalarda kullandıkları çözüm stratejileri, 

çatışmaların örgüt içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlarını etkilemektedir.  

6. İlkokul yöneticilerinin, anket formlarını içtenlikle cevapladıkları varsayılmıştır.  

7. İlkokullarda yaşanan çatışma türleri farklılıklar göstermektedir. 

1.12.Sınırlıklar 

1.Araştırma; İstanbul ili, Ümraniye ilçesinde bulunan 33 resmi ilkokul ile 

sınırlıdır.  

2.Araştırma, örnekleme alınan ilkokul müdür ve müdür yardımcılarıyla sınırlıdır.  

1.13.Tanımlar ve Kısaltmalar 

Eğitim Yöneticisi: Demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla 

birlikte, ilköğretim okulunu yöneten müdür ve müdür yardımcısıdır (M.E.B. İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği, 27/08/2003, Sayı: 25212).  

İlköğretim Okulu: Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim gördükleri 

ve öğrenim süresi sekiz yıl olan ilköğretim kurumudur (M.E. B. İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği, 27.08.2003, Sayı: 25212).  

Çatışma: Birey ya da grupların içinde veya arasında çeşitli nedenlerden 

kaynaklanan; anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk, birbirine ters düşme biçiminde ortaya 

çıkan ve iyi yönetilmediği takdirde örgüte zararlı olabilen bir etkileşim sürecidir 

(Gümüşeli, 1994, s. 21). 

Örgütsel Çatışma: Örgütteki iki ve ya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli 

kaynaklardan doğan anlaşmazlıklardır (Gümüşeli, 1994, s. 22).  

Çatışma Yönetimi: Örgütteki çatışmaların, örgüt amaçlarına hizmet edecek 

şekilde yönetilmesidir (Hasan Demirtaş, 2002, s. 14). 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi yer almaktadır.  

2.1.Araştırma Modeli 

       Bu araştırma, ilişkisel tarama türünde yapılmış bir çalışmadır. İlişkisel tarama 

çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ve mevcut durumu tespit etmek için 

yapılan çalışmalardır (Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 1984, s. 85) 

2.2.Evren ve Örneklem 

      Araştırmanın evreni; İstanbul ili, Ümraniye ilçesindeki Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokullarda görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. 

Araştırmada evrenin tamamına ulaşılarak 120 kişi araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırma örnekleminin demografik değişkenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 4: Örneklemin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı  

Değişken Alt grup F %  Geç % Yığ % 

Cinsiyet 
Erkek 96 80,0 80,0 80,0 

Kadın 24 20,0 20,0 100,0 

Yaş 

25-33 yaş 13 10,8 10,8 10,8 

34-44 yaş 59 49,2 49,2 60,0 

45-53 yaş 30 25,0 25,0 85,0 

54 yaş ve üzeri 18 15,0 15,0 100,0 

Mesleki 

Kıdem 

0-5 8 6,7 6,7 6,7 

6-10 14 11,7 11,7 18,3 

11-15 29 24,2 24,2 42,5 

16 üzeri 69 57,5 57,5 100,0 

Yöneticik 

Kıdemi 

0-8 73 60,8 60,8 60,8 

9-18 32 26,7 26,7 87,5 

19-27 10 8,3 8,3 95,8 

28 üzeri 5 4,2 4,2 100,0 

Yöneticilik 

Yılı 

0-5 yıl 101 84,2 84,2 84,2 

6-10 yıl 19 15,8 15,8 100,0 

Kadro 

Unvanı 

Sınıf öğretmeni 97 80,8 80,8 80,8 

Branş 

öğretmeni 
23 19,2 19,2 100,0 

Kursa 

Katılım 

Evet 82 68,3 68,3 68,3 

Hayır 38 31,7 31,7 100,0 

Çatışma 

konusu 

Evet 60 50,0 50,0 50,0 

Hayır 60 50,0 50,0 100,0 

Toplam 120 100,0 100,0   

Araştırmaya katılanların % 80,0’i (N=96) erkek % 20,0’si (N=24) kadındır. 

Katılımcıların % 84,2’si (N=101) 0-5 yıl, % 15,8’i (N=19) 6-10 yıl yöneticilik kıdemine 

sahiptir. Katılımcıların % 80,8’i (N=97) sınıf öğretmeni % 19,2’si (N=23) branş 

öğretmeni olduğunu; % 50,0’si (N=60) çatışma konulu kurslara katıldığını % 50,0’si 

(N=60) ise çatışma konulu kurslara katılmadığını bildirdi. Tabloda katılımcıların diğer 

sosyo demografik özelliklere göre dağılımı da mevcuttur.   

2.3.Veriler ve Toplanması 

Bu bölümde araştırmaya katılan yöneticilerin, görüş ve algılarının 

belirlenmesinde kullanılan ölçme araçları ve uygulama sürecine ait bilgiler verilmiştir. 

En genel anlamda veri, araştırmacının amacına uygun olarak gözlenen ve 

kaydedilen ‘şey’ olarak ifade edilebilir. Bunlara işlenmemiş (ham) veriler de denir. 

Toplanan ham veriler, çoğu kez, toplandıkları şekliyle fazla bir şey anlatmazlar. Bunların 

belli tekniklerle işlenerek çözümlenmesi ve yorumlanması gerekir. Bu nedenle, ham 
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verilerin nasıl toplandığı kadar, onun nasıl çözümlendiğini ve nasıl yorumlandığını 

bilmek de önemlidir (Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 2016). 

Veri toplama aracı olarak (Şentürk, 2006) tarafından geliştirilen ‘‘Okul 

Yöneticileri ile Öğretmenler Arasında Yaşanan Çatışma Türleri ve Yöneticilerin 

Uyguladıkları Çözüm Yolları Anket Formu’’ kullanılmıştır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, demografik sorular ile birlikte 33 tane soru 

bulunmaktadır. 

Anketin I. Bölümünde “Kişisel Bilgiler” başlığı altında; okul yöneticilerinin 

cinsiyetleri (kadın, erkek), yaşları (25-33,34-44, 45-53, 54 yaş ve yukarısı olmak üzere), 

mesleki kıdemleri (0-8,9-18,19-27,28 yıl ve yukarısı olmak üzere), yöneticilikteki 

kıdemleri (0-5, 6-10, 11-15, 16 yıl ve yukarısı olmak üzere), çalışmakta olduğu okulda 

yönetici olarak kaçıncı yılı (0-5, 6-10, 11-15, 16 yıl ve yukarısı olmak üzere), branşı (sınıf 

öğretmeni ve branş öğretmeni olmak üzere), eğitim yönetimi konusunda seminer ya da 

kursa katılıp katılmadığı, katıldığı seminer ya da kurslarda çatışma yönetimi ile ilgili 

konulara yer verilip verilmediği ile ilgili sorulara yer verilmiştir. 

    Anketin II. Bölümünde,  ilk okullarda yaşanan çatışma türleri taranarak üç 

başlık altında gruplandırılmıştır. Bu türler; 

1. Çatışmanın niteliğiyle ilgili sınıflandırma. 
 

a) Fonksiyonel olan çatışma 

b) Fonksiyonel olmayan çatışma 
 

2. Çatışmanın ortaya çıkış şekliyle ilgili sınıflandırma. 
 

a)  Potansiyel (Gizli) çatışma 

b) Algılanan çatışma 

c) Hissedilen çatışma 

d) Açık çatışma 
 

3. Çatışmaya taraf olanlarla ilgili sınıflandırma. 
 

a) Birey içi çatışma 

b) Bireyler arası çatışma 

c) Birey-grup çatışması 

d) Gruplar arası çatışma 
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e) Örgütler arası çatışma 

4. Çatışmanın örgüt içindeki yerleri ile ilgili sınıflandırma 
 

a) Dikey çatışma 

b) Yatay çatışma 

c) Yönetici uzman çatışması 

 

Araştırmanın bu bölümünde, ilkokullarda yaşanan çatışma türlerini belirlemeye 

yönelik 23 soru sorulmuştur. Yöneticilerin hangi çatışma türleriyle, ne düzeyde 

karşılaştıklarını belirlemek amacı ile “her zaman”, “ara sıra”, “hiçbir zaman” şeklinde 

seçenekler verilerek üçlü bir derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. 

Anketin III. Bölümünde çatışma çözüm yöntemleri yer almıştır. Bu yöntemler; 

 

a) Tümleştirme Stili 

b) Ödün Verme Stili 

c) Hükmetme Stili 

d) Kaçınma Stili 

e) Uzlaşma Stili 

 

Araştırmanın bu bölümünde, ilköğretim okullarındaki yöneticilerin hangi çatışma 

çözüm yöntemlerini, ne düzeyde kullandıklarını belirlemeye yönelik 10 soru sorulmuştur. 

Yöneticilerin bu yöntemleri ne düzeyde kullandıklarını belirlemek amacı ile “her zaman”, 

“ara sıra”, “hiçbir zaman” şeklinde seçenekler verilerek üçlü bir derecelendirme ölçeği 

kullanılmıştır. 

Her davranış biçiminin gösteriş sıklığı; her zaman, ara sıra, hiçbir zaman 

seçenekleriyle değerlendirilmiştir. Her zaman 3, ara sıra 2, hiçbir zaman 1 olarak 

puanlanmıştır.  

