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ÖZ 

OKUL MÜDÜRLERİ LİDERLİK STİLLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİ 

VE ÖĞRETMENLERİN KOLEKTİF YETERLİK ALGISI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Duygu Hülya Demir 

Yüksek Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Adı  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çetin 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araştırma, okullarda bulunan müdürlerin liderlik sitilleri ile okul iklimi 

arasındaki ilişkileri belirlemek, okulda bulunan iklime göre müdürlerin tutum ve 

davranışlarında değişimler olup olmadığını belirlemek, müdürlerin okuldaki tutumunun 

öğretmenlerin kolektif yapısını nasıl ve ne derece etkilediğini ortaya koymak adına 

yapılmıştır. 

Araştırmada öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları bağımlı değişken olarak ele 

alınmaktadır. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ise bağımsız değişkendir. Örgüt iklimi 

ise aracı değişken kabul edilmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Bu araştırma ile 

okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgüt iklimi ve öğretmenlerin kolektif yeterlik 

düzeyleri üzerindeki etkileri var olan şekliyle betimlenmeye çalışılacaktır. Araştırma, 

İstanbul ilindeki Özel İlkokullardaki öğretmenlerin okul müdürleri liderlik stillerinin 

örgüt iklimi ve öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeyleri üzerindeki etkilerini 

belirlemeye dönüktür.  

Çalışmanın sonucuna göre okul müdürleri daha çok dönüşümcü liderlik stilini 

yansıtmaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik stilleri, okul iklimi, kolektif yeterlik, okul müdürü, 

öğretmen. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF SCHOOL MANAGERS 'LEADING STYLES 

ON ORGANIZATIONAL CLIMATE AND TEACHERS' 

PERCEPTION OF COLLECTIVE COMPETENCE 

Duygu Hülya Demir 

Master Thesis 

Department of Educational Sciences 

Educational Administration and Supervision Programme 

Advisor: Asst. Prof. Şahin Çetin 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

The principals and the school climate, to determine differences in the behavior 

of school leaders depending on the school climate, and to determine the impact of the 

behavior of school leaders on the general competence of teachers. 

In this study, teachers' perceptions of collective competence were taken as 

dependent variables. The school principals are independent variables. The 

organizational climate has been adopted as variable. Study in a screening model. The 

influence of leadership styles and the principles of the organizational climate and the 

competitiveness of teachers in modern situations. the influence of teacher leadership 

style. The sample study was to be presented by perceptions of collective competence 

were taken as Istanbul. 

According to the results of the study, school principals reflect more 

transformational leadership style.  

Keywords: Leadership styles, school climate, collective competence, school principal, 

teacher. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Örgüt içindeki bireylerin işlevleri ve görevleri her geçen gün artmaktadır. 

Donanımlı, değişime ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek, 

iradeli, etik değerlerin farkında ve kişisel gelişime açık çalışanlar her türlü örgüt için 

önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda eğitim kuruluşları için de 

geçerlidir. Okul müdürleri ve öğretmenler, eğitim kurumlarının önemli bir bölümünü 

oluşturmakta ve okullarındaki tüm örgütsel faktörlerden eşit derecede 

etkilenmektedirler. Bu bölümde liderlik ve liderlik stilleri, örgüt iklimi, okul iklimi, 

kolektif yeterlik kavramları tanıtılacak ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler 

açıklanacaktır. Ayrıca; araştırmanın problem durumu, amacı ve önemi bu bölümde 

ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

1.1. Problem 

Eğitim kurumlarının bilgi toplumunda olması gereken yeri alması için gelişmesi, 

kendini sürekli yenilemesi ve yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu yapılanma, okulu 

şekillendiren yönetimden başlamalıdır (Çelik ve Eryılmaz, 2006). Eğitim kurumları 

birer örgüt, okul müdürleri de birer yönetici lider durumundadır. Değişen ve yenilenen 

hayat şartları, teknolojik buluşlar ve ilerlemeler okul müdürlerinin iyi birer yönetici 

olmalarının yanında iyi birer okul lideri olmalarını da gerektirmektedir (Döş, 2014).  

Okul lideri; olumlu bir öğrenme alanı geliştirir, öğretim prosesini devamlı olarak 

izler ve geri bildirim sağlar, öğretim programı ve eğitim sürecini yönetir, eğitim 

programlarını değerlendirir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin lider olmaları ve sınırların 

ilerisini görebilmeleri gereklidir (Özdemir ve Sezgin, 2002). Eğitim liderlerinin 

davranış ve özellikleri, okulların geliştirilmesinde, amaçlara ulaşmada, öğrenci 

başarısında ve çalışanlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Liderlik tarzının odak 

noktası liderin davranışıdır. Bir liderin herhangi bir durumdaki davranışı onun liderlik 

stilini oluşturur (Kete, 2015). Yönetim tarzı, yöneticinin görev ve hedeflerini 
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gerçekleştirmek için çalıştığı kişilerle kurduğu ilişkilerin etkileşiminden kaynaklanan 

yöneticiye özgü bir davranıştır (Başaran, 1992). 

Okul müdürleri öğretmenlerin başarısından öğrenci başarısına kadar eğitim 

sürecinin her aşamasından sorumludur. Toplumu yöneten kurumlardan biri olan okullar, 

çağın gerektirdiği değişikliklerden etkilenmektedir. Okulların artık sadece eğitim 

açısından değil; topluma ve öğrencinin duygusal tarafına açık olması, sosyal çeşitliliği 

kabul etmesi, çalışanla işbirliği yapması ve değişime açık olması beklenmektedir. Bunu 

gerçekleştirecek kişiler olan okul yöneticilerinin yeniliklere açık davranışlar sergilemesi 

gereklidir (Beycioğlu ve Aslan, 2010). 

Eğitimin ve öğretimin etkili şekilde ortaya konulmasından yönetimde bulunan 

kişiler sorumludurlar. Bu bağlamda okul içinde olumlu öğrenme ve okul iklimi 

kurulması oldukça önem taşımaktadır. Ortak bir hedefin gerçekleştirilmesi, birden çok 

kişinin eylemlerinin birleşimlerini gerektirmektedir. Yönetici görevlerini yerine 

getirirken birçok yönetsel davranışlarda bulunur. İşte bu davranışlar, örgüt iklimini 

etkileyerek örgütün olumlu ya da olumsuz bir kişilik kazanmasına neden olur. İş birliği 

içinde paydaşlarıyla etkili takım çalışması yapabilen, kolektif yeterlik algı düzeyi 

yüksek çalışanların bulunduğu okulları oluşturmada birinci derecede okul yöneticileri 

sorumludur. Buradan da anlaşılacağı gibi örgütlerde iş birliğinin önemi büyüktür 

(Baykal, 2007). Araştırmalar liderlik biçimlerinin örgüt ikliminin oluşmasında, 

yerleşmesinde ve belirgin bir nitelik kazanmasında önemli oranda etkili olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

Okullarda verilmekte olan eğitim ve öğretimler grup olarak yapılmaktadır.  

Öğretmenlerin karşılaştığı birçok sorunlu durum da kolektif bir çalışma gerektirir. 

Eğitim alanındaki bazı çalışmalar, algılanan kolektif yeterlik ve öğrenci başarısı 

arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Okul müdürünün liderlik stilleri, 

öğretmenlerin okulları ile ilgili düşüncelerini olumlu yönde etkileyebileceği gibi 

olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. Yani okul müdürünün liderlik davranışı, 

öğretmenlerin işlerine karşı olan ilgilerinin devamını sağlamada yapıcı güç olmanın 

yanı sıra itici güç de olabilir. Yapıcı, yenilikçi bir anlayışa sahip olan okul müdürleri, 

öğretmenlerin başarılı olmalarındaki en büyük etkenlerden biridir (Kete, 2015). Nitelikli 
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öğretmenler diğer öğretmenleri de etkileyerek okulun verimini ve etkililiğini 

artırmaktadır (Döş, 2014). Bu anlamda güçlü liderlik örgütsel yaşamda kolektif yeterliği 

oluşturan önemli bir etmen olarak görülmüştür.  

Kolektif yeterlik algıları insanların inandıkları ile gerçekleştirmiş oldukları 

olumsuz ya da olumlu farklılıkları açıklamaya katkıda bulunabilecek önemli bir 

kavramdır. Türkiye’de ve yurtdışında daha çok öz yeterlik kavramı ile ilgili  araştırma  

olmakla birlikte, kolektif yeterlik kavramı daha az araştırılmıştır. Ülkemizde, özellikle 

son yıllarda öğretmenlerin öz yeterlik inançlarıyla ilgili  araştırmaların bir bölümü 

öğretmen yeterliği ölçeklerinin uyarlaması ile ilgili (Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya, 2005) 

veya öğretmenlerin belirli bir alana yönelik öz yeterlik değerlendirmesi ile ilgilidir 

(Akkoyunlu, Orhan ve Umay, 2005). Ülkemizde okul yöneticilerinin davranışları ile 

öğretmenlerin kolektif yeterlikleri arasındaki ilişkilere yönelik yapılmış çalışmalar 

sınırlıdır.  

1.1.1. Liderlik 

Liderlik; ortak bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla birleşmiş insanları, hedefleri 

doğrultusunda uyum içinde birleştirme ve isteklerini artırarak kişilerin yetenekleri ile 

örgütün hedeflerini ilişkilendirmedir. Liderler, örgüte amaçlarına ulaşabilmeleri için ne 

yapılacağını ve nasıl davranılacağını gösterirler. Liderler örgütteki kişileri 

isteklendirerek vazifelerin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar. Lider grubun 

sözcüsüdür ve üyeler arasındaki iş birliğini gerçekleştirir. Liderler grubun farklı ve 

benzer özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Grubu tanıyan lider, farklılıkları 

birleştirerek grubu amaç doğrultusunda şekillendirir. Toplumları ve örgütleri kaos 

karşısında bırakan nedenleri araştırarak bireylere yol gösteren kişiler liderlerdir. Örgüt 

ve toplum üyeleri liderin yol gösterme, olanakları belirleme becerileri sayesinde 

kendilerini güvende hissederler. Lider bireyleri karmaşadan sürükleyerek çıkaran değil, 

bireylerin kendi gücü ve yetenekleriyle karışıklıktan çıkmalarını sağlayandır (Turan ve 

Bektaş, 2014). 

Son zamanlarda liderlikle ilgili sürekli çıkan yeni kavramlar ve araştırmalar 

sonucu; etik liderlik, vizyoner liderlik, dönüşümcü liderlik gibi yeni liderlik tanımları 

ortaya çıkmıştır. Yeni liderlerin bilgi ve deneyime sahip olmasından çok artık kriz 
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yönetebilme becerileri ön plandadır. Başka bir ifadeyle yeni zamanın lideri; yeniye 

adapte olmuş, uzun planlardan çok kısa vadeli yararlı taktiklerle iş ve özel yaşamını 

yürüten, esnekliği benimsemiş, örgüt üyelerinin bireysel karmaşıklıklarına da çözüm 

bulabilen, iletişim becerilerini iyi kullanarak adeta kendi sahnesini yaratan, 

karşısındakini inandıran liderdir. Yeni liderler bireyler tarafından belirlenir ve lider 

bireylere uyum sağlar (Turan ve Bektaş, 2014). 

Liderlik kavramı ile ilgili sayısız tanım bulunmaktadır. Çelik (1998)’e göre 

liderler takipçileri olmadan var olamaz. Liderlik, insanlığın kültürü, tarihi ve uygarlığı 

üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu için, tarih boyunca teorik açıklamalar 

yapılmıştır. Liderlik terimi çoğunlukla sanayi ve ticaret ile ilgili olsa da, eğitim için de 

büyük önem taşımaktadır (Gümüşeli, 2001). Bu bölüm liderlik  teorilerine tarihsel bir 

arka plan sağlayacaktır.  

1.1.2. Geleneksel Liderlik Yaklaşımları 

Yönetim biliminin önemli ilgi alanlarından liderlik kavramı; ilk araştırmalar 

sonucunda lider ve izleyenler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu araştırmaların eksiklikleri 

fark edilerek lider ve izleyenler döngüsünden çıkılmış liderlik davranışları ve liderliğe 

etki eden durumlar üzerinde durulmuştur.  

 Büyük Adam Kuramı,  

 Özellikler Kuramı,  

 Davranışçı Kuram ve Durumsallık Kuramı geleneksel liderlik başlığı altında 

literatürdeki yerini almıştır (Buluç,  2018). 

Özellikle son yüzyılda liderliğe ilişkin etkili teoriler geliştirilmiştir. 1940'ların 

sonuna kadar süren özellik yaklaşımı, liderlik yeteneğinin doğuştan olduğunu iddia 

etmiştir. 1940'ların sonlarından 1960'ların sonlarına doğru davranışsal yaklaşım 

liderlikte baskın hale gelmiştir. 1960'ların sonundan, 1980'lerin başlarına kadar durum 

yaklaşımı, etkili liderliğin duruma bağlı olduğunu öne sürerek popüler hale gelmiştir 

(Gümüşeli, 2001).  
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1.1.2.1. Büyük Adam Teorisi 

Büyük adam teorisi, liderliğin içsel olduğunu, büyük liderlerin doğduğunu, 

sonradan lider olunmadığını savunmuştur. Büyük adam teriminin kullanılmasının 

sebebi, hakim olduğu 1900’lü yıllarda liderliğin askeri ve erkeksi özellikler taşıdığının 

düşünülmesidir (Amanchukwu, Stanley ve Ololube, 2015). 19.yy da popüler olan teori 

Thomas Charley (1841) tarafından geliştirilmiştir. Teoriye göre başarılı liderlik için tek 

adam olmak yeterlidir. Eğitim, tecrübe gibi sonradan kazanılan kavramlar lider olmak 

için yeterli değildir  (Turan ve Bektaş, 2014). 

1.1.2.2. Liderlik Özellikleri Teorileri 

Liderlerin özel özelliklerinin incelenmesi, liderlik ve zeka gibi yeteneklerin 

miras alındığı inancından ortaya çıkmıştır. Zekaya ek olarak doğum sırası, statü gibi 

diğer faktörler liderlik yetenekleri ile oldukça ilişkilidir (Turan ve Ebiçlioğlu, 2002). 

Bu yaklaşım, 1950'lere kadar liderlik çalışmasına hakim olmuştur. Liderlerin 

davranışlarını açıklayan ayırt edici fiziksel veya psikolojik özellikler tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Stogdill’in 1974’teki çalışmasına göre liderlik özellik listesi şu şekildedir 

(Akt. Buluç, 2018): 

 Azimli olma, 

 Özgüvenli, 

 Israrcı, 

 Güvenilir, 

 Sorumluluk Sahibi, 

 Aktif ve enerjik, 

 Sosyal, 

 Güdülenmiş ve istekli, 

 İşbirlikçi, 

 İddialıdır.  

Bununla birlikte, bu yaklaşımın bazı eksiklikleri tespit edilmiştir. İlk olarak, 

hangi özelliklerin en önemli olduğu ve hangilerinin olmadığı açıklığa 
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kavuşturulamamıştır. Liderin özelliklerinin liderlikten önce de var olduğu varsayımı 

vardır (Kesken, 2008).  Lider özelliklerini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Can, Akgün ve Kavuncubaşı (1998)’na göre özellikler teorisi tutarlılık gösterememiştir. 

Çünkü özellikler listesi çoğalacaktır ve sınırlanamayacağından ölçümü zordur. Örgütte 

liderden daha fazla özelliklere sahip kişiler olabilir ve  lideri ortamdan bağımsız 

düşündüğü için sadece özelliklere bakmanın yeterli olmayacağı düşünülmüş ve liderin 

davranışlarını araştırma çalışmaları başlamıştır (Akt.Temel, 2016). 

1.1.2.3. Liderlik Davranış Teorileri 

Liderliğin davranışsal çalışmaları liderleri, lider olamayanlardan ayıran 

davranışları belirlemeyi amaçlamaktadır (Alkın, 2006). Davranışsal liderlik teorileri, 

belli davranışların bir liderlik tarzı olarak adlandırılabileceğini desteklemektedir. 

Bunları tanımlamak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Gruptaki farklı lider davranış tarzlarını belirleme girişimi, Iowa Üniversitesi'nde 

bir grup bilim adamı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar astlarının 

tutumlarının verimlilik üzerindeki etkilerini belirlemek için üç liderlik stili 

geliştirmişlerdir. Otoriter liderler karar verme sürecinde herhangi bir katılıma izin 

vermezler. Başlangıçtan görev tamamlanmasına kadar tam yetki ve sorumluluk 

üstlenirler. Otoriter liderler astlarından agresif veya kayıtsız davranışlar almaktadır. 

Demokratik liderler ise grup tartışmasına ve karar vermeye teşvik ederler. Astları, 

fikirlerini ifade etmeleri ve önerilerde bulunmaları için teşvik ederler. Laissez-faire 

liderleri grubun kendi başına karar vermesine izin vermiş ve onlara tamamen özgürlük 

vermiştir (Turan ve Ebiçlioğlu, 2002). 

Özellikler teorisinin sonuçlarının tutarsızlıklar göstermesi sebebiyle Ohio State 

Üniversitesi araştırmacıları liderlik davranışlarını ortaya çıkarmak için farklı örgütlerde 

anket çalışmaları yapmışlardır. Liderlerin davranışlarını ortaya çıkaracak anketler 

astlara uygulanmıştır. Anketler sonucu liderlerin davranışlarının görev yönelimli ya da 

ilişki yönelimli olduğu ortaya çıkmıştır.  

Lider astlarına ne kadar duyarlı, ne derece saygılı, karşılıklı güven 

oluşturabilmekte mi, sorunları dikkatlice dinler mi soruları ilişki yönelimli olduğunu 
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göstermektedir. Görev odaklı yöneticiler astlarını amaçlarına ulaştırabilmek için 

yönlendiricidir. Astlarını çok sıkı çalışacak şekilde yönlendirir ve titiz kontrolün 

sağlanması için onlara yönergeler verir. Liderin görev yönelimli liderlik davranışı 

yüksek düzeyde olabileceği gibi ilişki yönelimli davranışı da düşük düzeyde olabilir 

(Yukl, 2013). 

Michigan Üniversitesi çalışmalarına göre iki ana liderlik davranışı belirlenmiştir: 

üretim odaklı ve çalışan merkezli. Üretim odaklı liderler, görev başarısına ve işin teknik 

yönlerine önem vermişlerdir. Çalışan merkezli liderler takipçilerine karar verme yetkisi 

vermiş ve destekleyici bir çalışma ortamında ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı 

olmuşlardır. Üretim merkezli liderler takipçilerini önemsemeden sonuçlara ve üretime 

odaklanır (Hoy ve Miskel, 1991). 

