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ÖGRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNt
ETKİLEMEGÜÇLERl

(Ankara İli Ömeaİ)

Yani. Doç. Dr. Ş. Şule AÇlKALIN(*)

Bireyler örgütiere sosyal, ekonomik, psikolojik amaçlarım gerçekleştirmek
ijzere katılırlar. Katıldıklan örgütte s8mp oldukları yeterliklere uygun konumlarda
görevler almaya ve bu görevleri gerçekleştirmeyeçalışırlar.Her çalışmaortamında ve
her konuda bireyin.çevresinde başka çalışanlar ve en az bir yöneticinin varlıgı söz
konusudur. Bu anlamda birey örgüt içinde başkalan ve çoAunlukla birden çok
yöneticiyle birlikte çalışmak, etkileşim içiiıdeolmak ZOJ11Ildadır.Zaten örgüt bir
bakıma, bu baALıve baAımlı düzeylerdeki üyelerinin birt>iriile etkileşimleı:i sonucu
ortaya çıkan davranışlannbileşkesidir.

Bu çerçevede irdelendilinde, hiyerarşikdüzeyleri ncolursa olsun, örgüt
ortamındabireyler amaçlarıdoArÜltusundaakranian,astJarı,üstleri, müşterileriile et-
kili bir iletişim ~layacak ilişkileri kurmak, işletmek ve geliştirmek zorundadır.
Bunlar içinde özellikle ast~üstilişkileri,ıörgütkültürüve havası yönündenyönetimin
duyarlı bir alanım oluşturur. Alanyazında, bu. alan daha çok üstler açısıridan ele
alınıp incelenmiştir. Oysa örgütteki ası-üst ilişkileri YoAun.kesintisiz, karmaşık ve
çift yönlü bir iletişim sürecidir. Uetişiminbu çift yönlü nitellAinden hareketle etki-
leşim ortammda~n da üst1erinietkilediklerien azındanbu yönde çaba sarfettik-
leri söylenebilir. Birey bu çabayı sevgi saygı kazanmak; statüsünü yükseltmek;
çevresini istedigi gibi düzenlem~ terfi etmek; yanhşlarım öıtmek; ait olduAugruba
imkanlar ~1amak; özetle daha fazla güç ve yetki elde etmek;.böylece örgüte giriş
amaçIaıuunaşamalarıolan hedeflereulaşmakiçin sarfeder.

Astlar, örgüt içinde formal ya da informal güç .ve ~etki1ere sahiptir. Güç,
başkalarını etkileme yetencAı; yetki, ~ yönetme ve harekete geçirme hakkı;

etkileme, bireyin sahip olduAugüç-güçleri.kullanarakbaşkalarınıdeAiştirmesiolarak
tammlanabilir. Astlar, gfiçve yetkilerini daha kapsamlı, daha yoAungüç ve yetkiler
elde etmek için kullanırlar. Ast1anndeAişikkaynaklata dayalı olaraksahip olduldan
güçler; ı. Uzmanlık. 2. Ugi, 3. Kişilik. 4. Ödül, 5. Ceza. 6. Makam, 7. Güçsüzlük
olarak yedi başlıkta gruplan<!mlabilir.

.'

(*) Hacettepe Üniversitesi Etitim Fakültesi Oıretim Üyesi.
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Uzmanlık Gücü

Uzman belirli programlarda becerili olan kişidir (Bursalıogıu 1991: 142). Yasal
olan ve toplumca onaylanan konularda uzmanlaşan kişi, örgütlerdehjyerarşik otorite
alanını taşan bir güç kazanır (Aydın 1984: 17). Uzmanlık, işlerin kendine özgü bir

yöntemle yapılmasını ÖDgörfir. Bu durumda uzman işi başkalarına göre daha iyi ya-
pabilecek üstünlüAe şahip bulunmaktadır. Uzmanın işine ilişkin olarak sahip olduAu
bilgi beceri ve yetenekleri ayl)1 zam~ ona bir "etkileme fazlalıAı" yaratmaktadır
(Katz and Kalın 1977: 335-340).