Okul Yöneticileri ile Öğretmenler Arasında Yaşanan Çatışma Türleri ve 

Yöneticilerin Uyguladıkları Çözüm Yolları Anketinden  alınan puanların kavramsal 

karşılığı şu şekildedir:  
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Tablo 5: Anket formunun İlkokullarda, Okul Yöneticileri Tarafından 

Kullanılan Çatışma Çözüm Yöntemlerine ilişkin bölümünde bulunan 

soruların dizilişine göre  dağılımı  

Çatışmanın 
niteliğine gore 

Fonksiyonel olan çatışma: 1. ve 13. sorular, 

Fonksiyonel olmayan çatışma: 2.ve 14. sorular, 

Ortaya çıkış şekline 
gore 

Gizli(Potansiyel) çatışma: 3. soru, 
Algılanan çatışma: 4. ve 15. sorular, 
Hissedilen çatışma: 5. ve 16.sorular, 

Açık çatışma: 6. ve 17. sorular, 

Taraflara gore 

Birey içi çatışma: 7. ve 18. sorular, 
Bireyler arası çatışma: 8. ve 19. sorular, 

Birey-grup çatışması: 9. ve 20. sorular, 
Gruplar arası çatışma: 10. ve 21. sorular, 
Örgütler arası çatışma: 11. ve 22. sorular, 

Örgüt içindeki yerlerine gore 

Dikey çatışma: 8. ve 20. sorular, 
Yatay çatışma: 9. ve 21. sorular, 

Yönetici uzman çatışması: 12. ve 23. sorular, 

 

Çatışmanın çözüm Yöntemleri 

Tümleştirme : 1. ve 6. sorular, 
Ödün Verme : 2. ve 7. sorular, 
Hükmetme-Üstünlük Kurma: 3. ve 8. sorular, 

Kaçınma: 4. ve 9. sorular, 
Uzlaşma: 5. ve 10. sorular. 

 

2.4.Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu 

Veriler, SPSS paket programında analiz edilmiştir.  

Araştırmada; verilerin analizinde, öncelikle örneklemin demografik değişkenlere 

dağılımı frekans ve yüzde olarak hesaplanıp tablolaştırılmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin likert derecelendirmesi şu şekildedir: 
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Tablo 6 : Puan aralıklarına göre kavramsal karşılıklar  

Puan Aralığı Kavramsal Karşılık 

1,00-1,66 hiçbir zaman 

1,67-2,33 ara sıra 

2,33-3,00 her zaman  

 

Okul Yöneticilerinin karşılaştığı çatışma türleri ve okul yöneticilerinin tercih 

ettiği çatışma çözüm yollarının betimleyici istatistik bulguları için, aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır.  

Kullanılan çatışma çözüm yöntemlerinin çatışma türleri ile ilişkisini sınamak için 

Pearsen Korelasyon Testi yapılmıştır.  

Araştırmada, çatışma türlerinin ve çatışma çözüm yöntemlerinin demografik 

değişkenlere göre farklılaşması için aşağıdaki fark testleri yapılmıştır:  

 Çatışma türlerinin cinsiyete göre farklılaşmasını sınamak için non 

paramatrik Mann Whitney U Testi, 

 Çatışma türlerinin yöneticilik kıdemine göre farklılaşmasını sınamak için 

non paramatrik Mann Whitney U Testi,  

 Çatışma türlerinin kadro unvanına göre farklılaşmasını sınamak için non 

paramatrik Mann Whitney U Testi,  

 Çatışma türlerinin kursa katılımlara göre farklılaşmasını sınamak için 

Bağımsız Gruplar T Testi,  

 Çatışma türlerinin çatışma kursuna katılımlara göre farklılaşmasını 

sınamak için Bağımsız Gruplar T Testi, 

 Çatışma türlerinin mesleki kıdeme göre farklılaşmasını sınamak için non 

paramatrik Kruskal Wallis Testi,  

 Çatışma türlerinin yöneticilik kıdemine göre farklılaşmasını sınamak için 

non paramatrik Kruskal Wallis Testi, 

 Çatışma çözümlerinin cinsiyete göre farklılaşmasını sınamak için non 

paramatrik Mann Whitney U Testi, 

 Çatışma çözümlerinin yöneticilik kıdemine göre farklılaşmasını sınamak 

için non paramatrik Mann Whitney U Testi,  
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 Çatışma çözümlerinin kadro unvanına göre farklılaşmasını sınamak için 

non paramatrik Mann Whitney U Testi,  

 Çatışma çözümlerinin kursa katılıma göre farklılaşmasını sınamak için 

Bağımsız Gruplar T Testi , 

 Çatışma çözümlerinin çatışma kursuna katılıma göre farklılaşmasını 

sınamak için Bağımsız Gruplar T Testi, 

 Çatışma çözüm yönteminin mesleki kıdemine göre farklılaşmasını 

sınamak için non paramatrik Kruskal Wallis Testi ve 

 Çatışma çözüm yönteminin yöneticilik kıdemine göre farklılaşmasını 

sınamak İçin non paramatrik Kruskal Wallis Testi yapılmıştır.  

     İlişki ve farklılaşmalarda %95 güven aralığında p<0,05 anlamlılık düzeyi 

geçerli kabul edilmiştir.   
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BÖLÜM 3. BULGULAR 

 

Bu bölümde betimleyici temel istatistik, çatışma çözüm yöntemlerinin çatışma 

türleri ile ilişkisi, çatışma türlerinin sosyo demografik değişkenlere göre farklılaşması, 

çatışma çözümlerinin sosyo demografik değişkenlere göre farklılaşması, bulguların toplu 

yorumu ve çatışma çözüm yöntemlerinin çatışma türleri ile ilişkisi yer almaktadır. 

 

3.1.Betimleyici Temel İstatistik  

 

Tablo 7: Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Çatışma Türlerine Ait 

Betimsel İstatistik Bulguları  

  N Min. Mak. Xort SS 

Fonksiyonel olan çatışma 120 1,00 3,00 2,19 0,43 

Fonksiyonel olmayan 

çatışma 
120 1,00 3,00 2,31 0,45 

Gizli (potansiyel) çatışma 120 1,00 3,00 1,53 0,53 

Algılanan çatışma 120 1,50 3,00 2,40 0,47 

Hissedilen çatışma 120 1,00 3,00 1,96 0,44 

Açık çatışma 120 1,00 3,00 1,69 0,51 

Birey içi çatışma 120 1,00 3,00 1,72 0,44 

Bireyler arası çatışma 120 1,00 3,00 1,56 0,50 

Birey-grup çatışması 120 1,00 3,00 1,55 0,46 

Gruplar arası çatışma 120 1,00 2,50 1,77 0,42 

Örgütler arası çatışma 120 1,00 3,00 1,40 0,56 

Dikey çatışma 120 1,00 3,00 1,56 0,50 

Yatay çatışma 120 1,00 3,00 1,55 0,46 

Yönetici uzman çatışması 120 2,00 3,00 2,87 0,26 

 

Tabloda görüldüğü gibi, yöneticilerin yaşadığı çatışma türleri çatışma alanlarına göre 

şu puanları almıştır: 

 Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma  puanı Xort =2,19 (SS 

=0,43) (ara sıra), Fonksiyonel olmayan çatışma puanı Xort =2,31 (SS =0,45) (ara 

sıra). 

 Ortaya çıkış şekline göre Gizli (potansiyel) çatışma puanı Xort =1,53  (SS =0,53) 

(hiçbir zaman), Algılanan çatışma puanı Xort =2,40  (SS =0,47) (her zaman), 
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Hissedilen çatışma puanı Xort =1,96  (SS =0,44) (ara sıra), Açık çatışma puanı 

Xort =1,69 (SS =0,51) (ara sıra). 

 Taraflara göre Birey içi çatışma puanı Xort =1,72 (SS =0,44) (ara sıra), Bireyler 

arası çatışma puanı Xort =1,56  (SS =0,50) (hiçbir zaman), Birey-grup çatışması 

puanı Xort =1,55 (SS =0,46) (hiçbir zaman), Gruplar arası çatışma puanı Xort 

=1,77 (SS =0,42) (ara sıra), Örgütler arası çatışma puanı Xort =1,40 (SS =0,56) 

(hiçbir zaman). 

 Örgüt içindeki yerlerine göre Dikey çatışma puanı Xort =1,56 (SS =0,50) (hiçbir 

zaman), Yatay çatışma puanı Xort =1,55 (SS =0,46) (hiçbir zaman), Yönetici 

uzman çatışması puanı Xort =2,87 (SS =0,26) (her zaman). 

