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Problem

Toplumsal davranışın ve bireylerararası ilişkilerin yapısını belirleyen en önemli
kurumlardanbirisi de e~tim kurumudur.

Bireye demokratik bir davmnış, özgür ve bilimsel düşünme gücü, eleştirici,
yarat~cı,üretken, hoşgörülü ve çok boyutlu düşünebilmeyeterlikleri kazandımbilme,
egitim sisteminin örgütsel ve yönetsel yapısı ile amacına baghdır. Aileden sonra bi-
reye yeni davranışlarkazandırmave olumsuz davranışlarınıdüzeltmegörevini üstlenen
birinci egitim kademesi ilkokuldur.Bu nedenle ilkokul, bireyin toplumsallaşmas\nda
en önemli rol sahiptir.

Bir ilkokul içerisindeki yönetjci~ö~etmen iletişiJninin niteligi, okul amaçlarının
gerçekleştirilme derecesi ile ögretmen-ögrenci iletişimini dogrudan veya dolayh bir
biçimde etkilemektedir. Bir örgütte, farklı gruplararasındakiiletişimi, örgütün genel
iletişim yapısından soyutlamak olası degildir. Egitim örgütünde,demokrntikbir hava
yamtabitme ve amaçları en etkili bir biçimdegerçekleşebilme, yönetici-ögretmen ve
buna bagh olarak YÖDetici-ögretmeniletişimine. yani çift yönlü iletişime baghdır.
Yönetim süreci olarak iletişim: bilgi ve anlayışın bir bireyden digerbireye geçirilme
sürecidir (D~vis, 1992, s.504). İletişim süreci; kaynak, verici. kodlama kanal, alıcı,

.
kod çözümleme ve geri beslemedenoluşturmaktadır(Reitz, 1977 ,s. 942).

İletişim sürecinde iki temel öge: bilgi veren ve alandır. Ancak iletişime yön veren
vekurulacak iletişimin niteligini belirleyenen önemli öge bilgiyi aktarandır. Bir.
örgütte, iletişim sürecini başlatan ve yapısını belirleyen kimse yöneticidir. çünkü
örgütün kendisine verdige yetkiye dayalı olarak altkademedeki personeie göre daha
etkin bir konuma sahiptir.Gerek bilgiyi aktaranın,gereksealanın sahip oldugu bilgi,
beceri, tutumve amacı bilginin dogrubir biçimde algılanmasınıetkileyebilmektedir.

İletişimin başlıca amacı; politik kararları etkilemek, geri besleme saglamak ve
örgütteki gelişmeler hakkıda personele sürekli bilgi vermektir (Bursalıogıu, 19797 s.

(oto)Çukurova Üniversitesi E~itim Fakültesi Hatay E~itim Yüksekokulu Ö~retim Üyesi.
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152). Bir başka görüşe göre, grupçabası için gerekli olan bilgi ve anlayışı geliştirmek,
güdülenmek, işbirligi ve iş doyumu için gerekli tutumlan saglamaktır (Davis, 1982,
s. 508). Bir örgütte yukarıdan aşagıya dogru olan iletişim örgÜt amacını
gerçekleştirmeye, aşagıdan yukarıya dogru olan iletişim ise personel gereksinimini
karşılamaya dayanmaktadır.Bu bagıamdaörgütamacınıngerçekleştirilmesi ile perso-
nel gereksinimininkarşılanmasındaçift yönlü iletişiminönemi artmaktadır.

Egitim örgütünüdiger örgütlerdenayıranen önemliözelliklerdenbiriside tüm per-
sonelin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmasıdır (Bursalıogıu, 1979, s. 51; Kaya,
19856, s. 378).1Ikokul düzeyinde de bu geÇerlidir.Bu nedenle aym meslekte gelen bi-
reylerin karşılıklı iletişimde bulunmalan daha kolayolmaktadır. Çünkü veri<;ive
alıcının aym bilgi ve beceriye sahipolması, verilen bir emrinveya bilginin daha dogru
biçimde algılanmasınaolanak saglar. Diger taraftanbireyin egitim düzeyi yükseldikçe
beklentisi de yükselir (Onaran, 1975; s. 145). Yani, yüksek bir egitimesahip olan bir
bireyin sorumluluk üstlenme ve gereksinimlerinikarşılamak istegi artar. İlkokuldaki

. ögretmenlerin büyük bir bölümününen azından lise düzeyinin üstünde bir egitime
sahip olmaları nedeniyle, iletişim ~ürecinde gereksinimlerine yönelik istek ve
önerilerini yöneticiye iletme beklentisini taşırlar. Saılıklı bir iletişim ortamı için so~
rumlutuklarınverici ve alıcı arasındaeşit olarak paylaşılması gerektiginden, en dognı
çözüf!1 yolunun ne oldugu konusunatek tarafınbeklentisine göre davranılmamalıdır
(Ergüden, 1989, s. 71). Follet'e göre iyi bir yönetici, personelde birinin emrinde
çalışma duygusu yerine, birisiyle birlikte çalışma duygusu yaratan kimsedir (Bur-
salıogıu, 1979, s. 34). Bunu saglamanın en koşullarından birisi de persOnel ile
işbirligi yaparak aşagıdan yukarıya dogru olan iletişimin gelişmesine olanak
saglamaktır. .

fietişimde vericinin alıcıyı etkilernesisöz konusuoldugundan,çift yönlü iletişimle
yönetici vç ögretmen karşılıklı olarak birbirinietkilerler. Bu ise belli ölçüde de olsa
yöneticininalacagı kararlardaögretmengörüşlerinide dikkatealması sözkonusuo1abi-
&. .

Yöneticinin personel ile kuracagı iletiş-iminetki derecesi; personelin gereksinme
duydugu bilgileri personele iletme, olumlu bir iletişim geliştirme, başkalannın
güvenini kazanma yeterligine baglıdır(Oavis, 1982, s. 538). Bir egitim yöneticisinin
ögretmen ve diger personeli etkileme derecesi; ögretmen veya diger personelin
düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmasınave davranışlanmkestirebilmesine dayanır
(Bursalıogıu, 1979, s. 150). .

