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ÖZET 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YÖNETİCİLERLE ÖĞRETMENLER 

ARASINDAKİ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA ve UZLAŞMA ALANLARI  

(Konya İli Örneği) 

VARLIK, Savaş 
Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Yılmaz LİVATYALI 
Nisan  2008, XIII +139 sayfa 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında yöneticilerle öğretmenler 

arasındaki örgütsel çatışma alanlarının ve uzlaşma derecelerinin ne olduğuna ilişkin 

yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma tarama modelinde 

betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini, Konya ili merkezindeki ilköğretim 

okulları oluşturmaktadır. Belirlenen evrenin tümüne ulaşılması güç olduğundan 

random yöntemi ile Konya Büyükşehir sınırları içerisindeki üç ilçeden; Karatay 

ilçesinden 9, Meram ilçesinden 13 ve Selçuklu  ilçesinden 14 ilköğretim okulu 

seçilmiştir. Belirtilen okullardaki yönetici ve öğretmen sayısı Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminden alınarak örneklem grubunun evreni temsil 

edebilme gücü tespit edilmeye çalışılmıştır. Toplam 5858 (447 yönetici ve 5411 

öğretmen) kişilik bu evreni, 0.05 anlamlılık ve % 5 hoşgörü düzeyinde 530 kişiden 

oluşacak bir örneklem grubunun temsil edebileceği (Balcı, 2004: 95) düşünülmüştür. 

Tespit edilen okullarda anket uygulamasına izin veren bütün yönetici ve 

öğretmenlerin anketi doldurmaları istenmiştir. Karatay ilçesinden 25 yönetici ve 109 

öğretmen, Meram ilçesinden 33 yönetici ve 129 öğretmen, Selçuklu ilçesinden 41 

yönetici ve 193 öğretmen olmak üzere toplam 99 yönetici ve 431 öğretmen anketi 

doldurmuştur. Yöneticilere uygulanan anketlerin % 87,6’sı (99 kişi), öğretmenlere 

uygulanan anketlerin % 91,3’ü (431 kişi) değerlendirme için uygun bulunmuştur. 

Toplam 530 tane anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada veri toplama araçları olarak Yiğit (1996) tarafından geliştirilen 

“Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticileri Arasındaki Çatışma Alanları ve 

Uzlaşma Dereceleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde yüzde, 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma uygulanmıştır. Alınan cevaplarda 

yöneticiler ve öğretmenlerin cevapları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklemler için t testi (Independent Samples T Testi) ile 

analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında öneriler geliştirilmiştir. 
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Genel olarak, ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin çatışma 

düzeylerinin; X = 2,60 ile “Çok Az”, çatışma yaratan konulardaki uzlaşma 

durumlarının ise, X =4,07 ile “Orta” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çatışma Yönetimi, Çatışma, Uzlaşma, Örgütsel 

Çatışma, İlköğretim, Yönetici, Öğretmen 
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ABSTRACT 

ORGANIZATIONAL CONFLICT AND COMPROMISE FIELDS BETWEEN 

ADMINISTRATORS AND TEACHERS  AT PRIMARY SCHOOLS  

(A Case Study In Konya) 

VARLIK, savaş 
Master of Arts Thesis 

Master thesis , Department of Educational Sciences 
Supervisor : Yrd. Doç. Hüsnü Yılmaz LİVATYALI 

APRIL 2008 , XIII+139 pages. 
 

The aim of this study is to determine the thoughts of managers and teachers 

about organizational conflict areas between managers and teachers in primary 

education schools and what are the arbitrary degrees. This is descriptive search in 

scanning model. The universe of this search is primary school in Konya city Center. 

It is difficult to reach all of stated universe so 9 primary schools in Karatay District, 

13 schools in Meram District, 14 schools in Selçuklu district which are three districts 

within Konya Wen Municipality Bound have selected through random method. The 

number of teacher and managers in stated schools has been availed from Konya 

Province National Education Management Strategy Development Unit and so the 

represent ability power of universe of sampling group has been tried to determine. It 

has been thought that 530 people sampling group 0.05 suggestiveness and 5 % 

tolerance level can represent this universe is total 5858 (447 managers and 5411 

teachers) people (Balcı, 2004: 95). To fill the inquiry of all managers and teachers 

who allow to inquiry application in those determined schools has been requested. 25 

managers and 109 teachers in Karatay District, 33 managers and 129 teachers in 

Meram district, 41 managers and 193 teachers in Selçuklu district, total 99 managers 

and 431 teachers filled the inquiry. 87, 6% inquiry that was applied to managers (99 

people), inquiry that was applied to teachers 91, 3% (431 people) have been found 

suitable for evaluation. Total 530 pieces inquiries have been evaluated. 

“Conflict Areas between Managers and Teachers in Education Institutions 

and Arbitrary Degrees Scale” which was developed by Yiğit (1996) has been used as 

Date Gathering Tools. Percentage, frequency, arithmetic average, standard deflection 

has been applied at analyzing of data. T test for independent samples (Independent 

Samples T Test) has been analyzed to determine whether there is a meaningful 
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difference between received answers of teachers and managers. The suggestions have 

been developed under the light of availed data. 

It has been determined that the conflict level of managers and teachers in 

primary schools is generally “very less” with X = 2, 60; their arbitrary situation 

about confliction subjects is “middle” with X =4, 07. 

Key Words: Conflict Administration, Conflict, Arbitrary, Organizational 

Conflict, Primary Education, Manager, Teacher 
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ÖNSÖZ 

Günümüz modern toplumlarında yaşamın bir gereği olarak düşünülen 

çatışma, insanların etkileşim halinde olduğu her ortamda kaçınılmaz bir olgudur. 

Çatışma, yalnızca insanlara özgü bir olay değildir. Tüm canlılar, yaşamlarını devam 

ettirebilmek için sürekli olarak çevreleri ile mücadele etmek ve yeri geldikçe 

çatışmak zorundadırlar.  

Bireyler ve gruplar örgüt içerisinde örgütün amaçlarını ve kendi kişisel 

beklentilerini karşılamak doğrultusunda çalışırken sürekli bir iletişim içerisinde 

bulunurlar. İletişim ve etkileşimin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda 

anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların olması da beklenilen bir durumdur. Bir örgüt ve 

iletişim ağı olan okullarımızda da farklı yapıdaki insanların olması sebebiyle 

çatışmalar kaçınılmaz hale gelmektedir. Okul ortamlarındaki güçler ve grupların 

daha akıcı olması sebebiyle en ufak sürtüşmeler dahi hiç beklenmedik çatışmalara 

yol açabilmektedir. Bu nedenle okul yöneticileri okullarında ortaya çıkabilecek 

çatışmaları iyice tanıyarak onları etkili yönetmelerle çözmeye çalışmalıdırlar. 

Yapılan bu araştırmanın; ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler 

arasında yaşanan çatışma alanlarının ve uzlaşma derecelerinin ne olduğunu 

gösterebilmesine katkı sağlaması umulmaktadır. 

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmanın 

problemi, amacı ve önemi tartışılmaktadır. İkinci bölümde, araştırmanın kuramsal 

çerçeve ile bu konuda yurt içinde yapılmış araştırmalara yer verilmektedir. Üçüncü 

bölümde, araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilmektedir. Dördüncü bölümde, 

elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. Beşinci bölümde araştırmanın 

sonucu ve altıncı bölümde ise; eğitime ilişkin ve araştırmaya ilişkin önerilere yer 

verilmiştir.  

Araştırma çalışmamı büyük bir moralle başlatıp, son şeklini alıncaya kadar 

destekleyen, yol gösteren danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Yılmaz Livatyalı’ya, 

Yrd.Doç.Dr. Ali Ünal’a, Yrd. Doç. Dr.Atila Yıldırım’a ve istatistik hesaplamalarında 

yardımlarını esirgemeyen Dr. Serdarhan Musa Taşkaya’ya, Kızören İlköğretim 

Okulu çalışma arkadaşlarıma, aileme ve Fadimana Tunalı’ya teşekkürlerimi bir borç 

bilirim. 

         Konya, Aralık 2008                                Savaş VARLIK 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin problem durumu, problem cümlesi, alt 

problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve 

tanımlar yer almaktadır. 