 

Tablo 82: Okul Yöneticilerinin Tercih Ettiği Çatışma Çözüm Yolları 

Betimleyici İstatistik Bulguları  

  N Min. Mak. Xort SS 

Tümleştirme 120 1,50 3,00 2,82 0,33 

Ödün verme  120 1,00 3,00 2,70 0,38 

Hükmetme-üstünlük 

kurma 
120 1,00 3,00 1,31 0,45 

Kaçınma 120 1,00 3,00 1,72 0,53 

Uzlaşma 120 1,00 3,00 2,69 0,43 

 

Tabloda görüldüğü gibi yöneticilerin kullandığı çatışma çözme yöntemlerinin 

puanları şu şekilde tespit edilmiştir: 

 Tümleştirme puanı Xort=2,82 (SS =0,33) (her zaman), 

 Ödün verme  puanı Xort=2,70 (SS =0,38) (her zaman), 

 Hükmetme-üstünlük kurma puanı Xort=1,31 (SS =0,45) (hiçbir zaman), 

 Kaçınma puanı Xort=1,72 (SS =0,53) (ara sıra), 

 Uzlaşma puanı Xort=2,69 (SS =0,43) (her zaman). 
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3.2.Çatışma Çözüm Yöntemlerinin Çatışma Türleri İle İlişkisi 

Bu bölümde okul yöneticilerinin karşılaştığı çatışma türleri ile kullandıkları 

çatışma çözüm yöntemleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

 

 

Tablo 9 : Kullanılan Çatışma Çözüm Yöntemlerinin Çatışma Türleri 

İle İlişkisini Sınamak İçin Yapılan Pearsen Korelasyon Tablosu  

    Tümleştirme 

Ödün 

verme 

Hükmetme-

üstünlük 

kurma Kaçınma Uzlaşma 

Fonksiyonel olan 

çatışma 

r ,177 ,189* -,048 ,071 ,190* 

p ,053 ,038 ,600 ,441 ,038 

Fonksiyonel 

olmayan çatışma 

r ,184* ,090 ,066 ,124 ,148 

p ,044 ,329 ,473 ,177 ,107 

Gizli (potansiyel) 

çatışma 

r -,045 ,017 ,109 -,012 ,108 

p ,623 ,858 ,237 ,895 ,240 

Algılanan çatışma r ,134 ,071 -,208* -,025 ,143 

p ,144 ,441 ,023 ,787 ,118 

Hissedilen çatışma r ,034 -,075 ,322** ,048 ,020 

p ,716 ,416 ,000 ,601 ,825 

Açık çatışma r -,127 -,037 ,257** ,122 ,052 

p ,166 ,688 ,005 ,185 ,571 

Birey içi çatışma r -,057 ,003 ,085 ,063 -,056 

p ,536 ,978 ,354 ,493 ,547 

Bireyler arası 

çatışma 

r ,006 ,033 ,215* ,152 -,057 

p ,945 ,719 ,019 ,096 ,539 

Birey-grup 

çatışması 

r ,038 -,039 ,247** ,235** -,054 

p ,676 ,675 ,006 ,010 ,560 

Gruplar arası 

çatışma 

r -,114 -,205* ,208* ,157 -,112 

p ,214 ,024 ,022 ,087 ,223 

Örgütler arası 

çatışma 

r -,036 -,117 ,296** ,182* -,161 

p ,699 ,201 ,001 ,047 ,079 

Dikey çatışma r ,006 ,033 ,215* ,152 -,057 

p ,945 ,719 ,019 ,096 ,539 

Yatay çatışma r ,038 -,039 ,247** ,235** -,054 

p ,676 ,675 ,006 ,010 ,560 

Yönetici uzman 

çatışması 

r ,330** ,302** -,123 ,010 ,260** 

p ,000 ,001 ,179 ,911 ,004 

 

Tabloda görüldüğü gibi, başvurulan çatışma çözüm yöntemlerinin karşılaşılan 

çatışma türleri ile ilişkisini sınamak için yapılan Pearsen Korelasyon analizinde alanlarına 



44 

 

göre çatışma türleri ile kullanılan çatışma çözüm yöntemleri arasındaki ilişkiler şu şekilde 

tespit edilmiştir: 

Çatışmanın niteliğine göre:  

Fonksiyonel olan çatışma ile çözüm yöntemlerinden ödün verme arasında 

p<0,05 düzeyinde ve r=,189 büyüklüğünde ilişki, uzlaşma ile p<0,05 düzeyinde anlamlı 

ve r=,190 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir.  

Fonksiyonel olmayan çatışma ile çözüm yöntemlerinden tümleştirme arasında 

p<0,05 düzeyinde anlamlı ve r=,184 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir.  

Çatışmanın ortaya çıkış şekline göre:  

Gizli (potansiyel) çatışma ile çözüm yöntemleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki tespit edilmemiştir(p>0,05).   

Algılanan çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma 

arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı ve r=-,208 büyüklüğünde negatif yönlü ilişki tespit 

edilmiştir. 

Hissedilen çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma 

arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı ve r=,322 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir. 

Açık çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma arasında 

p<0,01 düzeyinde anlamlı ve r=,257 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir. 

Çatışan taraflara göre: 

Birey içi çatışma ile çözüm yöntemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

tespit edilmemiştir (p>0,05).  

Bireyler arası çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma 

arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı ve r=,215 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir. 

Birey-grup çatışması ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma 

arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı ve r=,247 büyüklüğünde, kaçınma arasında p<0,05 

düzeyinde anlamlı ve r=,235 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir 

Gruplar arası çatışma ile çözüm yöntemlerinden ödün verme arasında p<0,05 

düzeyinde anlamlı ve r=-,205 büyüklüğünde negatif yönlü, hükmetme-üstünlük kurma 

arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı ve r=,208 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir.  
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Örgütler arası çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma 

arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı ve r=,296 büyüklüğünde, kaçınma arasında p<0,05 

düzeyinde anlamlı ve r=,182 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir. 

Çatışmanın örgüt içindeki yerlerine göre: 

Dikey çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma arasında 

p<0,05 düzeyinde anlamlı ve r=,215 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir. 

Yatay çatışma ile çözüm yöntemlerinden hükmetme-üstünlük kurma arasında 

p<0,01 düzeyinde anlamlı ve r=,247 büyüklüğünde, kaçınma arasında p<0,01 düzeyinde 

anlamlı ve r=,235 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir. 

Yönetici uzman çatışması ile çözüm yöntemlerinden tümleştirme arasında 

p<0,001 düzeyinde anlamlı ve r=,330 büyüklüğünde, ödün verme arasında p<0,01 

düzeyinde anlamlı ve r=,302 büyüklüğünde, uzlaşma arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı 

ve r=,260 büyüklüğünde ilişki tespit edilmiştir.   

Diğer çatışma türleri ile çatışma çözme yöntemleri arasında ilişki tespit 

edilmemiştir.  
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3.3.Çatışma Türlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması 

 

Tablo 10: Çatışma Türlerinin Cinsiyete Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu  

Faktör Cinsiyet N Xsıra ST U Z p 

Fonksiyonel 

olan çatışma 

Erkek 96 62,58 6008,00 952,000 -1,415 ,157 

Kadın 24 52,17 1252,00       

Fonksiyonel 

olmayan 

çatışma 

Erkek 96 62,92 6040,50 919,500 -1,622 ,105 

Kadın 
24 50,81 1219,50 

      

Gizli 

(potansiyel) 

çatışma 

Erkek 96 61,98 5950,00 1010,000 -1,067 ,286 

Kadın 
24 54,58 1310,00 

      

Algılanan 

çatışma 

Erkek 96 58,66 5631,00 975,000 -1,220 ,223 

Kadın 24 67,88 1629,00       

Hissedilen 

çatışma 

Erkek 96 59,00 5664,00 1008,000 -1,083 ,279 

Kadın 24 66,50 1596,00       

Açık çatışma 
Erkek 96 61,03 5858,50 1101,500 -0,347 ,729 

Kadın 24 58,40 1401,50       

Birey içi 

çatışma 

Erkek 96 60,33 5792,00 1136,000 -0,113 ,910 

Kadın 24 61,17 1468,00       

Bireyler arası 

çatışma 

Erkek 96 61,85 5938,00 1022,000 -0,894 ,371 

Kadın 24 55,08 1322,00       

Birey-grup 

çatışması 

Erkek 96 60,33 5792,00 1136,000 -0,111 ,912 

Kadın 24 61,17 1468,00       

Gruplar arası 

çatışma 

Erkek 96 60,82 5838,50 1121,500 -0,220 ,826 

Kadın 24 59,23 1421,50       

Örgütler arası 

çatışma 

Erkek 96 61,51 5904,50 1055,500 -0,715 ,475 

Kadın 24 56,48 1355,50       

Dikey çatışma 
Erkek 96 61,85 5938,00 1022,000 -0,894 ,371 

Kadın 24 55,08 1322,00       

Yatay çatışma 
Erkek 96 60,33 5792,00 1136,000 -0,111 ,912 

Kadın 24 61,17 1468,00       

Yönetici uzman 

çatışması 

Erkek 96 60,52 5809,50 1150,500 -0,014 ,989 

Kadın 24 60,44 1450,50       

  Toplam 120           

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin cinsiyete göre farklılaşmasını sınamak 

için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda, çatışma türü puanlarının hiçbirisinde 

cinsiyet grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 
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Tablo 11: Çatışma Türlerinin Yöneticilik Kıdemine Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu  

  

Yöneticilik 

Yılı 
N Xsıra ST U Z p 

Fonksiyonel olan 

çatışma 

0-5 yıl 101 60,20 6080,50 929,500 -0,233 ,816 

6-10 yıl 19 62,08 1179,50       

Fonksiyonel 

olmayan çatışma 

0-5 yıl 101 61,50 6211,00 859,000 -0,768 ,442 

6-10 yıl 19 55,21 1049,00       

Gizli (potansiyel) 