Bir yöneticide bulunması gereken yeterlikteJ:]birisi de insanilişkileri yeterligidir
(Eren,1984, s. 371). Bu yeterlikegitim yöneıkileri için daha da önemlidir. Çünkü
egitim örgütü açık sistem özelligine sahip oldugundan, egitim yöneticisi, örgüt
içindeki personelin yanısıra, örgütdışındakifarkı gruplan ile çok iyi ilişki kurmak zo-
r~ndadır. Özdayı'nın yaptıgı bir araştırmada; resmi lise yöneti~ilerinin özel lise
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yöneticilerine göre daha al~düzeyde insan ilişkileri yeterligine sahip oldugu, resmi
okul yöneticilerininögretmenlerleiletişim kurmadayetersiz olduklan ortaya çıkmıştır
(EAGM, 1991, s. 6~).

:E:~itimörgütündeki iletişim, iç ve dış iletişim olmak üzere iki grupta incelemek
olasıdır. Okul içi iletişim; yönetici-ögretmen, ö~retmen-yönetici,ö~retmen-ögı:enci,
okul dışı iletişim ise okul-çevre iletişim olarakbelirtilebilir. , ·

Yönetici-Ögretmen iletişimin niteligi, di~er iletişimierin gelişmesini ve yapısını
önemli ölçüde etkilemektedir.Y3pılan bir araştırmada;personel-yönetici iletişiminin,
personeJin yöneticisi ile olan toplumsal ilişkilerinin niteligine, yöneticinin i)etişim
süresinde gösterdigi tutum ve davranışa baglt olarak gelişme gösterdigi yargısına
varılmıştır (polatogıu, 1988, s. 89).

Ülkemizde, ögretmen-ögrenci iletişimi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış
olmasına karşın, yönetici-ögretmen iletişimi ile bunlar arasındakiçift yönlü iletişimi
inceleyen bir araştırmanınyapılma4ıgt gözlenmiştir.Ö~retmenög.-enciiletişimini in-
celeyen araştırmalarda; sınıf içi iklimin ö~rencibeklentilerine uygun olmamasının,
ö~retmen-ögrenci iletişimini olumsuz yöndenetkiledigini (Açikgöz, 1989 s. 98);
yönetici ve ögretmenlerin demokratiktutumve davranışa sahip olmaması nedeniyle
ö~rencilerin, ö~retmen ve yöneticilerle saglıklı iletişim kuramadıkları (Bayraktar,
1991, s. 3); ögretmen-ögrenciiletişimindeögretmenlerinö~enci beklentilerineuygun

\
'

,

bir davranış göstermedikleri (Bolat, 1990 s. 199) sonuçlarıelde edilmiştir. Başka bir
incelemede, sınıf içerisindesa~lıklıbir iletişim oranıile ögretmen-ögrenciçelişkisinin
giderilebilmesi için, çif yönlü iletişimle "Ögrencilerin Ögretmeni", "Ögretmenin
Ö~rencileri" kavramları yerini "Ö~rencil~şen Ögretmenler" "Ögretmenleşen
Ö~enciler" kavramlarınabırakmasıgerekligi belirlenmektedir(Piere, 1990, s. 31).

Toplumun aydınlatılmasında önemli bir, role sahip olan ögretmenlerin, okul
içerisindeki göreviy,e ilgili sorunlarınıçözme gücüne sahip oldugu veya çözülmesi
için uygun ortamıbuldugu sürece, ögrencilerinveya toplumundiger üyelerine, sorun-
larınınçözümündeyardımcıolabilir.Ayrıca görevinidahaetkinbir biçimde yerine ge-
tirmesi olanaklı olabilir. Bu nepenle, gerek öıvencilerin (özellikle ilkokul düzeyindeki
ögrenciler) toplumsalbeklentilerdo~ltusunda yaratıcı, üretken,eleştirici, demokratik
düşünebilen ögrenciler olarak yetişmesi, gerekse okulun toplumsal işlevini
gerçek1~ştirebilmesi, okul içerisindeki demokratik bir ortamın yaratılmasıyla olanaklı

. olabilir ki bununsonucundada çift yönlü iletişirningelişmesi sözkonusuolabilir,

Ülkemizde, ö~retmenlerin sorunlarını okul yöneticisine veya merkez örgüte yete-
rince iletememis, egitim ve ögretimle .ilgili yenilik ve' degişmeler hakkında yeterli bil-
giye sahip olmamasından dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşılmaktawr. Diger taraf-
tan ögretmen!erin okulundan veya merkezi örgütten kaynaklanan sorunlarını dogrudan
veya yöneticileri aracıltgı ile MEB'na iletmesı ve gerekli çözümün sa~lanması için,
"Ögretmen Sorunları Koordinasyon Merkezi"nin kurulmasının, ögretmenlerin merkez
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örgüt v~ya yöneticileri ile çift yönlü iletişim kuramadıklannınbir göstergesi oldugu
kanısınıgüçlendirm~.

Ara}tlrmanın Amacı

Bu araşbnnanın amacı; Katz ve Kahn tarafından geliştirilen çift yönlü iletişim kav-
ramıdftan hareket edilerek ilkokullarda yönetici ve ögretmen arasındakiçift yönlü
iletişimin ne derecede saglandıgı ile yönetici ve ögretmenin iletişim sürecindeki tutum

, ve davranışınmbelirlenmesinedayanmaktadır.

Bu amacı gerçekleştinnek için aşagıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmışbr.

Yöneticilerin iletişim süresinde ögrebnene;

- Görevin niteligi,

- Görevİn yerine getirilme gerekçesi,

- Egitim ve ögre~ime ilişkin politika ve uygu4ımalar.

- Ögrebnenlerin özlük haklan,
,

- Ögrebnenlerin iş başarısı.

Ögretm,enlerin okul yöneticilerine;. - Kendisi ve görevle ilgili sorunları,

- Çalışma arkadaşları ve sorunları.

- Egitim ve ögretime ilişkin politika ve uygulamaJar,

konularında ne derecede bilgi vermektedirlir?

Evren ve Örneklem

Araşbrmanın evrenini 1991-1992 Ögretim yılında Hatay il merkezindeki 22 ilko-
kul oluştunnaktadır.Bu ilkokullardakigörevli ögretmensayısı 603'dür. Bu ilkokullar~
dan tesadüfi ömeklem yoluyla ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak 12 ilkokul
ömeklem olarak alınmıştıfo.