1.1.Problem Durumu 

Çatışmalar ya da ihtilaflar öğrenmemize, yetişmemize ve gelişmemize imkan 

verir. Her ne kadar bir çatışmayı çözmenin mükemmel bir paradigması olmasa da, 

tansiyonu azaltmanın temel yolu, çatışan tarafların ortak çıkarına olabilecek hedefleri 

ortaya koyma ve bunun üzerine tarafların sağlıklı bir diyalog kurmasını sağlamaktır. 

Bu taktiğin amacı, bütün tarafların çıkarına olabilecek bir çözüm yolu bulmaktır. 

Aslında çatışmalar yada ihtilaflar tatmin edici bir çözümle sonuçlanabilecekken, 

çoğu insan onu idare etmeyi zor bulur ve istemez (Geri, 1999:51). 

Modern toplumlarda, iş örgütleri ve eğitim örgütlerinde çatışma kuramlarını 

geliştirmeye büyük ölçüde istek duyulmaktadır. Ayrıca, son yıllarda çatışma 

yönetimine olan ilgi de hızla büyümektedir (Aksu,1997:19). 

Çatışma, çeşitli anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Toplumsal bir olgu 

olarak antropoloji, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, yönetim ve siyasal bilim dallarında 

ele alınan çatışma değişik anlamlar kazanmıştır. Çatışma, şiddeti yok etmeyi, 

barbarlığı, mantıksızlığı, gösterdiği gibi; macerayı, yeniliği, gelişmeyi, açıklamayı, 

yaratmayı ve diyalektik düşünmeyi de göstermektedir. Toplumsal ve örgütsel 

davranış üzerinde yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğunun, çatışmaları 

çözmeyi, çatışmaların örgüt üyelerinin psikolojik sağlığı ve örgütün işleyişinin 

verimliliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltıcı öneriler getirmeyi amaçladığı 

görülmektedir (Aydın,1984:9). 

Çatışma yalnızca insanlara özgü bir olay değildir. Tüm canlılar yaşamlarını 

devam ettirebilmek için sürekli olarak çevreleri ile mücadele etmek ve yeri 

geldiğinde çatışmak zorundadırlar. Bir canlı organizma yaşamsal nitelikte bir 

ihtiyacını tatmin etmek istediği zaman bir engelle karşılaştığında sıkıntı ve bunun 

doğurduğu gerginlik ve bozulma olayı meydana gelmektedir (Eren, 1993:398).  

Çatışmayı bir problem durumu olarak ele alacak olursak, insan doğduğu 

andan itibaren sosyal bir canlı olmasından kaynaklanan birçok problemle 
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karşılaşmakta ve bunlara çözüm ürettikçe yaşamayı, hayatta kalmayı ve birey olmayı 

hak etmektedir. Bu noktadan yola çıkarak çatışmanın kaçınılmaması gereken, hatta 

yararlanılması gereken bir durum olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü insan 

topluluklarının sinerjisinden faydalanabilmek, her birinin kendine özgü 

yaratıcılıklarından yararlanabilmek ve bunun yanında onları da başarıya ortak 

edebilmek ancak herkesin görüşlerinin değerlendirilmesiyle sağlanabilmektedir 

(Kaloç, 2005:39). 

Çatışma konusunda bu güne dek pek çok araştırma yapılmış ve  pek çok 

düşünce dile getirilmiştir. Çatışma, insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar 

karşılaştığı gerek bireysel, gerek bireyler arası gerekse gruplar arası sorunlardan biri 

olan uyumsuzluk belirtisi bir olaydır (Tokat,1999:23).  

Örgütlerde görev yapan çeşitli personel arasındaki anlayış, değer yargıları, 

amaçlar ve amaçlara ulaşmak için takip edilmesi gerektiğine inanılan yollar, 

sorunların algılanması ve çözümüne ilişkin düşüncelerdeki farklılıklar, kaynaklar, 

güç, statü,inançlar, çıkarlar ve diğer isteklere sahip olma uyumsuzluğa ve çatışmaya 

neden olmaktadır (Atay,2001:21).Bu kadar çok çeşitliliğe sahip olan insanın 

bulunduğu her mekânda farklılıktan kaynaklanan çatışmanın olması doğal bir 

sonuçtur (Türnüklü ve Şahin, 2002a:283). 

Örgütlerde meydana gelen çatışmalar yöneticilerin en fazla zamanlarını alan 

olayların başında gelmektedir. Yöneticiler çatışma konusunda büyük bir dikkat 

göstermek ve bir bakıma farklılıkların yönetimi olan çatışmayı başarıyla yöneterek 

örgütün amaçlarına uygun bir biçimde neticelendirmek durumundadırlar (Ertürk, 

1995:201). 

Başaran’a (1982:221) göre çatışma, aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki 

durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık, uyuşmazlıktır. 

Zorlanma engellenme gibi, çatışma da işgörenin örgüt ortamı ile kurduğu dengeyi 

bozan, işgöreni yeniden dengelenime zorlayan olumsuz anlamlı bir kavramdır. 

İşgörenin örgütsel çevre ile etkileşmesi ne denli doğal ise çatışması da o denli 

doğaldır. 

Bireyler, gruplar ve örgütler amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırken diğer 

bireyler, gruplar ve örgütlerle sürekli bir etkileşim içindedirler. Bu etkileşim 

sürecinde taraflar arasında ilişkilerde ve etkinliklerde uyuşmazlık veya tutarsızlıklar 
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iki taraf arasında çatışmayı doğurur. Çatışma kavramına günlük kullanımında 

genellikle şiddet, yıkıcı düşmanlıkla, kavga ve savaş içeren anlamlar yüklenir.Ancak 

çatışma sürecinde tarafların amacı, kendi tercihlerinin kabul edilmesini sağlamak 

veya bir kaynağın ya da gücün kullanımında öncelikli konuma geçmek gibi şiddet 

içermeyen bir nitelik gösterebilir (Karip, 1999:1-2). 

Çatışma çok değişik ortam ve düzeylerde ortaya çıkmakla birlikte, genel 

anlamda, “bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da grubun güçlükle karşılaşması ve 

bunun sonucu olarak karar verme mekanizmalarında bozulma” olarak tanımlanabilir. 

Çatışma yaşamın sürekli varolan bir parçasıdır. Bu çatışmalara dayanma gücü 

göstermeyen kişinin sonu ya nevrozdur ya da psikozdur. Gerekli dayanıklılığı 

gösteren insanlar bu çatışmaları yaratıcı bir güç kaynağı ve davranışlarına canlılık 

katan bir öğe olarak kullanırlar (Izgar,2003:15).  

Çatışma, bilginin paylaşımı ve olayları farklı bir bakış açısıyla görebilme 

imkânı veren yapıcı bir süreç haline dönüşebilir. Çatışmanın her iki tarafın da galip 

geleceği bir biçimde sonuçlanabilmesinin temelinde dinleme becerisi yatar. İnsanları 

dinlemek, onlara kendi bakış açılarını ortaya koyma, ne istediklerini ve niye 

istediklerini açıklama fırsatı verir. “Dinleme, karşıdaki kişiyi anlamaya ve onu 

anlamak istediğini göstermeye yardımcı olur. Bunun sonucunda karşıdaki kişi de 

daha fazla dinlemek ve anlamak için istek duyar ve çaba gösterir (Batlaş, 2005:101). 

Açıkalın’a (1998:107) göre, gruplaşmaların, çatışmaların olmadığı bir örgüt 

ölüdür. Yaşayan, etkinliği olan örgütlerde grupların, klikleşmelerin, çatışmaların 

olması doğaldır.  

Çatışma, örgüt açısından çok önemlidir. Bu  önemi, örgütsel verimliliğe ve 

etkililiğe etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu etki olumlu veya olumsuz olabilir. 

Burada ölçü mevcut uyuşmazlığa getirilen yeni çözümün örgütün bütününe daha çok 

yarar sağlayıp sağlamamasıdır. Örgütte çatışma bulunmadığı durumda durgunluk 

mevcut demektir. Bu durumda da verimlilik oldukça düşük olur (Özer,2000:22). 