çatışma 

0-5 yıl 101 61,56 6218,00 852,000 -0,885 ,376 

6-10 yıl 19 54,84 1042,00       

Algılanan çatışma 
0-5 yıl 101 60,88 6148,50 921,500 -0,287 ,774 

6-10 yıl 19 58,50 1111,50       

Hissedilen çatışma 
0-5 yıl 101 62,91 6353,50 716,500 -2,003 ,045 

6-10 yıl 19 47,71 906,50       

Açık çatışma 
0-5 yıl 101 60,86 6147,00 923,000 -0,275 ,783 

6-10 yıl 19 58,58 1113,00       

Birey içi çatışma 
0-5 yıl 101 60,68 6129,00 941,000 -0,143 ,886 

6-10 yıl 19 59,53 1131,00       

Bireyler arası 

çatışma 

0-5 yıl 101 60,43 6103,00 952,000 -0,057 ,955 

6-10 yıl 19 60,89 1157,00       

Birey-grup 

çatışması 

0-5 yıl 101 62,01 6263,50 806,500 -1,162 ,245 

6-10 yıl 19 52,45 996,50       

Gruplar arası 

çatışma 

0-5 yıl 101 62,56 6318,50 751,500 -1,641 ,101 

6-10 yıl 19 49,55 941,50       

Örgütler arası 

çatışma 

0-5 yıl 101 60,44 6104,50 953,500 -0,049 ,961 

6-10 yıl 19 60,82 1155,50       

Dikey çatışma 
0-5 yıl 101 60,43 6103,00 952,000 -0,057 ,955 

6-10 yıl 19 60,89 1157,00       

Yatay çatışma 
0-5 yıl 101 62,01 6263,50 806,500 -1,162 ,245 

6-10 yıl 19 52,45 996,50       

Yönetici uzman 

çatışması 

0-5 yıl 101 61,03 6164,00 906,000 -0,536 ,592 

6-10 yıl 19 57,68 1096,00       

  Toplam 120           

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin yöneticilik kıdemine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda, 

Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışma alt boyutunda, 5-10 yıl kıdem grubu 

ile 10-20 yıl kıdem grubu arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde 5-10 yıl kıdem 

grubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,045 z=-2,003). 

Diğer çatışma türü puanlarının hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 12: Çatışma Türlerinin Kadro Unvanına Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu  

  

Kadro 

Unvanı 
N Xsıra ST U Z p 

Fonksiyonel olan 

çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 62,46 6058,50 925,500 -1,366 ,172 

Branş 

öğretmeni 
23 52,24 1201,50 

      

Fonksiyonel 

olmayan çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 60,38 5857,00 1104,000 -0,082 ,935 

Branş 

öğretmeni 
23 61,00 1403,00 

      

Gizli (potansiyel) 

çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 61,65 5980,00 1004,000 -0,851 ,395 

Branş 

öğretmeni 
23 55,65 1280,00 

      

Algılanan çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 61,75 5989,50 994,500 -0,847 ,397 

Branş 

öğretmeni 
23 55,24 1270,50 

      

Hissedilen çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 59,04 5726,50 973,500 -1,085 ,278 

Branş 

öğretmeni 
23 66,67 1533,50 

      

Açık çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 63,44 6154,00 830,000 -1,994 ,046 

Branş 

öğretmeni 
23 48,09 1106,00 

      

Birey içi çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 58,77 5700,50 947,500 -1,208 ,227 

Branş 

öğretmeni 
23 67,80 1559,50 

      

Bireyler arası 

çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 58,25 5650,50 897,500 -1,524 ,127 

Branş 

öğretmeni 
23 69,98 1609,50 

      

Birey-grup 

çatışması 

Sınıf 

öğretmeni 
97 57,81 5608,00 855,000 -1,834 ,067 

Branş 

öğretmeni 
23 71,83 1652,00 

      

Gruplar arası 

çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 63,20 6130,00 854,000 -1,913 ,056 

Branş 

öğretmeni 
23 49,13 1130,00 

      

Örgütler arası 

çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 59,72 5793,00 1040,000 -0,568 ,570 
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Branş 

öğretmeni 
23 63,78 1467,00 

      

Dikey çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 58,25 5650,50 897,500 -1,524 ,127 

Branş 

öğretmeni 
23 69,98 1609,50 

      

Yatay çatışma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 57,81 5608,00 855,000 -1,834 ,067 

Branş 

öğretmeni 
23 71,83 1652,00 

      

Yönetici uzman 

çatışması 

Sınıf 

öğretmeni 
97 59,46 5768,00 1015,000 -0,935 ,350 

Branş 

öğretmeni 
23 64,87 1492,00 

      

  Toplam 120           

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin kadro unvanına göre farklılaşmasını 

sınamak için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda,  

Ortaya çıkış şekline göre Açık çatışma alt boyutunda, sınıf öğretmenleri ile branş 

öğretmenleri arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde sınıf öğretmenleri lehine 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,046 z=-1,994). 

Diğer çatışma türü puanlarının hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 13: Çatışma Türlerinin Kursa Katılımlara Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu  

  Kursa Katılım N Xort SS shx t sd P 

Fonksiyonel olan çatışma 
Evet 82 2,26 0,38 0,04 2,486 118 ,014 

Hayır 38 2,05 0,49 0,08       

Fonksiyonel olmayan çatışma 
Evet 82 2,30 0,45 0,05 -0,337 118 ,737 

Hayır 38 2,33 0,47 0,08       

Gizli (potansiyel) çatışma 
Evet 82 1,57 0,52 0,06 1,459 118 ,147 

Hayır 38 1,42 0,55 0,09       

Algılanan çatışma 
Evet 82 2,40 0,46 0,05 0,017 118 ,986 

Hayır 38 2,39 0,50 0,08       

Hissedilen çatışma 
Evet 82 1,89 0,44 0,05 -2,532 118 ,013 

Hayır 38 2,11 0,42 0,07       

Açık çatışma 
Evet 82 1,69 0,50 0,06 -0,084 118 ,934 

Hayır 38 1,70 0,53 0,09       

Birey içi çatışma 
Evet 82 1,71 0,44 0,05 -0,119 118 ,906 

Hayır 38 1,72 0,43 0,07       

Bireyler arası çatışma 
Evet 82 1,56 0,51 0,06 -0,049 118 ,961 

Hayır 38 1,57 0,50 0,08       

Birey-grup çatışması 
Evet 82 1,55 0,47 0,05 0,025 118 ,980 

Hayır 38 1,55 0,43 0,07       

Gruplar arası çatışma 
Evet 82 1,79 0,41 0,05 0,997 118 ,321 

Hayır 38 1,71 0,44 0,07       

Örgütler arası çatışma 
Evet 82 1,35 0,54 0,06 -1,204 118 ,231 

Hayır 38 1,49 0,61 0,10    

Dikey çatışma 
Evet 82 1,56 0,51 0,06 -0,049 118 ,961 

Hayır 38 1,57 0,50 0,08       

Yatay çatışma 
Evet 82 1,55 0,47 0,05 0,025 118 ,980 

Hayır 38 1,55 0,43 0,07       

Yönetici uzman çatışması 
Evet 82 2,87 0,26 0,03 0,068 118 ,946 

Hayır 38 2,87 0,28 0,04       

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin kurslara katılmış olma değişkenine 

göre farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda,  

Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma alt boyutunda, çeşitli 

kurslara katılanlarla katılmayanlar arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde kurslara 

katılmış olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,014 t=2,486). 

Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışma alt boyutunda, çeşitli kurslara 

katılanlarla katılmayanlar arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde kurslara 

katılmamış olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,013 t=-2,532). 
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Diğer çatışma türü puanlarının hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Tablo 14: Çatışma Türlerinin Çatışma Kursuna Katılımlara Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu  

  

Çatışma 

konusu 
N Xort SS shx t sd P 

Fonksiyonel olan çatışma 
Evet 60 2,29 0,37 0,05 2,635 118 ,010 

Hayır 60 2,09 0,46 0,06       

Fonksiyonel olmayan 

çatışma 

Evet 60 2,25 0,46 0,06 -1,412 118 ,161 

Hayır 60 2,37 0,45 0,06       

Gizli (potansiyel) çatışma 
Evet 60 1,50 0,54 0,07 -0,511 118 ,610 

Hayır 60 1,55 0,53 0,07       

Algılanan çatışma 
Evet 60 2,38 0,47 0,06 -0,292 118 ,771 

Hayır 60 2,41 0,46 0,06       

Hissedilen çatışma 
Evet 60 1,78 0,42 0,05 -4,702 118 ,000 

Hayır 60 2,13 0,40 0,05       

Açık çatışma 
Evet 60 1,66 0,49 0,06 -0,719 118 ,474 

Hayır 60 1,73 0,52 0,07       

Birey içi çatışma 
Evet 60 1,67 0,43 0,06 -1,252 118 ,213 

Hayır 60 1,77 0,45 0,06       

Bireyler arası çatışma 
Evet 60 1,50 0,49 0,06 -1,374 118 ,172 

Hayır 60 1,63 0,51 0,07       

Birey-grup çatışması 
Evet 60 1,49 0,44 0,06 -1,505 118 ,135 

Hayır 60 1,62 0,47 0,06       

Gruplar arası çatışma 
Evet 60 1,77 0,41 0,05 0,000 118 1,000 

Hayır 60 1,77 0,44 0,06       

Örgütler arası çatışma 
Evet 60 1,35 0,55 0,07 -0,888 118 ,376 

Hayır 60 1,44 0,58 0,08       

Dikey çatışma 
Evet 60 1,50 0,49 0,06 -1,374 118 ,172 

Hayır 60 1,63 0,51 0,07       

Yatay çatışma 
Evet 60 1,49 0,44 0,06 -1,505 118 ,135 

Hayır 60 1,62 0,47 0,06       

Yönetici uzman çatışması 
Evet 60 2,88 0,25 0,03 0,519 118 ,605 

Hayır 60 2,86 0,28 0,04       

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin çatışma konulu kurslara katılmış olma 

değişkenine göre farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi 

sonucunda,  

Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma alt boyutunda, çatışma 

konulu kurslara katılanlarla katılmayanlar arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde 

çatışma konulu kurslara katılmış olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,010 

t=2,635). 
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Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışma alt boyutunda, çatışma konulu 

kurslara katılmış olanlarla katılmamış olanlar arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde çatışma konulu kurslara katılmamış olanlar lehine anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p=,000 t=-4,702). 