Bu ilkokullarda en az bir yılsüreyle aynı yönetici ile aynı okulda çalışan 120
ögrebnenömek1em olarak seçilmiştir. "

Verilerin Toplaııması, Çözümlenmesi ve Yorumlanınası
, Araştıona için gerekli olan veriler, Katı ve Kahn'ın geliştirdigi çift yönlü iletişim

kuramından hareket edilerek buna ilişkin gerekli}iteratürün taranınası yoluyla elde
edilmiş ve bir toplamaaracı olarak geliştirilenanket öİııeklem grubunauygulanmışbr.
Anket dört bölümden oluşmakta birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde
yöneticinin ögretmenlereilettikleribilgiler. Üçüncübölümdeögrebnenlerin yöneticiye,
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ilettikleri bilgiler, dördüncübölümde yönetici ve.öAı'etmenin iletişim sürecindeki
tutum ve davranışına yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin 2. 3.4. bölümleri (1)
Hiçbir zaman, (2) Çok az, (3) Arasıra, (4) ÇoAu zaman, (5) Her zaman seçeneklerini
içeren çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

Geliştirilen anket Hatay il merkezinde örneklem olarak alınan 12 nkokuldaki 120
öAreımene uygulandı ve 108 anket geri alınabildi. Ancak iki anket eksik o~duAuiçin,

106 anket deAerlendirilmiştir.

Verilerin tek tek frekans, yüzde, aritmetik ortaIan1a, standart sapmaları bulundu ve
sorulara verilen yanıtlara göre yanıtl3r arasındaki ilişkiyi bulmak için .05 düzeyinde t
testi uygulandı.

Bulgular ve Yorumlar

Araştırmasonucundaelde edilen bulgular;kişisel bilgileri, yukarıdanaşaAıyadoAru
olan iletişimle yöneticilerin' öAretmenlere,aşaAıdanyukarıya doAruolan ilenşimle
öAı'etmenlerin'yöneticilere ilettikleri bilgiler ile yönetici ve öAretmenlerin iletişim
sürecindekitutumve davranışlanolmak üzeredörtbaşlıka!tında y~aktadır.

Kişisel Bilgiler

Araş~anm yap~ldıAı ilkokllllardaki öAretmeRlerin % 81.13'Onü kadınlar
oluşturmaktadır.Anketi yanıtlayanöiıretmenlerinyaş gruplarınagöre daAılımının31-
50 yaş, hizmet sürelerinin 11-25 yıl olduAugözlenmiştir. ÖAretmenlerin % 10.37'si
Fakülte, % 79.24'ü2 yıllık yüksekokul eAitimine sahiptir. Diler taraftan
öAretınenlerin 1 ile 10 yıl arasında deAişen zamanlania aynı okulda görev yaptıkları ve
% 32.07'sinin 1-5 yıldır aynı yönetici ile birlikte çalışbAt anlıışılmaktadır.

tıkokul Yöneticilerinin Ölretmenlere tlettilderi Bilgiler

Araştırmada, ilkokul yöneticilerinin iletişim sürecinde, okul amaçlarının
gerçekleştirilmesi ile eAitim ve öAretimin etkili bir biçimde yürütülmesi için,
öAre~enlere görevleri ile ilgili bilgileri nasıl ilettikleri ile okulun uyg~anan ve gele-
cekteki eAitim ve öAretimetkinlikle~ konusundane.derecede.bilgi verdikleri saptan-
maya çalışılmışbr.'

,

ÖAretmenlerin anket sorularına verdikleri yanıtlara göre; ilkokul yöneticilerinin
görevin nasıl ve ne zamanyapıJacaAıkonusundaöAretmenlereyeterli bilgiyi vermedik-
leri, yetki ve sorumluluklarıaçıkça tanılOlamadıklarıanlaşılmaktadır.Ölretmenlerin
% 3 1.13'ü gibi önemli bir bölümü, görevin nasıl ve ne zamanyapılması gerektiAiko-
nusunda hiçbir bilgi verilmediAini belirtmesine karş~n, yarısına yakını görevin
yüzyüze iletişiml$ ve yerine getirilme gerekçesi ve ana hatlarınınaçıklanmasısuretiyle
verildiAini vurgulamaktadır. Ancak, öjretmenlerin % 20.75'i, görevin yapılma
gerekçesi konusunda hiçbir açıklama yapılmadıAı görüşüne sahiptir. Aynca,
yöneticilerin görevle ilgili olarak öAretmenlerin.' soru sormalarına olanak, . .
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saglamadıldarı yine ögretmenlerin bu konudaki soruya verdikleri yanıtIMdan ortaya
çıkmaktadır. '

tıkokul yöneticilerinin özellikle okıılun uygulanan ve .gelecekte.ki egitim ve
ögretim etkinlikleri ile egitim sistemi ve okula ilişkin yenilik ve degişmeler konusun-
da ögretmenlere yeterli bilgi vermedikleri gözlenmektedir.Ögretmenlerin yarısından
fazlası, görevleriile ilgili bir ~ ahnmasıgerektiginde,yöneticilercegörüşlerinin
alınmadıgı kanısını taşımaktadır. Ögretmenlerin % 6O.38'i, özlük haklar ve buna
ilişkin degişiklikler konusundayöneticilerinbilgi ve~diklerinibelirtmesine karşın, %
46.34'ü, bu konudayeterince bilgivermedikleri görüşündedir. Diger taraftan,
yöneticilerin başarılı bir çalışma ortaya koyan ögretmenlerdentakdirle söz ettikleri,
ancak görevindeyeterinceba§arılıolamayanögfetmenlerebaşarısızlıkarınınnedeniko-
nusundayol gösterici bilgi vermediklerianlaşılmaktadır.

Yöneticilerin ögretmenlereilettikleri bilgilere ilişkin ögretmen görüşleri dikkate
alındıgında; yöneticilerin ögretmenlereverdikleriemir ve bilgileri genellikle yüzyüze
iletişimle verdikleri, bazen bu emir ve bilgileri yazılı olarak bildirdikleri, egitim ve
ögretim etkinlikleri ile iş başarısı konusunda yeterli bilgi vermedikleri
gözlenmektedir. Oysa ki bir personelin örgütle bütünleşmesi .ve örgütsel amaçlara, ,

güdülenmesi için, kendilerine veya görevlerini etkileyen her konuda bilgi verilmesi ge-
rekmektedir. B u nedenle, ögretmenlerin kendilerini egitim' örgütünün önemli bir üyesi
olarak algılaması ve'çahşmaya güdülenniesi için, özeııikle egitim ve ögretimetkinlik-
leri v~ kendilerini ilgilendiren konularda bllgi verilmesinin yaiarı büyüktür.