Bursalıoğlu’na (2002:155) göre, hayatta çatışmadan kaçınabilmek olanağı 

yoktur. Bu yüzden ondan korkmak yerine, yararlanmak gerekir. Çatışma açık ve 

kapalı olmak üzere iki türlüdür. Açık çatışma, bilerek planlanmış ve düzenlenmiş 

olup, yönetici de bunun farkındadır. Kapalı çatışmada ise, amaçlar derinden izlenir 

ve yönetici durumunun genellikle farkına varmaz. Çatışma ve işbirliği madalyanın 
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iki tarafına benzetilebilir. İşbirliğinin temeli yararların birleşmesi olduğu gibi, 

çatışmanın da kaynağı yararların ayrılmasıdır. Bu ayrılmanın aşırı bir biçimi, 

yararların birbirine tamamen aykırı olmasıdır. Diğer ılımlı durumunda ise, yararları 

aykırı değil, birbirinden farklıdır. Çatışmayı değişik açılardan ele alan ve açıklayan 

yazarlar, çatışmaların örgütte grup birliğini güçlendirmek, iç kontrolü sağlamak gibi 

yapıcı amaçlarla kullanılabileceği noktasında birleşmiş görünmektedir.  

Günümüzde çatışma sorunu sürekli olarak özel sektör örgütleri bağlamında 

ele alınmaktadır. Oysa çatışmanın kamu politikalarının ve kamu yönetiminin 

doğasında bulunduğu da söylenir. Bugün kurulu olan politik sistemin temeli, 

çatışmaları yükseltmek ve yönetmek ilkesine dayanmaktadır. Bunun yanında çatışma 

kamu kuruluşları ile hizmet verilen kesim arasında kaçınılmaz bir şekilde yaşanır. 

Aynı zamanda kamu yönetiminin kendi birimleri arasında da görülür. Temel 

politikaların belirlenmesinde, temel sorunların çözülmesinde, uyuşmazlıkların 

giderilmesinde sürekli olarak çatışmalar yaşanmaktadır (Özer,2000:20-21). 

Bumin’e (1990:4) göre çatışma, her düzeydeki insan faaliyetlerindeki olumlu, 

yapıcı sonuçlar üretecek enerjisini serbest bırakır. Yazara göre, bu noktada iki şeyi 

iyice kavramak gerekecektir: 

1. Çatışma tamamen öngörülebilen sosyal bir olgudur. 

2. Çatışma, bastırılmamalı, yararlı amaçlara kanalize edilmelidir. 

Çatışmanın olmadığı örgütlerde yenilik, değişim, yaratıcılık ve başarı 

etkilenebileceği gibi, sürekli ve önemli çatışmaların olduğu örgütlerde de, kararların 

gecikmesi, hatta verilmemesi, tavizlerin sorunları çözmeye yetmemesi gibi 

nedenlerle başarım yine olumsuz yönde etkilenecek, hatta örgütün varlığını 

sürdürmesi tehlikeye düşecektir (Bingöl,1998:278-279). 

Çatışmalar örgüt açısından hem olumlu hem de olumsuz neticeler 

doğurabilmektedir. Geri’ye (1999:59) göre, çatışmanın olumsuz neticeleri; 

• Dermansızlık 

• Hedeflerden uzaklaşma 

• Savunmacılık ve sertleşme 

• Gerçeğin çarpıtılması 
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• Kısır döngüler 

• İlave çatışma konularının sıralanması ve hazırlanma gibi sıralanabilir. 

Çatışmanın olumlu neticelerini ise; 

• Artan motivasyon ve enerji 

• Pozisyonların ve sorunların net olarak algılanması 

• Bireyin ve grubun duyarlılığının artması 

• Yenilik ve yaratıcılığa yol açan sonuçlar 

• İç çatışmaların çözümüne kapı açar. 

• Kişiler arası daha iyi ilişkinin yaratılması şeklinde sıralamıştır. 

Çatışmanın tanımından da anlaşılacağı gibi, insanların ya da daha geniş 

kapsamıyla canlıların olduğu her yerde çatışmanın varlığından söz etmek 

mümkündür. Bu nedenle okul örgütlerimizde de işgörenler sürekli olarak etkileşimde 

olduklarından, bu kurumlarımızda da süregelen çatışmaların olduğunu söyleyebiliriz.  

Okulda öğretmenlerin kendi aralarında veya yönetime yönelik farklı değerlere 

ve beklentilere sahip olması ve okul yönetiminin iletişime açık olmaması durumu, 

doğal olarak çatışmaları ortaya çıkartmaktadır (Yıldırım, 2003:7). Çatışma 

hususunda okul yöneticisinin çatışmaya her an hazır olması gerekir, çünkü okul 

ortamındaki güçler ve gruplar daha akıcı olduğundan, ufak sürtüşmeler bile 

beklenmedik çatışmalara yol açabilir. Okul yöneticisi bu çatışmaları önce iyi 

tanımalı, sonra etkili yöntemler ile çözmeye çalışmalıdır. Çatışmaları ele almanın 

genellikle kabul edilen üç yolu; egemen olma,uzlaşma, birleşmedir. Okul 

yöneticisinin çatışmaları önlemek veya çözmek için tutacağı yol birleştirme 

olmalıdır. Buna olanak bulamazsa uzlaştırma yoluna gidebilir.Fakat egemen olma ile 

okul yöneticiliğinin yürümeyeceğini bilmelidir ( Bursalıoğlu, 2002:156-157). 

Okul yöneticisinin amacı, kaçınılmaz olan çatışmayı okul amaçlarına 

yöneltmektir. Bazen okul amaçlarının daha etkili gerçekleşmesi için çatışmalar 

gerekli olabilir. Grupların tümünü bir amaç etrafında birleştirmek, sadece kavramsal 

bir durum olarak algılanabilir. Yönetici, okulundaki grupların türlerini, üyelerini, 

grupların liderlerini bilmek ve izlemek zorundadır. Bunun için de okulun da iyi 
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işleyen bir bilgi edinme (haber alma) sistemi kurmuş olması gerekir (Açıkalın, 

1998:108). 

Okul yöneticisi, çatışmayı sürekli olarak çözer konumda olmalıdır. 

Yöneticinin gruba temel katkılarından birisi, grup üyelerinin aralarındaki 

anlaşmazlıkları çözmek ve ortak amaçlara ulaşmak için çalışmalara yardım etmektir. 

Bazı yöneticiler bu uyuşmazlığı bastırmaya çalışırlar; onu kontrol edebileceklerini 

düşünürler. Başarı yönetici çatışmadan korkmayan; çatışmanın grup etkileşiminin 

özü olduğunu kabul eden; çatışmayı çözme konusunda en önemli rolün de kendisine 

ait olduğunu bilen yöneticidir (Demirbolat, 1997:51). Çatışmaların okulun 

etkinliğine katkıda bulunacak biçimde yönetilmesinde okul yöneticilerinin yeterli, 

güçlü, soğukkanlı olmaları ve duygularını kontrol altına alabilmelerinin önemi 

büyütür (Gümüşeli, 1994:10). 

İlgili literatürler geniş açılımlarıyla incelendiğinde örgütlerde çatışmadan 

kaçınabilme olanağının olmadığı rahatça görülmektedir. Her örgütte olduğu gibi 

okullarda da çeşitli konu ve nedenlerle çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmaları 

örgüt amaçlarına dönük gerçekleştirmek için, çatışmaların nedenlerini ve çözüm 

yollarını ve uzlaşma alanlarını bütün yönetici ve öğretmenlerin bilmesi ve ona göre 

hareket etmesi gereklidir. Yönetici ve öğretmenler çatışmalara geçici çözümler 

bularak değil onları nihai çözüm yolları geliştirerek çözmelidirler ve çatışmaları 

kurumsal amaçlar doğrultusunda yönlendirmelidirler. 

1.2. Problem Cümlesi 

İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler arasında yaşanan 

örgütsel çatışma alanları ve uzlaşma derecelerinin ne olduğu bu araştırmanın 

problemi olarak seçilmiştir.  

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında yöneticilerle öğretmenler 

arasındaki örgütsel çatışma alanlarının ve uzlaşma derecelerinin ne olduğuna ilişkin 

yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için şu alt 

problemlere cevap aranmıştır. 

1.4. Alt Problemler 

1. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler: 
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1.1.Genel hizmetler alanında, öğrenci hizmetleri alanında ve 

işgören hizmetleri alanında ne derecede bir çatışma 

yaşamaktadırlar? 

1.2.Genel hizmetler alanında, öğrenci hizmetleri alanında ve 

işgören hizmetleri alanında yaşanan çatışmalarda ne derecede 

bir uzlaşma sağlamaktadırlar? 

2. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çatışma 

alanları ve uzlaşma derecelerine ilişkin görüşleri arasında bir fark var 

mıdır? 