Diğer çatışma türü puanlarının hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 15: Çatışma Türlerinin Mesleki Kıdeme Göre Farklılaşmasını 

Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

Faktör 

Mesleki 

Kıdem 
N Xsıra x2 Sd p 

Fonksiyonel 

olan 

çatışma 

0-5 8 52,31 ,883 3 ,829 

6-10 14 60,18    

11-15 29 58,38    

16 

üzeri 
69 62,41 

      

Fonksiyonel 

olmayan 

çatışma 

0-5 8 43,88 4,312 3 ,230 

6-10 14 73,18    

11-15 29 58,24    

16 

üzeri 
69 60,80 

      

Gizli 

(potansiyel) 

çatışma 

0-5 8 66,88 1,741 3 ,628 

6-10 14 59,50    

11-15 29 65,64    

16 

üzeri 
69 57,80 

      

Algılanan 

çatışma 

0-5 8 63,00 ,979 3 ,806 

6-10 14 60,00    

11-15 29 55,40    

16 

üzeri 
69 62,46 

      

Hissedilen 

çatışma 

0-5 8 63,38 7,194 3 ,066 

6-10 14 71,07    

11-15 29 69,43    

16 

üzeri 
69 54,27 

      

Açık 

çatışma 

0-5 8 44,19 2,927 3 ,403 

6-10 14 57,43    

11-15 29 66,28    

16 

üzeri 
69 60,59 

      

Birey içi 

çatışma 

0-5 8 65,75 4,216 3 ,239 

6-10 14 54,07    

11-15 29 70,29    

16 

üzeri 
69 57,08 

      

Bireyler 

arası 

çatışma 

0-5 8 49,13 2,367 3 ,500 

6-10 14 55,32    

11-15 29 66,90    

16 

üzeri 
69 60,18 

      

Birey-grup 

çatışması 

0-5 8 67,94 2,985 3 ,394 

6-10 14 64,93    
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11-15 29 66,84    

16 

üzeri 
69 56,07 

      

Gruplar 

arası 

çatışma 

0-5 8 59,13 ,179 3 ,981 

6-10 14 63,79    

11-15 29 60,00    

16 

üzeri 
69 60,20 

      

Örgütler 

arası 

çatışma 

0-5 8 63,13 1,982 3 ,576 

6-10 14 49,71    

11-15 29 62,59    

16 

üzeri 
69 61,51 

      

Dikey 

çatışma 

0-5 8 49,13 2,367 3 ,500 

6-10 14 55,32    

11-15 29 66,90    

16 

üzeri 
69 60,18 

      

Yatay 

çatışma 

0-5 8 67,94 2,985 3 ,394 

6-10 14 64,93    

11-15 29 66,84    

16 

üzeri 
69 56,07 

      

Yönetici 

uzman 

çatışması 

0-5 8 64,69 2,198 3 ,532 

6-10 14 60,25    

11-15 29 54,76    

16 

üzeri 
69 62,48 

      

  Toplam 120         

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin mesleki kıdeme göre farklılaşmasını 

sınamak için yapılan Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma türlerinin hiçbirinde, 

mesleki kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 
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Tablo 16: Çatışma Türlerinin Yöneticilik Kıdemine Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

  

Yöneticik 

Kıdemi 
N Xsıra x2 Sd p 

Fonksiyonel 

olan 

çatışma 

0-8 73 60,75 2,561 3 ,464 

9-18 32 55,64    

19-27 10 74,30    

28 üzeri 5 60,40       

Fonksiyonel 

olmayan 

çatışma 

0-8 73 65,70 5,228 3 ,156 

9-18 32 50,17    

19-27 10 55,95    

28 üzeri 5 59,80       

Gizli 

(potansiyel) 

çatışma 

0-8 73 60,32 2,270 3 ,518 

9-18 32 62,30    

19-27 10 65,40    

28 üzeri 5 41,80       

Algılanan 

çatışma 

0-8 73 61,21 3,076 3 ,380 

9-18 32 56,53    

19-27 10 74,55    

28 üzeri 5 47,40       

Hissedilen 

çatışma 

0-8 73 66,09 6,567 3 ,087 

9-18 32 52,53    

19-27 10 52,70    

28 üzeri 5 45,50       

Açık 

çatışma 

0-8 73 59,77 1,226 3 ,747 

9-18 32 61,88    

19-27 10 67,55    

28 üzeri 5 48,20       

Birey içi 

çatışma 

0-8 73 65,21 6,227 3 ,101 

9-18 32 48,39    

19-27 10 62,25    

28 üzeri 5 65,80       

Bireyler 

arası 

çatışma 

0-8 73 65,45 4,173 3 ,243 

9-18 32 53,27    

19-27 10 52,55    

28 üzeri 5 50,50       

Birey-grup 

çatışması 

0-8 73 64,97 4,276 3 ,233 

9-18 32 55,92    

19-27 10 51,90    

28 üzeri 5 41,70       

Gruplar 

arası 

çatışma 

0-8 73 61,44 1,527 3 ,676 

9-18 32 59,95    

19-27 10 50,55    

28 üzeri 5 70,20       

0-8 73 61,25 ,690 3 ,876 

9-18 32 57,53    
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Örgütler 

arası 

çatışma 

19-27 10 65,90    

28 üzeri 
5 57,70 

      

Dikey 

çatışma 

0-8 73 65,45 4,173 3 ,243 

9-18 32 53,27    

19-27 10 52,55    

28 üzeri 5 50,50       

Yatay 

çatışma 

0-8 73 64,97 4,276 3 ,233 

9-18 32 55,92    

19-27 10 51,90    

28 üzeri 5 41,70       

Yönetici 

uzman 

çatışması 

0-8 73 62,90 2,511 3 ,473 

9-18 32 56,11    

19-27 10 62,00    

28 üzeri 5 50,50       

  Toplam 120         

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma türlerinin yöneticilik kıdemine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma türlerinin 

hiçbirinde, yöneticilik kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0,05). 
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3.4.Çatışma Çözümlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre 

Farklılaşması 

Tablo 173: Çatışma Çözümlerinin Kadro Unvanına Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Tablosu  

  Kadro Unvanı N Xsıra ST U Z p 

Tümleştirme 

Sınıf 

öğretmeni 
97 58,86 5709,00 956,000 -1,360 ,174 

Branş 

öğretmeni 
23 67,43 1551,00 

      

Ödün verme  

Sınıf 

öğretmeni 
97 61,87 6001,00 983,000 -0,987 ,324 

Branş 

öğretmeni 
23 54,74 1259,00 

      

Hükmetme-

üstünlük kurma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 59,31 5753,50 1000,500 -0,871 ,384 

Branş 

öğretmeni 
23 65,50 1506,50 

      

Kaçınma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 60,94 5911,00 1073,000 -0,296 ,767 

Branş 

öğretmeni 
23 58,65 1349,00 

      

Uzlaşma 

Sınıf 

öğretmeni 
97 61,58 5973,00 1011,000 -0,785 ,432 

Branş 

öğretmeni 
23 55,96 1287,00 

      

  Toplam 120           
 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma çözümlerinin kadro unvanına göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda, 

Çatışma çözüm yöntemlerinin hiçbirinin puanlarında kadro unvanları farklı 

olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,0). 
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Tablo 18: Çatışma Çözümlerinin Kursa Katılıma Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu  

  

Kursa 

Katılım 
N Xort SS shx t sd P 

Tümleştirme 
Evet 82 2,79 0,35 0,04 -1,620 92 ,109 

Hayır 38 2,88 0,27 0,04       

Ödün verme  
Evet 82 2,68 0,40 0,04 -0,721 118 ,472 

Hayır 38 2,74 0,32 0,05       

Hükmetme-

üstünlük 

kurma 

Evet 82 1,33 0,44 0,05 0,755 118 ,452 

Hayır 
38 1,26 0,46 0,07       

Kaçınma 
Evet 82 1,79 0,56 0,06 2,201 118 ,030 

Hayır 38 1,57 0,44 0,07       

Uzlaşma 
Evet 82 2,68 0,44 0,05 -0,559 118 ,577 

Hayır 38 2,72 0,40 0,06       

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma çözümlerinin çeşitli kurslara katılıma göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda; 

Çatışma çözüm yöntemlerinden Kaçınma puanlarında çeşitli kurslara katılanlar ile 

katılmayanlar arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde kurslara katılanlar lehine 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,030 t=2,201). 