Ast olarak uzman sahip olduAu bu gücünü üstlerini etkilemekte kullanabilir.
Uzmanlık alanının önemi, üstün uzmanlık alanına ilişIqn bilgi ve becerisinin
düzeyi; alandaki uzmaolann sayısal yeterliliAiastın bu gücünün etki derecesinin 00-
lirleyicisidir.

ılgi gücü

Astlarm kurum içinde ve dışında üyesi olduklan; deAişik roller oynadıklan
gruplar, örgütler, etkileşirndebulunduklankişiler vardır. Ast1artanıdıklarıbu insan-
lardan, ait olduklan gruplardan,üyesi olduklan örgötlerle ilişkilerindenkaynaklanan
bir kısım güçlere sahip olabilirler. Böyle bir gücün kaynaAı örgüttekiçalışma arka-
daşlan. meslektaşlan, astlan, üstleri. hemFİleri, örgüt dışında deAişik amaçlı der-
nekler, sen<likalar,kulüpler, partiler, aileler ya da önemli mevkideki kişiler olabilir.
Bunlarla ilişkili ve ilgili olınak, asta güç saAIamaktadır.Nitekim yapılan deAişik
araşhrinalar bu yargıyı desteklemektedir. Omeitin, üst düzey yöneticilerinin başta
siyasal nitelikli olmak üzere, iş çevrelerinden ,büyük ölçüde etkilendikleri, eititim
yöneticilerinin davranışetkenleri içinde ise (!ncelikli siyasal daha sonra sosyal etken-
lerin aAn"bastıAı saptanmıştır(Kazancı 1977: 72, BursalıoAlu 1972: 10).

Ast1ar,üstlerinin önem verdigi, ilişkilerinin anlamlı olduAu aile bireyleri eşi,
çöcuklan, akrabaları ya da arkadaşlany1ada iyi ilişkiler kurarak güç sahibi olınaya
çalışabilirler. ılgi kaynaklı gücün üstüetkileme derecesi astın ilgili olduAukişilerin,
gruplann, örgütlerin toplum ve amir tarafındandeAerli,popüler olarak algılamasına
göre degişebilir. , '

Kişilik Gücü

Kişilik bireyi diiterlerindenfarklı kılan davranışlarbütünü,davranış stilidir. Bi-
reyin görünüşü, yetenekleri! dürtüleri, deAeıleri. inançları, duyguları birer kişilik
özelliAidir (Torington and Chapman 1983: 231). Bu anlamda kişilik insanın bir
bütünlük içinde süreklilik gösteren,özelliklerini ve bunlarınbirparçası olarak sahip
oldugu iletişim becerilerini ifadeetmektedir. İnsanlarkişiliklerini güç kaynagı olarak
kullanabilirler (Ashenbrennerand Shelling 1988: 39).

184



Giyimleri, sohbetleri, esprileri, fızikleri, beklenmedikleri olaylar karşısında
sogukkanlı oluşları, kibar, görgülü, sabırlı, hoşgörülü da.vranışları, çalışma
biçimleri, sosyal ve özel yaşamları, aile ilişkileri, gelecege ilişkin beklentileri,
coşkuları ve alışkanlıkları çevresindekileri dolayısıyla üstlerine etkilemenin unsuru
olarak gözlenmektedir. Bu gücün üstlerietkilernederecesi, üstünkişisel özelliklerine
göre önemli ölçöde degişebilir. Çünkü kişilerarası çekicilige ilişkin ~brmalarda
bireylerin bedensel, düşünsel, davranışsal.ve duygusal açıdan kendilerine benzeyen
kişileri çekici buldukları saptanmıştır.

.