Michigan Üniversitesi çalışmalarına göre iyi bir lider kurum içindeki birincil ve 

ikincil ilişkileri başarıyla bütünleştiren liderdir. Birincil ilişkiler, yüz yüze etkileşim ve 

arkadaşlar arasındaki ilişkiler gibi kişiye özgü olma eğilimindedir. İkincil ilişkiler ise iş 

bölümü gibi örgütsel rolün gerektirdiği kişilerarası ilişkilere işaret etmektedir. Bu 

nedenle, başarılı bir lider örgütsel gereklilikleri kişilerin ihtiyaçları ile birleştirir ve bunu 

kuruma zarar vermeyen, fakat geliştiren yollarla yapar. Lider bunu grup sadakatini 

teşvik ederek ve kişilere insan olarak özen göstererek başarır (Erkasap, 2015). 

1.1.2.4. Liderlik Durumsallık Teorileri 

Liderliğin durumsallık görünümü, sistem teorisi ve bunun örgütsel idari teori 

üzerindeki etkisinden doğmuştur. Bu modele göre, belirli lider davranışları grup 

performansı ve memnuniyeti ile ilgilidir. Bunu başarmak için liderin kendisi, sahip 

olduğu pozisyon, grup üyeleri, kuruluşun iç ve dış ortamı gibi bazı değişkenler 

birbirleriyle etkileşime girer. Lider ile grubun performansı ve memnuniyeti arasındaki 

başarılı bir eşleşme, bu değişkenlere bağlıdır. Gruplar bu kriterlere göre olumlu veya 

olumsuz olarak sınıflandırılır (Çetin, 2008). 

Davranışsal yaklaşım çalışmaları genel olarak işe ve ilişkilere yönelim üzerine 

odaklanmıştır ancak durumsal etkenleri ihmal etmiştir. Durumsal yaklaşımına göre tek 

ve en iyi liderlik davranışı yerine duruma uyum sağlayan liderlik stili daha başarılı 
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olacaktır (Bakan, 2004; Bakan, 2008). Durumsallık yaklaşımı ile ilgili çalışmalara 

aşağıda değinilecektir. 

Fiedler’in 1967 yılında çalıştığı durumsallık kuramına göre; örgütsel 

performansın iyileştirilmesi, sadece liderin tarzıyla değil, kendisini etkileyen durumsal 

faktörlerle de başa çıkmasıyla ilgilidir. Örgütsel performans, liderin duruma veya 

durumun lidere uygun olmasıyla iyileştirilebilir (Çelik, 1998). 

Hersey and Blanchard'in durumsallık teorisine göre liderlik, bir bireyin veya  

grubun faaliyetlerini etkileme sürecidir. Liderlik için durumsal yaklaşımın odak noktası, 

doğuştan kazanılmış yetenek veya liderlik potansiyeli üzerinde değil, gözlemlenen 

davranışlardır. Eğitim ve gelişim yoluyla çoğu insan liderlik rollerindeki etkinliğini 

artırabilmektedir (Buluç, 2018). 

Yol-Amaç teorisi ise liderlerin takipçilerin beklentilerini nasıl etkilediğine 

odaklanır. Teorinin yaratıcısı Robert House, liderlerin, çalışanlarını memnuniyetin 

kaynağı olarak gördüklerinde lider davranışının kabul edilebilir olduğunu öne 

sürmektedir (Çetin, 2008). Buna ek olarak, lider davranışı motivasyon sağlar; 

çalışanlara rehberlik ve destek sağlar ve başarı karşılığında anlamlı ödüller verir. House, 

liderin zorlu hedeflere ulaşmak için doğru yolda kalması gerektiğini iddia etmektedir.  

Koçel (2001) yol amaç teorisini liderin izleyenleri amaçlarına ulaştırabilmek için 

izleyenlere belirlediği yollar şeklinde tanımlamıştır. Amaca ulaşan yolu belirlerken 

liderler astların kişisel ihtiyaçlarını, kabiliyetlerini ve çevresel özellikleri gibi 

değişkenleri dikkate alarak duruma göre 4 farklı tür liderlik davranışları gösterirler. 

Emredici lider, görevi tanımlar ve astların yapmalarını ister. Destekleyici lider ilgilidir, 

izleyenlerin mutluluğunu önemser. Katılımcı lider karara katılımı sağlar. Başarı 

yönelimli lider, amaçları yüksek tutar ve astların bunu başaracağına inanır (Koçel, 

2001). 

1.1.3.  Yeni Liderlik Yaklaşımları 

Davranışsal kuramlara ve özellikler kuramına yapılan eleştiriler durumsal 

kuramlar ile bertaraf etmeye çalışılmış olsa da liderlik kuramlarının tamamıyla geçerli 
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olduğu konusunda ortak bir görüş meydana getirilememiştir. Bundan dolayı liderlik 

kuramlarının uygulama ve araştırma tekniklerinin sorgulanmasına devam edilmiş ve bu 

da yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır (Güney, 2015).  

Karizmatik lider vizyonuna, konuşmasına, risk alma kapasitesine ve her şeyden 

önce astlarının duygularına büyük önem verir (Sinha, 1995). Robert J. House, 

karizmatik liderlerin, grup üyesinin lidere olan güveni, liderin ve grubun arasındaki 

uyum, liderin kabulü, lidere olan sevgi, lidere istekli itaat, lidere olan hayranlık, grup 

üyelerinin duygusal katılımı, grup üyesinin zorlu hedeflere olan inancı gibi takipçileri 

üzerinde sekiz etki tespit etmiştir (DuBrin, 1997). Sinha (1995) karizmayı, sadece 

birkaç liderin verebileceği "sihirli bir aura" olarak tanımlamaktadır. Karizma; karakteri, 

gücü ve becerisi sayesinde takipçilerine yön ve ilham veren bir lideri ifade etmektedir 

(Alkın, 2006). 

Öğretimsel liderlik; merkezinde öğrenci olan, olumlu anlamda bir okul iklimi 

ortaya koyan ve görevleri hedefine alan bir liderliktir (Gümüşeli, 1996). Okul 

müdürünün okul içinde hedeflediklerini gerçekleştirmek adına, yapması gereken 

davranışlar, bunun yanı sıra kendisinin dışında bulunan insanları etkilediği ve bu 

sebeple yerine getirmesi gereken davranışları içine almaktadır (Şişman, 2004). 

Kültürel lider, okul kültürünün temel unsurlarını dolaylı olarak etkilemektedir. 

Yeni değerlerin ve sembollerin okul kültürüne ve değişen geleneklere dahil edilmesi 

kültürel liderlik davranışını gerektirmektedir (Çelik, 2003). Okul müdürlerinin kültürel 

anlamda lider olmaları okulda bulunan öğretmen ve öğrencilerin daha iyi bir okul 

kültürü içinde olmasına imkân sağlamaktadır. 

Etik odaklı bir lider çalışanın etik davranışını önemli bir faktör olarak görür. 

Liderlik becerilerinin etik davranışla bütünleştirilmesi gerekir. Etik, insanlar tarafından 

kurulan bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları, normları 

ahlaki bakımdan araştıran bir felsefi disiplindir (Aydın, 2006). Greenfield (1991), etik 

lideri öğretmenler üzerinde güçlü bir etkiye sahip, ahlaki olarak kendisini ve çalışanları 

anlayan, öğretmenlerin iş hedeflerine ulaşmalarına yardım eden biri olarak 

tanımlamaktadır (Akt.Çelik, 2003). 



10 

 

Vizyoner liderlik, kişileri toplu biçimde etkileyecek ve onları harekete 

geçirebilecek vizyonları bir araya getirebilmedir. Vizyon sahibi liderler, örgütleri için 

aynı zamanda örgütteki kişilerin gözünde güvenilir olmalarını sağlayacak ilham verici 

ve yenilikçi vizyonlar yaratmalıdır (Allix, 2000).  Vizyoner liderlerin etkinlikleri ile 

ilgili üç niteliği vardır. Birincisi, vizyonu diğerlerine açıklama ve ifade etme 

yeteneğidir. İkincisi, vizyonu sadece sözlü olarak değil, liderin davranışlarıyla da ifade 

etmesidir. Üçüncüsü, vizyonu farklı liderlik bağlamlarına iletmektir (Alkın, 2006). 

Vizyoner olan liderler ileriye yeni bir pencereden bakar ve bu vizyonunu kurumda 

bulunan kişilere aktarır. Bunları yapan lider kendini takip edenleri fikirleri ile etkisi 

altına almaktadır (Çelik, 2003).  

Belirli liderlik sitillerine ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra, bu araştırma 

kapsamında asıl üzerine değinilen  dönüşümcü liderlik stilini ayrıntılı açıklamak fayda 

sağlayacaktır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, dönüşümcü liderliğin eğitim 

kurumları için özellikle önemli olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak, dönüşümcü 

liderliğin temel özellikleri incelendiğinde, bu liderlik stili ile örgüt iklimi ve kolektif 

yeterlik arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir.  

1.1.3.6. Dönüşümcü Liderlik 

Dönüşümcü liderlik kavramı ilk olarak Burns (1978) tarafından siyasi liderler 

üzerine yaptığı bir çalışmada geliştirilmiştir. Burns, sıradan liderlikte doğal bir etkileşim 

olduğunu ve liderlerin izleyicileri değişim yoluyla veya örgüte katkılarıyla motive 

ettiğini belirtmektedir (Tucker, McCarthy ve Jones, 1999). Burns’a (1978) göre 

dönüşümcü liderlik, liderlerin ve takipçilerin birbirlerini daha yüksek ahlak ve 

motivasyon seviyesinde götürdükleri bir süreçtir. Dönüşümcü liderler faaliyetlerinin 

çoğunu yaparak ve ekip ruhunu oluşturarak tüm gruba etki ederler. Ortak değerler, ortak 

öz yeterlik ve ekip uyumunun sağlanması, dönüşümcü liderliğin temel ilkelerinden 

biridir (Deluga, 1995). Dönüşümcü liderlik, örgütün sunduğu ürün ve hizmetin yüksek 

kalitesini ve verimliliğini sağlayan, organizasyonlarda gerekli sorumlulukları yerine 

getiren, takipçilerinin özgüvenini arttıran, çalışanlardaki potansiyel enerjiyi açığa 

çıkaran ve örgütsel amaçlar için örgütü harekete geçiren liderliktir (Allix, 2000). 

Dönüşümcü liderler, ahlaki değerler ve özgürlük, adalet, eşitlik, barış ve insanlık gibi 



11 

 

yüksek ideallerin farkındalığını arttırmaya çalışır. Korku, nefret, tutku ve kıskançlık 

duygularını yok etmeye çalışır. Burns ayrıca, kuruluştaki herhangi birinin (birlikte 

çalışan meslektaşların veya yöneticilerin) dönüşümcü liderliği sergileyebileceğini de 

belirtir (Masood, Dani, Burns ve Backhouse, 2006).  

Bass ve Avolio, Burns tarafından 1978'de geliştirilen dönüşümcü liderlik ve 

sürdürümcü liderlik modelini deneysel olarak yeniden düzenlemişlerdir. Bu 

düzenlemede araştırmacılar liderlik stillerini dönüşümcü ve sürdürümcü kategorilere 

ayırmışlardır (Tucker, McCarthy ve Jones, 1999). Bass'a göre sürdürümcü liderler 

çalışmalarını ödüllendiren astları motive eder. Bu tür liderler astlarını hedefleri 

hakkında aydınlatır ve hedeflere ulaşıldığında elde edecekleri şarta bağlı ödülleri 

belirler. Öte yandan, dönüşümcü liderler entelektüel uyarım yoluyla astlarına yüksek 

beklentiler sunmaktadır. Dönüşümcü liderler kolektif hedeflere, misyon ve vizyona 

ulaşmaya odaklanmaktdır (Geyer ve Steyrer, 1998). 

Dönüşümcü liderlik, amacı organizasyonda ani ve etkili bir değişim olan bir 

liderlik tarzıdır. Bu liderlik tarzı, kurumun iç ortamının kontrol ve koordinasyonuna 

dayanan liderlikten ziyade öğrenmeyi kolaylaştıran yenilikçi liderlik gerektirir (Çelik, 

2003). Dönüşümcü liderlik eğilimleri görmek değişimin heyecanını yaratmakla 

ilişkilidir. Dönüşümcü lider, vizyoner ve değişim ustasıdır. Çalışanların becerilerini ve 

yeteneklerini ortaya çıkarır, özgüvenlerini arttırır ve beklenenden daha fazlasını 

gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Celep, 2004). Ayrıca yaratıcılık, sebat, enerji ve 

sezgiyi birleştirerek kurumun çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap vererek bir örgüt kültürü 

oluşturmaya çalışırlar (Bass ve Avolio, 1993). Dönüşümcü liderler, iyi görme, etkili 

konuşma ve yönetme becerilerine sahiptir. Bu becerileri takipçileriyle güçlü duygusal 

bağlar oluşturmak için kullanırlar (Masood, Dani, Burns ve Backhouse, 2006). 

Bass ve Avolio (1993) dönüşümcü ve sürdürümcü liderliğin aşamalarını 

açıklamaktadırlar. Dönüşümcü liderliğin aşamaları entelektüel uyarım, bireysel destek, 

telkinle güdüleme, idealleştirilmiş etkiyken; sürdürümcü liderliğin aşamaları ise koşullu 

ödül, beklentilere göre yönetimdir. Aşağıda bu aşamalar açıklanmaya çalışılacaktır. 
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1.1.3.6.1. Entelektüel Uyarım 

Entelektüel uyarımcı liderler, izleyicilerin sorunlarına yeni bir perspektiften 

bakmalarını sağlayarak onları yaratıcılığa teşvik ederler. Problemlerin altında bulunan 

iddaları tekrardan düşünmeye işaret etmektedirler.   

Entelektüel uyarımcı liderler, sorunları çözme noktasında kendine özgü ve 

yenilikçi yaklaşımları kullanarak takipçilerini geliştirirler. Sonuç olarak takipçiler, 

liderin desteği bulunmadan daha iyi sorun çözücü ve yenilikçi bireyler olabilmektedirler 

(Bass ve Avolio, 1990). 

1.1.3.6.2. Bireysel Destek 

Dönüşümcü liderler, takipçilerini aynı ihtiyaçları ve özellikleri olan insanlar 

olarak değil, ayrı bir kişilik olarak görürler. Ayrıca çalışanların özgüvenlerini 

geliştirmelerini sağlarlar. Dönüşümcü lider özel bir danışmanlık rolü üstlenir. 

Lider, izleyicilerin güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini sağlayarak hedeflerine 

vamak için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olur. Bireysel desteğin 

temel varsayımı, her çalışanın ihtiyaçlarının çeşitliliği ve her birinin özgün oluşudur. 

Çalışanların ihtiyaçları, liderin etkisiyle veya zamanla değişebilir. Dönüşümcü liderler, 

çalışanların gereksinimlerini belirleyip değerlendirmeye almalı ve bunun ardından 

onların verimli olabilecekleri yerlere terfi etmelerini sağlamalıdır (Avoli ve ark., 1991). 

1.1.3.6.3. Telkinle Güdüleme 

Lider, kuruluşun vizyonunu kabul etme ve onlarla ilişki kurma motivasyonu 

sayesinde takımı örgütsel hedeflere ulaşmaya teşvik eder ve motivasyonla örgütsel 

etkinliği arttırır. Lider, izleyicilere moral veren ilham verici konuşmalar sunarak 

iyimserliğini ve coşkusunu arttırır (Bass ve Avolio, 1990). 

 Liderin takipçileri tarafından paylaşılan bir vizyon ve misyonu varsa, lider daha 

fazla ilham almak için motive olur. Başka bir deyişle, izleyiciyi enerji ve iyimserlikle 

besler. Zor zamanların üstesinden gelmek için heyecan ve güven yaratır. Ayrıca yaratıcı 
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iş yöntemlerini kullanarak iş yükünü ve personel görevlerini azaltma yollarını bulmaya 

çabalar (Avolio ve ark., 1991). 

1.1.3.6.4. İdealleştirilmiş Etki 

Lider, takipçileri için mükemmel bir rol modelidir. İdealize bir etki ile lider, 

takipçilerin güvenini ve saygısını kazanır. Örgüt için iyi kararlar alınmasına katkıda 

bulunur. Lider, takipçilere saygı duymaktadır. Örgütsel misyona güvenerek ve inanarak 

takipçiler üzerinde güçlü bir izlenim bırakır. Bir takipçi liderin istenen sonuçları elde 

ettiğini gördüğünde, tavrına, davranışına, değerlerine bakar ve onun gibi davranmaya 

çalışır (Avolio ve ark., 1991).  

1.1.3.7. Sürdürümcü Liderlik 

Sürdürümcü liderlik;  örgütlerde, örgütsel hedeflere ulaşmak için iş odaklılığı ve 

çalışanların görevlerini tamamladıklarında ödül alacaklarını bildiren liderlik şeklidir. 

Sürdürümcü lider, bürokratik yetki ve yasal konumdan güç alır (Özgener ve Kılıç, 

2009). Sürdürümcü liderlik davranışı sergileyen yöneticiler güçlerini ücret ve statü 

şeklinde kullanırlar (Eren, 2001). 

Sürdürümcü liderlik teorileri, lider-çalışan ilişkilerinin bir dizi değişim olduğu 

fikrine dayanmaktadır. Lider çalışanların çalışması için gerekli motivasyon, rehberlik ve 

memnuniyeti sağlamadığı zaman davranışlarıyla eksiklikleri telafi ederek etkili olmaya 

çalışacaktır (Kul, 2010). 

Sürdürümcü lider ile çalışan arasındaki ilişki sadece çalışanın kuruluşun 

hedeflerine katkısı ve liderin karşılığında çalışana sağladığı ekonomik yarar ile sınırlıdır 

(Celep, 2004).  Bir takım ödüllendirici mekanizmalar kullanarak lideri takip etmeyi 

amaçlayan bir liderlik türüdür ve kurallara uymaları için astlara vurgu yapılır ve bu 

amaçla lider sadece küçük ve rutin değişiklikler yapmaya çalışır (İşcan, 2006). Bass ve 

Avolio (1993)’ya göre sürdürümcü liderliğin aşamaları aşağıda belirtilecektir. 
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1.1.3.7.1. Koşullu Ödül 

Koşullu ödülde liderler, takipçilerini performanslarına ve yeterliklerine göre 

ödüllendirir (Geyer ve Steyrer, 1998).  Liderler, hedeflere ulaşırsa  ihtiyaçlarını nasıl 

karşılayacakları konusunda takipçiler ile açıkça anlaşırlar. Takipçilerine, ödül sözü 

verirler  (Bass ve Avolio, 1997). 