1.5. Araştırmanın Önemi 

İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin temel görev ve sorumluluğu 

insan ve madde kaynaklarını etkili bir biçimde kullanarak okulu; eğitsel, kişisel-

sosyal, yönetsel ve örgütsel amaçlarına ulaştırmaktır. Okulların etkililiğini etkileyen 

en önemli konulardan birisi de örgütsel çatışmalardır. Bu çatışmaları okulun 

etkililiğini sağlamaya yönelik bir biçimde yönetmek öğretmenlerin ve yöneticilerin 

görevleri arasındadır. 

Araştırma ile elde edilecek sonuçların, ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinin okullarında meydana gelecek olan çatışmaların nedenleri, çözüm 

yolları ve uzlaşma alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasında önemli bir 

işleve sahip olacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmayla elde edilecek bilgiler: 

• Başta ilköğretim okullarında görev yapan tüm ilköğretim okul 

yöneticilerine, ilköğretim okullarında görev yapan tüm ilköğretim 

sınıf ve branş öğretmenlerine, 

• Öğrencileri için çatışma yönetimi programı hazırlayacak okullara, 

• Eğitim yönetiminde çatışma yönetimi konusunun değişik yönleriyle 

araştırma konusu yapılmasına katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

1.6. Sınırlılıklar 

• Araştırma örneklemine giren ilköğretim okulu öğretmenlerinin ve 

yöneticilerinin görüşleri ile sınırlıdır. 
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• Araştırma 2007–2008 eğitim-öğretim yılı verileri ile sınırlıdır. 

1.7.Sayıltılar (Varsayımlar) 

• Araştırmaya katılan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 

anket sorularına verdikleri yanıtlar onların gerçek düşüncelerini 

yansıtır. 

• İlköğretim okulu öğretmenleri ve yöneticileri yaşadıkları çatışma 

sonuçlarından etkilenmektedir. 

1.8. Tanımlar  

Örgüt: İş ve işlev bölümü yapılarak, bir otorite ve sorumluluk hiyerarşi 

içinde, ortak ve açık bir maksat ya da amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın 

faaliyetlerinin ussal eşgüdümüdür (Schein,1978:11). 

Çatışma: Bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve 

normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylardır (Eren, 

2004;553). 

Örgütsel Çatışma: Örgütte, iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki kıt 

kaynakların paylaşılması veya faaliyetlerin tahsisi ile yine bu kişi veya gruplar 

arasındaki statü, amaç, değer, algı farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık ya da 

uyuşmazlık olarak tanımlanabilir (Şimşek vd., 1998:169-170).  

Örgütsel iklim: Örgüte kişiliğini kazandıran, örgüt içindeki bireylerin 

davranışlarını etkileyen ve ondan etkilenen, örgüt üyelerinin algılamasıyla işlerlik 

kazanan, örgüte uzun süre egemen olan, ölçülebilir tüm özellikler dizisidir 

(Paknadel,1995:31). 

Uzlaşma: Bir çatışma durumunda bireyin kendisi ve başkaları için orta 

düzeyde bir ilgiyi temsil eden çatışma yönetim şeklidir (Acar,2006:7).Karşı tarafla 

birlikte orta bir yol bulmayı, değiş-tokuş önermeyi kazancı en üst seviyeye çıkarırken 

kayıpları en aza indirmeyi ve gündemdeki çatışma için çabuk ve kısa dönemli bir 

çözüm teklif etmeyi içerir.Bu stil bireyin ihtiyaçları üzerinde yoğunlaştığı kadar 

diğerlerinin ihtiyaçları üzerinde de yoğunlaşır (Uğurlu,2001:55). 

Okul Yöneticisi: İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürleri ve 

müdür yardımcılarıdır. 
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Öğretmen: İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş 

öğretmenleridir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, araştırma ili ilgili kuramsal açıklamalar ve bu alanla ilgili 

yapılan araştırmalar yer almaktadır. 

2.1. Kuramsal Temeller 

Bu başlık altında çatışma kavramı, çatışmaya ilişkin teoriler, çatışma türleri, 

çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları ve çatışma yönetimi ve stratejileri ile ilgili 

gerekli kuramsal açıklamalar ve ilgili araştırmalar özetlenmiştir. 

2.1.1. Çatışmanın Tanımı 

Eğitim yönetimi kamu yönetiminin özel bir alanıdır. Okul yönetimi de eğitim 

yönetiminin daha sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Eğitim yönetimini öteki 

yönetimlerden ayıran özellikleri eğitimin özelliğinden doğmaktadır. Eğitimin olduğu 

gibi, eğitim yönetiminin de en önemli konusu insandır. Eğitim yönetimi, insan ve 

insanların oluşturduğu toplumu her yönden geliştirip, zenginleştirmeyi amaçlar 

(Gürsel, 2003:49). 

Başaran’a (1983:50-51) göre eğitim yönetiminin beş işlevi vardır. Bunlar; 

eğitim programları, öğrenci hizmetleri, işgören hizmetleri, genel hizmetler ve bütçe 

hizmetleridir. Bir eğitim örgütünün yönetim işlerini, amaçlarını engellemeyecek, 

elverişli bir ortam içinde yapması zorunludur. Elverişli bir ortamın hazırlanmasında, 

toplumsal ve ruhsal sorunların çözülmesi kadar, fiziksel sorunların da çözülmesi 

gerekmektedir. Genel hizmetlerin yönetimi, bu fiziksel  sorunların çözülmesi 

açısından önemli bir yönetim alanıdır. Genel hizmetler alanına okulla ilgili derslik, 

işlik, laboratuar, kitaplık, müze, salon, bahçe, oyun alanı gibi tüm eğitim yerlerine 

ilişkin işler girmektedir. Öğrenci hizmetlerinin yönetimine, eğitim örgütünün 

çevresindeki öğrenci olabileceklerin sayımından, bunların öğrenciliğe kabulüne, 

devamlarına, sınıf geçmelerine, disiplinine, sağlık hizmetlerine, beslenme ve 

rehberlik hizmetlerine, yönetilmelerine ve okuldan mezun olduktan sonra 

izlenimlerine kadar tüm öğrenci işleri girmektedir. İşgören hizmetleri yönetimine, 

eğitim işgörenini seçme, atama, bunların ödevleri, sorumlulukları, bunlara ödenecek 

ücretler, verilecek haklar, güvenceler, bunların yükselmesi, hizmetiçi eğitim, 

disiplini, emekliliği gibi  tüm işler girmektedir. 
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Eğitim yöneticisi; öğretmen, personel, öğrenci, veli çevre liderleri, çevredeki 

yerel yöneticiler, merkez örgütü ve politikacılar gibi farklı eğitim ve kültür 

düzeyinde bulunan, farklı beklentileri olan öğelerle ilişkiler kurmak, onların çelişkili 

beklentilerini bağdaştırarak demokratik yönetimi sürdürmek zorundadır. Eğitim 

yöneticisi; bir yandan personel işleri, öğrenci işleri ve işletmeye ilişkin eylemlerde 

bulunurken, bir yandan da kişi ve grup çatışmalarında uzlaştırıcı olmak ve morali 

yükseltmek zorundadırlar (Kaya, 1991:132). 

Okul yöneticisinin amacı, kaçınılmaz olan çatışmayı okul amaçlarına 

yöneltmektir. Bazen okul amaçlarının daha etkili gerçekleşmesi için çatışmalar 

gerekli olabilir. Grupların tümünü bir amaç etrafında birleştirmek, sadece kavramsal 

bir durum olarak algılanabilir. Yönetici, okuldaki grupların türlerini, üyelerini, 

grupların liderlerini bilmek ve izlemek zorundadır. Bunun için de okulunda iyi 

işleyen bir bilgi edinme (haber alma) sistemi kurmuş olması gerekir (Açıkalın, 

1998:108). 

Çatışma ile ilgili literatürler tarandığında çatışmanın kesin bir tanımının 

yapılmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yazarların ortak 

kanısı çatışmanın sadece yönetimin değil, ekonomi,sosyoloji,antropoloji,psikoloji ve 

siyasal bilimlerin de üzerinde durduğu bir kavram olması.Aşağıda da verildiği üzere 

çatışma çeşitli yazarlar tarafından özü aynı olmak üzere farklı biçimlerde 

tanımlanmaktadır. 

Örgütsel açıdan çatışma; bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından 

kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar 

olarak tanımlanabilir (Eren, 1993:398). 

Varol’a (1990:200) göre örgütsel çatışma, işgörenin/işgörenlerin birbirine zıt 

durumlarla veya etki ve tepkilerin birbirine uymadığı durumlarla karşılaştıklarında 

yaşadıkları bir süreçtir. Engelleyici ve engellenen bulunduğu bir süreçtir. 