Ödül Gücü

örgijtte astlar da üstlerini bir anlamda davranışları veya eylemleri ile
Ödülendirilebilir. Üstün daha başarılı olmasında; takdir edilip saygı görmesinde;
önemli bir kısım sorunları çözmesinde; kuşkusuz astl~ yadsınamıyacak kadar
büyük payı vardır. Birbakıma yöneticinin başarısı astların, ortak amaçlara
yönelmede, işbaşarmadaki istekliliklerininsonucqdur.Bu kapsamdaastlar başarıları
ile yöneticiyi daha başarılı kılarak onu.ödüllendirir. Ödül gücünün etkisi büyük
ölçüde bu gücün kuUanıldıgı zamanın ve ortamınözelliklerine, gücü kullanan ashn
iyi niyet ve içtenligine, üstün bu ödüllerden Sagladıgı doyumun derecesine göre
degişebilir.

Ceza Gücti

Bu güç ödül gücünün tamamıyla abi durumları yansıtır. Astlar üstlerini zor ve
sıkınhlıdurumlara düşürebilirler. ömegin vaktinde ulaştırılmayan ya da yanlış,

eksik u1aşhnlan mesajlar, üstün davranışlaimı uygulamalarını. izleme, informal
iletişim kanallarım olumsuz yönde çalıştırına gibi davranışlar üstü sıkıntıya sokan
durumlaryaratabilir. .

Mevki Gücü

Mevki, örgÜtteasnn bulundugu.hiyerarşik konum ve bu konumunasta
sagladıgı statÜ olarak tammlanabiHr. Mevki gücil, etkileme işlevinin yasallaşbgı bir
güç biçimidir (Stoner 1978: 266). .Bu anlamda güç formal yetki olarak
tanımlanmaktadır. Hangi düzeyde olursa olsun astların f~al bir kısım yetkileri
vardır. Astlar kendi düzeylerinde sahıp oldukları bu yasal yetki ve sorumlulukları
üstlerini etkilemekte bir güç olarak kul1aiıabilirler.Bulunduklarıkonumunkendileri-
ne sagıadıgı hak v~ sorumluluklarıçok iyi bilmek, asta hareket edebiletegi belirli bir .

güç alanı saglar. Ast yetkilerini tümüyle kullandıgında üstün bu alana müdahele et-

mesi ihtimali azalır.

/ ~
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Güçsüzlük Gücü

Bu, güç alanyazında geregince tanımlanmamış, örgüt ortamında bu güce sahip

olanlann ya da bu gücü kuIlaıijın1ami eylemleri ile etki1eme düzeyleri yeterince irde-
lenmemiştir. Bu çalışmada bir güç tf1tILolarak tanırfilamış ve sınanmıştır. İnsanlar,
özellikle Türk ınsanı haksızltga uAraınış çaresiz kalmış ya da bırakılmış madden ve
manen zarar gönnüş kişilere aclf. Türk toplumunda bu acıma duygusu, inançlarında
etkisiyle yaygın ve güçlü toplumsal ilişkilet biçimini dönüştürmüştür; Toplumu-
muzda zavallı ve magdur, kişilere karşı geliştirilen tutumuvurgulayan Gençtan
(1990:61), bazı kişilerin bu tutupıdan yararlanarak güçsüzlükleri ile çevrelerine ege-
menlik kurduktannı ve duygu söniürüsü yaptıklarını belirtmektedir.

Örgütte'bir kısım astlar bu özelliklerinden yararlanarak gerçekt~n varolan bir
kısım güçsüzlüklerini sergileyerek ya <ıa'güçsüz durumdaymış gibi görünerek bir

bakıma, güçsüzıükleri ile bir güç elde ederler. Sonuç oıarak, astların üstlerlni etkile-
rnek ,için bir kısım eylemlerde bulunduldarı, yönetsel deyimi ile güç kullandıkları
söylenebilir. ;

, BütünastlardeAişik amaçlarlaüstlerini etkilemek isterler ve bunun için kendi-
leri' yöneticilerin özellilderine uygun etkileme sistemlerini kurarlar. 'Etkileme siste-
minin boyutlarım, kap~ını, işleyiş biçim~i astın sahipoldugu güçlerin toplamı
ve kullanım tercihleri belirler. Etkilemede güçlerin seçimi ve kullanımında. cinsiyet,
kıdem, ö!retim alanı, yöneticilerin yönetim stilleri birer deAişken olabilir.