1.1.3.7.2. Beklentilere Göre Yönetim 

Beklentilere göre yönetim, yöneticiler tarafından iki şekilde uygulanmaktadır: 

aktif yönetim ve pasif yönetim. Yönetim aktifse, liderler takipçilerinin performanslarını 

izler  ve hatalarını standartlara uygun şekilde düzenler.  

Yönetim bakımından bir pasiflik bulunuyor ise liderler yanlışlar ortaya çıkana 

kadar bir şey yapmadan beklemektedirler. Bu süreçte düzeltici işlem yapmazlar. 

Bozulmamışsa onarma prensibini katı bir şekilde uygularlar ve herhangi bir hata 

olmadan hareket etmezler (Karip, 1998). 

1.1.4. Liderlik ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Yücel (2015)’in, yaptığı çalışmada yöneticilerin liderlik davranışı bazı 

değişkenlere göre incelenmiştir. Kişinin cinsiyetinin çok anlamlı olmadığı, okul 

yöneticilerinin dönüşümcü liderlik tarzlarını etkileyen faktörlerin; aldıkları eğitim ve 

öğretimin, kariyerlerinin ve meslekte geçirdikleri zamanın öğretmenler tarafından 

olumlu bir şekilde anlaşıldığı ve farklılaştığı görülmüştür.  

Şahin (2004)  çalışmasında okulda bulunan müdürler ile öğretmenlerin algıları 

çerçevesinde müdürlerin liderlik özellikleri ile okulların kültürü arasında bulunan 

ilişkinin anlaşılmasını hedeflemiştir Bu çalışma kapsamında öğretmen ve yönetici olan 

kişiler okul müdürlerinin liderlik özelliklerini genelde dönüşümcü liderlik olarak 

algıladıkları görülmüştür. Dönüşümcü liderlik ile okul kültürü arasında da pozitif 

anlamlı ilişkiler saptanmıştır. 

Yıldırım (2006) yapmış olduğu araştırmada resmi  ilkokullarda görev yapmakta 

olan öğretmenlerin algıları çerçevesinde okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik 
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özellikleri ile kurumsal sağlığı üzerinde bulunan ilişkilere ilişkin araştırmada 

bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre; dönüşümcü liderliğin örgüt sağlığı ile pozitif 

anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Cemaloğlu ve Okçu (2012) okul müdürlerinin göstermiş oldukları liderlik 

davranışlarının öğretmenlerin algılamalarına göre öğretmenleri yıldırma seviyesi 

arasında bulunan ilişkileri inceleme altına almıştır. Bu çalışmanın sonucunda, 

öğretmenlerin algıları çerçevesinde okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik stilleri 

sergiledikleri, düşük derecede ise sürdürümcü liderlik ortaya koydukları ortaya 

çıkmıştır. Yıldırmalar ile dönüşümcü liderlik arasında bulunan ilişki incelemeye 

alındığında liderliklerin yıldırma üzerinde etkileri anlam ifade eden ve negatif yönde 

olduğu açıklanmıştır.  

Çetin ve Aydın (2012) araştırmalarında lise yönetimlerinde bulunan müdürlerin 

dönüşümcü liderlik göstermeleri ile kurumsal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi inceleme 

altına almışlardır. Çalışmanın neticesinde; müdürlerin göstermiş oldukları dönüşümcü 

liderlik ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Tura (2012) çalışmasında ilkokullarda bulunan okul müdürlerinin liderlik 

özellikleri ile öğretmenlerin iş bakımından doyuma ulaşmaları arasında bulunan ilişkiyi 

inceleme altına almıştır. Müdürlerin dönüşümcü liderlik stilleri ile öğretmenlerin 

doyumları arasında anlam ifade eden bir ilişki gözlemlenmiştir. Burada müdürlerin 

dönüşümcü liderlik özelliklerini ortaya çıkardıkça öğretmenlerin doyum oranlarının 

yükseldiği anlaşılmıştır. Okul müdürlerinin sürdürümcü liderlik özelliklerini 

göstermeleri ile öğretmenlerin okul doyumları arasında ise düşük seviyede anlam ifade 

eden bir ilişkiye rastlanılmıştır.  

Çetin, Korkmaz ve Çakmakçı (2012) yapmış olduğu çalışmalarında okulda 

bulunan yöneticilerin ortaya koydukları liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel 

vatandaşlık seviyeleri arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Müdürlerin dönüşümcü liderlik 

sergilemeleri durumunda öğretmenler ile aralarındaki ilişkinin iyi olduğu, dönüşümcü 

liderlik özelliklerini uygulamakta olan müdürlerin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 

seviyelerini olumlu derecede ve yüksek seviyede etkiledikleri ortaya çıkmıştır.  
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Cemaloğlu ve Kılınç (2012) müdürlerin ortaya koymuş oldukları liderlik 

davranışları ile öğretmenlerin kurumlarına duymuş oldukları güven arasında bulunan 

ilişkiyi ele almışlardır. Çalışma sonuçlarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik 

davranışı gösterdiklerini ve örgütsel güven ile pozitif yönde ilişkili olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Seçgel (2005) yapmış olduğu çalışmasında ilköğretim ve lisede çalışmakta olan 

öğretmenlerin cinsiyet durumları ile liderlik stilleri arasında bir farklılığın olmadığını 

söylemiştir. Yılmaz (2004), öğretmenlerin okul müdürlerine olan güveninin çok yüksek 

olduğunu, diğer meslektaşlarına, öğrencilere ve velilere olan güvenin ılımlı olduğu 

sonucuna varmıştır. 

Hasançebioğlu (2002) yapmış olduğu çalışma kapsamında değerlendirmeye 

alınan ortaöğretimde çalışmakta olan öğretmenlerin cinsiyet durumlarına göre liderlik 

stilleri aralarında anlam ifade eden bir farklılığın olmadığını söylemiştir. Bruegman 

(1995), Uğurlu ve Hovardaoğlu (2011) tarafından yürütülen araştırmaya göre, liderlik 

stillerinin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Karakoç (2010), ortaokullarda yöneticilerin liderlik davranışlarının öğretmenler 

tarafından algılanmasının analizinde, bu kurumlarda çalışan okul yöneticilerinin liderlik 

tarzlarının dönüşümcü lider stiline uygun olduğu görüşünü saptamıştır. 

Kadak (2008)’de yapmış olduğu çalışmada ilkokul öğretmenleri arasında 

bulunan kıdem farklılıklarının öğretmenlerinn liderlik stilleri üzerinde anlam ifade eden 

bir farklılık oluşturduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Aynı zamanda arada bulunan bu 

farklılığın 1 ila 5 yıl arasında öğretmen olan ile 21 yıl ve bundan daha uzun süreli 

öğretmenlerin lehine olduğunu tespit etmiştir.  

1.1.5. Örgüt İklimi 

Örgüt iklimi, 1930'lardan beri incelenmiştir ve kavram yıllar içinde 

akademisyenlerin çalışmalarında yer almıştır. Ancak araştırılmamış bazı yönleri halen 

vardır. Çalışanların karşılaştıkları çevre, çalışmalarının her yönünü olumsuz ya da 
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olumlu yönde etkileyebilmektedir. Örgüt iklimi kavramı, bireylerin ve kuruluşların 

davranışlarını daha iyi anlamak için kullanılmıştır (Asif, 2011).  

Ostroff (1993) iklimin çalışan için iki farklı düzeyde olabileceğini belirtmiştir: 

çalışanların genel organizasyon ortamı hakkında paylaşılan görüşleri ve çalışanın 

çalışma ortamı hakkındaki psikolojik düzeyde görüşleridir. Kuruluşların hedeflere 

ulaşılmasına yardımcı olmak için etkili çalışanlara sahip olmaya çalıştıkları göz önüne 

alındığında, bir çalışanın etkinliği, örgütsel psikolojik iklimi içeren birçok faktörün bir 

sonucudur (Williamson ve ark., 1997). 

Örgüt iklimi, çalışanların çalışma ortamlarını algıladıkları ve duygusal olarak 

yanıt verdikleri bir süreç olarak görülmektedir (Glisson ve James, 2002). Schiender ve 

arkadaşları (1996), örgüt ikliminin, çalışanların çalıştıkları çevreye ilişkin algıları ve bu 

ortamın kendilerini kişisel olarak nasıl etkilediği ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Bir 

kuruluşun iklimi, iklimin özelliklerini tanımlayan faktörlere bakılarak ölçülebilir. Örgüt 

iklim algılarının çalışanların tutumlarını, davranışlarını ve iş sonuçlarını etkilediği 

söylenebilmektedir. Çalışanların uzun vadede sahip oldukları tutum ve davranışlar, 

çalışanların özverilerini etkilemektedir (Parker ve ark., 2003). Wilderom ve arkadaşları 

(2000) ayrıca, çalışanların performansını etkileyen örgütsel iklimlerle ilgili sorunların 

düşük örgütsel bağlılık düzeyleri, rol çatışmaları, düşük iş doyumu düzeyleri ve yüksek 

duygusal tükenme gibi konulardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

James ve arkadaşlarına (2008)  göre örgüt iklimi, bir organizasyonun parçası 

olan yapılar, süreçler, ilişkiler, çalışan davranışı, büyüme fırsatları ve diğer faktörlerden 

oluşmaktadır. Bu faktörler, çalışanların çalışma ortamlarını nasıl yorumladıklarını 

şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Schulte, Ostroff ve Kinicki (2006) 'ya göre bu 

yorumlar daha sonra organizasyondaki çalışanlar arasında paylaşılan algılara 

dönüşmüştür. Denison (1996), örgütsel  iklimin, örgüt üyelerinin, kişisel görüşlerine 

dayalı olarak çevrelerini tanıma olduğunu vurgulamıştır. Carr (2003)'a göre, eğer bir 

organizasyonda güçlü bir psikolojik iklim mevcutsa, kurumun değerleri, hedefleri ve 

beklentileri çalışanlar arasında paylaşılan bir algıya izin vermektedir. Ek olarak, 

Schneider, Salvaggio ve Subirats (2002), güçlü psikolojik iklimlerin örgüte yansıyan 

çalışan tutarlılığını etkilediğini öne sürmektedirler. Öte yandan, Dickson, Resick, ve 
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Hanges(2006), araştırmalarında belirsiz iklimlerin, çalışanların motivasyonunun 

bozulmasına ve belirlenen değerler ve hedeflerden ayrılmaya yol açabileceğini ortaya 

koymuşlardır. 

1.1.5.1. Örgüt İklimi Türleri 

Geniş bir kavram olan iklim, yıllar içinde farklı şekillerde incelenmiştir. Farklı 

iklim türlerinden bazıları şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: yenilik, büyüme, 

liderlik, destek ve adalet iklimleri aşağıda tartışılmaktadır. 

1.1.5.1.1. Yenilik İklimi 

Yaratıcılık veya iklim değişikliği olarak da adlandırılan yenilikçi iklim, hem 

organizasyonlar hem de araştırmacılar için iklim açısından bir ilgi alanı olmuştur. 

Yenilikçi iklim, bir kuruluşun rekabet edebilirlik kazanması için önem arz etmektedir. 

Bir örgütün sergilediği iklim, örgütün bir parçası olarak kabul edilen kalıcı davranış 

olarak tanımlanabilir.  

Yenilikçi ortamın, çalışanların yenilikçiliğe izin verecek araçlar, kaynaklar 

sağlayarak yaratıcı olmaları için teşvik edilmeleriyle ilgili olduğu belirtilmiştir (İsmail, 

2005). Carmeli ve Schaubroeck’a göre (2007) yenilikçi ya da yaratıcı iklim, bir 

kurumun performansını artırmak için önemlidir ve kuruluşların konuyla ilgili değişime 

ayak uydurabilmesi adına önemli bir gereksinim haline gelmiştir. 

1.1.5.1.2. Büyüme İklimi 

Büyüme iklimi, bir organizasyonda öğrenmenin önemini tanımlar ve bir 

organizasyondaki bireysel öğrenmeyi neyin etkilediği ve engellediği konusundaki 

algıları içerir (Mikkelsen, Saksvik ve Ursin, 1998). Ayrıca, çalışanların beceri 

geliştirme, kişisel gelişim ve iş eğitimi konusundaki önemine vurgu yapmaktadır.  

Van Dam, Oreg ve Schyns (2008), büyüme (gelişme) iklimini bir kurumun 

çalışanlarının gelişiminin desteklenmesi ve bireysel öğrenmenin teşvik edilmesi olarak 

tanımlamışlardır. Ek olarak Meyer ve Smith (2000), gelişim ortamını bir kurumun 

çalışanlarının gelişimine ve ilerlemesine verdiği önem olarak tanımlamışlardır.  
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1.1.5.1.3. Liderlik İklimi 

Liderlik iklimi, iklim literatüründe bir grup algı yapısı olarak ele alınmıştır. 

Gavin ve Hoffman (2002), çalışanların aynı tür liderlere maruz kalmasından bu yana,  

grup olarak ele almanın çok mantıklı olduğunu savunmuşlardır.  

Liderlik iklimi, diğer iklim türleri gibi incelenmemiştir. Chen ve Bliese'ye 

(2002) göre, bir çalışan grubu olarak üstlerinin işle ilgili katkı sağlama konusundaki 

algıları ve sosyo-duygusal destek gibi destekleyici liderlik ortamı, çalışanların 

liderlerinin destekleyici davranışlarına ilişkin algılarını ve gelişimlerini nasıl teşvik 

ettiklerini içermektedir. Liderlik iklimi, çalışanların ihtiyaçları ve çalışanlar arasındaki 

etkileşimi destekleyen bir iklim  ile ilgili olmuştur (Schyns, Van Veldhoven, ve Wood, 

2009). 

1.1.5.1.4. Destek İklimi 

Bir organizasyonda destekleyici bir iklim hem meslektaşlardan hem de 

yöneticilerden gelmektedir. Yönetim desteği, çalışanın zor bir durumla karşı karşıya 

kalması durumunda, yöneticinin şefkatli ve aktif yardımı olarak kabul edilmiştir 

(Bacharach ve Bamberger, 2007).  

İş arkadaşı desteği, çalışanların arasında var olan ve organizasyon etkinliğini 

artıran sosyal etkileşimleri ifade etmektedir. Destekleyici bir iklim, yalnızca çalışanların 

destekleyici olma konusundaki algıları sayesinde etkinliği artırmakla kalmaz, aynı 

zamanda performansı da artırmaktadır (Bishop, Scott ve Burroughs 2000). 

1.1.5.1.5. Adalet İklimi 

Adalet iklimi, çalışanların üstlerinden aldıkları adil muamele düzeyine ilişkin 

algıları olmuştur (Li ve Cropanzano, 2009). Çalışanlar tarafından algınan adil muamele 

düzeyi, çalışanların kuruluşlara yönelik tutumlarını etkileyebilmektedir. Çalışanlar 

etkileşim ve bilgi paylaşımı yoluyla adaleti algılamışlardır (Moliner ve ark., 2005).  

Bir takımın bir bütün olarak adil muamele görmesi ile ilgili grup düzeyinde 

tutulan farklı takım seviyesi algılamaları mevcuttur. Bu algılamalar üç boyuta ayrılır. 
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Ücretler ve yıllık tatiller gibi örgütsel sonuçların  adaletine ilişkin dağıtıcı adalet. Terfi 

ve ücret artışının nasıl belirlendiğine ilişkin algılanan adalet. Bilgilendirici yetkili 

makamların, çalışanların saygı ve saygınlık bakımından kişisel olarak nasıl muamele 

gördüklerine dair algılanan adalet (Colquitt, 2001). 

1.1.6. Okul İklimi 

Cohen ve arkadaşları (2009) okul iklimini, insanların kendilerini güvende 

hissedecekleri, okul yaşamının niteliği olarak tanımlamaktadırlar. Bir başka tanımda, 

okul iklimi, öğrencilerin ve personelin okul ortamı hakkında belirli bir süre için 

duyguları olarak görülmektedir (Peterson ve Skiba, 2010). Rafferty'ye (2003) göre, okul 

iklimi kurumun görevlerini yerine getirmek ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için üst 

alt etkileşimine sahip olmalıdır. 

Ayrıca okul ortamı, yetişkinler ve öğrenciler arasındaki etkileşimin kalitesi ve 

sıklığı olarak tanımlanmaktadır (Kuperminc, Leadbeater, Emmons ve Blatt, 1997).  

Cohen ve arkadaşları (2009) okul iklimi için dört temel alt boyut 

belirlemişlerdir: “güvenlik, öğretme ve öğrenme, ilişkiler ve çevresel yapı”. Güvenlik, 

şiddete yönelik tutumlar gibi fiziksel faktörleri ve okul kurallarına inanmak gibi sosyal-

duygusal faktörleri içermektedir. Öğretme ve öğrenmenin alt boyutunun dört alanı 

vardır. Birincisi, başarı ile ilgili olan eğitimin kalitesidir. İkincisi, disiplinler arası 

bağlantıları vurgulayan sosyal, duygusal ve etik öğrenmedir. Üçüncüsü, standartların 

önemli olduğu mesleki gelişimdir. Sonuncusu, örgüt vizyonuna dayanan liderliktir. 

Diğer bir alt boyut olan ilişkiler alt boyutu, çeşitliliğe saygı, işbirliği, moral ve 

bağlantılılıkla ilişkilidir. Son alt boyut, okulun temizliği ve kaynakları ile ilgili çevresel-

yapısal boyutlardır.  

Okul iklimi dört alt boyutta da incelenmiştir. Bunlar: destekleyicilik, 

sınırlayıcılık, yönlendiricilik ve samimilik (Kavgacı, 2010). Destekleyicilik alt boyutu, 

okul müdürünün öğretmenlerin kişisel haklarına saygı duymak ve korumak, aralarındaki 

bağlılık duygusunu güçlendirmek için girişimlerde bulunmak, başarıyı teşvik eden 

yöntemlere önem vermek ve herkese eşit davranmak gibi davranışlarını içermektedir. 
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Sınırlayıcılık alt boyutu, okul müdürünün öğretmenleri kısıtlamasını  kapsayan; 

öğretmenlere iş yaptırmak için cezalandırıcı davranışlar ve tehdit unsurları kullanarak, 

kendi kişisel eğilimlerine göre iletişimi yönlendiren davranışlarını içermektedir.  