Diğer çatışma çözüm yöntemlerinin puanlarında kurslara katılanlarla 

katılmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 19: Çatışma Çözümlerinin Çatışma Kursuna Katılıma Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Tablosu  

  

Çatışma 

konusu 
N Xort SS shx t sd p 

Tümleştirme 
evet 60 2,78 0,36 0,05 -1,388 113 ,168 

hayır 60 2,86 0,29 0,04       

Ödün verme  
evet 60 2,68 0,43 0,06 -0,479 118 ,633 

hayır 60 2,72 0,32 0,04       

Hükmetme-

üstünlük 

kurma 

evet 60 1,33 0,46 0,06 0,409 118 ,684 

hayır 
60 1,29 0,43 0,06       

Kaçınma 
evet 60 1,79 0,56 0,07 1,461 118 ,147 

hayır 60 1,65 0,50 0,06       

Uzlaşma 
evet 60 2,63 0,48 0,06 -1,508 118 ,134 

Hayır 60 2,75 0,36 0,05       

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma çözümlerinin çatışma kursuna katılıma göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirisinde çatışma kurslarına katılanlarla katılmayanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).  
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Tablo 20: Çatışma Çözüm Yönteminin Mesleki Kıdemine Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi S onuçları  

Faktör 

Mesleki 

Kıdem 
N Xsıra x2 Sd p 

Tümleştirme 

0-5 8 54,38 1,472 3 ,689 

6-10 14 65,21    

11-15 29 56,93    

16 üzeri 69 61,75       

Ödün verme  

0-5 8 61,75 1,089 3 ,780 

6-10 14 61,71    

11-15 29 55,26    

16 üzeri 69 62,31       

Hükmetme-

üstünlük 

kurma 

0-5 8 77,31 2,790 3 ,425 

6-10 14 60,07    

11-15 29 57,07    

16 üzeri 69 60,08       

Kaçınma 

0-5 8 59,63 1,893 3 ,595 

6-10 14 69,71    

11-15 29 54,98    

16 üzeri 69 61,05       

Uzlaşma 

0-5 8 47,19 6,294 3 ,098 

6-10 14 77,04    

11-15 29 55,43    

16 üzeri 69 60,82       

  toplam  120         

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma çözüm yönteminin mesleki kıdemine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirisinde mesleki kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 21:Çatışma Çözüm Yönteminin Yöneticilik Kıdemine Göre 

Farklılaşmasını Sınamak İçin Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları  

  

Yöneticik 

Kıdemi 
N Xsıra x2 Sd p 

Tümleştirme 

0-8 73 63,75 7,165 3 ,067 

9-18 32 55,44    

19-27 10 66,00    

28 üzeri 5 34,40       

Ödün verme  

0-8 73 62,84 6,785 3 ,079 

9-18 32 51,25    

19-27 10 77,80    

28 üzeri 5 51,00       

Hükmetme-

üstünlük 

kurma 

0-8 73 56,37 5,190 3 ,158 

9-18 32 70,53    

19-27 10 55,65    

28 üzeri 5 66,30       

Kaçınma 

0-8 73 58,60 1,459 3 ,692 

9-18 32 66,41    

19-27 10 58,70    

28 üzeri 5 54,10       

Uzlaşma 

0-8 73 65,09 9,518 3 ,053 

9-18 32 52,44    

19-27 10 68,35    

28 üzeri 5 29,40       

  Toplam 120         

 

Tabloda görüldüğü gibi, çatışma çözüm yönteminin yöneticilik kıdemine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

3.5.Bulguların Toplu Yorumu 

Araştırmaya katılanların 120 okul yöneticisinin % 80,0’i (N=96) erkek % 20,0’si 

(N=24) kadındır. Katılımcıların % 84,2’si (N=101) 0-5 yıl, % 15,8’i (N=19) 6-10 yıl 

yöneticilik kıdemine sahiptir. Katılımcıların kadro unvanının % 80,8’i (N=97) sınıf 

öğretmeni % 19,2’si (N=23) branş öğretmeni olduğunu; % 50,0’si (N=60) çatışma konulu 

kurslara katıldığını % 50,0’si (N=60) ise çatışma konulu kurslara katılmadığını bildirdi. 

 

Okul öneticilerinin yaşadığı çatışma türleri ve karşılanma sıklıkları şu şekildedir:  
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 Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma  ara sıra, Fonksiyonel 

olmayan çatışma ara sıra yaşanmaktadır.  

 Ortaya çıkış şekline göre Gizli (potansiyel) çatışma hiçbir zaman,  Algılanan 

çatışma her zaman, Hissedilen çatışma ara sıra, Açık çatışma ara sıra 

yaşanmaktadır. 

 Taraflara göre Birey içi çatışma ara sıra, Bireyler arası çatışma hiçbir zaman, 

Birey-grup çatışması hiçbir zaman, Gruplar arası çatışma ara sıra, Örgütler arası 

çatışma hiçbir zaman olarak tespit edilmiştir.  

 Örgüt içindeki yerlerine göre Dikey çatışma hiçbir zaman, Yatay çatışma hiçbir 

zaman, Yönetici uzman çatışması her zaman olarak tespit edilmiştir.  

Okul yöneticilerinin başvurduğu çatışma çözme yöntemlerinin sıklığında şu 

sonuçlara ulaşılmıştır:  

 Tümleştirme her zaman, 

 Ödün verme her zaman, 

 Hükmetme-üstünlük kurma hiçbir zaman, 

 Kaçınma ara sıra, 

 Uzlaşma her zaman. 

       (ÖNK, 2015, s. 100) yapmış olduğu çalışmada ‘İlköğretim kurumu 

yöneticileri çatışmayı yönetim stratejilerinden en çok tümleştirme, daha sonra ise 

sırasıyla uzlaşma ve ödün vermeyi, en az ise hükmetme ve kaçınma stratejilerini tercih 

etmektedirler. Yöneticiler astlarını dinleyerek ve onlarında fikirlerini alarak çatışmaları 

çözmeye çalışmakta, işbirliği ve koordinasyona önem vermektedirler’  bu bulguları 

desteklemektedir. 

        (Sükut, 2008, s. 96) İlköğretim Okulu yöneticileri ile öğretmenleri arasında 

çatışma çözme stratejileri anlamında anlamlı bir farklılık olmadığı, çatışma yönetimi 

sürecinde  en çok kaçınma stratejisini  kullandıkları saptamıştır. 

 

3.6.Çatışma Çözüm Yöntemlerinin Çatışma Türleri İle İlişkisi 

               Okul yöneticilerinin yaşadığı çatışma türleri ile kullanılan çatışma 

çözüm yöntemleri arasındaki ilişkilerde şu sonuçlara ulaşılmıştır:  
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3.6.1.Çatışmanın niteliğine göre 

               Fonksiyonel olan çatışma ile ödün verme ve uzlaşma çözüm yöntemleri 

arasında,  Fonksiyonel olmayan çatışma ile tümleştirme arasında anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir.  

3.6.2.Çatışmanın ortaya çıkış şekline göre 

              Gizli (potansiyel) çatışma ile çözüm yöntemleri arasında anlamlı ilişki 

tespit edilmemiştir. Algılanan çatışma ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemi 

arasında negatif yönlü, Hissedilen çatışma ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemi 

arasında ve Açık çatışma ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemleri arasında ilişki 

tespit edilmiştir. 

(Şentürk, 2006, s. 112) İlköğretim okullarında gizli çatışma, algılanan çatışma ve 

açık çatışma her zaman yaşanmışken, hissedilen çatışma ara sıra yaşanmıştır. 

 

Çatışan taraflara göre: Birey içi çatışma ile çözüm yöntemleri arasında ilişki 

tespit edilmemiştir. Bireyler arası çatışma ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm 

yöntemi arasında, Birey-grup çatışması ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemi 

arasında,  Gruplar arası çatışma ile ödün verme çözüm yöntemi arasında negatif yönlü 

ve hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemi arasında, Örgütler arası çatışma ile 

hükmetme-üstünlük çözüm yöntemi arasında ve kaçınma çözüm yöntemi arasında ilişki 

tespit edilmiştir. 

3.6.3.Çatışmanın örgüt içindeki yerlerine göre 

Dikey çatışma ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemi arasında, Yatay 

çatışma ile hükmetme-üstünlük kurma çözüm yöntemi ve kaçınma çözüm yöntemi 

arasında, Yönetici uzman çatışması ile tümleştirme çözüm yöntemi arasında, ödün verme 

çözüm yöntemi arasında ve uzlaşma çözüm yöntemi arasında ilişki tespit edilmiştir.   

Çatışma türlerinin diğer çatışma çözme yöntemleri arasında ilişki tespit 

edilmemiştir.  
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3.6.4.Çatışma Türlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre 

Farklılaşması 

Çatışma türlerinin cinsiyete göre farklılaşmasını sınamak için yapılan Mann 

Whitney U Testi sonucunda, çatışma türü puanlarının hiçbirisinde cinsiyet grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre 

cinsiyet, okul yöneticilerinin yaşadığı çatışma türü puanlarını farklılaştıran bir unsur 

olmadığı söylenebilir.  

Çatışma türlerinin yöneticilik kıdemine göre farklılaşmasını sınamak için yapılan 

Mann Whitney U Testi sonucunda, Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışma alt 

boyutunda, 5-10 yıl kıdem grubu ile 10-20 yıl kıdem grubu arasında, 5-10 yıl kıdem grubu 

lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,045 z=-2,003). Diğer çatışma türü puanlarının 

hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Buna göre Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışmayla 5-10 

yıl yöneticilik kıdem grubundakiler, 10-20 yıl yöneticilik kıdem grubuna göre daha fazla 

karşılaşmaktadırlar denilebilir. Yöneticilerin kıdem grupları diğer çatışma türleriyle 

karşılaşmada farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

Çatışma türlerinin kadro unvanına göre farklılaşmasını sınamak için yapılan Mann 

Whitney U Testi sonucunda, ortaya çıkış şekline göre Açık çatışma alt boyutunda, sınıf 

öğretmenleri ile branş öğretmenleri arasında, sınıf öğretmenleri lehine anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir (p=,046 z=-1,994). Diğer çatışma türü puanlarının hiçbirisinde 

yöneticilik kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir 

(p>0,05). Buna göre kadro unvanı sınıf öğretmeni olan yöneticiler ortaya çıkış şekline 

göre açık çatışmayla branş öğretmeni kökenli yöneticilerden daha çok karşılaşırken, 

kadro unvanı diğer çatışma türlerinde farklılık oluşturmayabilir.  