Batlaş’a (2005:100) göre çatışma, birbirinden bağımsız iki kişi veya taraf 

arasında ihtiyaç, amaç veya fikir farklılıklarından doğan bir rekabettir. 

Stoneer ve Freeman’a (Aktaran:Kılıç,2001:87) göre çatışma, iki yada daha 

fazla örgüt üyesi ya da grup arasında fonksiyonel bağımlılığı olan işlerde 

çalışmalarının gerekliliğinden ve/veya farklı statüler, amaçlar,değerler ya da 
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algılamalara sahip olmalarından dolayı ortaya çıkan bir anlaşmazlık olarak 

tanımlanmaktadır. 

Güney’e (2000:45) göre çatışma, birden fazla kişinin bir seçenek üzerinde 

anlaşamamaları sonucu ortaya çıkan durumdur.Başka bir deyişle, iki veya daha fazla 

kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık, zıtlaşma, 

uyumsuzluk, birbirine ters düşmedir. 

Peker ve Aytürk’e (2000:334) göre çatışma, kişinin hem kendisi, hem de iki 

veya daha fazla birey ve grup arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlığı 

olarak tanımlanır. 

Türkel’e (2000:105) göre çatışma, bir kişinin  veya grubun diğer bir kişinin 

veya grubun önemli bir işini engellediği ve engellemek istediğini sezdiği zaman 

ortaya çıkan bir süreçtir. 

Kılıç’a (2001:87) göre çatışma; şiddeti yok etmeyi, insanlıktan uzaklaşmayı, 

barbarlığı, uygar düzeydeki kontrolün kaybedilişini, mantıksızlığı gösterdiği gibi, 

macerayı, yeniliği, gelişmeyi, açıklamayı, yaratmayı ve diyalektik düşünmeyi de 

gösterebilir. 

Çatışma, kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman dilimi içinde 

istemediği durumlarla karşı karşıya kalması ve bir sonuç için zorlanması durumunda, 

gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapı olarak tanımlanabilir 

(Aslan,2004:600). 

Çatışma, birbirlerinin amacına ulaşmasına açıkça düşmanlık gösteren ve/veya 

müdahale eden iki taraf arasındaki bir tartışma, ya da kavgadır (Balcı, 2002:176). 

En genel anlamda çatışmanın insan yapısında varolan ve kalıtsal olduğu öne 

sürülen saldırgan içgüdülerin, bireylerce tek tek ya da gruplar halinde ortaya 

konmasının bir sonucu olduğu söylenebilir (Düşükcan, 2003: 4). 

Çatışmayı çoğulcu varsayım perspektifinden ele alan bir tanıma göre, çatışma 

genel anlamda insanın yapısında varolan ve kalıtsal olduğu öne sürülen saldırgan 

içgüdülerin bireylerce tek tek ya da gruplar halinde ortaya konmasının bir sonucudur. 

Daha dar bir çerçevede ise “bir sosyal ya da biçimsel grupta yer alan bireyler 

arasındaki anlaşmazlıklar yada düşmanlık olarak; veya bireyin anlaşmazlık 
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algılaması ya da bu anlamda ortaya çıkan sorunları çözümlemedeki yeteneksizliğinin 

bir sonucu olarak tanımlamıştır (Özkalp ve Kırel, 2001:386). 

2.1.2. Çatışmaya İlişkin Yaklaşımlar 

Çatışmanın tarihsel gelişimine bakıldığında; geleneksel, davranışçı ve modern 

(etkileşimci) olmak üzere üç temel yaklaşımın var olduğu görülmektedir. 

2.1.2.1. Geleneksel Yaklaşım 

Kapalı–sistem anlayışını esas alan ve rasyonellik ve etkinlik kriterlerini 

vurgulayan klasik ve neo-klasik yaklaşımlara göre çatışmalar, örgütün ahenkli ve 

etkin işlemesini etkileyen ve bozan durumlardır.Bu sebeple bunların ortaya 

çıkmasının önlenmesi ve kısa sürede ortadan kaldırılması gerekir.Esasında yönetim 

ve örgüt ilkelerini (prensiplerini) uygulayan bir örgütlerde çatışmanın olmaması 

gerekir (Koçel, 1993:395). 

Çatışmaya geleneksel bakış açısı ya da yaklaşım tarzı, örgütlerde ortaya çıkan 

her nevi çatışmayı gereksiz ve örgütün bütününe zarar verici bir olgu olarak görür. 

İlk yöneticiler ile yönetim konusunda bilimsel eser veren ilk düşünürler, örgütlerde 

ortaya çıkan çatışma belirtilerini varolan bir rahatsızlığın açık bir işareti olarak kabul 

etmişlerdir. Bu kişilere göre; bir örgütte çatışmanın gelişip ortaya çıkması ya 

yöneticilerin evrensel yönetim ilkelerini örgütü yönlendirmede etkili bir şekilde 

kullanamamaları ya da yönetimle işgörenleri ortak çıkarlar etrafında bütünleştirmede 

yöneticilerin iletişim işlevini başarıyla yerine getirememelerine bağlanabilir. Eğer, 

bu başarısızlıkların üstesinden gelinebilirse örgüt uyumlu bir bütünlük içinde her 

zaman işlevini eksiksiz ve zıtlaşmalara maruz kalmadan yerine getirebilecektir 

(Şimşek vd., 1998: 170). 

2.1.2.2. Davranışsal Yaklaşım 

Geleneksel yaklaşımın her türlü çatışmayı işlevsel olmaktan uzak ve örgüte 

zarar verici oluşumlar şeklinde görmesine karşılık, davranışsal yaklaşım, örgütte 

ortaya çıkan çatışmalardan en azından bir kısmının bazı sorunların varlığına işaret 

etmeleri ve söz konusu sorunlara daha sağlıklı çözümler getirebilmesi için yönetimi 

harekete geçirmeleri nedeniyle “İşlevsel Çatışma” şeklinde nitelendirilmesinden yana 

bir tavır göstermektedir. Bununla birlikte, davranışsal yaklaşımın tarafları da tıpkı 

geleneksel yaklaşımın tarafları gibi, çatışmayı, esas olarak ortaya çıkar çıkmaz 
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çözümlenmesi, aksi halde her önleme başvurularak ortadan kaldırılması gereken 

zararlı bir olgu olarak görme eğilimi göstermişlerdir (Ünver,2002:6). 

Bu görüş, bütün çatışmaların yıkıcı olmadığını, grup çatışmalarının toplumsal 

işlevleri bulunduğunu kabul eder.Bu görüşü paylaşanlar, çatışmanın örgütteki 

bireyler ve gruplar arası ayrımlaşmadan kaynaklandığını, çatışmanın ortadan 

kaldırılmasının bireyler ve gruplar arasındaki bu ayrımının yok edilmesi anlamına 

geleceğini, bunun da örgütsel ortamdan ayrılmasının olanaksız olduğu ileri 

sürmektedirler.Bu yönüyle neo-klasik örgüt kuramcılarının görüşleri, klasik örgüt 

kuramcılarının görüşlerine oranla,ortamı gereği, gerçeği kabullenmesi nedeniyle 

daha akılcı ve gerçekçidir (Tokat,1999:7-8). 

Davranışçı görüşe açıklık getirecek görüşler şöyle belirtilebilir: 

• Katz’dan “Bizi bütün çatışmaların kötü olduğunu düşünmediğimiz ve 

üzerinde çalışmamız gereken tek amacın çatışmanın düzeltilmesi 

olduğu eklenmelidir.  

• “Bennis”e göre şöyledir. “Biz çatışmanın ortadan kaldırılabileceğinin 

değişmezliğinin kesin olduğuna inanıyoruz (Özalp,1989:102-103). 

2.1.2.3. Etkileşimci (Modern) Yaklaşım 

Modern yönetim ve örgüt anlayışına göre çatışmalar kaçınılmazdır. Açık 

sistem anlayışını esas alan bir görüşe göre, esasında, örgütlerin etkinliği için belirli 

düzeyde bir çatışma olması da zorunludur. 

Hiç çatışmanın olmadığı bir örgütlerde yenilik, değişim, yaratıcılık ve 

performans etkileneceği gibi, sürekli ve önemli çatışmaların olduğu örgütlerde de 

kararların gecikmesi ve verilmemesi, tavizlerin sorunları çözmeye yetmemesi vs. gibi 

nedenlerle yine performans olumsuz yönde etkilenecek, hatta örgütün yaşaması 

tehlikeye düşecektir (Koçel, 1993:395). 