Yönlendiricilik alt boyutu, okul müdürünün öğretmenleri yönlendirmesini 

kapsayan, öğretmenleri gizlice izlemek yerine modelleri açıkça denetleyen ve teşvik 

eden davranışlar sergileyen, öğretmenler için gerçekçi başarı standartlarını kullanan, 

planlı ve dikkatli davranışları içermektedir. 

Samimilik alt boyutu, öğretmenlerin birbirlerine olan güvenini, saygısını ve 

arkadaşlık ilişkilerini içermektedir. Öğretmenler arasında daha çok sosyal bir birlikteliği 

ve etkileşimi ifade etmektedir.Özetlemek gerekirse, okul iklimi, okulla ilgili kavramları 

kapsayan alt boyutlara sahiptir.   

1.1.6.1. Okul İklimi Yaklaşımları 

Okul iklimi literatürü bazı yaklaşımlar ve yapılar sunmaktadır. Sonraki iki alt 

bölümde bu yaklaşımlar açıklanacaktır. 

1.1.6.1.1. Açık ve Kapalı İklimler 

Halpin ve Croft (1963) açık iklimden kapalı iklime kadar okul için altı iklim 

belirlemiştir: "açık iklim, özerk iklim, kontrollü iklim, tanıdık iklim, baba iklimi ve 

kapalı iklim".  

Açık iklim, elde edilen hedefler nedeniyle her bireyin memnun olduğu enerjik ve 

canlı bir organizasyonu tanımlamaktadır. Özerk iklim, üyelerin sosyal ihtiyaçlar 

açısından memnun olduğu  bir ortam açıklamaktadır. Kontrollü iklim, yüksek görev 

odaklı ortamı tanımlamaktadır. Tanıdık iklim, kişisel fakat kontrollü bir ortamda, özgün 

olmayan davranışları içermektedir. Baba iklimi düşük memnuniyet organizasyonunu 

tanımlamaktadır. Kapalı iklim, kimsenin memnun olmadığı organizasyonu 

tanımlamaktadır (Hoy, Tarter ve Kottkamp, 1991). 
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1.1.6.1.2. Örgütsel Sağlık Yapısı 

Örgütsel sağlık, çoğunlukla okul yönetimi ve okul bileşenleri arasındaki 

etkileşim açısından eğitimde araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır (Tsui ve Cheng, 

1999).  

Literatürde, örgütün sağlığını zorlayan bazı yaklaşımlar tespit edilmiştir. Shoaf, 

Genaidy, Karwowski ve Huang (2007), örgüt kültürü ve iklim arasındaki ilişki içinde 

bir organizasyonun sağlığını açıklamaktadır. Bir organizasyon kültürüne değer verirse, 

iklimin olumlu olacağını ve organizasyonun sağlıklı olacağını iddia etmişlerdir. Şekil 

1'de gösterildiği gibi, kuruluş bazı hedefler belirlemiştir. Kuruluşların değerleri bu 

hedeflerden etkilenmektedir. Zaman geçtiğinde, hedefler bireylerin deneyimleri içinde 

örgütün kültürü haline gelmektedir. Kültür ve iklim arasındaki bu ilişki örgütün 

sağlığına yol açmaktadır. Son olarak, bu model, işin etkinliği ve kalitesi olan iki sonucu 

ifade etmektedir. Bu model organizasyon iklimi ve kültürü arasındaki ilişkiyi gösterir ve  

organizasyondaki bu ilişki organizasyonun sağlığına yol açmaktadır. 

 

Şekil 1. Örgütsel Sağlık İş Sistemi Modeli (Shoaf vd., 2007) 

 

Sağlıklı okul kavramı okul iklimi ile ilgilidir. Hoy ve Tarter (1991) Örgütsel 

Sağlık Envanterinin ortaokul versiyonunda sağlıklı okulu üç seviyeye ayırmıştır 

(Lunenburg ve Ornstein, 2011).  İlk seviye “teknik öğretmen seviyesi” dir. Bu seviyenin 
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ilk koşulu, iyi eğitimli öğrenciler üretecek etkili öğrenme-öğretme ortamları 

oluşturmaktır. Öğretmenler ve müdürler eğitim problemlerini çözmeye dikkat 

etmektedirler. Bu seviyenin iki alt boyutu vardır. “öğretmen bağlantısı” alt boyutunda, 

öğretmenler birlikte çalıştıkları için memnun, arkadaş canlısı, açık ve heveslidirler. 

“Akademik vurgu” alt boyutunda, öğretmenler öğrencilerin yüksek seviyede ulaşılabilir 

akademik hedeflere ulaştığına inanmaktadır. İkinci seviye “yönetim seviyesi” dir. 

Okulun iç idari dinamikleri ile ilgilidir. Müdürler kaynakları tedarik eder ve öğrenme 

sürecini koordine ederler.  Bu seviyede üç alt boyut vardır. “temel etki” alt boyutunda, 

müdürlerin takipçileri etkileme, ikna etme kabiliyeti vardır. İkinci alt boyut olan “ortak 

liderlik”, öğretmenlerin ve üstlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak müdürlerin 

arkadaşça ve destekleyici davrandıklarını belirtmektedir. Son olarak, “kaynak desteği”, 

okulun yeterli eğitim materyallerine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Üçüncü seviye 

“kurumsal seviye” dir. Bu seviyenin tek alt boyutu vardır. “kurumsal bütünlük” alt 

boyutunda, okul dışsal sorunlarla başa çıkabilmektedir ve içsel dinamikleri eğitsel 

bütünlük sağlayarak makul olmayan taleplerden koruyabilmektedir. Sonuç olarak, 

öğretmen, yönetim ve kurumsal seviyeler sağlıklı okullarda uyum içinde birlikte 

çalışmaktadırlar. 

Öğrencilerin, öğretmenlerin öğretim başarısına yönelik çalışma davranışları 

sağlıklı okulu ifade etmektedir. Öğrenciler çalışkan ve saygılıdır. Öğretmenler 

mesleklerini sever ve öğrencileri için ulaşılabilir hedefler koyarlar. Müdürler, sağlıklı 

bir okulda cana yakın, açık ve destekleyicidir (Lunenburg ve Ornstein, 2011). Diğer 

taraftan Welsh (2000), hasta okulların ikliminin okullardaki öğrencilerin mağduriyet, 

kaçınma ve suistimal edilmesinin bir nedeni olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, 

Lunenburg ve Ornstein'a (2011) göre de hasta okullar dışarıdan gelen yıkıcı güçlere 

karşı korunmasızdır. Bu tür okullarda, okul müdürleri makul olmayan veli taleplerine 

maruz kalmaktadır.  

Okul ikliminin sağlığı, okul bileşenlerinin davranışları, örgüt kültürü ve 

okulların yapısı gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca, bireylerin algıları 

önemlidir. Bir öğretmen, kurumun olumlu bir iklime sahip olduğunu algılarken, bir 

öğrenci okulun sağlıklı olmadığını algılayabilmektedir. Ayrıca, kişisel özellikler, farklı 

deneyimler ve okuldaki bireylerin etkileşimleri okul ortamını belirleyebilmektedir. 
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1.1.7. Örgüt İklimi İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Özdemir (2002), sağlıklı okul ikliminin çeşitli yönleri ile öğrenci başarısı 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Samimi, yardımsever, çalışanlarının haklarına saygılı ve 

sağlıklı bir okul iklimi yaratabilen yönetiler ile öğretmenlerin aynı zamanda öğrenciler 

arasındaki ilişkilerinin sağlıklı olması durumunda sağlıklı bir okul ikliminden söz 

edilebileceğini belirtmiştir. Sağlıklı okul iklimi ile öğrenci başarısı arasında anlamlı 

farktan söz etmiştir. 

Akbaba ve Erdoğan (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, okulda 

bulunan yönetici ve öğretmenlerin düşüncelerine bağlı olarak, okul iklimlerinin ne 

şekilde oluştuğu ve okul iklimini etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bu araştırma kapsamında, okul iklimlerinin ortaya çıkmasında 

genellikle okulda bulunan yöneticilerin daha etkili olduğu, öğretmenlerin kendi fikir ve 

düşüncelerini rahat biçimde ifade ederek kabul gördükleri, düzenli olarak işleyen bir 

okul atmosferi istediklerini ve hedeflemiş oldukları okul iklimini gerçekleştirmek adına 

belirli çaba gösterdikleri görülmüştür.  

Emeksiz (2003), okul iklimleri ve liderlikler üzerine gerçekleştirmiş olduğu 

araştırmada, ilköğretim okullarında çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin okul iklimleri 

ve liderliklerine ilişkin düşüncelerini araştırmıştır. Yapılan bu araştırma sonucunda okul 

ikliminin liderlik üzerinde etkisinin olduğu, bu etkilerin liderlerin davranışları üzerine 

olumlu yansıdığı bunun da okul iklimi üzerinde etkilerinin olumlu olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Dağlı (1996)’nın “İlköğretim Okullarındaki Örgüt İklimi” isimli çalışmasında; 

okulda bulunan müdürlerin yüz yüze iletişimlerde oldukça formal bir davranış ortaya 

koyduklarını ve yönetilenler ile kendileri arasında belirli seviyede psikolojik anlamda 

mesafeler bıraktıkları görülmüştür. Aynı zamanda yöneticiler ve öğretmen algıları 

çerçevesinde belirli bir uyum içinde çalışan yani açık örgütsel iklime sahip ilköğretim 

okullarının yüzdelerinin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.  

Karacaoğlu (2008), öğretmenlerin okul iklimi algılarının ve dahil edilme 

konusundaki tutumlarının birbirlerini etkileyip etkilemediğini ve cinsiyet, yaş, medeni 

durum, mesleki kıdem, mevcut okulun süresi, çalıştıkları bölge, mezun oldukları bölüm, 
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okul olanakları değişkenleri arasında ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Öğretmenin 

okul iklimi algıları ve dahil edilme konularındaki tutumları arasında yer alan anlam 

ifade eden bir ilişkinin bulunmadığu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Karadağ, Baloğlu, Korkmaz ve Çalışkan (2008), eğitim kurumlarında örgütsel 

iklim ile örgütsel etkinlik algısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir. Örgütsel 

iklimin, bir kurumu diğerlerinden ayıran ve çalışanlar tarafından algılanan, örgütün 

değerleri ile ifade edilebileceğini ve iklimin tüm örgütsel işlevleri yakından etkilediğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca iklimin örgütsel hedeflere ulaşmada ve organizasyonun 

geliştirilmesinde itici bir güç olarak kullanılabileceğini; barışı, yaratıcılığı ve 

inovasyonu ön planda tutan bir organizasyon ortamının hem çalışanlara hem de 

organizasyona karşılıklı fayda getireceğini belirtmiştir.  

Demir (2008), ortaöğretimde okul iklimi ile öğretmen performansı arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Cinsiyet, yaş grubu, sınıf, okul türü, aile gelir düzeyi, okul 

olanakları ve eğitim alanları değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

belirlemiştir. Ayrıca, ortaöğretim okullarındaki okul ortamının öğretmenlerin 

performans düzeyi üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kavgacı (2010), ilkokullarda örgütsel iklim ile okul-aile arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Ortaya çıkan bulgular ilköğretimdeki okul ve aile ilişkilerinin aile görev 

paylaşımı boyutları ile okul ikliminin destekleyicilik ve samimiyet boyutları ile anlam 

ifade eden artı yönde ilişkili iken sınırlayıcılık boyutu ile anlam ifade eden ve eksi 

yönde bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bozdoğan ve Sağnak (2011), ilkokullarda çalışan müdürlerin liderlik 

davranışları ile öğrenme iklimi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarının bulgularına 

göre  demokratik liderlik davranışları gösteren liderlerin daha olumlu öğrenme iklimi 

oluşturduğunu bulmuşlardır. 

Bucak (2002)’ın yapmış olduğu çalışmalara göre örgütün iklimi ile yöneticilerin 

liderlik kabiliyetleri arasında anlam ifade eden pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Gök 

(2009), öğretmenlerin örgüt ikliminin çalışan motivasyonu üzerindeki etkisini inceleyen 

çalışmasında sağlıklı bir algı bulduğunu belirtmiştir. Oktaylar (1997) tarafından yapılan 
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bir çalışmada, öğretmenler örgütsel iklimi orta düzeyde olumlu algıladıklarını 

belirtmişlerdir. Süpçin (2000) yaptığı çalışmada ise öğretmenlerin örgüt iklimi algısının 

düşük olduğunu belirtmiştir.  

1.1.8. Öz Yeterlik  

Bandura (1993) otuz yıldan fazla bir süre önce öz yeterlik kavramını tanıtarak öz 

yeterliğin öğrenme, performans ve motivasyon üzerinde güçlü etkileri olduğunu 

açıklamıştır. Öz yeterlik, bugüne kadar birçok araştırmada incelenmiştir (Goddard, Hoy 

ve Woolfolk Hoy, 2004). 

Bandura'ya göre, öz yeterliğe olan inanç, yeteneklerimize olan inancımıza 

dayanır ve belirli amaçlar için davranışları düzenlemek ve gerçekleştirmek  

gerekmektedir (Goddard, Hoy ve Woolfolk Hoy, 2004).  

Leithwood (2007), öz yeterlik inançlarının nispeten genel veya özel bir duruma 

yönlendirilebileceğini vurgulamıştır. Örneğin, bir öğretmenin yeterlik inancı, tüm 

öğrencilerin ve tüm müfredatın öğretim kapasitesine göre genel olabilir. 

Bandura'nın (1993) kişisel yeterlik teorisine göre, öz yeterlik iki tür beklenti ile 

belirlenir: 1) kişisel yeterlik beklentisi, 2) sonuç beklentisi. İnsanlar bir işte başarılı 

olabileceğini ve bunun iyi sonuçlar getireceğini düşündüklerine inanırlarsa, daha çok 

çalışırlar. Görüldüğü gibi, yetkinlik algıları bireyin performansı üzerinde yüksek bir 

etkiye sahip olmaktadır.  

Leithwood (2007), öz yeterliğin bireyin kendi yeteneğine olan bir inanışı 

olduğunu belirtmektedir. Bir kişi performansını herhangi bir davranış için yeterli 

bulabilmektedir, ancak gerçekte performansı yetersiz olabilmektedir. Bunun tersi 

durumda olabilmektedir.  

Goddard, Hoy, ve Woolfolk Hoy (2004) yetkinlik inançlarının bireylerin 

kapasiteleri hakkındaki inançları olduğunu belirtmektedirler. İnsanlar gerçek 

yeteneklerini değerlendirirler. Bu değerlendirmeler, gerçekleştirmeyi seçtikleri 

eylemlerinin sonuçlarını etkileyebilmektedir. Yetenekleri düşük veya yüksek olarak 

değerlendirmek, becerileri de etkilemektedir (Bıkmaz, 2004).  
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Sosyal bilişsel teoriye göre, öz yeterlik inançları, bireylerin eylemlerinin 

arkasındaki en temel motivasyon yapısıdır. Öz-yeterlik inançları, bireyin elde etmek 

istediği hedefleri belirlemede ve yaşadığı ortamı kontrol etmede etkili olmaktadır 

(Bıkmaz, 2004). Bu anlamda, bir çalışanın veya öğretmenin yeteneklerine göre 

geliştirdiği inançlar, neler yapabileceklerini belirlemede etkili olmaktadır.  

Okul müdürleri, öğretmenlerin öz yeterlik algılarını güçlendirmek için gerekli 

koşulların oluşturulmasını büyük ölçüde sağlayabilir. Böylece, öğretmenlerin en yüksek 

performanslarını göstermek için yetkinlik algılarını teşvik eden bir çalışma ortamı 

sağlayabilir. 

1.1.9. Kolektif  Yeterlik 

Kolektif yeterlik kavramı öz yeterliği de içine alan bir kavramdır (Goddard, 

Woolfolk-Hoy ve Hoy, 2000). Bandura bu kavramdan ilk kez 1977 yılında söz etmiştir. 

Gittikçe daha da önemli hale gelen sosyal bilişsel teori ve özellikle "yetkinlik inancı" 

yapılan araştırmalarda önemli bir değişken olmuştur (Bıkmaz, 2004). Bandura (1997) 

kolektif yeterliği, grubun belirli seviyelerde beceri geliştirmek için gerekli eylem 

aşamalarını düzenleme ve yönetme becerisine ilişkin ortak inancı olarak tanımlamıştır. 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde öz yeterlik kavramı daha çok kişisel yeterliğe 

odaklanır; kolektif yeterlik ise bütünsel düşünme ve işbirliğini vurgulamaktadır. 

Sosyal bilişsel teori, özellikle örgütsel ortamlarda insanların nasıl davrandığını 

anlamaya ve açıklamaya yardımcı olabilmektedir. Bandura (1993), öz yeterlik 

kavramını grup seviyesine genişletmiştir ve kolektif yeterlik kavramını üretmiştir. 

Kolektif yeterlik, grubun grup dinamiklerinin farklı durumları altında çalışabilme 

yeteneğine odaklanır (Bandura, 1997). Sosyal bilişsel teori kapsamında kişiler bir gruba 

ilişkin seçimlerde bulunurken kendi yetkinlik inançlarından etkilenmektedir (Goddard, 

Hoy ve Woolfolk Hoy, 2004).  Bandura (1986), yetkinlik inançlarının aslında bireysel 

düzeyde gerçekleştiğini, aynı zamanda kolektif düzeyde de gerçekleşebileceğini 

belirtmektedir. Çünkü bireyin görevlerinin yerine getirilmesi, en azından bazı 

boyutlarda görevlerini yerine getirmek için başkalarına bağlıdır (Walumbwa, Wang, 

Lawler ve Shi, 2004). İnsanlar bilgi, beceri ve kaynaklarını birleştirerek, karşılıklı 

destek sağlayarak; sorunlarını çözmek ve hayatlarının kalitesini artırmak için birlikte 
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çalışmaktadırlar (Bandura, 1997). Okullar böyle sosyal sistemlerdir ve öğretmenler bu 

sosyal sistemin üyeleridir. Öğretmenlerin paylaşılan inançları okulun sosyal çevresini 

etkilemektedir. Bandura (1997), yetkinlik inançlarının hem bireysel hem de grup 

motivasyonunda önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. 