Gücün kullanılmasını etkileyen deAişkenlerne olursa olsun eAer kullanılan güç
yöneticiyi etkilemişise, astlarm bu etkileme sonucunda varolan güçleriniartırdıkları,
yeni güçler kazandıldan söylenebilir. Bu anJamda göÇ,güç kazandınr denebilir.

EAitim Örgütterinde Etkileme

Okul degişikgruplann beldentiIerininve baskılarınıny()~nlaştıAibir örgüttür.
.

Üyeleri, müşterileri ve çevresi ile deAişikdinamiklerinoluştuAubir ortamdır.Bu Qr-
tamda informal ilişkiler yoluyla tarafların birbirlerine karşı güç gösterileri sosyal
yönü daha sınırlı örgütlere göre daha yoAundur.Bu anlamda okuIlardaastve üstler
ögretmenlerve müdürlerarasındadigerörgütlere nazarandahacanlı etkileme faaliyet-
lerinin gerçekleştigisöylenebilir.

Bu çalışmada. ögretmenlerinokul mü(lürIerinietkılerneye yönelik eylemleriele
alınmış ve incelenmiştir. Bu eylemlerin,seçimini ve kullanılma sıklıgım etkilediAi
düşünülen cinsiyet, uzmanlık alain, okul türü, kıOOmve okul mjldürününyönetim
stili deAişkenolarak sınanmıştır.

Türk Egitim Sistemi ilk, orta ve yüksekögretim düzeylerinden Oluşmaktadır.
İlkögretim okullarındaçalışan ögretmenlerdebranşfarldıhAıçok belirgin degil~. Bu
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durumun bir ölçüde genel liselerde de (GL) "aroldultu söylenebilir. Bu özellik
yönünden en açık durumEndüstri (EML) ve Kız Meslek (KML) Liselerinde
gözıenmektedir. Bu anlamda,kız ve erkekmeslek liseleri, teknik ve sosyal ~onularda
uzmanlaşmanın, öAretmenve yöneticilerde kadın ve erkeltin kolayca belirgınıeştilti
okullardır. Genelliselerde varolan öjtretmenleriııtümü EMLve KML~deki kültür
dersleriöıtretmenleriile benzergruplardır.Bu öAretmenlerinmüdürüetkilemekte kul-
landıklan yöntemleri kurumdan kuruma deltiştirip.deltiştinnediklerini test etmek
bakımından uygun bUlunmuştur.Böylece araştınnada etkileme yöntemlerinin terci-
hinde bir degişken olan kurum türünütest etme olanaltıbulunmuştur.

Ast-Üst Etkileşiminin Topl~msal Algılanması

Türk toplumunda, astların herhangi bir ötgütte,. özellikle de öAretmenlerin okulda
üstlerini müdürlerini etkilemek için degişik güçlerini kullanmalannın, kendi aralarında
ya da yöneticiler tarafından deltişik biçimlerde algılandıltı sezinlenmektedir. Ödül ya da
kişilik gücünü kullanan astlar yaltcı,yalaka vb. sıfatlarla nitelendirilirken; güçsüzl$
gücünü kul1ananlara ise zavallı, aciz, kişiliksiz sıfatları yakıştmlmaktadır. Ceza ve ilgi
gücünü kullanan astlar disiplinsiz, serkeş, asi olarak görülmekte, uzmanlık gücünü kul-
lananlar ise bilmiş, ukala, kendini beltenmiş olarak delterlendirilmektedir. Makam
gücünü kullananlar kurumlarında,mevkisiyle sarhoş olmuş ya da burnu büyümüş
kişiler olarak nitelendirilmektedir. örneklendirilen bu algılamalar aslındaast-üst
ilişkilerinde, daha öncesinde insanla insanın etkileşiminde gerçekleşen doltal bir olayın,
yani etkilemenin, OOAalolmayan faaliyederl~ öı1ülmesi, saklanması gereksiniminden
kaynaklanmaktadır. Birey çoltu kez kendi etkileme eylemleri için bunu sıkı bir sansür

niteliltinde uygularken, başkalarının bu eylemlerine ilişkin fikrisoroldugunda, varolan
durumu daha rahat ve objektif yansıtmaktadır.