Etkileşimci görüş, çatışmanın kaçınılmaz olduğunu varsaymakla birlikte 

yoğunlaşan çatışmaların çözülmesi gerektiğini belirtir. Bu yaklaşım örgütte çatışma 

olmamasını anormal karşılar (Balcı, 2002:175). 

Etkileşimci yaklaşım davranışçı görüşten şu yönleri ile ayrılır: 

• Çatışmanın bütünüyle gerekliliğini benimseme, 
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• Aykırılığı açıkça kuvvetlendirme, 

• Çatışma yönetimini, çözüm yöntemleri kadar isteklendirmeyi içerecek 

biçimde tanımlama, 

• Çatışma yönetimini tüm yöneticilerin ana sorumluluğu olarak görme, 

Gerçekten etkileşimciler örgütlerde çatışma olmamasını, örgüt açısından 

sakıncalı görürler. Çatışma olmayan bir örgütte, ilgisizliğin, durağanlığın ve 

tekdüzeliğin olacağını ve örgütün bozulmaya doğru gideceğini ileri sürerler 

(Ertekin,1982:475-476). 

Tablo 2.1. Örgütsel Çatışma Konusundaki Geleneksel ve Modern 

Yaklaşımların Karşılaştırılması  

Geleneksel Yaklaşım  
(Klasik ve Neo-Klasik) 

Modern Yaklaşım 
(Etkileşim Modeli) 

Çatışma kaçınılabilir. Çatışma kaçınılmazdır. 

Çatışma yönetimin örgüt yapısını 
oluşturmada ve onu yönetmesindeki 
hatalarından ve sorun yaratıcılar 
tarafından ortaya çıkarılır. 

Çatışma; örgütsel yapı, amaçlardaki 
kaçınılmaz farklılıklar, hat ve 
kurmay elemanlarının algı,değer ve 
sorunlara bakış açılarındaki 
farklılıklar ve benzeri çeşitli 
nedenlerden kaynaklanır. 

Çatışma, örgütün düzenli biçimde 
işlemesini kesintiye uğratır ve 
optimal iş başarımını engeller. 

Çatışma, değişik derecelerde örgütsel 
başarıya katkıda bulunabileceği gibi 
onda azaltmaya da neden olabilir. 

Yönetimin temel görevi çatışmayı 
ortadan kaldırmaktır. 

Yönetimin görevi, çatışmanın 
çözümünü optimal örgütsel başarıya 
hizmet edecek biçimde yönetmektir. 

Optimal örgütsel iş başarımı 
çatışmanın ortadan kaldırılmasını 
gerektirir. 

Optimal örgütsel iş başarımı makul 
düzeyde bir örgütsel çatışmanın 
varlığını gerekli kılar. 

Kaynak: Şimşek vd, 1998:71’den alınmıştır. 

2.1.3. Çatışmanın Önemi 

Örgüt ve yönetim konularında yapılan çalışmalar sonunda, örgütler daha 

işlevsel bir yapıya ve çağdaş bir yönetim anlayışına kavuşmuşlardır. Ancak bu, 

örgütlerin hiçbir sorunla karşılaşmadan, uyum içinde işlediği anlamına gelmez. Ne 

kadar ussal bir yapı ve yönetim uygulaması olursa olsun, örgütlerde gözlenen bazı 

sorunların, genellikle örgütsel yapı ve işleyişten kaynaklandığı örgüt ve yönetim 

bilimcileri tarafından paylaşılan bir görüştür. Çatışma örgütlerde sık karşılaşılan ve 

birlikte yaşanılan sorunlardan birisidir (Tokat, 1999:25). 
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Eren’e (2004:554) göre, 

• Çatışma sonucunda orijinal ve iyi fikirler ortaya çıkacak,araştırma 

yapma eğilimleri artacak, 

• Örgütsel ve bireysel sorunlar incelenip çözüm için enerji ve dikkat bu 

sorunlar üzerine çekilerek sonuç elde edilecek ve gerilim azalacak, 

• Tarafsız kalmaya özen gösteren ve görüş bildirmeye yanaşmayan 

bireylerin, sorunların çözümünde düşüncelerini açıklamaya 

zorlanması sağlanacak, 

• Çatışan bireyler veya taraflar çatışma ile kendi bilgi, yetenek ve 

kapasitelerini değerlendirme şansını elde edecekler, 

• Örgütsel etkinliği ve verimliliği uzun süredir olumsuz ölçüde 

etkileyen veya tehdit eden birçok sorun su yüzüne çıkacak, tansiyon, 

ilgi ve çözüm üçlüsü bir araya gelerek güdülemeyi artıracaktır. 

Şekil 2.1. Çatışmanın Potansiyel Yarar ve Sakıncaları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Tokat,1996:26’dan alınmıştır. 
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zararlıdır.Çatışma şiddetlendiğinde çatışan personel arasında işbirliği azalır, iletişim 

kesilir, karar verme süreci zayıflar veya durma noktasına gelir ve işler tıkanmaya, 

personel arasında husumet ve düşmanlıklar artmaya başlar.Kurumun etkinliğinin 

personelin moraline bağlı olduğu düşünülürse, personel arasında çatışmanın arttığı 

kurumlarda yönetimin etkinliğinin azaldığı da görülür (Ertürk, 1995:202). 

Şekil 2.2. Çatışma Düzeyi ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Öztaş, 2005:37’den alınmıştır. 

Çatışma düzeyi çok düşük olduğunda sorun kapatılma yoluna gidilerek yeni 

fikirlere hayat hakkı tanınmaz, örgütsel değişim yeni taleplerin karşılanmasında çok 
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olumsuz yönde etkiler. Bu durum karşısında yöneticiler çatışmanın nedenlerini 

bilmeye ihtiyaç duyarlarken, çatışmanın nasıl çözüleceği veya azaltılacağını 

öğrenmek zorunda olup, pozitif yoldan desteklemek olanağına kavuşurlar 

(Keçecioğlu, 1999:99). 

2.1.4. Çatışma Kavramına İlişkin Yanılgılar ve Gerçekler 

Çatışma ne pozitif ne de negatiftir. Çatışma tehlikenin belirtisi olabileceği 

gibi yeni fırsatların habercisi de olabilir. Sonucun hangi yönde olacağı çatışmanın 
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Çatışmanın negatif bir kavram olarak görülmesi, çatışma kavramının anlamı 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan kaynaklanır.Çatışma kavramına ve 

sürecine ilişkin yanılgılarımız, çatışmaya ilişkin düşüncelerimize hakim 

olabilir.Çatışmaya ilişkin yanılgılar arasında yaygın olanlar ve bu yanılgılara ilişkin 

gerçekler beş grupta özetlenebilir. 

Tablo 2.2. Çatışma Kavramına İlişkin Yanılgı ve  Gerçekler  

Yanılgı 1 Çatışmanın varlığı kötü yönetimin bir belirtisidir. 

Gerçek 1 

Etkili yönetici çatışmanın ne zaman ortaya çıkacağını kestirir, 
ortaya çıktığında çatışmayı yönetir.Yönetici çatışmanın 
varlığıyla değil, çatışma olduğunda ne yaptığıyla 
yargılanmalıdır. 

Yanılgı 2 
Çatışma örgüte verilen önemin ve değerin düşük olduğunun bir 
belirtisidir. 

Gerçek 2 
Bireyler önem verdikleri şeyleri korurlar ve savunurlar.Bu 
nedenle çatışmanın olduğu yerde doğal bir ilgi ve önem olduğu 
düşünülmelidir. 

Yanılgı 3 Kızgınlık olumsuz ve yıkıcıdır. 

Gerçek 3 

Bir duygu olarak kızgınlık olumsuz ya da olumlu 
değildir.Olumlu yönde hareket edebilmek için gerekli enerjinin 
birikimi, yeterli duyarlılığa sahip bireylerde bu enerji birikimini 
sağlayacak duyguların oluşumuna bağlıdır. 

Yanılgı 4 
Çatışmayı kendi haline bıraktığınızda kendiliğinden sona 
erecektir. 

Gerçek 4 
Çatışmadan kaçınılabilir.Fakat çatışma kendi haline 
bırakıldığında kendiliğinden sonuçlanabileceği gibi, çatışmanın 
şiddetinin artması ve yıkıcı hale gelmesi de olasıdır. 