Çatışma türlerinin kurslara katılmış olma değişkenine göre farklılaşmasını 

sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda, Çatışmanın niteliğine göre 

Fonksiyonel olan çatışma alt boyutunda, çeşitli kurslara katılanlarla katılmayanlar 

arasında, kurslara katılmış olanlar lehine ve Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışma 

alt boyutunda, çeşitli kurslara katılanlarla katılmayanlar arasında, kurslara katılmamış 

olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,013 t=-2,532). Diğer çatışma türü 

puanlarının hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında anlamlı farklılık tespit 
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edilmemiştir (p>0,05). Buna göre, çeşitli kurslara katılmış olan yöneticilerin kurslara 

katılmayanlardan daha fazla Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma ile 

karşılaştığı, çeşitli kurslara katılmamış yöneticilerin Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen 

çatışmayla daha fazla karşılaştığı, çeşitli kurslara katılmanın yöneticilerin diğer 

çatışmalarla karşılaşma puanlarında farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

Çatışma türlerinin çatışma konulu kurslara katılmış olma değişkenine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda,  

Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma alt boyutunda, çatışma 

konulu kurslara katılanlarla katılmayanlar arasında, çatışma konulu kurslara katılmış 

olanlar lehine; Ortaya çıkış şekline göre Hissedilen çatışma alt boyutunda, çatışma konulu 

kurslara katılmış olanlarla katılmamış olanlar arasında, çatışma konulu kurslara 

katılmamış olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,000 t=-4,702). Diğer 

çatışma türü puanlarının hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre çatışma konulu kurslara 

katılan yöneticiler Çatışmanın niteliğine göre Fonksiyonel olan çatışma ile daha sık 

karşılaşırken, çatışma kurslarına katılmayan yöneticilerin ise Ortaya çıkış şekline göre 

Hissedilen çatışma ile karşılaşması daha sık olduğu, çatışma kursuna katılmış olmanın 

çatışmanın diğer alt boyutları arasında farklılık oluşturan bir unsur olmadığı söylenebilir.  

Çatışma türlerinin mesleki kıdeme göre farklılaşmasını sınamak için yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma türlerinin hiçbirinde, mesleki kıdem grupları 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre mesleki kıdem, 

yöneticilerin karşılaştığı çatışma türleri puanlarında farklılık oluşturan bir unsur olmadığı 

söylenebilir.  

Çatışma türlerinin yöneticilik kıdemine göre farklılaşmasını sınamak için yapılan 

Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma türlerinin hiçbirinde, yöneticilik kıdem grupları 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre yöneticilik kıdemi, 

yöneticilerin karşılaştığı çatışma türleri puanlarında farklılık oluşturan bir unsur 

olmayabilir. 

Çatışma Çözümlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması 

Yöneticilerin kullandığı çatışma çözümlerinin cinsiyete göre farklılaşmasını sınamak için 

yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda; çatışma çözüm yöntemlerinden Uzlaşma 
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puanlarında erkekler ile kadınlar arasında, kadınlar lehine anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir ((p=,034 z=-2,089). Diğer çatışma çözüm yöntemlerinin puanlarında erkekler 

ile kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Buna göre kadın yöneticiler erkek yöneticilerden çatışma çözümünde daha fazla 

uzlaşmaya başvururken, diğer çatışma yöntemlerinde cinsiyetin bir belirleyici etkisi 

olmadığı söylenebilir.  

Yöneticilerin kullandığı çatışma çözümlerinin yöneticilik yılına göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda; çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirinin puanlarında yöneticilik yılları farklı olanlar arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre yöneticilik yılı çatışma çözümünde 

yöneticiler arasında farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Yöneticilerin kullandığı çatışma çözümlerinin kadro unvanına göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Mann Whitney U Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirinin puanlarında kadro unvanları farklı olanlar arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (p>0,0). Buna göre kadro unvanı yöneticilerin çatışma çözüm 

yöntemi belirlemede etkili olan bir değişken olmadığı söylenebilir.  

Yöneticilerin kullandığı çatışma çözümlerinin çeşitli kurslara katılıma göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda; Çatışma 

çözüm yöntemlerinden Kaçınma puanlarında çeşitli kurslara katılanlar ile katılmayanlar 

arasında, kurslara katılanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=,030 t=2,201). 

Diğer çatışma çözüm yöntemlerinin puanlarında kurslara katılanlarla katılmayanlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre 

yöneticilerden çeşitli kurslara katılmış olanlar çatışma çözümünde kaçınma yöntemini 

çeşitli kurslara katılmayanlardan daha fazla kullanırken, diğer yöntemlerin tercih 

edilmesinde çeşitli kurslara katılmış olmanın belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir.  

Yöneticilerin kullandığı çatışma çözümlerinin çatışma kursuna katılıma göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirisinde çatışma kurslarına katılanlarla katılmayanlar arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna göre yöneticilerin çatışma yönetimi kurslarına 

katılıp katılmamaları, kullandıkları çatışma yöntemini belirlemede etkili bir değişken 

olmadığı belirtilebilir.  
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Yöneticilerin kullandığı çatışma çözüm yönteminin mesleki kıdemine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirisinde mesleki kıdem grupları arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Buna göre yöneticilerin mesleki kıdemi, kullandıkları çatışma 

yöntemini belirlemede etkili bir değişken olmadığı söylenebilir.  

Yöneticilerin kullandığı çatışma çözüm yönteminin yöneticilik kıdemine göre 

farklılaşmasını sınamak için yapılan Kruskal Wallis Testi sonucunda, çatışma çözüm 

yöntemlerinin hiçbirisinde yöneticilik kıdem grupları arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Buna göre yöneticilerin yöneticilik kıdemi, kullandıkları çatışma 

yöntemini belirlemede etkili bir değişken olmadığı söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

BÖLÜM 4. ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde özet, yargı ve öneriler yer almaktadır. 

4.1.Özet 

Bu araştırma; İstanbul ili, Ümraniye ilçesi ilkokulları okul yöneticileri ve 

öğretmenler arasında yaşanan çatışma türlerini ortaya koymak ve yöneticilerin izledikleri 

çözüm yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

İlişkisel tarama modeli ile yapılmış olan bu çalışmada, araştırma evreninin tamamı 

olan 120 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, öncelikle örneklemin 

demografik değişkenlere dağılımı frekans ve yüzde olarak hesaplanıp tablolaştırılmıştır. 

Okul Yöneticilerinin karşılaştığı çatışma türleri ve okul yöneticilerinin tercih 

ettiği çatışma çözüm yollarının, betimleyici istatistik bulguları için aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmıştır.  

Kullanılan çatışma çözüm yöntemlerinin çatışma türleri ile ilişkisini sınamak için, 

Pearson Korelasyon Testi yapılmıştır.  

Araştırmada çatışma türlerinin ve çatışma çözüm yöntemlerinin demografik 

değişkenlere göre fark testleri yapılmıştır. 

Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, öğretmenler ve okul yöneticilerinin 

en sık yönetici uzman çatışması yaşadıkları belirlenmiştir. Yöneticilerin çatışmaları 

çözmek için ise en çok tümleştirme, ödün verme ve uzlaşma stratejilerini kullandıkları 

tespit edilmiştir. 

4.2.Yargı 

Bu çalışmada ilkokul yöneticileri ile öğretmenler arasında yaşanan çatışma türleri 

ve yöneticilerin uyguladıkları çözüm yolları incelenmiş olup öğretmenler ve ilkokul 

yöneticileri arasında ortaya çıkış şekline göre algılanan çatışmanın, her zaman yaşandığı 

tespit edilmiştir. Bu sonuca bakarak çatışmaların kişiselleştirildiği taraflar arasındaki iş 

birliği ve uyumun azaldığı söylenebilir. 

Örgüt içindeki yerlerine göre yaşanan çatışmalara bakıldığında dikey ve yatay 

çatışma yaşanmazken; yönetici uzman çatışması her zaman yaşanmaktadır. Kademeler 
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arasında veya aynı seviyede bulunan kişiler ve birimler arasında çatışma yaşanmazken, 

tüm sorumluluğun yöneticiye ait olduğu, yetkisinin sarsılacağını düşünen yönetim 

anlayışının var olduğunu göstermektedir. 

Araştırma sonucunda ilkokullarda, çatışma türlerini çözümlemek için yöneticiler 

tarafından en çok tümleştirme, ödün verme ve uzlaşma stratejilerinin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Elde edilen bulgu, ilkokul yöneticilerinin çatışmaların çözümünde, 

öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve ilgilerini göz önünde bulundurduğunu göstermiştir. 

Genel olarak bakıldığında, ilkokul yöneticileriyle öğretmenler arasında sağlıklı bir 

iletişim olduğu söylenebilir. Bu yorumdan yola çıkarak ilkokul yöneticilerinin çatışma 

yaşadıklarında, çatışmanın kaynağına inmeleri ve taraflar ile doğru iletişim kurmaları 

çatışmayı örgütün yararları ve amaçları doğrultusunda çözüme ulaştırabilir. 