ÖAretmenlerin Yöneticilei'e tlettikleriBilgiler

Bir örgütte çalışan personelinyöneticisine ilettigi bilgiler genellikle bir öneri veya
bir istegin karşılanmasına yöneliktir. Bu bilgiler; kişisel veya görevle ilgili sorunlM,
çalışma arkadaşlarınınsorunları, örgütün.uygulama ve politikalarına ilişkin bilgileri
içermektedir.

Ögretmenlerinyukarıdabelirtilenkonulardayöneticilerinene derecedebilgi verdik.'
lerine ilişkin olarak anket sorularınaverdikleri y~ıtlarda; kişisel sorunlarındançok,
görevle ilgili sorunlarınıyöneticiye daha rahat ilettikJeriögretmenlerin % 68.00'ince
belirtilmektedir. Diger taraftariöAretmenlerinyarısındanfailasının okulun egitim ve
ögretim etkinlikleri konusundaki görüşlerini ve çahşma arkadaşlarının sorunlarını
yöneticiye yeterince iletemediklerianlaşılmaktadır.

.

Ögretmenlerin, okul egitim ve ögretimetkinlikleri konusundaki görüşlerini
yöneticiye rahatlıkla, iletememelerinin bir nedeninin, yöneticilerin bu konuda daha
önceden ögretmenlere yeterli bilgiyi vermediklerinden kaynaklanabilecegi ileri
sürülebilir. Kişisel sorunIMınyöneticiye iletilmemesi, yönetici-ögretmen iletişiminin
biçimsel bir özellik gösterdigininbiI:göstergesioldugukanısınıgüçlendirmektedir.
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Yönetici ve ÖAretmenin ıletişim Süref;indeki Tutum ve Davranışı

tIetişim sürecinde bilgiyi aktaran ve alanın tutum ve davranışı, bilginin do~ru bir
biçimde algılanmasını büyük ölçüde etkileyebilQl<ıktedir. E~itim örgütünün temel
amacından birisi de bireylere bilgi aktarmak yoluyla onlarda istendik davranış
degişikligi saglamak1ır. Bu baglamda, bir'egitim örgütünde iletişim ,sürecinde yer alan
bireylerin tutum ve davranışının önemi daha da artmaktadır.

Araştırmada, yönetici ve ögretmenlerin iletişim süreCindeki tutum ve davranışına
yönelik olarak ögretmen görüşlerinin saptanmasına çalışılmıştır.

, i.

Ögretmenlepn bukonudaki sorularaverdikleriyanıtlarda;yöneticileri ile isttdikleri ,',

zaman randevu almadaiı görüşebildikleri, yöneticilerin, ögretmenler tarafından düzenle-! .
nen sosyal etkinliklere kabldıgı anlaşılmaktadır. Ancak, yöneticilerin görüşme sürecinde';
ögretmenlerinceketlerininilikli olmasınaÖDemverdigi, ögre\menlerin% 54.73'ü tara-

.

fından belirtilmektedir. Ögretmenlerin büyük bir bölümünün odasına girdiklerinde yöne-
ticilerin oturmak için kendilerine yer gösterdigi görüşünde olmasına karşın, % 16.04'ü bu
görüşe katılmamaktadır.

.

Yöneticilerin, ögretmenlerIe iyi arlcadaşhk ilişkisi kurmaya özen gösterdigi, ancak
yeterince başanh olmadıgı, ~u konudaki soruya verilen yanıtlardan ortaya çikmak1adır.
Yöneticilerin iletişim sürecinde ögretmenlere karşı resmi davranmasından dolayı bunu
başaramadıgı düşünülebilir. Çünkü, ögretmenleiin % 55.77'si, yöneticilerin kendileri-

ne karşı resmi, yani biçimsel bir davranış gösterdigi kanısınd;ıdır. Aynca, başanh
öAretnienlerin görev ve unvan terfıi için gerekli çabayı harcamadıklan belirtilmektedir.
Bununla beraber, aynı yönetici ile birlikte çalışmaktan gurur duyma, yöneticilerinin
saygıdeger bir kimse oldugu görüşünde olanlar ile başka okulda çalışmaya istekli ol-
mayanların yüzde olarak oranı önemli biryer tutmaktadır. Bu görüşlere katılmayanların
oranı ise % 15.00'i bulmaktadır.

Buna göre, ilkokul yöneticilerinin genellikle ögretınenlerden gelebilecek öneri ve
isteklere açık oldu~u anlaşılmakla beraber, bunun yeterli olmadı~ı gözlenmektedir. Bu
nedenle, dikkate deger bir ögretmen yüzdesinin başka bir okulda çalışmaya' istekli
oldugu ve yöneticilerine güvenmedigi ileri sürülebilir. Yöneticilerin ögretmenlerle iy~
arkadaşlık ilişkileri kurmaya egilimli olmalanna karşın, iletişim sürecinde yetkisini
ögretmene hissettirmeleri ve biçimsel bir qavranış göstermeleri nedeniyle bunu
başaramadıkları anlaşılmaktadır.

'

Ögretmenlerin beklentilerine uygun olmayan tutum ve davranış gösteren
yöneticilerin,iletişim sürecindehangi ~tmenlereönem verdikleribelirlemek amacıyla;
kişisel sorunlarla ilgilenme, yöneticinin saygıdegerli~i, ö~retmenlerinbaşka okulda
çalışma istegi ile aynı yönetici ile birlikteçalışmaktangururduyma konularındaolum-
lu ve olumsuz görüşe sahip' ögretmenlerin di~e( sorulara verdikleri yanıtlann bir
karşılaştınlması yapılarak, araların'da bir ilişkinin olup 91madıgı araştınımıştır.
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Kişisel Sor~nla llgitenme .

Anket. sorulanm yanıtlayan ögretmenlerden, yönetiCinin kişisel ~ların iletilme-
.

sine olanak sagladıgı görüşünde olanlar ile olanak saglamadıgı görüşünde olanların an-
ketin diger sorularına verdikleri yanıtların karşılaştırılmasında şu sonuçlar elde edil-
miştir.