Yanılgı 5 Çatışma mutlaka çözümlenmelidir. 

Gerçek 5 
Acil çözüm üzerine yoğunlaşma, yöneticinin geniş bir bakış 
açısına sahip olmasını engelleyebilir. 

Kaynak: Karip,1999:4-5’den alınmıştır. 

Yöneticiler çoğu kez çatışmayla karşılaştıklarında çatışmaya ilişkin 

yanılgıların etkisi altında çatışmayla başa çıkmada yetersiz kalırlar.Yapılması 

gereken çatışmanın ne olduğunu anlamaya çalışmak ve çatışmaya ilişkin önyargıların 

etkisini zayıflatmaktır (Karip, 1999: 4-5).  

2.1.5.Örgütsel Çatışmanın Nedenleri 

Bu başlık altında örgütsel çatışmanın nedenleri olarak: “Haberleşmeye İlişkin 

Nedenler”, “Örgütsel Yapıya İlişkin Nedenler”, “Kişisel Davranış Etmenlerine 

İlişkin Nedenler” üzerinde durulacaktır. 
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2.1.5.1. Haberleşmeye İlişkin Nedenler 

Bu başlık altında haberleşmeye ilişkin nedenler olarak: “Algılama 

Farklılıkları”, “Yetersiz Bilgi Alışverişi”, “Anlama Güçlüğü/Yetersizliği”, “İletişim 

Engelleri” üzerinde durulacaktır. 

1. Algılama Farklılıkları 

Kişi veya grupların belirli olay ve gelişmeleri farklı şekillerde algılamaları, 

muhtemel bir çatışmaya neden olabilecektir. Algılama ile davranış arasındaki yakın 

ilişki bilinmektedir. Çeşitli kaynaklardan doğan algı farklılıkları kişileri veya grupları 

birbirleri ile zıt duruma düşürülebilecektir (Koçel,1993:401).Örgütte kişilerin, 

grupların ve birimlerin farklı amaç taşımaları, farklı etkinlikler gerçekleştirmeleri ve 

farklı hedefler gütmeleri,  örgütsel çatışma nedenlerinden biridir (Peker ve 

Aytürk,2000:336). 

Algılamalar, sosyal şartlanma, kişinin geçmişi ve kişisel çıkarlardan etkilenir. 

Bir kişi, bir olayı bir mücadele şansı olarak yorumlarken, bir başkası onu tehlike 

olarak görebilir. Bir kişi otomasyona geçmekle ilgili bir teklifi kazanç olarak 

görürken, bir diğeri yüksek maliyetler olarak görür.Birisi bir raporu açıklayıcı 

bulurken, bir diğeri onu çapraşık ve belirsizliklerle dolu bulabilir (Kindler,1997:25). 

2. Yetersiz Bilgi Alışverişi 

Hatalı ya da önyargılı davranışlar, rol belirsizlikleri, rol çatışmaları gibi pek 

çok çatışma şekli, birey ya da grupların arasında yeterince bilgi alışverişinde 

bulunamamalarının bir neticesidir. Özellikle bireylerin ya da grupların ortak bir genel 

amaç çerçevesinde, farklı alt amaçlara sahip olarak yer aldığı düzlemlerde, 

aralarındaki bilgi ve fikir alışverişinin yetersiz olması, diğer tarafa karşı eksik bilgi 

dolayısıyla çeşitli önyargıların doğmasına neden olacaktır (Gürsel, 2003:50). 

İletişim kanallarının sayıca çokluğu ya da kanalların bazılarındaki tahrifatlar, 

mesajın alıcıya gerçek anlamından farklı bir şekilde ulaşmasına neden olacaktır. Ve 

alıcının mesaja, kaynağın gönderdiği gibi değil de, kendi algıladığı şekilde tepki 

göstermesi durumunda, kaynak ve alıcı arasında çatışma olasılığı doğacaktır 

(Taştan,tarihsiz). 
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3. Anlama Güçlüğü/Yetersizliği 

Belirli bir lisana sahip olmama ya da uygun iletişim araçlarından yoksun 

bulunma nedeniyle doğan engellerdir. Ortak sembollerin olmadığı ortamlarda, anlam 

güçlükleri kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar (Gürsel,2003:49). 

4. İletişim Engelleri 

Örgüt, genellikle, bir iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. Gerçekten de: 

iletişim sürecinin olmadığı her hangi bir örgüt düşünmek mümkün değildir. 

Örgütlerde kararlar verilmekte, uygulanmak üzere emirler biçiminde çeşitli 

düzeylerde çalışan işgörenlere iletilmekte, sonuçlar değerlendirilmekte, cezalar ve 

ödüller verilmekte, bunun için yazılar yazılmakta, konuşmalar yapılmakta ya da 

mimiklerle tepkilerin olumlu ve olumsuz olduğu belirtilmektedir. Bunların tümü bir 

çeşit iletişimdir. Bu açıdan; örgütte yönetim, bir iletişim kaynağı olarak işlevde 

bulunur (Kaya,1991:106-107). 

Şekil 2.3. İletişim Süreci  

 

Kaynak: Terzi,2004:282’den alınmıştır. 

Tüm örgütler kişilerden oluşur. Dolayısıyla, bir örgütün  işleyişi, kağıt 

üzerinde planlanan yazılı kurallarla belirtilen ilişkilerle istense de sınırlandırılamaz. 

Yazılı kurallar örneğin, amirle şef, şefle işçi arasındaki ilişkilerden, kimin kimden 

emir alacağından, kimin kimi denetleyeceğinden, işlerin nasıl bir sıra ile 

yapılacağından söz eder. Oysa, amir de, şef de, işgören de bir insandır ve kendi 

kişilikleri ile sorunlarıyla karşılıklı ilişkiler, yazılı kuralların belirlediği çizgilerin 

dışına taşar. İnsan ilişkilerinin doğal bir sonucu olarak kişiler arasında kurulan 

arkadaşlıklar, çekememezlikler, çatışmalar, çıkar gruplaşmaları yaşanır (Gürgen, 

1997:32). 
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Hiçbir ileti, alıcısına, vericinin amaçladığı içerik ve biçimde ulaşmaz. Bunu 

bir telden geçen akımın dirence karşı güç yitimine benzetmek olasıdır. Kaynağın 

duygu ve düşüncelerin alıcıya aynen ulaşması, gerçekleşmesi olanaksız, tasarlanan 

bir durumdur.Bu nedenle iletişim olgusunu engelleri ile birlikte algılamak, iletişimin 

etkililiğini artırmanın ön koşuludur (Açıkalın, 1998:41-42). 

Bursalıoğlu’na (2002:116) göre, iletişim engelleri, örgüt içinde ve dışında 

bulunan bir çok engeller, iletişim sürecini güçleştirir ve bazı zamanlar tümden 

durdurulur. Bu engeleri Bursalıoğlu, “psikolojik, semantik, statü,korunma,alan, 

hiyerarşi, uyutma ve sınırlama” olarak gruplandırmıştır.  

2.1.5.2. Örgütsel Yapıya İlişkin Nedenler 

Bu başlık altında örgütsel yapıya ilişkin nedenler olarak: “Örgütün 

Büyüklüğü”, “Bürokratik Nedenler”, “Yönetim Biçimindeki Farklılıklar”, “İş 

Bölümü”, “Denetim Biçimi”, “Bireyler Arasındaki Farklılıklar”, Kıt Kaynaklar”, 

“Ödül Sistemi ve Rekabet”, “Yetki ve Sorumsuzluğun Belirsizliği”, “Örgütsel 

Değişim”, “Örgüt İklimi” üzerinde durulmuştur. 

1. Örgütün Büyüklüğü 

Örgütün büyüklüğü ile çatışma düzeyi arasında bir paralellik vardır.Örgüt 

büyüdükçe, örgütün amaçları ve amaçlara ulaştıracak araçlar daha karmaşıklaşmakta, 

hiyerarşik kademeler artmakta,yeni uzmanlıklar, rol ve statüler ortaya çıkmakta ve 

bütün bunlar da örgütte çatışmanın artmasına müsait şartları oluşturmaktadır.Küçük 

örgütlerde, örgütün amaçları sade ve anlaşılır, bu amaca götürecek araçlar karmaşık 

olmadığı gibi, hiyerarşik kademe, uzmanlık miktarı fazla değildir.Böylece örgütler 

küçüldükçe çatışma ortamı azalmaktadır (Ertürk, 1995:212). 