Kolektif yeterlik inançları üzerine yapılan araştırmalar, öğretmenlerin sadece 

bireysel yetkinlik algılarının değil aynı zamanda grup bağlamındaki inançlarının da 

etkili olduğu görülmüştür (Goddard, Hoy ve Woolfolk Hoy, 2004). Okullardaki 

etkinlikler ekip olarak gerçekleştirilir ve öğretmenlerin karşılaştığı birçok problemli 

durumda ekipçe çalışmalarını gerektirmektedir (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy ve 

Hoy, 1998).  

Sosyal bilişsel teoride, öz yeterlik algılarının kaynağı olarak kabul edilen 

faktörlerin kolektif yeterlik algılarının da kaynağı olduğu belirtilmektedir (Goddard, 

Woolfolk-Hoy ve Hoy, 2000). Böylece, ustalık deneyiminin, dolaylı deneyimin, sözlü 

ikna ve duygusal durumların organizasyonlarda geçerli olan yetkinlik bilgisinin 

kaynakları olduğu söylenebilir. Bu anlamda uzmanlık deneyimine bir örnek olarak, 

organizasyonun önceki başarılarının kolektif yeterlik algısını artıracağı 

söylenebilmektedir. Dolaylı deneyim başka bir kuruluş tarafından bir görevi yerine 

getirmede başarılı olan bir organizasyon tarafından kullanılan tekniğin kullanılmasıdır. 

Diğer insanların sözleri, basın raporları veya değerlendirmeleri, kuruluşun kolektif 

yeterliğini etkileyen sözlü ikna kaynağı olabilmektedir. Örgütün görevlerini yerine 

getirirken hissettiği baskı ve zorlanma gibi durumlar altında örgütün işleyişini 

sürdürebilmesi kolektif yeterlikle ilgili duygusal durumlara örnek olarak verilebilir. 

Kolektif yeterlik, ekip üyeleri arasında etkileşim sağlamaktır. Kolektif yeterlik 

kavramı, öğretmenlerin, bir okuldaki tüm öğretim elemanlarının çabalarının öğrenci 

başarısı üzerinde olumlu bir etkisi olacağına dair algılarını açıklamaktadır (Goddard, 

Woolfolk-Hoy, ve Hoy, 2000). Sosyal bilişsel teoriye göre, bir okuldaki öğretmenler 

öğrencileri eğitme kabiliyetlerine inandıklarında, öğretmenlerin kişisel yeteneklere olan 

inançlarının ve öğrencilere öğretme çabalarının artması da olasıdır (Goddard, 2002a). 

Goddard (2002b), tüm personelin belirli hedeflere ulaşma yeteneği ile ilgili yüksek 
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algısının, bu hedeflere ulaşma ve bunları başarmak için çaba gösterme olasılığını daha 

da artırdığını belirtmektedir.  

Goddard, Woolfolk Hoy ve Hoy (2000) kolektif öğretmen yetkinlik modeli 

geliştirmişlerdir (Şekil 2). Bu modele göre, kolektif yeterlik, bir görevin yerine 

getirilmesinde algılanan yetkinliğin etkileşimine ve görevin gerçekleştirildiği bağlama 

bağlıdır. 

 

Şekil 2. Goddard, Woolfolk Hoy Ve Hoy (2000) Tarafından Geliştirilen Kolektif 

Öğretmen Yeterliği Modeli 

Coleman (1987)’ın teorisine göre tüm grubun inançları, tutumları ve davranışları 

dönüşümlü olarak birbirini etkiler. Teori okul ortamına uygulandığında, öğretmenlerin 

okulda birlikte çalışırken güçlü kişilerarası ilişkiler kurdukları zaman öğrencilerle 

öğretim ve çalışma konusunda olumlu ya da olumsuz düşünceler geliştirdikleri 

söylenebilir (Cybulski, Hoy ve Sweetland, 2005).  

Öğretmenlerin kolektif yetkinliği, bir okulun başarısını anlamanın bir yoludur ve 

kolektif yetkinliğin hem kişisel hem de örgütsel davranış için etkileri vardır. Bu 

anlamda, öğretmenlerin öğrencileri eğitme yeteneği hakkındaki inançları, okul 

başarısını da etkilemektedir (Güneş, 2014). 

Öğretmenlerin yetkinlik inançları öğretmenlerin davranışlarını etkiler ve sınıfta 

öğrenci başarısını da dönüşümlü olarak etkilemektedir. Başka bir deyişle, öğretmenler 
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okul bağlamındaki belirli eylemlerin öğrenci başarısının artmasına yol açtığı inancını 

geliştirdiklerinde, bu eylemler grubun da benzer davranışlar geliştirmelerini 

sağlamaktadır (Güneş, 2014). 

Çeşitli çalışmalar, öğretmenlerin öğretim yeterliğine daha güçlü kolektif 

inanışının okullarda daha iyi akademik performansa yol açtığını göstermiştir (Bandura, 

1993). Goddard, Woolfolk Hoy (2000) kolektif yeterlik düzeyi ileri derecede olan 

okulların  performansını ve başarısını artırmak için daha fazla çaba harcadığını 

belirtmektedir. Okullar üzerindeki büyük ölçekli bilimsel araştırmanın sonuçları, 

kolektif yetkinliğin öğretim kalitesini artıran önemli yapılardan biri olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle, kolektif öğretmen yeterliğinin öğrencilerin öğrenme ve 

başarıları üzerinde önemli bir etkisi olduğu ileri sürülmüştür. Öğretmenlerin, 

problemleri çözme, motive etme ve yürütme yolları üzerinde birlikte çalıştıklarında 

yetkinlik duygusunun artması daha olasıdır (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy ve Hoy, 

1998). 

Lee ve Smith (1996), öğretmenlerin öğrenci öğrenimi, personel işbirliği, sınıf 

yönetimi ve okul çalışma koşulları konusundaki kolektif sorumluluğuna 

odaklanmışlardır. Buna paralel olarak, öğrenciyi başarı eksikliğinden suçlamak yerine, 

öğretmenler başarılarında ve başarısızlıklarında kolektif sorumluluğa sahip olduklarını 

kabul ettikleri zaman, başarıdaki artışın da çok yüksek olduğunu bulmuşlardır 

(Armstrong-Coppins, 2003). Kurt (2012)’un çalışmasına göre de öğrencilerin 

özellikleri, önceki başarısı ve öğretmenlerin deneyimi dışında, akademik yılın başında 

öğretmenlerin sahip olduğu kolektif yeterlik duygusu, okulun yıl sonundaki başarısının 

belirleyicisi olmuştur. Öğretmenler öğrencilerinin öğretilebileceğine ve motive 

edilebileceğine sıkıca inandığında öğrenciler yüksek düzeyde akademik beceri 

gösterebilmektedir. 

1.1.10. Öğretmenlerin Kolektif Yeterlik İnançlarının Güçlendirilmesi   

Öğretmenlerin kolektif yeterlik inançlarının öğrencilerin başarısına olumlu 

etkileri, eğitimci olan kişileri okullarda kolektif etkinliğin artırılmasına ilişkin 

araştırmalarda bulunmaya yönlendirmiştir. Bandura (1997), yüksek düzeyde kolektif 

yeterlik sağlama görevinin zor olduğunu, ancak imkansız olmadığını vurgular. Çünkü 
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okullar, öğretmenlerin hesap verebilirliği, öğrenci başarısının sorumluluğu gibi birçok 

zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu anlamda, öğretmenlerin yetkinlik algısını 

güçlendirmek için okulda yapılabilecekleri açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. 

Öğretmenlerin yetkinlik algılarının okullar arasında farklılık gösterdiği 

gözlenlenmiştir. Buna ek olarak, öğretmenlerin yetkinlik algıları, okul iklimi, etkili 

öğretim engellerinin olmaması ve öğretmenin güçlendirilmesi gibi örgütsel bağlamın 

bazı boyutlarıyla olumlu bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmalar sonucunda, 

okul müdürünün grup yapısı, bireyler arasındaki etkileşimin ve liderlik davranışlarının 

kolektif yetkinliğe katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır (Armstrong-Coppins, 2003). Bu 

çalışmalar, okul bağlamı ile ilgili birçok faktörün öğretmenlerin yetkinlik algılarını 

etkilediğini ortaya koymaktadır (Tschanen-Moran, Woolfolk Hoy ve Hoy, 1998). 

Bandura (1997) okullarda kolektif yeterlik inançlarını güçlendirmede iki önemli 

faktörden bahseder. Biri liderlik, diğeri ise öğretmenlerin güçlendirilmesidir. Okul 

müdürünün sorumluluğu veya etkisi burada belirtilebilir. Okul müdürü öğretmenlerin 

kolektif yeterlik algılarını lider olarak doğrudan etkileyebilmektedir ve okuldaki çevre 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarını etkileyebilmektedir. Liderliğin okullarda 

öğretmen öz ve kolektif yeterliklerin gelişimi için önemli bir faktör olduğu söylenebilir.  

Öğretmenlerin öz-yeterlik ve kolektif yeterlik inançlarının desteklenmesinin 

okullarda yeterlik inançlarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Bandura (1997)'nın teorisine göre karşılıklı nedensellik öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algılarının desteklenmesinde temel kavramlardan biridir. Karşılıklı nedensellik gereği 

olarak, güçlü bir kolektif yeterlik duygusu öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarını arttırır; 

düşük bir kolektif yeterlik duygusunun öz-yeterliği azalttığı ileri sürülmektedir.  

1.1.11. Kolektif Yeterlik İle  İlgili Yapılan Çalışmalar 

Demir (2008) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim okulundaki yöneticilerin 

dönüşümcü liderlik davranışları ile kolektif öğretmen yeterliği inançları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışmasının sonucuna göre, okul liderlerinin dönüşümcü liderlik 

davranışları, öğretmenlerin kolektif yeterlik inancı, öğretmen öz yeterlik inancı ve 

okuldaki işbirliği kültürü ile önemli bir ilişki içindedir. 



32 

 

Gürçay, Yılmaz ve Ekici (2009), öğretmenlerin kolektif  inançlarını belirlediği 

çalışmalarına göre öğretmenlerin kolektif anlamda yeterlik seviyelerinin oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir.  

Kurt (2009), okul müdürlerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stillerini 

incelemiştir. Bu amaçla, okulda  bulunan müdürlerin dönüşümcü ve işlemci liderlik 

özellikleri ile öğretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterliği arasındaki ilişkiyi gösteren 

iki farklı model geliştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre  dönüşümcü liderliğin ve 

öz yeterliğin, doğrudan ve dolaylı olarak kolektif yetkinlikle ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin toplu yeterlik algılarının cinsiyete, kıdeme ve branşa 

göre değişiklikler gösterdiği bulunmuştur.  

Kimav (2010)’ın çalışmasındaki amaç üniversitede İngilizce öğreten 

öğretmenlerin tükenmişlik, bireysel ve toplu yeterlikler arasındaki ilişkileri 

belirlemektir. Verilerin analizine göre duygusal tükenmenin duyarsızlaşmadan daha sık 

olduğu görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin yeterlik algılarının genel anlamdaki 

öğretmen yeterliği algısından daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda katılım 

sağlayanlar öğretmenlerin kolektif anlamda yeterlik algılarının kişisel öğretmenlik 

algılarından daha zayıf olduğu görülmektedir. Aynı zamanda kişisel ve kolektif 

öğretmen yeterlikleri arasında artı yönde bir ilişki olduğu belirtilmiştir.  

Çalık, Sezgin, Kavgacı ve Kılınç (2012) çalışmalarında ilköğretim okulu 

müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmen öz ve kolektif yeterliği 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Öz yeterliğin öğretim liderliği ile genel öğretmen 

etkinliği arasında aracılık ettiği bulunmuştur. 

Arıkan (2009), çalışmasında kolektif yeterlik algısı ile ilgili değişkenler üzerinde 

çalışmıştır. Farklı örgütlerde çalışan toplam 933 kişinin katıldığı bu çalışma kapsamında 

hem birey, hem de grup bazında yapılan analizler ile örgüt kültürü ve ortamın 

algılanmasında yönetici, grup ve öz yeterlik algıları ile ilgili değişkenlerin grup kolektif 

yeterlik algısı ve örgütün kolektif yeterlik algısının oluşmasına etkileri incelenmiştir. 

Örgüt kültürü ve ortamın kolektif yeterlik algısı üzerinde manidar derecede etkili 

olduğu bulunmuştur.  
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Armstrong-Coppins (2003),  öğretmenlerin kolektif yeterliklerini artırmak için 

okul yöneticilerinin neler yapması gerektiğine ilişkin çalışmasını 230 öğretmen ve 5 

okulda gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin kolektif yeterlikleri ile 

okul yöneticilerinin liderlik davranışları arasında ilişki bulunmuştur. Okul 

yöneticilerinin liderlik davranışlarının kolektif yeterliği etkilediğini ifade ederek okul 

müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirmeleri gereği üzerinde durulmuştur.. 

Mattingly (2007) Kentucky eyaletinde görev yapan 748 öğretmen ile yaptığı 

çalışmasında; okul iklimi, okul kültürü, öğretmen özyeterliği, kolektif öğretmen 

yeterliği, iş doyumu ve işten ayrılma niyeti değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Araştırma sonucunda, kullanılan değişkenler arasında pozitif ve anlamlı ilişki 

bulunmuştur. 

Knobloch (2007) öğrenci başarısı, sosyo-ekonomik statü, yönetici uzmanlığı ve 

okul düzeyi değişkenleri ile kolektif yeterlik ve öğretmenlerin karara katılım süreçlerini 

incelediği araştırmasını 32 okulda gerçekleştirmiş ve çoklu regresyon analizi yaparak 

verilerini değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda; öğrenci başarısı, okul düzeyi ve 

kolektif yeterlik değişkenleri ile öğretmenlerin karara katılma süreçleri arasında ilişki 

bulunmuştur.  

Schumacher (2009) tarafından yapılan çalışmada sosyo-ekonomik statüleri 

doğrultusunda öğrencilerin başarıları ile kolektif öğretmen yeterlikleri arasında ilişki 

olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda kolektif öğretmen yeterliği ile 

öğrenci başarısı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sosyo-ekonomik 

durum bir kontrol değişkeni olarak ele alındığında, kolektif öğretmen yeterliği ile 

okuma başarısı arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen kolektif öğretmen 

yeterliği ile matematik başarısı arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

Ball (2010), “Güneybatı Teksas Okullarında Öğretmen Özyeterliği, Güven ve 

Kolektif Yeterliklerinin Analizi” isimli çalışmasında 746 öğretmenden veriler alarak 

çok değişkenli istatistikler kullanarak analiz etmiştir. Bu analizlerde öğretmen öz-

yeterlik, güven ve kolektif yeterlik ölçeklerinin alt boyutları arasındaki ilişkiler ortaya 

konmuştur. Analiz sonucunda okullar arasındaki bağımlı değişkenler arasında 

farklılıklar bulunmuştur. Güven alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir fark bulmuştur. 



34 

 

Deogracias (2012), lise öğrencilerinin matematik ve dil dersleri notları ile 

kolektif öğretmen yeterliğinin örgüt üzerindeki etkisini açıklamak için kolektif 

öğretmen yeterliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Önceki çalışmaların aksine, kolektif 

öğretmen yeterliğinin öğrencilerin matematik ve dil ders notları üzerinde hiçbir etkisi 

olmadığı bulunmuştur. 

Özetle belirtilecek olursa literatürde okul müdürlerinin liderlik rollerinin 

okuldaki öğrenci başarısı, öğretmenlerin bağlılığı ve öğretmenlerin iş doyumu gibi 

değişkenler açısından önemine ilişkin birçok çalışma bulunmaktayken, okul müdürünün 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarına etkilerine ilişkin çok az çalışma yapılmıştır. 

Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin kolektif yeterliğine etkisi 

konusunda yurt dışında ve ülkemizde yapılmış sınırlı sayıda araştırmanın mevcut olması 

sebebiyle araştırmanın bu eksikliğin giderilmesi açısından yapılması gereği ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın problemi lidelik stilleri, okul iklimi ve kolektif yeterlik 

arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla bu araştırmanın amaç ve önemi 

aşağıda belitilecektir. 

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın maksadı, okul müdürleri liderlik stilleri ile örgüt iklimi ve 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algısı aralarında bulunan ilişkiyi göstermektedir. Bu 

çerçevede aşağıda bulunan araştırma sorularına yanıtlar aranmaktadır;  

1. Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin liderliği hangi liderlik stillerini 

yansıtmaktadır?  

2. Öğretmenlerin algılarına göre okullardaki örgüt iklimi ne tür özellikler 

göstermektedir?  

3. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgüt iklimi arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

4. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin kolektif yeterlik algısı 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

5. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmen kolektif yeterliği arasındaki 

ilişkide örgüt ikliminin aracılık etkisi var mıdır? 



35 

 

1.3. Önem 

Araştırma ile toplanacak verilerin özellikle: 

1. Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmenlerinin benimsediği kolektif 

öğretmen davranışlarına yansımasının anlaşılmasına yardımcı olacağı, 

2. Örgüt iklimi ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişkilerin öğretmenler 

tarafından algılanma düzeyleri üzerindeki öneminin anlaşılacağı, 

3. Öğretmenlerin kolektif yeterlik algı düzeyini ortaya koymayı ve bu anlamda 

öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmeyi,  

4. Öğretmenlerin kolektif yeterlik algısının önemi ve bunları nasıl geliştirebileceği, 

5. Liderlik stillerinden kaynaklı sorunların çözümüne ışık tutacağı, 

6. Okul müdürlerine, etkili bir örgüt iklimi ve kolektif öğretmen yeterliklerini 

artırmada nasıl davranmaları gerektiğini ve  

7. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin okulların kolektif yeterlik algılarına ve 

örgüt iklimine katkısının öğretmenler tarafından algılanma şeklini ortaya 

koyarak benzer konulara ilişkin yapılacak olan araştırmalara referans edebileceği 

düşünülmektedir.  

1.4. Varsayımlar 

Bu çalışma kapsamında aşağıda yer alan varsayımlardan hareket edilmiştir.  

1. Araştırmaya katılan öğretmenler kolektif yeterlik, örgüt iklimi, kolektif 

öğretmen yeterliği  kavramlarını araştırmada tanımlanan şekli ile 

bilmektedir. 

2. Okul müdürleri liderlik stilleri sergilemektedir. 

3. Bu araştırmaya katılan öğretmenler soruları içtenlikle yanıtlamışlardır. 
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1.5. Sınırlılıklar 

1. Araştırma; İstanbul ilindeki Özel İlkokullarda çalışan öğretmenler ile 

sınırlıdır. 