Her iki grubun sorulara verdikleri yanıtlar karşılaştınldıgında. kişisel sorun1ann ken-
disine iletilmesine olanak saglamayan yöneticilerin; emiilerini yüzyüze iletişimle ver-
medikleri, emirlerin gerekçesini açıklaınadıklan, okulun eAitim v~ ögretim etkinlikleri
ve iş başansı konularında ögretmenlerebilgi vemıedikleri anlaşılmaktadır. Diger taraf-
tan, bu yöneticilerle çalışan ögretmenlerin de görevleri ile ilgili sorunlarını iletmedilde-
ri, okulun uygulanan ve gelecekteki egitim ve ögretim etkinlikleri konusundaki
görüşlerini bildirmedikleri gözlenmiştir. Bunun sonucu olarak da ögfetmenlerin, bu tür
yöneticilerin yöneticilik deneyim ve bilgisine güvenmedikleri ve bu yöneticilerle birlik-
te çalışmaya istekli olmadıklan ortaya çıkmaktadır.

Yöneticilerin kişisel sorunlann iletilmesine olanak sagladıgı görüşünde olan
ögretmenlerin, kişisel sorunların iletilmesine olanak saAlamadıAı görüşünde olan.
ögretmenlerden her soru boyutunda faı'klı görüşte oldukları ve bu farlan önemli derecede
oldugu .05 düzeyinde t testi ile de dogrulanmıştır. Kişisel sorunlano iletilmesine olanak
saglandıgı görüşünde olan ögretmenler, yukarıda belirtil~n konularda yöneticilerinin
beklentilerine uygun bir iletişitn izledigi görüşündedirler.

Başka Okulda Çalışma ısteai'.
Araştırmada başka okulda çalışmayı isteyen ögretmenlerle, başka okulda çalışmayı

istemeyen ögretmenlerin diger sorulara verdikleri yanıtlar karşılaştn1ldıAında, elde edilen
sonuçlar şu şekilde yorumlanabilir.

Başka okulda çalışmak isteyen ögretmenler, yöneticilerin verdikleri emirlerle ilgili
olarak soru sormalarına olanak saglamadıgı, emirlerini yazılı olarak bildirdigi, kişisel
sorunların iletilmesine olanak saAlamadıAı, iş başarısı konusunda bilgi vermediAi,
ögretmenlerle iyi arkadaşlık ilişkileri kuramadıgı, başanlı ögretmenin görev ve ünvan
terfii için gerekli çitbayı harcamadıg. görüşündedirler. Ögretmenlerin bu yöneticilerle
birlikte çalışmaktaD gurur duymadıklan apıaşılmaktadır. Başka okulda ç~ışmayı iste-

. meyen ögretmenlerin yııkanda belirtilen görüşlere katıimadıklan, yöneticilerin, iletişim
sürecinde bu belirtilenlerin tam aksi yönde bir etkinlik gösterdigi görüşüne sahiptirler.
Her iki ögretmen grubunun g~eri arasında önemli derecede fade oldugu .05 düzeyinde

. t testi 'İle de dogruIanMIŞtır.

Y öneticinin Benimsenmesi

tletişim sürecinde iletişimi başlatanm abcıyı etkileme derecesi, diger bir anlatımla
yönetici tarafından verilen bir emrin ~tmen tarafından yorumianma veyaemri en etki-
li olarak yerine getirmeögretmenin yöneticiyi benimsernederecesi ile dogru
orantılıdır. Bu gÖrüşten hareket edilerek birlikte ÇallŞtıg. yöneticinin saygıdeger bir
kimse olduAunu benimseyen ö!retmenler ile saygıdeger oldugunu benimsemeyen
ögretmenlerin, diger sorulara verdikleri yanıtlar dikkate alındıgmda aralarında şu konu-
larda önemli görüş farklılıgınınoldugu gözlenmiştir.

.
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. Yöneticinin saygı4eger bir kimse olmadıgı görüşünde olan ögretmenler;
yöneticilerin emirlerini yazılı olarak bildirdigi, emirlerin yerine getirilme gerekcesi.
hakkındave okulunegitim ve ögretimetkinliklerikonusundabilgi vermedigi, emirle il-
gili sorusorulmasınave kişisel sorunlarıniletilmesineolanak saglamadıgınıbelirtmek-
tedir. Diger ~tan bu ögretmenlerin,kişisel ve görevleri ile ilgili veya çalışma arka-
daşlarınınsorunlarını,okulun uygulananve gelecekteki egitim ve ögretim etkinlikleri
konusundaki görüşlerini yÖneticiye iletmedikleri anlaşılmaktadır. Yöneticilerin,'
ögretmenlereresmidavrandıkları,iyi aıtadaşlık ilişkisikuramadıklarıve ögretmenlerce
düzenlenensosyal etkinliklerekatılmadıklanögretmenlertarafındanvurgulanmaktadır.
Bu nedenle,aym yönetici ile birlikteçalışmaktangururduymadıklarıve yöneticilerinin
yöneticilikdeneyim ve bilgisine güvenmedikleriilerisörülmektedir.

Yönetici ıle Birlikte Çalışmaktan Gurur Duyma

Birlikte çalıştıgı yöneticiden gurur duyan personelin yönetici ile rahatlıkla iletişim
kurabilecegi düşünülmektedir. Bu baglamda, anket sorularını yanıtlayan
ögretmenlerden çalıştıgı yöneticiden gurur duyanlar ile gurur duymayan1arın diger soru-
lara verdikleri yanıtlar karşılaştırıldıgmda, aralarında önemil görÜş farklılıgımn oldugu
gözlenmiştir.

.

Birlikte çalışttgı yöneticiden gurur duymayan ögretmenler; yöneticilerin, emirlerini
yazılı olarak bildirdigi, emirlerin yerine getirilme gerekçesini açıklamadıgı, bu konuda.
ögretmenlerin soru sormasınaolanak saglamadıgı, uygulanan ve gelecekteki egitim ve
ögretim etkinlikleri konusundabilgi vermedigi görüşünü taşımaktadır~:U-. Ayrıca,
ögretmenlerin görevleri ile ilgili bir karar alınması gerektiginde görüşlerinin
alınmadıgını da ileri sürmektedirler. Öıretmenleıjn de kişisel ve görevle veya çalışma

arkadaşları ile ilgili sorunları yöneticiye iletmedikleri anlaşılmaktadır. Yöneticilerin
ögretmenlerle iyi arlcadaşlık ilişkileri kuramadıldarı, ögretmenlerce düzenlenen sosyal
etkinliklere katılmadıkları, yöneticilik deneyim ve bilgilerinin yetersiz oıdugu bu
ögretmenlerce dile getirilmektedir.