Araştırmanın ön çalışmaları yapılırken ötretmenlerin hemen tümünün bir
kısım eylemleri ile müdürlerini etkilerneyi "küçültücü"; "aşaltılay.cı" durumlar ola-

rak nitelendirdilderi dikkat çekmiştir. Buna karşılık, bu konuda meslektaşlarıni
degerlendirirlerken onların etkilemeeylemlerini ve'sıklıltını daha rahat belirttikleri
gözlenmiştir. Okuldaki doltal gruplar, müdürü etkiledikleri ölçüde digergrupları da
etkileyip onlar üzerinde hakimiyet kıırabilmektedirler. Sahip oldultu güçleri açıktan
ya da kapalı biçimde kullanarak üstlerini.etkileyen asdilr aynı zamanda yöneticinin

"çevresi" olarak nitelendirilmektedir. ÖAretmenlerln böyle bir çevrenin üyeleri ya da
muhatabı olarak hangietkilerne güçlerini kullanmayı tercih ettikleri; bunl~ kul-
lanış sıklıkları ve bu konudaki yeterlikleri bilinmemektedir. Okullardaki çatışmaların
ardında, okul müdürlerinin .başan. ya da başarısızlıklarının temelinde; ögretmenlerin
müdürü etkilemelerinin önemli payı vardır denebilir. Bu konuda ögretmenlerin sahip
oldukları güçleri etkili biçim'de kullanmadıkIarı da söylenebilir. Bu güçlerin bireysel
kullanımı genelde."gizlilik" içinde gerçekleştiginden ögretQienler bu alandaki beceri-
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lerini örnekleri izleyerek; eylemlerinI gizleyerek geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Yukarıda açıldanandurumçerçevesinde,~kuUardaoAretmenlerlemüdürlerarasındaki
etkileşirnin içeriAi; astlarınüstleri etkilernesiele alınouş ve şu sorulara cevap
~mıştır. .

1. ÖAretmenler müdürlerini etkilemek için hangi güçleri, ne sıklıkta kullan-
mayı tercihetıqektedirler?

2. a) Okul türü
b) Müdürün yönetim stili
c) Uzmanlık alanı

~ ÖAretmenlİkkıdemi
e) Cinsiyet

ölretmenlerin müdürleri ,etkilemede kullandıkları güçlerin seçiminin
deAişkenlerimidir?

3. Ögretmenlerin müdürleri etkilerne eylemlerininsıklıAmı kendileri açısından
algılamaları ile; çevrelerindeki öAre~ıerin etkileme eylemlerini yargılarnaları
farldımıdır? .

Yöntem

Yukarıda ifade edilen sorularıncevapları, Ankara ilinde, dört ilçeden, random
yöntemiyle birerEndüstri Meslek (EML), ~ Meslek Lisesi (KML) vç Genel
Lise'den (GL); yani toplam 12 okulda 561 ögretmenden. yazışma yöntemi anket
teknili ile toplanml§tır..

.