2. Öğretmenlerin en az bir yıl aynı okulda çalışmış olması beklenmektedir. 

1.6. Tanımlar 

Kolektif Yeterlik:  Bir örgüt içinde algılanan kolektif yeterlik, bir bütün olarak 

bir sosyal sistemin performans kapasitesine göre grup üyelerinin ortak algılarını 

göstermektedir (Bandura, 1997). 

Kolektif Öğretmen Yeterliği: Okul içinde yer alan öğrencilerin ve 

öğretmenlerin başarılarına ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini anlatmaktadır  (Bandura, 

1997). 

Örgüt iklimi: Çalışanların işyerleri hakkında genel algısıdır (Baykal, 2007). 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, 

verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması bilgilerine yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada okul müdürlerinin liderlik stilleri bağımsız değişken, öğretmenlerin 

kolektif yeterlik algıları ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Örgüt iklimi ise aracı 

değişken kabul edilmiştir.  

Araştırma tarama modelindedir. Bu araştırma ile okul müdürlerinin liderlik 

stillerinin örgüt iklimi ve öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeyleri üzerindeki etkileri 

var olan şekliyle betimlenmeye çalışılacaktır. Tarama modelleri, geçmiş ve şimdiki 

durumu var olduğu gibi tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,  

2014). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma, İstanbul ilinde özel ilkokullardaki öğretmenlerin okul müdürleri 

liderlik stilleri algılarının örgüt iklimi ve öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeyleri 

üzerindeki etkilerini belirlemeye dönüktür. Çalışma grubu, İstanbul’da görev yapan 

toplam 209 özel ilkokul (sınıf ve branş) öğretmeninden oluşmaktadır. 

Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Kolayda örneklemlerde  

veri toplama için nüfusu oluşturan bireylere gönderilen anket formlarını dolduran tüm 

katılımcılar örnekleme dahil edilir. Televizyonlar tarafından düzenlenen telefon 

anketleri ve internette yayınlanan anketler bu tür örneklemlerdendir. Kolayda 

örneklemde en kısa zamanda ve en az maliyetle bilgi üretilir (Baştürk, 2013).  

Anketler  2017-2018  yılında İstanbul’daki özel ilkokullarda görev yapan sınıf 

ve branş öğretmenlerine uygulanmıştır. Katılımcılara çalıştıkları yöneticilerinden izin 

alınarak toplu mail atılmıştır. Katılımcılar gelen mailden Google formlar aracılığıyla 

12.12.2017 - 10.02.2018 tarihleri arasında anket formlarını yanıtlamışlardır. Gelen 
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formlardaki veriler önce Excel paket programına, daha sonra SPSS programına  

aktarılmıştır. Katılımcıların 165’i kadın, 44’ü erkek ve 127’si sınıf öğretmeni 82’si 

branş öğretmenidir. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin istatistikler 

“Bulgular” bölümünde ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

2.3. Veriler ve Toplanması 

Bu çalışma için gerekli olan bilgilerin toplanması maksadı ile üç ölçme 

aracından yararlanılmıştır: “Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği”, “Okul Müdürleri 

Liderlik Stilleri Ölçeği” ve “Okul İklimi Ölçeği”.  

Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği  

Erdoğan ve Dönmez (2015) tarafından geliştirilen ölçeğin orjinali İngilizcedir. 

Ölçeğin Türkçe uyarlaması Erdoğan ve Dönmez (2015) tarafından yapılmıştır. Erdoğan 

ve Dönmez (2015) ölçeğin Türkçe versiyonu için  Cronbach alpha güvenirlik değerini 

(.97) olarak bulmuştur. Ölçek, her biri 6’şar maddeli iki faktörden ve toplam 12 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin kullanımı için izin mail yoluyla Ufuk Erdoğan’dan 

alınmıştır. 

Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği on iki madde ve iki alt boyuttan 

oluşmaktadır: öğretim stratejileri  ve öğrenci disiplini. Her faktörün 6’şar maddesi 

vardır. Öğretim stratejilerine yönelik yeterlik alt boyutunda yer alan maddelerin (1, 2, 5, 

6, 9, 11) faktör yükleri (.67) ile (.78) arasında; öğrenci disiplinine yönelik yeterlik alt 

boyutunda yer alan maddelerin (3, 4, 7, 8, 10, 12) faktör yükleri ise (.64) ile (.78) 

arasında değişmektedir. Ölçeğin toplamı güvenirlik değeri (.97) olarak bulunmuştur. 

Beşli Likert tipi ölçek olan “Kolektif Öğretmen Yeterliği” ölçeği “hiçbir zaman” ile 

“her zaman” arasında derecelendirilmiştir. “Öğretmenler öğrencilerin anlamlı biçimde 

öğrenmelerini ne kadar sağlarlar?”, “Öğretmenler öğrencileri okul içi çalışmalarında 

başarılı olabileceğine ne derecede inandırabilir?” maddeleri öğretim stratejilerine 

yönelik alt boyutlardan iki tanesine örnektir. “Öğretmenler öğrencilerinden 

beklentilerini ne kadar açık ifade ederler?”, “Öğretmenler öğrencileri destekleyen 

kuralları ne derecede oluştururlar?” maddeleri ise öğrenci disiplinine ait alt boyutlardan 

bazılarıdır. 
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Okul Müdürleri Liderlik Stilleri Ölçeği 

Şahin (2009) tarafından geliştirilen ölçek kendisinden gerekli izinler alınarak 

uygulanmıştır. Altılı Likert tipi ölçek, “hiçbir zaman” ile “her zaman” arasında 

derecelendirilmiştir. Ölçekte bulunan  24 madde (2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32) dönüşümcü liderlik stili alt boyutundan 

oluşurken 8 madde (1, 6, 8, 12, 19, 22, 25, 30) ise sürdürümcü liderlik boyutunu 

kapsamaktadır.  

Dönüşümcü liderlik stili iki alt boyuttan oluşmaktadır: gelişme ve güdüleme. 

Dönüşümcü liderlik stili gelişme alt boyututunda 14 madde ( 2, 4, 5, 9,14, 15, 17, 20, 

23, 26, 27, 28, 29, 31) yer alırken güdüleme alt boyutunda ise 10  madde (3, 7, 10, 11, 

13, 16, 18, 21, 24, 32) yer almaktadır. Ölçekte bulunan “Eğitimin ve öğretimin iyi 

olması için nelerin olması gerektiğini öğretmenler ile tartışırlar.” maddesi gelişme alt 

boyutunda  iken "Öğrencilere ya da ailelerine ilişkin problemleri hallettiğimizde bizi 

tebrik eder.”  maddesi ise güdüleme alt boyutunu kapsamaktadır.  

Sürdürümcü liderlik stili de iki alt boyuttan oluşmaktadır: beklentilere göre 

yönetim (aktif) ve beklentilere göre yönetim (pasif). Sürdürümcü liderlik stili 

beklentilere göre yönetim (aktif) alt boyutunda 4 madde (1, 6, 12, 25) yer alırken 

beklentilere göre yönetim (pasif) alt boyutunda ise 4 madde (8, 22, 19, 30) yer 

almaktadır. “Daha verimli çalışmamız adına bir çaba göstermez ama iyi işler olduğunda 

tebrik eder ve destekler.” maddesi beklentilere göre yönetim (aktif) alt boyutundayken 

“Okulun içinde çok fazla gezmez genellikle odasında bulunur.” maddesi beklentilere 

göre yönetim (pasif) alt boyutundadır. Sürdürümcü liderlik güvenirlik değeri (.73),  

dönüşümcü liderlik güvenirlik değeri ise (.95) olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütününe 

ilişkin güvenirlik değeri ise (.78) dir. 

Okul İklimi Ölçeği 

Okul İklimi Ölçeği Halpin ve Croft tarafından geliştirilmiştir ( Hoy vd., 1991). 

Ölçek Kavgacı (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Dörtlü likert tipi olan “Okul 

İklimi Ölçeği, “hiçbir zaman” ile “her zaman” arasında derecelendirilmiştir Okul İklim 

Ölçeğinin destekleyicilik boyutu 8 maddeden (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), sınırlayıcılık boyutu 
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4 maddeden (10, 11, 12, 13),  yönlendiricilik boyutu 5 maddeden (14, 15, 16, 17, 18), 

samimilik boyutu ise 8 maddeden ( 3, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25) oluşmaktadır. Ölçeğin 

güvenirlik değeri  (.88)’dir. 

Ölçeğin destekleyicilik alt boyutunda “Müdürün yaptığı eleştiriler yapıcı 

niteliktedir.” ve “Müdürler öğretmenlere eşit seviyede davranmaktadır.” gibi maddeler 

bulunmaktadır. Ölçeğin sınırlayıcılık alt boyutunda “Okulda yapılan rutin işlemler 

öğrenime engel olmaktadır.”  ve  “ Öğretmenlerin gereğinden fazla kurul görevi vardır.” 

gibi maddeler bulunmaktadır. Ölçeğin yönlendiricilik alt boyutunda “Müdürler sınıf içi 

öğretmen faaliyetlerini yakından inceler.” ve “Müdürler öğretmenleri yakın takibe 

alırlar.” maddeleri bulunmaktadır. Son olarak “Okulda bulunan öğretmenler 

birbirlerinin ailelerini tanımaktadırlar.” ve “Öğretmenler birbirine destek olur ve yardım 

ederler.” maddeleri  ise samimilik alt boyutunda yer alır. 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada bulunan bilgiler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Verilerin analizi yüzde, frekans değerleri SPSS20 programı aracılığıyla oluşturulmuştur. 

Verilerden elde edilen farklı değişkenlerin birbirbirleri ile ilişkilerini göstermek 

amacıyla çapraz tablolar, independent samples T-Testi, one way ANOVA ve TUKEY 

testleri kullanılmıştır. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. Bulgular  

3.1.1. Demografik Bilgilerin Dağılımı 

Araştırma sorularının yanıtlanmasından önce çalışma grubunun özelliklerine 

ilişkin istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun özelliklerine ilişkin 

bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.   

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular 
  n % 

Cinsiyet Kadın 165 78.9 

Erkek 44 21.1 

Toplam 209 100.0 

Yaş 20-30 83 39.7 

31-40 85 40.7 

41-50 19 9.1 

51-ve üstü 22 10.5 

Toplam 209 100.0 

Branş Sınıf öğretmeni 127 60.8 

Diğer 82 39.2 

Toplam 209 100.0 

Eğitim Durumu Ön lisans 1 .5 

Lisans 164 78.5 

Yüksek lisans 42 20.1 

Diğer 2 1.0 

Toplam 209 100.0 

Mesleki Kıdem 0-5 yıl 72 34.4 

6-10 yıl 32 15.3 

11-15 yıl 52 24.9 

16-20 yıl 24 11.5 

21 yıl üzeri yıl 29 13.9 

Toplam 209 100.0 

Cinsiyet dağılımı incelendiğinde katılımcıların % 78.9' unun kadın, % 21.1' inin 

erkek olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı bakımından 20-30 yaş grubundakilerin oranı 

% 39.7 ,  31.40 yaş grubundakilerin oranı % 40.7 , 41-50 yaş grubundakilerin oranı % 

91 ve 51 ve üstü yaş grubundakilerin oranı % 10.5‘ tir. Branşa göre dağılım 

incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin oranı %60.8, branş öğretmenlerinin oranı ise 

%39.2’ dir. Eğitim durumuna göre dağılım incelendiğinde; ön lisans mezunları oranı 

%0.5 , lisans mezunları oranı %78.5 , yüksek lisans mezunları oranı %20.1 iken diğer 
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eğitim düzeyine sahip kişilerin oranı %1’dir. Mesleki kıdeme göre dağılım 

incelendiğinde 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin oranı %34.4 , 6-10 yıl kıdeme sahip 

öğretmenlerin oranı %15.3 , 11-15 yıl kıdemem sahip öğretmenlerin oranı %24.9, 16-20 

yıl kıdeme sahip öğretmenlerin oranı %11.5 iken 21 yılın üstünde kıdemi bulunan 

öğretmenlerin oranları ise %13.9’dur. 

3.1.2. Liderlik Stilleri, Okul İklimi ve Kolektif Öğretmen Yeterliği 

Ölçeklerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Liderlik stilleri ölçeği, okul iklimi ölçeği ve kolektif öğretmen yeterliği ölçekleri 

ve alt boyutlarına ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Liderlik Stilleri, Okul İklimi ve Kolektif Öğretmen Yeterliği 

Ölçeklerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 
   N Minimum Maximum Ortalama Std. 

Sapma 

Liderlik Stilleri Beklentilere göre 

yönetim (aktif) 

209 1.75 6.00 3.58 0.99 

Beklentilere Göre 

Yönetim (pasif) 

209 1.75 6.00 3.41 0.90 

Gelişme 209 1.36 6.00 3.92 1.24 

Güdüleme 209 1.50 6.00 4.10 1.20 

Kolektif Öğretmen 

Yeterliği 

Öğretim stratejilerine 

yönelik 

209 1.80 5.00 3.81 0.67 

Öğrenci disiplinine 

yönelik 

209 2.00 5.00 3.95 0.59 

Okul İklimi Destekleyicilik 209 1.10 4.10 2.78 0.77 

Sınırlayıcılık 209 1.00 4.00 2.40 0.76 

Yönlendiricilik 209 1.00 4.00 2.48 0.81 

Samimilik 209 1.30 4.00 2.83 0.58 

Liderlik stilleri ölçeğinin puan ortalamaları incelendiğinde puanların 1.36-6.00 

arasında değiştiği; genel olarak dönüşümcü liderlik stiline ait puan ortalamalarının 

sürdürümcü liderlik stiline ait puan ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

En yüksek puan ortalaması “güdüleme” alt boyutuna aittir ( x  =4.10) ve en düşük puan 

ortalamasının “beklentilere göre yönetim – pasif” alt boyutuna (x =3.41) ait olduğu 

görülmektedir. 
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Araştırmanın bir diğer ölçeği olan okul iklimi ölçeğinin “destekleyicilik” alt 

boyutuna verilen cevaplar 1.10-4.10 arasındadır ve ortalama puan 2.78’dir. 

“Sınırlayıcılık” alt boyutuna verilen cevaplar 1.00-4.00 arasındadır ve bu boyuta ilişkin 

ortalama 2.40’dır. “Yönlendiricilik” alt boyutuna verilen cevaplar 1.00-4.00 arasındadır 

ve  bu boyuta ilişkin ortalama 2.48’dir. “Samimilik” alt boyutuna verilen cevaplar 1.30-

4.00 arasındadır ve ortalama 2.83’dür. En yüksek puan ortalaması samimilik alt boyutu 

(x  = 2.83) iken en düşük puan ortalamasının ise sınırlayıcılık (x  = 2.40) alt boyutuna ait 

olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın diğer bir ölçeği olan kolektif öğretmen yeterliği ölçeğinin puan 

ortalamaları incelendiğinde puanların 1.80-5.00 arasında değiştiği: genel olarak 

“öğretim disiplinine” ait puan ortalamasının (x = 3.95) “öğretim stratejilerine” ait puan 

ortalamasından (x  = 3.81)  daha yüksek olduğu görülmektedir. 

3.1.3. Liderlik Stilleri ve Okul İklimi Ölçeği Arasındaki İlişki  

Liderlik stilleri ile okul iklimi ölçekleri ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için korelasyon analizi yapılmış ve pearson korelasyon katsayısı elde 

edilmiştir. Liderlik stilleri ile okul iklimi ölçekleri ve alt boyutları arasındaki ilişki 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Liderlik Stilleri ve Okul İklimi Ölçeği Arasındaki İlişki 
 Okul İklimi 

  Destekleyicilik Sınırlayıcılık Yönlendiricilik Samimilik 

Liderlik Stilleri Beklentilere 

göre yönetim 

(aktif) 

r .341
**

 .101 .434
**

 .214
**

 

p .000 .144 .000 .002 

Beklentilere 

Göre Yönetim 

(pasif) 

r .055 .129 .085 .126 

p .433 .063 .221 .070 

Gelişme r .787
**

 -.048 .545
**

 .357
**

 

p .000 .490 .000 .000 

Güdüleme r .780
**

 -.052 .524
**

 .361
**

 

p .000 .456 .000 .000 
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Buna göre dönüşümcü liderliğin alt boyutları ile okul ikliminin sınırlayıcılık 

dışındaki üç alt boyutu (destekleyicilik, yönlendiricilik ve samimilik) arasında pozitif 

yönlü anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. En güçlü ilişki okul ikliminin destekleyicilik alt 

boyutu ile dönüşümcü liderliğin gelişme (.78) ve güdüleme (.78) alt boyutları 

arasındadır. Beklentilere göre pasif yönetim alt boyutu ile okul ikliminin hiçbir alt 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken beklentilere göre aktif yönetim alt 

boyutu ile okul ikliminin sınırlayıcılık dışındaki üç alt boyutu (destekleyicilik, 

yönlendiricilik ve samimilik) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmaktadır; 

fakat bu ilişkiler dönüşümcü liderlik-okul iklimi alt boyutları arasındaki ilişkiler kadar 

yüksek değildir.   

3.1.4. Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki 

Kolektif öğretmen yeterliği ile liderlik stilleri arasında yer alan etkileşimi 

belirlemek adına korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Kolektif öğretmen yeterliği ile 

liderlik stilleri arasındaki ilişki Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 4. Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki 
 Liderlik Stilleri 

   Beklentilere 

göre yönetim 

(aktif) 

Beklentilere 

Göre Yönetim 

(pasif) 

Gelişme Güdüleme 

Kolektif Öğretmen 

Yeterliği 

Öğretim 

stratejilerine 

yönelik 

r .150
*
 .048 .338

**
 .364

**
 

p .030 .487 .000 .000 

Öğrenci 

disiplinine 

yönelik 

r .195
**

 .079 .369
**

 .372
**

 

p .005 .256 .000 .000 

Kolektif öğretmen yeterliğin her iki alt boyutu ile dönüşümcü liderliğin iki alt 

boyutu (gelişme ve güdüleme) ve sürdürümcü liderliğin beklentilere göre yönetim aktif 

alt boyutu arasında anlamlı ilişkiler bulunurken beklentilere göre yönetim pasif alt 

boyutu ile kolektif yeterliğin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. En 

güçlü ilişki liderlik stilleri alt boyutu güdüleme ile kolektif yeterlik alt boyutu olan 
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öğrenci disiplinine yönelik alt boyutu arasındadır (.372). Genel olarak dönüşümcü 

liderliğin alt boyutları (gelişme ve güdüleme) ile kolektif yeterliğin alt boyutları 

arasındaki ilişkiler sürdürümcü liderliğin alt boyutu olan beklentilere göre aktif yönetim 

ile kolektif yeterliğin alt boyutları arasındaki ilişkilere kıyasla daha güçlüdür. 