Diger taraftan, birlikte çalıştıAı yöneticiden gurur duyan ögretmenler ise yukarıda
belirtilen görüşlere katılmadıkları, yöneticilerinin bu belirtilenierin aksin~ bir davranış
gösterdikleri görüşündedir. Her iki ögret,.mengrubunun görüşleri arasında önemli faık
oldugu .05 düzeyinde t testi ile orta}'a Çıkmıştır.

Buraya kadar olan karşılaştırmalai: genel bir çerçevedeele alındtgında; kişisel sorun-
.

larla ılgilenme, çalıştıgı yöneticiden gurur duyma, başka okulda çalışma ve
yöneticinin saygıdeger bir kimse oldugunu benimserne sorularına olumlu ve olumsuz
yanıt veren grupların görüşleri dikkate alındıgında şu Sonuçlar ortaya çıkmai:tadır.

Bu dört konudaki soroları yanıtlayan ögretmenlerin diger sonılara verdikleri yanıtlar
karşılaştınldıgında; yetki ve sorumlulugun belirlenmesi, yöneticinin ögretmene

verdigi görevin genel hatlarını belirtmesi, görevi verilen emirler dogrultusunda
yapılmasını istemesi, egitim sistemi.ile okulun amaç ve politikalarına ilişkin bilgi

309

----



.
vermesi konularında fark!ı görüşlere sahip olmadıkları gözlenmektedir. Ancak, görüş
farklılıkları diger sorularda Qı1aya çıkmaktıidır. Yani dört soruya göre diger sorulara ve-

rilen yanıtlarda, ögretmenlerin görüş farklılıgı25 S01'Udayogunlaşmaktadır.

Buna göre ögretmenler, kişisel sorunlarının iletilgıesine olanak saglayan, okulun
egitim ve ögretim etkinlikleri konusunda kendilerine bilgi veren, emirler!ni yüzyüze
iletişimieveren, emırlerin yapılma gerekç~sini açıklayan, görevle ilgili sorunları
tartışma olanagı saglayan yöneticilerle daha rahat bir iletişim kurabildikleri
anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda da ögretmenlerinkişisel ve görevl~riyle veya
çalışma arkadaşları ile ilgili sorunları, egitim ve ögretime ilişkin görüşlerini daha rahat

bir biçimde yöneticiye iletebildikleri ileri sürülebilir. Bu nedenle böyle bir yöneticiile'
birlikte çalışmaktan gurur duydukları, başka okulda çalışmayı istemedikleri ve bu tür
yöneticileri kolaylıkla benimsediklerisöylenebilir.

.

Sonuç

Örgüt içerisindekiiletişiminçift yönlüolarakgelişmegösterebilmesi,öncelikle
yöneticinin tutum ve davranışı ile yöneticilik anlayışına ba@ıdır. Araştırmanın yapıldıgı
ilkokullarda çift yönlü iletişimin yeterince gelişme göstermedigi anlaşılmaktadır.

Yöneticilerin, egitim ve ögretim etkinlikleri, özlük hakları ve iş başarısı konusunda
ögretmenlere . yeterli bilgi vermedikleri ve kişisel sorunların iletilmesine olanak
saglamadıkları gözlenmektedir. Ögretmenler de özellikle egitim ve ögretim etkinlikleri
konusundaki görüşlerini ve kişisel sorunlan, çalışma arkadaşlarının sorunlarını
yöneticiye iletmemektedirler.lIkokullarda yönetici-ögretmen iletişiminio'belli ölçüde de
olsa biçimsel bir özellik taşıdıgı ileri sürülebilir. Yöneticilerin iletişim sürecinde yetki-
sini hissettiren b.irdavranış gösterdikleQ, ögretmenlerle iyi arkadaşlık ilişkisi kumıada
başarılı olamadıkları ve <>gretmenlercedüzenlenen ~syal etkinliklere kablmadıkları be-

lirlenmiştir.

Yönetici ile ögretmen arasındaki iletişim; kişisel sorunlarla ilgilenme, yöneticinin
benimsenmesi, yöneticiden gurur duyma ve başka okulda çalışma istegi degişkenIeri
açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle yöneticinin deneyim ve bilgisine
güvenmeyen, yöneticisinden gurur duymayan,. yöneticisini' benimsemeyen
ögretmenlerle yönetici arasında yalnızca yukarıdan aşagıya dogru olan tek yönlü bir
iletişim söz konusudur. Diger bir anlatımla, emirlerini yazılı olarak bildiren, emirin ye-
rine getirilme gerekçesini açıklan:iayan, okulun uygulanan ve gelecekteki egitim ve
ögretim etkinlikleri ile iş başarısı konusunda bilgi veımeyen, görevinde yeterince başarı
gösteremeyen ögretmene yol gösterici bilgi vermeyen, resmi iletişime önem veren,
ögretmenlerle iyi arkadaşlık ilişkisi kuramayan yöneticilere karşı, ögretmenlerin kişisel
veya görevle ilgili sorunlarını rahatlıkla iletemedikleri, egitim ve ögretim etkinlikleri
konusundaki görüşlerini bildirmekten çekindikleri sonucuna varılmıştır.
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SBÇI!NBJW!R (1) (2) (3) (4) (S)

HIÇBIRZAMAN ÇOK AZ ARA SIRA çoöu ZAMAN HER ZAMAN
SORULAR

F ... F ... F ... F ... F ... X S

Quvin.....h.... _ 33 31.13 15 14.14 2s 23.58 11 10.38 . 22 20.75 2.75 1.50
YaPı\8CaIımbiIÜme

Yc1ki yelOl1llllbı1ııkl bildiımo 13 12.26 :M 22.64 23 21.71 22 20.75 :M 22.64 3.18 133

GiRVia pac1 hatlarıkaıııllUllda 19 17.92 18 16.98 23 21.71 18 16.98 28 26.41 3.16 1.44

bi&i-

GiRVia yııiıuzca_icıı emider 23 21.71 13 12.26 7 6.60 2s 23.58 38 35.8S 3.39 1.58
doIı'uIı-ııda Y8Pıbııuaıı bildiımo