Veritoplarna aracı anketin esasını, daha önce 100 öAretmenle yapılan bir ön
çalışma sonucu belirlenen 56 etkileme eylemi oluştunnuştur. Anketin ön denemesi
yapılmış; öAretmenlerin"yaparım", "giderim" vb. kendilerineyönelik anlatımları.ce-
vaplandırmada öz savunmaya' girdikleri. uygulamadaki eylernıçrini örtmeye
yöneldikleri gözlenmiştir. Aracın güvenirliAini engelleyen bu durumu azaltmak
amacıyla başka birögretmen grubundanyeni bir formla çevresindekilerinin bu ey-
lemleri hangi s~kuııandıklarını belirlemeleri istenmiştir. Yapılan istatistiksel
çözümlemede bu anketteverilen cevapların ilk uygulamada'farklı sonuçlar verdiAi
saptandı. Daha sonraki aşamada öAretmenlerinkendini algılaması ile başkalarını
yargılamasını amaçlayan iki anket formu, aynı okuldaki eşit sayıda iki grup
ögretmene verildi. Yapılan an~~lei'de iki formun ortalamaları arasında anlamlı bir
fark olduAusaptandı, gözlendi. Alan uzmanlarıile yapılan tartışmalarda,tek formun
ögretmenin kendini savunmasını; diler.ömeAiı\ ise başkalarını'yargılamasını ortaya
koyaca{tıbe]jrlendi. Bu iki yönelimin dengelenebilmesi için ili.formun birlikte kul-
lanılmasına kararverildi.
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Anket maddelerine verilen cevaplar amı:ı-çlarauygun olarak üç boy1itta işlenip
yorumlanmıştır~

. ,

ı. Okul müdürlerini etkileme sürecine ilişkin 56 eylemin her birinin

seçeneklerine verilen işaretlerin de~işkenlere göre farklı bir da~ılım gösterip
göstermediAi, km kare testi ile sınandı.

2. Ö~tmenlerin bir etkileme eylemini hangi sıldıkta kullandıklarını belirle:-
rnek için seçeneklerdeki frekansların "her zaman"

(5), "çoksUc" (4), "sıkça" (3), "çok

seyrek" (2), "Hiç bir" (1) ortalamaları bulunmuştur. Bu dört aralık beş eşit ölçek
aralıAma bölünmüştür. Böylece "hiçbir zaman" 1-1.80. "çokseyrek" 1.81-2.60,
"sıkça" 2.61-3.40,"çok sık" 3.41-4.20, "her zaman" 4.21-5.00 ~~mı ifade etmesi
öngörülmüştür. Bu nedenle küçükortalamadeAerler, etkilerne eyleminin seyrek kul-
lanıldıAıyönünde yorumJanmıştır.

.

3. Müdürü etkilemeeylemlerinin kullanılma slkllAml belirlemede,
öAretmenlerin algılama ve ~gılamaları arasmdaki fark (t) testi ile smanmıştır.
istatistiksel smamalardafarlclıinnanlamlılıAı.05 düzeyinde smanmıştır.

Bulgular ve Yorum

Ölretmenlerin Etkileme Güçlerini KullanmaSıklılı

. Araştırmada kullanıJan ankette tanımlanan yedi güç alanına ilişkin olarak
deAerlendirmeleri için öAretmenlere verilen 56 etkileme eyleminin kullanlltIla
sıkııAma göre daAılımıÇizelge I'de özetlenmiştir.

Çizelge 1

Her Güç ıçin ,Belirlenen Etkilem~ ~ylemlerinin Kullanılma Sıklılı
Kullanma Sıklıkları .fe EYJ~m' Sayıları

1 3

Güçler

Mevki Gücü

Her zaman . Çok s1k

Kİ§ilik Gücü

ödül Gücü
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Ulaşılan bulgulara göre, güçlerin kullanılma sıklıAı şöyleclir.

1. Mevki gücü genelde "sıkça" kullanılmaktadır.

2. Kişilikgücünün kullanılma sıklıAı "her zaman" ile "hiçbir zaman" arasında
genişbir-~ı1ım göstermektedir.

3. Ödül gücünün kullanılma ortalaması "çok ~yrek"tir.

4. Ögretmen1er, ilgi gücünü tanımlayan eylemlerin çogunu "hiçbir zaman"
göstermedikleriniifade etmişlerdir. '

. 5. Ögretmenlerinbranşlarının uzmanı oIaoık, uzmanlık gücÜnütanım~yan ey-
lemleri "çok seyrek" gösterdikleribelirlenmiştir.

6. ÖAretmenler güçsüzlük' gücünü, "hiçbir zaman" kullanınadıklarını belirt-
mişlerdir.