3.1.10. Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Kolektif Öğretmen Yeterliği 

Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracılık Etkisi 

Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile kolektif öğretmen yeterliği arasındaki 

ilişkide okul ikliminin aracılık etkisinin belirlenebilmesi amacıyla 4 adet regresyon 

modeli kurularak hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır.  

 

Şekil 3. Hiyerarşik Yapı 

Aracılık etkisinin olması için;  

1) Liderlik stillerinin kolektif öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin anlamlı, 

2) Liderlik stilleri ölçeğinin okul iklimi üzerindeki etkisinin anlamlı, 

3) Okul ikliminin kolektif öğretmen yeterliği üzerinde etkisinin anlamlı, 

4) Liderlik stilleri ölçeği ile okul iklimi ölçeğinin bağımsız değişken, kolektif 

öğretmen yeterliğinin bağımlı değişken olarak alındığı regresyon modelinde 

liderlik stilleri ölçeğinin etkisinin düşerken, okul ikliminin kolektif öğretmen 

yeterliği ölçeği üzerinde etkisi olmalıdır.  
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Tablo 5. Aracılık Etkisinin Tespiti İçin Oluşturulan Regresyon Modelleri 

Model 

Standart Olmayan Katsayılar 
Standart 

Katsayılar t p 

B Std. Hata B 

Kolektif Öğretmen Yeterliği 

F=8.926 ; p=0.000 

R2=0.149 

Sabit 3.094 0.190   16.299 0.000 

Beklentilere 

göre yönetim 

(aktif) 

-0.009 0.051 -0.016 -0.185 0.853 

Beklentilere 

Göre Yönetim 

(pasif) 

0.006 0.050 0.210 0.129 0.148 

Gelişme 0.003 0.106 0.307 0.031 0.002* 

Güdüleme 0.192 0.110 0.485 1.739 0.024* 

Okul İklimi 

F=51.803; p=0.000 

R2=0.504 

Sabit 1.464 0.119   12.351 0.000 

Beklentilere 

göre yönetim 

(aktif) 

0.060 0.032 0.122 1.883 0.061 

Beklentilere 

Göre Yönetim 

(pasif) 

-0.014 0.031 -0.026 -0.461 0.145 

Gelişme 0.174 0.066 0.444 2.638 0.009* 

Güdüleme 0.086 0.069 0.211 1.245 0.015* 

Kolektif Öğretmen Yeterliği 

F=45.937; p=0.000 

R2=0.182 

Sabit 2.494 0.208   11.973 0.000* 

Okul İklimi 0.521 0.077 0.426 6.778 0.000* 

Kolektif Öğretmen Yeterliği 

F=10.219 ; p=0.000 

R2=0.201 

Sabit 2.514 0.244   10.313 0.000* 

Okul İklimi 0.396 0.109 0.324 3.640 0.000* 

Beklentilere 

göre yönetim 

(aktif) 

-0.033 0.050 -0.055 -0.665 0.507 

Beklentilere 

Göre Yönetim 

(pasif) 

0.012 0.048 0.218 0.250 0.003* 

Gelişme -0.066 0.105 0.137 -0.630 0.030* 

Güdüleme 0.158 0.108 0.317 1.467 0.004* 

 

Kolektif öğretmen yeterliğinin bağımlı, liderlik stilleri ölçeğinin bağımsız 

değişken olarak alındığı birinci regresyon modeli anlamlı olup (p<0.05) bağımsız 

değişkenin bağımlı değişkeni açıklama oranı %14.9’dur. Modelde liderlik stilleri ölçeği 

gelişme ve güdüleme alt boyutlarının kolektif öğretmen yeterliği ölçeği üzerindeki 

etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  

Okul ikliminin bağımlı, liderlik ölçeğinin ise bağımsız değişken olarak alındığı 

ikinci regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bağımsız değişkenin bağımlı 

değişkeni açıklama oranı %50.4 olup liderlik stillerinden gelişme ve güdüleme alt 

boyutlarının okul iklimi üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunmaktadır.  
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Kolektif öğretmen yeterliği ölçeğinin bağımlı, okul ikliminin bağımsız değişken 

olarak alındığı regresyon modeli anlamlı olup bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni 

açıklama oranı %18.2’dir. Okul ikliminin kolektif öğretmen yeterliği üzerindeki etkisi 

anlamlıdır (p<0.05). 

Liderlik stilleri ve okul iklimi ölçeklerinin bağımsız, kolektif öğretmen yeterliği 

ölçeğinin ise bağımlı değişken olarak alındığı dördüncü regresyon modeli anlamlıdır. 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı %20.1’dir. Liderlik ölçeği 

gelişme ve güdüleme alt boyutlarının kolektif öğretmen yeterliği üzerindeki etkisi 

pozitif yönlü ve anlamlıdır (p<0.05). Okul ikliminin kolektif öğretmen yeterliği 

üzerindeki etkisi de pozitif yönlü ve anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

3.2. Yorumlar 

Bu çalışmanın birinci önemli sonucu okul müdürlerinin daha çok dönüşümcü 

liderlik stilini yansıtmalarıdır. İkinci önemli sonucu ise dönüşümcü liderliğin alt 

boyutları ile olumlu iklim özellikleri arasındaki ilişkilerin daha güçlü olduğu ve 

liderliğin hiçbir biçimi ile sınırlayıcılığın ilişkili olmadığıdır. 

Mevcut çalışmanın yanıt aradığı ilk soru, öğretmenlerin algılarına göre okul 

müdürlerinin  hangi liderlik stillerini yansıttığını incelemektir. Ulaşılan sonuçlar, okul 

müdürlerinin daha çok dönüşümcü bir liderlik stili sergilediğini göstermektedir. 

Öğretmenler, okul müdürlerini daha çok dönüşümcü ve daha sonra sürdürümcü lider 

olarak algılamaktadırlar. Sürdürümcü liderlik sergileyen okul müdürleri pasif bir 

yönetim anlayışı benimseyerek sadece istisnalar ortaya çıktığında onlara müdahale 

etmeyi seçerken dönüşümcü okul yöneticileri öğretmenleri güdülemeye ve 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine odaklanmaktadır. Bu sonuç genel olarak literatür 

ile uyumludur. Konuyla ilişkili birçok çalışmada örneğin Karakoç (2010), Şahin (2004), 

Yıldırım (2006), Cemaloğlu ve Okçu (2012), Tura (2012) okul müdürlerinin genel 

olarak dönüşümcü bir liderlik stili benimsediklerini belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin 

öğretmenleri daha çok takdir etme, onlarla ilgilenme, onlara çalışma azmi ile örnek 

olma davranışları sergilediği öğretmenler tarafından algılanmaktadır. Çetin ve Aydın 

(2012) dönüşümcü liderlik özellikleri ile kurumsal bağlılık arasında anlam ifade eden 
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bir ilişki belirlemişlerdir. Cemaloğlu ve Kılınç (2012) dönüşümcü liderlik davranışı 

gösteren okul müdürleri ile örgütsel güven arasında pozitif anlamlı ilişkiler 

saptamışlardır. Buna göre okul müdürlerinin örgütsel bağlılığı ve örgütsel güveni 

oluşturmak için de dönüşümcü liderlik stillerini geliştirmeleri gereği ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmanın ikinci amacı öğretmenlerin algılarına göre okullardaki örgüt iklim 

algı düzeylerini saptamaktır. Bulgular, öğretmenlerin okul iklimine ilişkin algılarının 

genel olarak  samimi bir iklimi yansıttığı yönündedir. Daha sonra sırasıyla destekleyici, 

yönlendirici ve sınırlayıcı bir okul iklimi algısının olduğu görülmektedir. Öğretmen 

algılarına göre okul iklimi daha çok samimi alt boyutunu yansıtırken, sınırlayıcı alt 

boyutu ortalamalası ise daha düşüktür. Kavgacı (2010), ilkokullarda örgütsel iklim ile 

okul-aile arasındaki ilişkileri incelediği çalışmasıyla yapılan çalışmayı 

desteklemektedir. Bu çalışmaya göre okul ve aile ilişkilerinin aile sorumluluk paylaşımı 

boyutu ile okul ikliminin destekleyicilik ve samimilik boyutları ile arasında pozitif bir 

ilişki varken sınırlayıcılık boyutu ile arasında negatif bir ilişkinin bulunduğu 

görülmüştür. Okul müdürlerinin; öğretmenlere destek olarak, onlarla vakit geçirerek, 

sosyal etkinlikler düzenleyerek samimi bir iklim yaratmaya çalıştıkları görülmektedir. 

Samimi bir iklimin olduğu okullardaki öğretmenlerin; birbirine destek olduğu, birlikte 

vakit geçirmekten hoşlandığı, sosyal etkinlikler düzenlediği yaygın olarak 

gözlemlenmektedir. Destekleyici bir iklimin olduğu okullarda müdürlerin; öğretmenlere 

eşit davrandığı, öğretmenleri takdir ettiği, öğretmenlerin önerilerini dinlediği 

görülmektedir. Yönlendirici bir iklimin olduğu okullarda müdürlerin öğretmenleri 

yakından takip ve kontrol  ettiği gözlemlenirken sınırlayıcı bir iklimin olduğu okullarda 

ise öğretmenlerin iş yoğunluğunun ve kurul görevinin çok fazla olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Çalışmanın üçüncü amacı öğretmenlerin algılarına göre okul müdürleri liderlik 

stilleri ile örgüt iklimi arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını ortaya 

çıkarmaktır. Dönüşümcü liderlik ile okul ikliminin olumlu boyutları sürdürümcü 

liderliğe kıyasla daha güçlüdür. Buna göre dönüşümcü liderler sürdürümcü liderliğe 

nazaran  daha destekleyici ve samimi bir iklim oluşturmaktadırlar. Dönüşümcü liderler  

bunu eğitim öğretimin daha iyi olması için öğretmenlerle işbirliği yaparak, 

öğretmenlerin bireysel gelişimlerini destekleyerek, yaratıcı fikirleri destekleyerek, 
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öğretmenlerle ilgilenerek, öğretmenleri cesaretlendirerek, öğretmenlerin okula ait 

aidiyet bağını güçlendirerek yaparlar. Öğretmen algılarına göre sürdürümcü liderliğin 

beklentilere göre aktif alt boyutu ile okul ikliminin destekleyicilik, yönlendiricilik ve 

samimilik alt boyutları arasında pozitif anlamlı ilişkilerin olmasının sebebi sürdürümcü 

okul müdürlerinin işler  iyi yapıldığında öğretmenleri takdir etmesi, sınıfları ziyaret 

ederek destek sağlaması, sorunlara çözüm bulmasıyla ilişkili olabilir. Sürdürümcü 

liderliğin beklentilere göre pasif alt boyutu ile okul iklimi arasında anlamlı ilişkilerin 

olmaması bu liderlik stilini yansıtan okul müdürlerinin sadece ofis işleriyle ilgili 

olmasından kaynaklanmaktadır. Sınırlayıcı iklim hiçbir liderlik stili ile ilişkili değildir. 

Liderin tutumunda olan değişiklik iklime olumlu veya olumsuz olarak yansımaktadır. 

Bozdoğan ve Sağnak (2011), Akbaba ve Erdoğan (2014) ve Bucak (2002)’ın yapmış 

olduğu çalışmalarda da okul iklimi ile yöneticilerin liderlik becerileri arasında pozitif 

bir ilişkinin olduğu belirtilerek yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Emeksiz 

(2003) okul iklimi ve liderliğe ilişkin yapmış olduğu araştırmasında okul iklimi ve 

liderliğin birbirleri üzerinde güçlü etkilere sahip olduklarını, liderin davranışlarında 

meydana gelen olumlu yöndeki değişimlerin iklim üzerinde de pozitif etki 

gerçekleştirdiğini belirterek bu araştırmayı desteklemektedir. Özdemir (2002) sağlıklı 

okul ikliminin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı fark yaratan etkisi olduğunu 

açıklayarak okul müdürlerinin sağlıklı okul iklimi oluşturmaları gereğinin önemini 

belirtmektedir.  

Araştırmanın dördüncü amacı liderlik stillerinin öğretmenlerin kolektif yeterlik 

algıları üzerindeki etkisini saptamaktır. Araştırma sonucuna göre dönüşümcü liderliğin 

iki alt boyutu (gelişme, güdüleme) ve sürdürümcü liderliğin beklentilere göre yönetim 

aktif boyutu ile kolektif yeterlik arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. En güçlü ilişki  

dönüşümcü liderliğin alt boyutları gelişme ve güdüleme ile kolektif yeterlik arasındadır. 

Öğretmenleri takdir eden, onları destekleyen, bireysel yeteneklerine önem veren, 

iyimser olan, ortak bir düşünce kültürü oluşturmaya çalışan okul müdürleri 

öğretmenlerin okul toplumu ile birlikte başarıya olan inançlarını artırarak kolektif 

yeterlik algılarını artırmaktadır. Sürdürümcü liderliğin beklentilere göre yönetim aktif 

boyutu ile kolektif öğretmen yeterliği arasında anlamlı ilişkiler bulunurken beklentilere 

göre yönetim pasif alt boyutu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Buna göre 
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öğretmenlerini takdir eden, onlarla ilgilenen, sorunlara çözüm bulmaya çalışan 

sürdürümcü aktif liderler sadece ofisinde olan ve öğretmenlerine yakın olmayan 

sürdürümcü pasif liderlere nazaran öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarını 

artırmaktadır. Demir (2008), Gürçay, Yılmaz ve Ekinci (2009), Mattingly (2007)  okul 

yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile kolektif öğretmen yeterlikleri 

arasında pozitif anlamlı ilişkiler bularak yapılan çalışmayı desteklemektedirler. 

Armstong ve Coppins (2003) öğretmenlerin kolektif yeterliklerini artırmak için okul 

yöneticilerinin neler yapmaları gerektiği ile ilgili çalışmaları sonucu kolektif yeterlik ile 

okul yöneticileri liderlik davranışı arasında pozitif anlamlı ilişkiler bulmuştur. 

Öğretmenlere model olan, etkili liderlik becerisine sahip yöneticilerin öğretmenlerin 

kolektif yeterlik algılarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Knobloch (2007) ve 

Schumacher (2009) çalışmalarında kolektif öğretmen yeterliğinin öğrenci başarısının 

artmasında etkili olduğunu belirterek kolektif öğretmen yeterliğinin önemi üzerinde 

durmuşlardır.  

Araştırmanın beşinci ve son amacı okul müdürlerinin liderlik stilleri ile kolektif 

öğretmen yeterliği arasındaki ilişkide örgüt ikliminin aracılık etsininin olup olmadığını 

saptamaktır. Birinci regresyon modelinde elde edilen liderlik stilleri ölçeğinin kolektif 

öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin, dördüncü regresyon modelinde düştüğü 

durumda okul ikliminin aracılık etkisinden söz edilebileceğinden bahsedilebilir. 

Modelde belirlenen liderlik stilleri alt boyutlarından gelişme ve güdüleme alt 

boyutlarının kolektif öğretmen yeterlikleri üzerindeki etkisinin dördüncü modelde 

düştüğü görülmüştür. Buna göre liderlik stillerinden gelişme ve güdüleme alt 

boyutlarının kolektif öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinde okul ikliminin kısmı 

aracılık etkisi bulunmaktadır. Dönüşümcü liderliğin kolektif yeterlik üzerindeki etkisi 

kısmen iklim üzerinden gerçekleşmektedir. Kurt (2009) dönüşümcü liderliğin doğrudan 

kolektif yeterlikle ilişkili olduğunu belirterek yapılan çalışma ile benzerlik 

göstermektedir. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Bu bölümde; araştırmanın özetine, yargısına ve bundan sonra yapılabilecek 

araştırmalar için önerilere yer verilmiştir. 

Özet 

Bu araştırmanın amacı okul müdürleri liderlik stilleri ile örgüt iklimi ve 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada 

öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Okul   

müdürleri liderlik stilleri ise bağımsız değişkendir. Örgüt iklimi ise aracı değişken kabul 

edilmiştir. Araştırma tarama modelindedir.  

Bu Araştırma, İstanbul ilinde özel ilkokullardaki öğretmenlerin okul müdürleri 

liderlik stilleri algılarının örgüt iklimi ve öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeyleri 

üzerindeki etkilerini belirlemeye dönüktür. Çalışma için gerekli olan bilgilerin 

toplanması maksadı ile üç çeşit ölçme aracı tercih edilmiştir; “Kolektif Öğretmen 

Yeterliği Ölçeği”, “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Ölçeği” ve “Okul İklimi 

Ölçeği”. Ölçekler öğretmenlere google  formlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Google 

formlar üzerinden gelen bilgiler Excel paket programına aktarıldıktan sonra SPSS’e 

veriler girilmiştir. Araştırmaya 209 öğretmen katılmıştır. 

Toplanan verilerin analizi için SPSS. 22.0 paket programı kullanılmıştır. 

Parametrik analizler için gerekli varsayımlar sağlandıktan sonra Betimleyici Analiz, 

Basit Korelasyon Testi, Bağımsız Örneklemler T Testi, Tek Yönlü Anova Testi, İki 

Yönlü Anova Testi analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Kolektif yeterlik kavramının, liderlik stilleri ve örgüt iklimi alt boyutları ile ilgili 

korelasyonları incelendiğinde boyutların kendi içinde anlamlı ve pozitif bir ilişki 

içerisinde olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın bulgularından yola çıkarak liderlik 

stilleri, örgüt iklimi ve kolektif yeterlik algısı arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Örgüt iklimi ile liderlik stilleri algısı arasında anlamlı ilişkiler vardır.  
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Liderlik stilleri algı düzeyinin yüksek olduğu örgütlerde örgüt iklimi algı düzeyi 

yüksek, örgüt iklimi algısının yüksek olduğu örgütlerde kolektif yeterlik algısının da 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Dönüşümcü liderlik stilini benimseyen okul yöneticileri 

öğretmenleri takdir ederek, onları destekleyerek, bireysel yeteneklerine önem vererek, 

iyimser olarak, ortak bir düşünce kültürü oluşturmaya çalışarak öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarını artırmaktadır. Dönüşümcü liderler sürdürümcü liderliğe nazaran  daha 

destekleyici ve samimi bir iklim oluşturmaktadırlar. Okul müdürleri öğretmenlere 

destek olarak, onlarla vakit geçirerek, sosyal etkinlikler düzenleyerek samimi bir iklim 

yaratırlar. Dönüşümcü liderler eğitim öğretimin daha iyi olması için öğretmenlerle 

işbirliği yaparak, yaratıcı fikirleri destekleyerek, öğretmenlerle ilgilenerek, öğretmenleri 

cesaretlendirerek okul iklimi ve öğretmenlerin kolektif yeterlik algıları üzerinde olumlu 

etki yapmaktadırlar. 