Yeriııe FtiriJmosi iI8eDiICıı &&evin 12 11.32 14 13.21 10 9.43 7J 25.47 43 40.57 3.70 1AO
-ı<9oRhaIdaııd&1ıi1p _

~ililkinolarak~ LO 9.43 12 11.32 12 11.32 18 16.98 s4 50.95 3.88 138
ııoru_... cllDIk yeıme

Bmmcri)1lzyU2ıo i1CtitinıIe 1ıi1diımc 10 9.43 8 7.55 14 13.21 7J 25.47 ~44.34 3.87 130

i!miıteri yuı\ı clıırat 1ıi1diımo 19 17.92 7J 25.47 39 36.80 11 10.38 10 9.43 2.67 1.16

Okıı\m l111IÇ ye pclidıaIa-ı kaııı- 19 17.92 18 16.98 30 .28.30 28 26.42 11 10.38 2.94 1.25
.....ı. 1ıi1p _
BIRim lio8emiye ekala iitkiıı ycııi- 6 5.66 14 13.21 20 18.117 16 15.09 so 47.17 3.84 1.29
lik ye deiifildikler kCaııIIUIIdabilp
-ıtte

Okulda ..ı-ktc uypJ.-k 16 1S.09 17 16.04 16 15.09 26 :M.53 31 . 29.25 3.36 1.29
Biitim ye Oimime1kinlilderi kaııı.
.....ı. 1ıi1p _
0IrCtmıUiıı pm ilc il&iliı-r 16 15.09 ıs 14.15 22 20.76 23 21.70 30 28.30 3.33 1AO
ol_ı ı-JttiIinde öıı-ıı
görilfliııe ı..w....

Tablo i

İlkokul Yöneticilerinin Ö~retmenlereİlettikleri Bilgiler

. ",.
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SI!ÇENI!KI.J!R (i) (2) (3) (4) (5)

HIÇBIRZAMAN ı;ac AZ ARASIRA çOOU ZAMAN HEIlZAMAN
SORULAR

F ... F ... F ... F ... F ... ıc s

lCitioel ....... ...........ı. bilp 11 10.38 13, 12.216 17 16.IM 211 216.42 11 34.90 3.63 1.34

"""'"
GI!IeWOiJ&iIi--ıiania bip 2 \.88 4 3.77 19 17.92 32 30.19 49 46.24 4.15 0.96

"""'"
OkııIanetkiıüideri ı..........ı.ı. 16 15.09 13 12.216 11 10.38 30 28.30 36 33.97 3.53 IM
ci_ SMfIOriai 1ıOIirtmO

ç.ı...... ...ı...ı..ı.-......... 36 33.97 1\ 10.38 19 17.92 21 19.81 19 17.92 2.77 1.52
ı..........ı. bilp __

OIı:ııIan eJilim ... 0Iı'etim etkiiıiiido- 14 13.21 9 8.49 14 13.21 19 17.92 50 41.17 3.77 .IM
rikoı-ıınciacluııılu ~b0-
m-
OIaıIanel!ıim... OIı'etimeddıılilde- 17 16.04 12 1\.32 18 16.98 21 19.81 38 35.85 3.48 .146
riDiD-ıı-ıııe -ıl ,-aJmeai F"ıeJı:ıiIi ı.....anııa iıilci

--

O&eWoiJ&iliJı:oıııı\....~ 12 11.32 13 12.26 13 12.26 24 22.64 44 41.52 3.70 IACı
nIıOt l8rIIfID&

y -ıiC:iııiD IIdIlkı..ı.ı....ı.ti 9 8.49 4.72 15 14.15 13 12.26 ~60.38 4.111 1.31
delifildildor koaııiimıia biIP --ı-i

O..........ı..m wriaı.-ı.n 14 . 13.21 8 7.55 13 . 12.26 23 21.70 48 45.28 3.78 1.42
ı........ı.... ciunuııuadacd_
-ıe*_
Veriim bir 1&eWı.....ı......... :ıl 18.87 15 14.15 17 16.04 216 24.53 211 26.42 3.25 1.46
CIUnUııUada'~
öptmoııoyd.........

oı-- it,,-,".--ıa 12 1\.32 17 16.04 19 17.92 30 211.30 211 26.42 3.42 1.33
bi&i-

Tablo2
ılkokulÖ~ttnenlerininYöneticilerinetlettildenBilgiler
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SIiÇI!NEJCLEIL (1) (2) (3) (4) (S)

HJQIlIl ZAMAN ÇXIt AZ ARA SILtA çOOU ZAMAN HI!II.ZAMAN

SORULAR.
F 'lo F 'lo ~'lı F 'lı F 'lo X S

YlIaoIici
ile"""'"

~.....ı.w 83 78.30 S 4.72 is S.66 8 1.1S 4 3.11 I.S3 1.12

... . ,

YIIaoIiciile............ .....Iin 3). 18.81 16 1S.09 12 11.32 3) 18.1'7 311 3S.8S 3.31 1.54

iIiIıIiCıIa8t

Y&IoCicioiıımobm..ı.... ..... 11 16.CM 6 S.66 :as 24.53 21' 19.81 36 33.69 3.50 1-+'
....... --ı. için)Ot.
..........
YIIaoIiciııiıı........... -raı.ı 2 1.88 8 1.5S 18 16.98 21 19.81 lS7 S3.1. 4.16 ım

cıa.nıı-a -ıııı- ~.-yolcdoiıı-
liidoioı...-

YIIaoIiciııiıı.........ı. iyi..ı.. 10 9.43 11 10.38 13 12.26 16 U.09 sis S2.83 3.91 1.38

.ı..ı.ı. ilipiIoriır.ım-.

OJıea-ıiıı1ıidibeÇ81..ı.&ı 11 16.CM 1 6.60 11 10.311 16 U.09 ss SI.19 3.80 1.51

YIIaıOIiCidODpnır CbıYıI8ı -
Y&IoCicioiıı~ ı........ 12 11.32 11 10.38 :as 24.53 24 22.64 3J 31.13 3.51 1.32
-ıııi OIm08ı

Y~,&ıo1iıitikdoaeyim w 12 . 11.32 8 1.s5 13 12.26 23 21.10 so 41.11 3.85 1.31

bi&iIi

()&ooııııoain_
--

ı..ı.. sis 52.M LO 9.43 16 15.09 1 8.60 11 16.CM. 2.23 1.s2.