7. Ceza gücü,ögretmenler tarafından"çokseyrek" kullanılmaktadJr.
, .

Ulaşılan bulgular, ögretmenlerinokul müdürlerinietkilemek için var~lan
güçlerinden bir kısmını kullandıklarını, bir kısmını hiçbir zaman kullanmadıkIarım
ya da bunların farkında olmadıklarını düşündürmektedir.

Etkileme Eylemlerini Kuıı~nmada Delişkenlerin Etkisi

1. Okul tütü, öwetmenlerin müdürüetkilemekte seçtigi güçlerin ve bunların
kullanımsıklıgınıetkilemektedir. '

2. Üç okul türünden, endüstri meslek liselerinde güç kullanımının daha etkili
oldugu; buna karşıltken az kız .meslek liselerinde güç lçu11anı1dıgısaptanmıştır.

3. Müdürlerin benimsedigi yönet!m stili ögretmenlerin etkileme eylemleri-
nin seçim ve sıklıgmda önemlibir degişken olarak görülmektedir.

4. Demokratik yöneticilerle çalışan ögr~enlerin 'IDüdürleriQi etkilemede
güçlerini hem daha sık kullandıkları; hem de olumsuz güç kullanma eylemlerini otO-
riter müdürlerleçaIışan1ardandalıaseyref tercih ettikleribelirlenmiştir.

5. Uzmanlık degişkeni olarak, meslek dersleri ögretmeni ya da kültür dersleri
ögretmeni olmak:; etkileme eylemlerine ilişkin güçleri kull3f!Jlla sıklıklarmı belirle-
mede önemli bir degişken olarak görülmemektedir.

6. Cinsiyetdegişkeni, 56 etkilem~ eyleminde 20 tanesinin sıkhgmı belirle-I
mede bir etken olarak görülmektedir.

7. Bayan ögretmenler kişilik ve ödül gücünü ilişkin iki eylemin dışında,
güçleriniasgari düzeyde kullanmaktadırlar.
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8. Kadem delişkeni sadece ilgi gücüne ilişkin iki etkileme eyleminin kul-
lanılmasıklı~mı belirlemede bit etken olarak görülmÜştür. '

9. Genç öAı'etmenler müdürü etkilemekte ilgi gücüne ilişkin iç etkenleri;
kıdemli öArebnenlerise dışetkenleri kullanmayıyeAlernektedirler.

Eylemlerin k:ullanılmaslklıRımetkileyen,bu de~işkenleriçinde ilk sırayı, okul'
türü ve müdürünyönetim stili almaktadır.Bu durumokul türününfarklı deAerlerve
gelenekler oluşturması ile müdürüııbenimsediAiyönetim stilininfarklı güçleri kul-
lanmaisteAive ortamıyarattı~ıileaçıklanabilir.

.

Okul Müdürlerini Etkileme', Eylemlerinin
Algılanması ve Yargılanması ,

Ö~tmenlerin müdürlerinietkilerne eylemlerinin sıklı~ını kendileri açısından
algıma1arıileçevrelerindeki öıretmenlerin etkilemee)'lemlerini ~argılamalan birbi-
rinden farldıdır.

, ÖAreurienlerkültürel boyutta meslek de~erleri açısından uygun buldukları ey-,_

lemleri kendilerinin. çevredekilerden daha fazla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmanın sonunda, öAretmenlerin ç~daş yönetimin ast-üst ilişkileri, yetki, güç,

etki-etkilerne konularında anlayış ve davranış sınırlılıkları oldullu; üstlerini etkile-
mektekazanılmış yeterliklerinin geleneksel kültür de~erleri ve bürokratik kalıplarla
biçimlendili anJaşıbiıaktadır.