Yargı 

Okul müdürlerinin liderlik davranışları okul ikliminin şekillenmesinde 

önemlidir. Okul müdürlerinin genel olarak dönüşümcü liderlik stilini benimsedikleri 

görülmektedir. Okullarda başarının sağlanması için dönüşümcü liderliğin uygulanması 

önemlidir. Aktif sürdürümcü tarz pasif sürdürümcü tarza nazaran daha etkilidir. Okul 

müdürleri pasif bir tarz benimsemekten kaçınmalıdırlar. Dönüşümcü liderliğin bireyler 

üzerindeki etkisi daha güçlü ve doğrudandır. 

Okul müdürlerinin sürdürümcü liderlik tarzlarının okul çıktıları üzerindeki etkisi 

dolaylıdır. Bu etki kişiler veya ortam üzerinden bireylerin davranışlarına yansımakta ve 

bunun sonucunda performans, öğretim ve öğrenmenin niteliği, başarı, tatmin vb. çıktılar 

ortaya çıkmaktadır. Okullarda başarı, eğitim ve öğretimin niteliği, olumlu tutum ve 

davranışların kazandırılması öğretmen ve müdür davranışlarının sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Okul müdürlerinin bu etkileşimlerin içinde gerçekleştiği ortamı 

şekillendirme noktasında önemli ve belirleyici birtakım etkileri vardır. Okul müdürünün 

liderlik davranışları okuldaki iklimi belirlemesi açısından önem arz etmektedir. Okul 

içindeki iklim, hem öğretmenlere, hem de öğrencilere ve okul içinde yer alan herkese 

yansımaktadır. Okulda yer alan yöneticiler, okulda bulunan iklimin şekil almasında en 

temel etkenlerden biridir. Okul müdürü okulda olumlu bir iklim sağlayarak okul iklimin 
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şekillenmesine katkı sağlar. Dönüşümcü liderler olumlu okul iklimi oluşturmada daha 

etkilidirler. Dönüşümcü liderler öğretmenlerde “biz” duygusunu geliştirerek 

öğretmenlerin okula olan bağlılıklarını artırmaktadırlar.  

Okullarda eğitim ve öğretim bir ekip işidir. İşbirliği ile yapılanan okullarda 

çalışanların birbirleriyle ilişkileri ve iletişimleri olumlu olursa sorunların çözümüne 

katılım da o oranda yüksek olur. Okullarda işbirlikçi ortamın oluşmasında ve 

öğretmenler arasındaki kolektif yeterliğin sağlanmasında okul müdürlerinin liderlik 

stillerinin rolü yüksektir. Okul müdürü  kolektif yeterliği lider olarak etkilemektedir. 

Liderliğin okullarda öğretmenlerin kolektif yeterliklerinin gelişimi için en önemli faktör 

olduğu görülmektedir. Dönüşümcü müdürler öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarını 

yükselterek iklimi olumlu yönde geliştireceklerdir. 

Öneriler 

Dönüşümcü liderlik stilinin öğretmenler üzerinde en olumlu etkiyi yarattığı 

görülmüştür. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik becerilerini 

artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Okul müdürleri dönüşümcü liderlik stillerini 

geliştirecek eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerle liderlik stilleri, okul iklimi, kolektif 

yeterlik konuları hakkında yapılan araştırmalar paylaşılmalıdır. Konu hakkında 

sunumlar yapılarak ve bigilendirici içerikler hazırlanarak öğretmenlerin 

bilgilendirilmesi sağlanabilir. 

Kurum içindeki olumlu iklim, çalışan aidiyet duygularını ve örgüte olan bağlılığı 

artıracağı için, öğretmenlerin, öğrencilerin ve yöneticilerin bir bütün olarak kurum 

içinde hareket etmelerini sağlayacak faaliyetler planlanmalıdır. Öğretmenlerin kolektif 

yeterlik algılarını güçlendirmek için öğretmenlere yeterli oldukları mesajı müdürler 

tarafından verilmelidir. Okul müdürleri öğretmenleri başarılı olmaya teşvik ederek 

öğretmenlerinin başarılarını gördüğünde onları takdir etmelidir. Öğretmenlerin okul 

içinde yaşananların kendisinin kontrolü dışında gerçekleşmediğini, bu aşamada 

kendisinin de etkili olduğu duygusunun öğretmenlere geçirilmesi gerekmektedir.  

Öğretmenlerin mesleklerinin belirli dönemlerinde yeterlik algılarını olumsuz 

etkileyen etmenlerin bulunmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Benzer çalışmaların 



54 

 

farklı seviyelerdeki özel okullarda ve devlet okullarında gerçekleştirilmesi soruna ilişkin 

anlayışın derinleştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Kolektif yeterlik algıları 

yüksek olan okullarda hangi liderlik uygulamalarının olduğunun araştırıldığı çalışmalar 

yapılabilir. 

Bu çalışmada okul müdürleri liderlik stillerinin okul iklimi üzerindeki etkileri 

öğretmen algılarına göre incelenmiştir. Yapılacak farklı bir çalışmada, diğer 

personellerin okullardaki etkileri incelenebilir ve karşılaştırmalar yapılabilir. Bu 

araştırma, nicel araştırmalar yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırma 

içinde bulunan değişkenler ile nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması ile değişik bir 

çalışma ortaya konulabilir. Bu çalışma ile okul müdürleri liderlik stillerinin okul iklimi 

ve öğretmenlerin kolektif yeterlik algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Farklı bir 

çalışmada, okul müdürlerinin kullandığı liderlik stillerinin farklı değişkenler üzerindeki 

etkileri incelenebilir. 

Araştırmanın İlkokullardaki öğretmenlerin yanı sıra; yöneticilere, öğrencilere ve 

hatta velilere uygulanarak daha kapsamlı ele alınması önerilebilir. Buna ek olarak, 

araştırma İstanbul şehir merkezindeki özel ilkokullarla sınırlı olduğu için, araştırmanın 

farklı illerdeki devlet okullarında ve hatta ülke düzeyinde çalışmanın yanı sıra orta ve 

yüksek öğretim seviyelerinde de yapılması önerilebilir. 
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EK’LER 

 EK1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
 

Değerli Öğretmenim, 

   

Bu çalışmanın amacı “Okul Müdürleri Liderlik Stillerinin Örgüt İklimi ve Öğretmenlerin 

Kolektif Yeterlik Algısı Üzerindeki Etkisi” belirlemektir. Vereceğiniz cevapların yalnızca bilimsel 

amaçlarla kullanılacağından emin olabilirsiniz. Bu nedenle ölçeğe isminizi yazmanıza gerek yoktur. 

Ayırdığınız zaman ve verdiğiniz emek için teşekkür ederim.  

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ                                                                                 Yüksek Lisans Öğrencisi 

                                                                       

 

Bu bölüm, ilkokul kurumlarında görevli öğretmenlerin “ kişisel bilgileri”  ile ilgili maddeleri 

içermektedir. Durumunuza uygun olan seçenekteki parantezin içerisine çarpı (x) koyarak yanıtlayınız. 

 

                                                                        KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

 

 

Cinsiyetiniz         :             Kadın (    )           Erkek (    ) 
 

Yaşınız                :            20-30 (    )           31-40(   )              41-50(   )             51- ve üstü(     ) 

 
Branşınız             :             Sınıf Öğretmeni (     )                Diğer (............................................) 

 
Eğitim durumu   :            Ön lisans(    )            Lisans  (     )           Yüksek lisans(     )                    
                                          
                                            Diğer (……………………………………………) 
 

Mesleki kıdeminiz :          0-5 yıl (   )              6- 10 yıl (   )                11- 15 yıl(   ) 

                                             

                                           16- 20 yıl (   )           21 yıl üzeri yıl(   ) 

  

LİDERLİK STİLLERİ ÖLÇEĞİ  

Aşağıda, okul müdürünüzün  “liderlik stilleri” ile ilgili maddeler vardır. Bu maddelerde ifade edilen 
durumların okulunuzda gerçekleşme düzeyini uygun seçeneği yuvarlak içine alarak belirtiniz. 
 
 

 

 

 

Liderlik Stilleri 

Ölçeği  
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1 Daha iyi çalışmamız için bir gayret göstermez, fakat işi iyi yaptığımızda 
takdir edip yüreklendirir.  

1 2 3 4 5 6 

2 Eğitim-öğretimin çok iyi olması için neler yapılması gerektiğini 
öğretmenlerle tartışır.  

1 2 3 4 5 6 
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3 Öğrenci veya velilerle ilgili sorunları çözdüğümüzde bizi takdir eder.  1 2 3 4 5 6 

4 

 

Öğrenci sorunlarının çözümüne farklı yönlerden bakmamızı sağlar.  1 2 3 4 5 6 

5 Öğretmenlere bireysel yeteneklerine göre görev verir. 1 2 3 4 5 6 

6 Okul müdürümüz yalnız fiziksel eksiklerle ilgilenme, yazışmaları yürütme, 
zaman çizelgesine uyma gibi işleri takip etmektedir. 

1 2 3 4 5 6 

7 Okulun geleceğine yönelik oldukça iyimser konuşur. 1 2 3 4 5 6 

8 

 

Okul içinde daha çok ofisindeki işleri ile ilgilenir.  1 2 3 4 5 6 

9 Okulda önceden fark edemediğimiz sorunları görerek değerlendirmemizi 
sağlar. 

1 2 3 4 5 6 

 

10 

Bir amaç uğruna çalışmanın önemini sıklıkla vurgular. 1 2 3 4 5 6 

11 Her öğretmenle ayrı ayrı ilgilenir. 1 2 3 4 5 6 

12 Sınıfları ziyaret eder. 1 2 3 4 5 6 

13 Onunla çalışıyor olmak bizi mutlu eder. 1 2 3 4 5 6 

14  Okulda kaynakların nasıl daha etkili kullanılabileceğini öğretmenlerle 
birlikte belirler. 

1 2 3 4 5 6 

15 

 

Öğrenci başarısının daha iyi olması için belirlenen amaçların 
gerçekleştirilmesine olan inancı yüksektir. 

1 2 3 4 5 6 

 

16 

Öğrenci başarısıyla ilgili çalışmalar hakkında şevkle konuşur. 1 2 3 4 5 6 

 

17 

Öğretmenleri okulla ilgili uzun dönemli tasarı ve planları 
gerçekleştirebileceklerine inandırır ( Onları cesaretlendirir). 

1 2 3 4 5 6 

18 Her bir öğretmenin okulla ilgili farklı isteklerini karşılamaya çalışır. 1 2 3 4 5 6 

19 Eski, klasik yollarla çalışmamız (öğrenciye yaklaşım vs) onu rahatsız 
etmez. 

1 2 3 4 5 6 

 

20 

Okulda neyi, niçin yaptığımıza ilişkin ortak bir düşünce geliştirmemize 
yardım eder.  

1 2 3 4 5 6 

 

21 

Öğretmenlere yüksek çalışma azmi ve enerjisi ile örnek olur.  1 2 3 4 5 6 

22 Dersleri geleneksel yöntemle (sunuş veya soru-yanıt yöntemi) işlememiz 
onun için yeterlidir. 

1 2 3 4 5 6 

23 Okuldaki işleyişi eleştirmemizi hoş karşılar.  

 
1 2 3 4 5 6 

24 Onunla çalışmak okula olan aidiyet (bağlılık) duygumu güçlendirir. 
 

1 2 3 4 5 6 

25 

 

Toplantılarda çoğunlukla günlük sorunlara (orta ve uzun vadeli 
planlarından söz etmez) çözüm bulmaya çalışır. 

1 2 3 4 5 6 

26 Sınıfta öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmeye yönelik uzun dönemli 
tasarıları vardır. 

1 2 3 4 5 6 

27 Görevlerimizi farklı düşüncelerle zenginleştirerek yapmamızı sağlar.  
 

1 2 3 4 5 6 

28 Yaratıcı fikirleri olan öğretmenleri takdir eder. 
 

1 2 3 4 5 6 

29 Güçlü ve gelişmeye açık yeteneklerimizi geliştirmemiz için çaba gösterir. 
 

1 2 3 4 5 6 

30 

 

Okulda sorunlar büyümeden önce müdahale eder.  1 2 3 4 5 6 

31 Benim için okul müdürümüz başarının sembolüdür.  
  

1 2 3 4 5 6 
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32 Öğretmenler arasında saygın bir yeri vardır.  
  

1 2 3 4 5 6 

 

KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ 

Aşağıda çalıştığınız okuldaki öğretmenlere ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi okuduktan 
sonra size en uygun gelen yanıt seçeneğini yuvarlak içine alınız. 

 
 

Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği 
 

H
iç

b
ir

 z
am

an
 

N
ad

ir
e

n
 

B
az

e
n

 

Ç
o

ğu
 z

am
an

 

H
e

r 
za

m
an

 

 
1 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin anlamlı (yaşama dönük, işlevsel, vb.) 
bir şekilde öğrenmelerini ne kadar sağlayabilirler? 

1 2 3 
 

4 5 

 
2 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencileri okuldaki çalışmalarında (ders içi ve ders 
dışı etkinliklerde) başarılı olabileceklerine ne kadar inandırabilir? 

1 2 3 4 5 

 
3 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerden bekledikleri uygun davranışları ne 
kadar açık ifade edebilirler? 

1 2 3 4 5 

4 
 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrenmeyi destekleyen kuralları ve düzenlemeleri 
ne kadar oluşturabilirler? 

1 2 3 4 5 

5 
 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin karmaşık ve zor konuları tam olarak 
öğrenmelerine ne kadar yardımcı olabilirler? 

1 2 3 4 5 

 
6 

Okulunuzdaki öğretmenler, ders konularının derinlemesine kavranmasını ne 
kadar sağlayabilirler? 

1 2 3 4 5 

7 Okulunuzdaki öğretmenler, istenmeyen (öğretmene karşı gelen, zıtlaşan vb.) 
davranışlarda bulunan öğrencilerle ne kadar iyi baş edebilirler? 

1 2 3 4 5 

8 Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin olumsuz (söz almadan konuşma, diğer 
öğrencilerin öğrenmelerini engelleme, kopya çekme vb. ) davranışlarını ne 
kadar kontrol edebilirler? 

1 2 3 4 5 

 
9 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin eleştirel düşünmelerini ne kadar 
sağlayabilirler? 

1 2 3 4 5 

 
10 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin okul kurallarına uymalarını ne kadar iyi 
sağlayabilirler? 

1 2 3 4 5 

 
11 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesini ne kadar 
sağlayabilirler? 

1 2 3 4 5 

12 
 

Okulunuzdaki öğretmenler, öğrencilerin okuldayken kendilerini güvende 
hissetmelerini ne kadar sağlayabilirler? 

1 2 3 4 5 
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OKUL İKLİMİ ANKETİ 

Bu bölümde okulunuzun iklimi hakkında bilgi almak amaçlanmaktadır. Aşağıda, okulunuzdaki 
öğretmenlerde ve okul müdürünüzde gözlenebilecek bazı davranışlar sıralanmıştır. Okulunuzdaki 
öğretmenlerin ve okul müdürünüzün bu davranışları hangi ölçüde gösterdiğini uygun seçeneği yuvarlak 
içine alarak belirtiniz. 

 Okul İklimi Anketi 
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1 Müdürün eleştirileri yapıcıdır. 1 2 3 4 

2 Müdür, öğretmenlere eşit davranır. 1 2 3 4 

3 Yeni öğretmenler, arkadaşları tarafından hemen kabul görür. 1 2 3 4 

4 Müdür, anlaşılması kolay biridir. 1 2 3 4 

5 Müdür, öğretmenlere iltifat eder. 1 2 3 4 

6 Müdür, öğretmenleri takdir ettiğini göstermek için çaba harcar. 1 2 3 4 

7 Müdür, öğretmenlerle ilgili eleştirilerinin sebeplerini açıklar. 1 2 3 4 

8 Müdür, öğretmenlerin bireysel sağlık ve iyiliklerini gözetir. 1 2 3 4 

9 Müdür, öğretmenlerin önerilerini dinler ve kabul eder. 1 2 3 4 

10 Okulumuzdaki rutin işler öğretime engel olmaktadır. 1 2 3 4 

11 Öğretmenlerin gereğinden fazla kurul görevi vardır. 1 2 3 4 

12 İş yoğunluğu öğretmenlere ağır bir yük getirmektedir. 1 2 3 4 

13 Okuldaki yönetsel yazışmalar yük olmaktadır. 1 2 3 4 

14 Müdür, sınıf içi öğretmen etkinliklerini yakından kontrol eder. 1 2 3 4 

15 Müdür, öğretmenleri yakından takip eder. 1 2 3 4 

16 Müdür, öğretmenlerin planlarını kontrol eder. 1 2 3 4 

17 Müdür, öğretmenlerin derslerine zamanında girip girmediğini kontrol eder. 1 2 3 4 

18 Müdür, öğretmenlerin okulda yaptığı her şeyi gözetler. 1 2 3 4 
 

19 Öğretmenler, diğer öğretmen arkadaşlarıyla okul dışında da görüşürler. 1 2 3 4 

20 Okuldaki öğretmenler birbirlerinin ailelerini tanır. 1 2 3 4 

21 Öğretmenler birbirlerine destek ve yardımcı olurlar. 1 2 3 4 

22 Öğretmenler meslektaşlarına güçlü sosyal destek sağlarlar. 1 2 3 4 

23 Öğretmenler okulda oldukları zamanda birlikte vakit geçirmekten hoşlanırlar. 1 2 3 4 

24 Okulumuzdaki öğretmenler düzenli aralıklarla diğer öğretmenlerin de katıldığı sosyal 
etkinlikler (gezi, yemek vb.)düzenlerler. 

1 2 3 4 

25 Öğretmenlerin en yakın arkadaşları, bu okulda görev yapan diğer öğretmen  
arkadaşlarıdır. 

1 2 3 4 
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