.ı..ı.ı. ~iIıOIi

YaarıiciaiD.ay.....1ıir ÜIIIO 14 13.21 .. 13.21. LO 9.43 3) 18.81 411 45.28 3.69 1.41

.ı-.

YIIaoIiciııiıııı-..ı.1IF-ııia '14 13.21 10 9.43 10 . 9.43 12 11.32 «i 56.61 3.88 IM

"..,
""

ıoıfi8iiçinçaiıa_

YaarıiciaiD.....ı ................ 11 16.04 13 12.26 24 22.64 14 13.21 311 34.86 3.40 1.41

CIi8iaeiIOıibDeIiııOOI8aOk...........

Opımoaiıı......- 41 44.35 19 11.92 19 11.92 LO 9.43 11 10.38 2.23 J.31

.1ıoIJ8yoaıodIIıitIori---
y&ııotici)wbi.._
çeIıiııııIOOi

Tablo3

Yönetici ve ÖiP'etmenlerin ttetişim Sürecindeki Tutum ve Davranışı
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Tablo 4
Öjtretmen Görüşleri Arasındaki Altlamhhk Testi

DEÖ1ŞKENLER I<S YG BOÇ YSB
SD-N-2 SD-N-2 SD-N-2 SD-N.2

N-31 N'!'33 N-27 N-34
SORULAR ını- 2.76 ını. 2.72 ını - 2.79 ını - 2.72

Yöneticinin görevi ne zaman ve nasıl yapılacaArnıbildinneai 2.88

Yöneticinin verdiii emrin gerekçesine açıklaması 2.83 -4.82 -4.86

Yöneticinin verdiii eritirle ilgili olarak öAretmeniı).8ÔnıSOf-
masınaolanaksaAJanması ' 4.02 -3.59 2.92 -4.77

Yöneticinin emirlerini Yıizytıze iİeti,imle ıipımene bildir.
mesi 4.33 -4.82 3.45 -6.39

Yöneticinin oku1daki yenilik ve deliılklikler konusunda
bilgi vennesi -3.28 -3.17

Yöneticinin okula gelecekte uyiıu1aıw:alc-iiliin ve öAı'litim
etkinlikleri konusundabilgi vennesi 3.10 -3.47 -2.88

Yöneticinin öAretmeningörevi ile ilgili kararla~l1ınası ge-
rektiijnde öirebnenin göriltUnUalması 5.87 -4.52 -5.44

Yöneticinin IIAretmeiıinkl,iseI WnmlaMI kendlsiı)eiletin,;. ..

sine olanaksaAJaması -2.74 3.20 -4.5

Yöneticinin öAretmeninCSzlqkhaklan ile ilgili deAlfiklikler
konusundaöAretmenebilgi vennesi -3.91 -3.45

Yöneticinin; görevim bıpn ile yapan öiretmenden takdirle
söz etmesi §,,06 -3.87 ~.49 -4.49.

Yön.eticininverilen görevi bataramayan öAretmenesinirlen-
meden yol gö8lerici ~rvennesi 6.12 -4.57 .-U.36

Yöneticinin, öAretmeneiş bıpnaı konusundabilgi vennesi 4.78 -4.03 3.49 -3.90

Yöneticinin öirebnenlerin kiıisel sonınlanmn çCSzümUnde
y~ımcı olması ~.5i -5.76 -4.76

ÖAretmeningörevi ile ilgili sonmlannı yöneticiye bildimıesi -3.53 -6.64

OAreımeninokulun eAlıimve IlAretimetkinliklerinikonusun-
daki olumsuz görUf1eriniyöneticiye bildinnesi 3.61 -4.60

Öirebnenin çalttma aıbdatlannm soruıılannı yöneticiye
bilelinnesi

.. . . .
.10.76 .

ÖAretmenin okulun elitim ve öpıim etkinlikleri konusun-
daki görlltlerini yöneticiye rahatlıklabildinneai .5.16 -9.00

.. ÖAretmeninokulda gelecekte uygulanacak eAitimve CSAreıim
etkinlikleri hakkındak1görilılerini yöneticiye bildinnesi 3.25 -4.37 -5.14

ÖAretmenin görevi ile ilgili konulan )'Öneticiyle rahatlıkIa
la1tlfn1ası 4.76 -3.05 .5.16

Yöneticinin.llArebnenin kendisiyle göriltmek ISlemfsi dum.
munda randevul1ınasUl1istemesi -3.95
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Yöneticinin oda.ına gelen ölretınene otıınnak için yer
göstennesi 3:68 -3.69 3.89 -7.03

Yöneticinin öiretınenler tarafından dIIzen1enen sosyaı etkin-
liklere katılmaaı . -3.67

.

Yöneticinin ölretl1!en1erle iyi arkada,lık ilitkileri
geli,tinaesi 3.83 -11.43 3.14 -7.27

-7.02
Olreımenlerin birlikte çalı,ıılı yöneticiden gunır duyması 3.89 3.72

Yöneticinin öptınen1erle olan ileti,iminde .resmi davran-
ması l21 -2.8S

Öiretınenlerin, yöneticinin yöneticiiii deneyim ve bilgisine
gIIvenmesi 3.87 -6.S1 3.41 -S.80

Ölreımenlerin aynı lleretie bqka okulda çalıfma isteli

Oiretınenlerin yöneticinin saygıdeier bir kimse oldulunu
benimsemesi

4.31

3.60 -7.20

Yöneticinin bafanlı öıreımenin görev ve lınvan terfi.i için
çaba göstennesi 4.53 4.36 -8.43

I<S Yöneticinin kitise1 sorunlarını kendisine iletilmesine olanak .ailamadılı görlltllnde olan ölretmenler ile
sailadılı göllltflnde olanlar arasındakiilitlei.

.

YG Birlikte çallftılı yöneticiden gunır duymayan öireımenler ile duyan ölretmen1eıingörl1fleri arasındaki ilit1ii.

DOÇ qka okulda çalIfmak isteyenler ile istemeyen öiretınenlerin görl1flerlarasındakiilitki.

YSB Yöneticinin saygıdep oldutunu kabul edenler ileelılıeyen öJretmenlerin gör\ltleıi arasındakiilitki
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