AraŞtırman1Dbulgularımnka~ı ile
'

sınırlı o~; ö~enleriD,

~ ı. Okulmüdürlerini etkilemede varolangüçlerini etkili biçimde kullan-

madıklan,
'

2. Okul müdürüoü etkileme konusunda yolun istek ve çabalarının oımadılı,, .

3. Etkileyici iletişim yöntem ve tekniklerinin bir kısmına kültürel yabancılık
duydukları.' '

4. Çalıştıkları olculun türü, yÖneticinin benimsedili yönetim s,tili ve kendi cin-

siyetlerinin müdürle olan etkile,şimlerini faddılaştırdılı,

5. Toplumsal .yaşamda sıkça kullanılan politik gÜçleri sallamakta ve kullan-
makta,Yetersiz kaldıklan. '

6. Okul yönetimini etkileyecek örgütsel güçlerden yeterince yararlanmadık1an.

7. Müdürü etkilemede okul iÇi mtin mesleki faaliyetlere alırlık verdikleri.

8. Geleneksel meslek delerlerine baAlı görünmeyi tercih ettikleri.
, -

9. Okulgibi sosyal bir örgütte. e~itim gibi iletişime dayalı teknik ~ir ortamda,
iletişim veetkileme konularında katı-. modası geçmiş biçimsel kalıpları kul-
~,

.
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10. Kendilerinin mesleki deRerleri Ht}uyuşan etkileme, faaliyetlerini daha çok
kullandıklan yönünde algıladıklan yargılanna ulaşmak mümkündür. Bu yargılar
dogrultusunda şu öneriler getirilebilir.

1. ÖAretmenlige ilişkin biçimsel ve davranışsal norm ve degerler çagdaş yaşam
çerçevesinde yeniden tanımlanıp; mesJ.ek üyelerine kazandınlmalıdır.

2.' ögretmenler ve okul müdürleri iletişim ve ast~üst ilişkileri konularında d,aha
da yetkinleştiri1melidir.'

3. EML ve KML'oio ögretİnenve yönetici kadrolannin cinsiyetini belirleyen
"teamüı" yeniden gözden geçirilmeli ve bu okullar daha karma bir yapıya
kavuşturulmalıdır.

4. Bu araştırma.i

a) faddı düzey ve türdeki okullarda,

b) okul müdürlerine yönelik,

c) egitimkurumJ,arı dışuidaki kurumlarda

tekrarlanmalıdır.
'

5. ÖAretmeolerin kullanım tercihlerini've kullanım sı1dıIdıklarmı belirttikleri
güçleri hangi tercih ve sıklıkta kullandıldan okul müdürlerine sOtulmalıdır.

,

6. Ankete verilecek cevaplanndegişip degişmedigioi kontrol etmek amacıyla;
belirli bir süre lletişim, ortalnında tutulan gruplarla karşılaştırmalı çalışmalar
yapılmalıdır. '

KAYNAKLAR

Ashenbrenner, L. and R. Snellig, 1988, "Commnicate with Power" Business Credit
April.

.

Aydın, Mustafa 1984. Örgütlerde çatışma, Ankara: Bas-Yay Matbaası

Bursalıo~lu, Ziya, 1972, E~itim YöneticisininDavranış Etkenleri Ankara: A.Ü.E.B.F.
Yayın No: 87; 1991 Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış Ankara: Pegem

_ Özel E~itimLtd.
Gençtan, Engin, 1990, İnsan Olmak Istanbul: Remzi Kitavebi.

Katz, D.and R. Kahn, 1977, Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi çev: Halil Can ve
Yavuz Bayer, Ankara: TODA1E Yayın No: 167.

Kazancı, Metin, 1977, "Örgütte Ast-Üst Ilişkisine Yönetilenin Etkisi" Yönetim Psiko-
lojisi ı. Ulusal Sempozyu{I\unda Sunulan Bildiri (7-9 Aralık) TODAlE.

Stoner, James, 1978, Management, U.S.A.: Prentice Hall. Ine. Englewood Cliffs.

Torringt~n, D. and J. Chapman, 1983, Personel Management London: Prentice Hall.

192

------_..-
~

-


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	Images
	Image 1


	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	Images
	Image 1


	page 10