4.3.Öneriler 

Uygulama Önerileri 

1. Çatışma yönetimi hizmet içi eğitim kurslarına katılmış olan yöneticilerin, kurslara 

katılmayanlardan daha fazla fonksiyonel olan çatışma ile karşılaştığı; çatışma 

yönetimi hizmet içi  eğitim kurslarına katılmamış yöneticilerin hissedilen 

çatışmayla daha fazla karşılaştığı belirlenmiştir. Buna göre yöneticiler, çatışma 

yönetimi ile ilgili daha çok kurs ve hizmet içi eğitim almalıdır.   

2. İlkokul yöneticileri, öğretmenler ve çevre arasında sağlıklı bir iletişim kurmak 

için, sıklıkla etkinlikler ve toplantılar düzenleyip bir araya gelmek maksadıyla 

imkanlar yaratmalıdır. 

 Araştırma Önerileri 

1. Bu çalışma, İstanbul ili, Ümraniye ilçesinde bulunan ilkokullardaki yöneticilere 

uygulanmıştır; gelecekteki çalışmalar, daha büyük bir örneklem üzerinde 

uygulanabilir. 

2. Aynı konu, yöneticilere nitel bir çalışma olarak uygulanıp çatışma ile ilgili daha 

ayrıntılı bilgiler edinilebilir. 

3. İlkokul yöneticileri için çatışma çözme stratejilerini içeren müdahale programları 

hazırlanıp etkililiği incelenebilir. 
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4. Aynı çalışma öğretmenlere yönelik uygulanıp yöneticiler ve öğretmenler arasında 

karşılaştırma yapılabilir. 

5. Farklı öğretim kademelerinde ve resmi okullar ile özel okulları karşılaştırma 

amacıyla da bu konu araştırılabilir. 
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EKLER 

 

OKUL YÖNETİCİLERİ İLE ÖĞRETMENLER ARASINDA YAŞANAN 

ÇATIŞMA TÜRLERİ VE YÖNETİCİLERİN UYGULADIKLARI ÇÖZÜM 

YOLLARI ANKET FORMU 

 

Sayın Yönetici, 

 

Çatışma; kişiler ve grupların kendi içinde ve birbirleri arasındaki anlaşmazlık, 

farklılık veya uyuşmazlıkları içeren bir etkileşim durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, ilk okullarda yaşanan çalışma türlerini ve yöneticilerin izledikleri 

çözüm yöntemlerini belirlemektir. 

Anketi, ilgili bölümlere ilişkin gerekli açıklamaları okuyarak doldurunuz. Bu 

ankete vereceğiniz yanıtlar yalnız bilimsel araştırma amacı ile kullanılacak, bunun 

dışında hiçbir birey veya kuruma verilmeyecektir. Anketlerden elde edilecek veriler toplu 

olarak değerlendirileceğinden anket formlarına isim yazmanız beklenmemektedir. 

Araştırmanın sağlıklı sonuçlara ulaşmasının, sizlerin anketi tam ve doğru olarak 

doldurmanıza bağlı olduğunu unutmayınız. Lütfen hiçbir soruyu yanıtsız bırakmayınız. 

Gösterdiğiniz ilgi ve katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

     Esen KURT                                                    

Maltepe Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

  Yüksek Lisans  Öğrencisi ve Müdür Yardımcısı 
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KİŞİSEL BİLGİLER 
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Şu an çalışmakta olduğunuz okulda 

yönetici olarak kaçıncı yılınız? 
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( ) 

 

Branşınız 

 

Sınıf 

Öğretmeni 

(  ) 

 

Branş 

Öğretmeni 

( ) 

Okul yöneticisi olarak eğitim yönetimi 

konusunda seminer ya da kursa katıldınız mı? 

 

Evet 

(  ) 

 

Hayır 

(  ) 

Katıldığınız seminer ya da kurslarda 

çatışma yönetimi ile ilgili konulara yer 

verildi mi? 

 

Evet 

(  ) 

 

Hayır 

(  ) 
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AÇIKLAMA 

 

Aşağıda, ilkokullarda yaşanan çatışma türleri ile ilgili anket soruları 

sınıflandırılmıştır. Okulunuzda yaşanan çatışmalar doğrultusunda size en uygun gelen 

seçeneği altındaki kutucuğa ‘x’ işaretini koyarak belirtebilirsiniz 

 

 

 
İLKÖĞRETİM 

OKULLARINDA  

YAŞANAN ÇATIŞMA 

TÜRLERİ 

(3
) 

 H
er

 z
a
m

a
n

 

(2
) 

 A
ra

 s
ır

a
 

(1
) 

 H
iç

b
ir

 z
a
m

a
n

 

1. Öğretim personeli arasındaki rekabet ortamı, personelin 
verimliliğinin artmasını sağlar mı? 

   

2. Öğretim personeli arasındaki anlaşmazlıklar, okulun verimini 
düşürür mü? 

   

3. Okuldaki kaynakların (tepegöz, projection, teyp vb.) 

kullanmak amacıyla paylaşımında öğretmenler arasında uyuşmazlık 

yaşanmakta 
mıdır? 

   

4. Sizin tarafınızdan verilen görevleri, öğretmenler itiraz 
etmeden 

kabul ederler mi? 

   

5. Öğretim personeli ile yaşadığınız anlaşmazlıklarda stres yaşar 
mısınız? 

   

6. Okul içinde yaşanan çatışmalar okulun çevresi tarafından fark 
edilirmi? 

   

7. Ödüllendireceğiniz öğretmenleri belirlerken zorlanır mısınız?    

8. Derslerine plansız olarak giren öğretmenleri uyardığınızda 

problem 
yaşar mısınız? 

   

9. Disiplin suçu işleyen öğrenciye nasıl davranılacağı 

konusunda, 
okulunuzdaki diğer yöneticilerle görüş ayrılığı yaşar mısınız? 

   

10. Branş öğretmenleri, ikinci kademe öğrencilerinin 

başarısızlıklarında sınıf öğretmenlerini sorumlu gördükleri için 
aralarında tartışırlar mı? 

   

11. Okulunuzun ihtiyaçlarını Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bildirmenize 
rağmen, ihtiyaçların karşılanmaması durumunda Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile tartışma yaşar mısınız? 
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İLKÖĞRETİM 

OKULLARINDA YA 

ŞANAN ÇATIŞMA TÜRLERİ 
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12. Rehber öğretmeninizin okul ile ilgili önerilerini 

dikkate alır mısınız? 

   

13. Öğretim personeli arasındaki tartışmalar, okulunuzda 

yenilik ve değişikliklere yol açar mı? 

   

14. Okulunuzda meydana gelen anlaşmazlıklar, öğretim 

personeli arasındaki uyum, birlik ve beraberliğe zarar verir mi? 

   

15. Sizin tarafınızdan alınan kararlar, öğretim personeli 

tarafından kayıtsız şartsız kabul edilir mi? 

   

16. Öğretim personeli ile yaşadığınız anlaşmazlıklarda 

kızgınlık yaşar mısınız? 

   

17. Okul içinde yaşanan tartışmalar, öğretim personelinin 

çalışmasını engeller mi? 

   

18. İzin isteyen öğretmenin,sınıfının boş kalacağı 

gerekçesiyle, izin talebini işleme koymakta tereddüt eder misiniz ? 

   

19. Yıllık planlarını zamanında teslim etmeyen öğretmenleri 

uyardığınızda problem yaşar mısınız? 

   

20. Öğretim personeli, sene başında sınıfların 

paylaşımıyla ilgili anlaşmazlık yaşarlar mı? 

   

21. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenlerinin öğrencilerin 

davranışlarının düzeltilmesi için gayret göstermedikleri, sadece bilgi 
aktardıkları düşüncesiyle aralarında tartışırlar mı? 

   

22. Okulunuzla ilgili problemleri Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bildirmenize rağmen, ilgilenilmemesi 

durumunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile tartışma yaşar 

mısınız? 

   

23. Rehber öğretmeninizin öğrencilerle ilgili alan 

bilgisinden yararlanır mısınız? 
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Herhangi bir konuda öğretmenlerle aranızda bir farklılık, uyuşmazlık, sorun 

veya başka bir ifadeyle anlaşmazlık çıkması durumunda; 

 

 

 

 
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YÖNETİCİLER 

TARAFINDAN KULLANILAN ÇATIŞMA ÇÖZÜM 

YÖNTEMLERİ 

(3
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24. Herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulmak için sorunu 

birlikte incelemeye çalışır mısınız? 

   

25. Öğretim personelinin beklentilerini karşılamaya çaba 

gösterir misiniz? 

   

26. Kendi lehinize karar çıkartmak için gerektiğinde yetkinizi kullanır 

mısınız? 

   

27. Görüş ayrılıklarını açıkça tartışmaktan kaçınır mısınız?    

28. Öğretim personeli ile yaşadığınız sorunlarda uzlaşabilmek 
için görüşme yapar mısınız? 

   

29. Bir soruna herkesin beklentilerini karşılayacak çözümler 

bulmak için çalışmaya özen gösterir misiniz? 

   

30. Öğretim personelinin önerilerine uyar mısınız?    

31. Fikirlerinizi kabul ettirmek için öğretim personeline baskı 

yapar mısınız? 

   

32. Anlaşmazlıkları açığa vurmaktan kaçınır mısınız?    

33. Öğretim personeli ile yaşadığınız anlaşmazlıkları gidermek 
için bir orta yol önerir misiniz? 
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