Çatışmanın büyük örgütlerde, daha az üye ve daha az hiyerarşik düzeye sahip 

olanlara kıyasla daha çok olması olasıdır. Bu düşünceyi destekleyen birçok araştırma 

vardır. Bu araştırmalardan birisi de Amerika’daki uçak şirketinde 1953 yılında 

yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma, çatışmanın büyük örgütlerde daha çok olduğunu 

göstermiştir. Araştırmacı küçük örgütlerin hedefe ulaşmak için daha dar, açık ve 

daha belirli bir şekilde düzenlenmiş araçları olduğunu gözlemlemiş, hedefler daha öz 

olduğunda ve iyi yayılmış iken  çelişkinin azaltılabileceğini ileri sürmüştür 

(Korkmaz, 1994:25).  
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2. Bürokratik Nitelikler 

Rutinleşme, uzmanlaşma ve standartlaşma bürokrasinin gelişmesine katkıda 

bulunan belli başlı etkenlerdir.Bu etkenlerin çatışma üzerindeki etkilerini saptamayı 

amaçlayan çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Selznick (Aktaran: Aydın,2000:309) işlerin düzenlenmesinde rutinleşmenin 

az olduğu yerde çatışma olasılığının arttığını gözlemiştir. Bürokratik örgüt biçiminin 

en belirgin niteliklerinden biri olan uzmanlaşmanın çatışmaya neden 

olması,bürokratik örgüt biçimine sahip kuruluşların sürekli olarak çatışmalarla 

karşılaşacağı biçiminde yorumlanabilir.Belirsizliğin de bir çatışma kaynağı olarak 

işlenmesi, her örgütte işlerin düzenlenmesinde görülen değişik ölçülerdeki 

belirsizliklerin çatışma yaratabileceğini göstermektedir. 

Öztürk’e (2003:302) göre, örgütlerin bürokratik özelliklerinden olan 

uzmanlaşma ve rutinleşme, çatışma olgusu ile çok yakından ilgilidir. Örgütlerde 

uzmanlaşma arttıkça farklı görüşler , ilişkiler, tecrübeler ve beklentiler 

gelişeceğinden, çatışmaların da arttığı  görülmektedir. Görevlerin rutin olmadığı ve 

karmaşık olduğu örgütlerde çatışma düzeyi yüksektir. Görevlerin basit ve rutin 

olduğu örgütlerde ise çatışma düzeyi düşüktür. 

3. Yönetim Biçimindeki Farklılıklar 

Her yöneticinin kendine özgü bir yönetim tarzı vardır. Bu tarz farklılıkları; 

planlama,organize etme,koordine etme,yürütme vb. konularda kendini 

gösterir.Yöneticinin bu yönetim tarzını benimsemeyen çalışanlarla yönetici arasında 

çatışma doğar (Özgan,2006:33). 

Yönetim ilkelerinin ülkeye göre, yöreye göre değişmemesine rağmen 

yöneticilik biçimleri değişmektedir.Belli bir yöneticiyle çalışan astlar bile bir zaman 

sonra yöneticinin çeşitli konulardaki görüşlerini ve karar alma yöntemlerini 

öğrendiklerinden en az çatışma ile işlerini yürütmeye çalışırlar.Üst yöneticinin 

değişmesi astlarda huzursuzluk ortamı yaratabilir.Yöneticilik biçiminin bilinmediği 

bir yöneticiyle çalışmak çatışma yaratmak durumları bütün niyetiyle çalışmaya 

rağmen arttırabilir (Özalp,1989:87). 

Keçecioğlu’na (1999:109) göre farklı yönetim stilleri için tercihlerin 

yöneticilerin içinde bulunduğu kültürel çevreden etkilenmektedir. 
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4. İş Bölümü 

İşbölümü, örgütün temel niteliğinin bir gereğidir. Örgütler üstlendikleri 

görevleri başarabilmek için, onları rasyonel bir biçimde bölerek personel arasında 

işbölümü oluştururlar. İşbölümü yapılarak gruplara ayrılmış personel genellikle 

kendi işini başka grubun işinden daha öncelikle ve önemli olarak algılamaya başlar. 

Örgütlerdeki bölümlere verilen işler ne kadar çok birbirinden farklılaşmışsa ve ne 

kadar uzun süre o bölümde kalmışsa bölümün personelinin dikkati o ölçüde sınırlanır 

ve kendi bölümlerindeki iş üzerinde toplanır.Bölüm personeli kendi bölümlerinin  

işbirliğini öncelikle başarmaya şartlandıkları için diğer bölüm personeliyle görüş 

ayrılıklarına düşerler. Bu durum da bölümler arasında çatışmaya neden olur (Ertürk, 

1995:208). 

İş bölümü toplu bir çabayı gerektiren bir işin çeşitli bireyler tarafından 

yürütülebilecek bir biçimde, ussal olarak, kendi öğelerine ayrılması olarak ifade 

edilebilir.Teknolojik gelişmelerde örgütlerdeki iş bölümü ve örgütsel etkinliklerin 

karmaşıklaşmasına ve bunun gereği olarak da iş gücünün farklı gizli rol ve becerilere 

sahip olan bireylerden oluşmasına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmenin neden 

olduğu gizil rol farklılığı bir çatışma kaynağı olarak, örgüt yapısında yer almaktadır 

(Tengilimoğlu, 1991:131-132). 

5. Denetim Biçimi 

Örgütte yöneticinin amacı, bir insan grubu ile beraber çalışarak, bir sonuca 

ulaşmaktır. Sonuca ulaşıp ulaşılmadığı, yöneticinin yapacağı denetlemelerle ortaya 

çıkar (Tortop vd., 1993:138). 

Yönetim fonksiyonu olarak denetim, işletmenin hedeflerini elde ettiği 

garantileme sürecidir. Denetim, standartlar koyma, gerçek performansı ölçme ve 

performans standartlarından önemli ölçüde uzaklaştığında düzeltici işlem yapmayı 

içerir (Dalay, 2001:351-352). 

Örgütlerde yakından denetim çatışmayı artırmaktadır. Buna karşılık, 

işgörenlerin kendi kendilerini denetlediği ve kendi işini kendilerinin planladığı 

örgütlerde çatışma azalmaktadır. Ancak, işgörenlerin karar sürecine katılmaları, 

özellikle genel amaç ve değerler üzerinde görüş birliğine varılmamış örgütlerde 

çatışmayı artırmaktadır (İpek,2003:225). 
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Yakın denetim astların denetçiye karşı  düşmanca bir tutum içine girmelerine 

yol açar. Yakın (birebir) denetim genel denetime göre daha çok çatışma 

yaratır.Personelin kendi işini planladığı ve kontrol ettiği yerde, yapısal ve yetkisel 

çatışma azalmaktadır (Tengilimoğlu, 1991:135). 

6. Bireyler Arası Farklılıklar 

Bireyler, değerleri, amaçları, yetenekleri, eğilimleri, beklentileri, kişilikleri ve 

algıları itibariyle farklılık gösterirler.Bireysel farklılıklar,birim üyeleri arasındaki 

dostça ilişkileri azaltır.Her birey farklı amaçlara sahip olduğundan, olaylar 

karşısındaki  davranış ve tutumları da farklıdır. 

Örgüt çalışanları, değişik çevrelerden geldiklerinden çeşitli kişisel özelliklere 

sahiptir.Bu sebeple kişilik çekişmeleri her zaman görülebilen bir çatışma şekli olarak 

kendini gösterir (Gökçe ve Şahin, 2001:272). 

7. Kıt Kaynaklar 

Bireyler ve gruplar arasında çatışma yaratan bir durum da örgütün sınırlı bir 

kaynağa sahip olmasıdır. Kaynakların sınırlı olması, örgüt üyeleri arasında çatışmaya 

neden olur. Kıt kaynaklar için yarışmayı gizli bir çatışma biçimi olarak ele alan 

Pondy’e (Aktaran: Aydın, 2000:299) göre yarışma, örgütteki tarafların kaynaklara 

ilişkin istemler toplamının, örgütün sahip olduğu kaynaklar toplamını aşması halinde 

çatışmaya neden olur. 

Bir örgütün bölümleri yada bireyleri fiziksel, teçhizat, merkezi hizmetler, 

para gibi ortak ve kıt örgütsel kaynaklara bağımlı ise çatışma potansiyeli vardır 

(Tengilimoğlu, 1991:132-133).Bütçe, malzeme, personel ve destekleyici hizmetler, 

rekabet içinde olan tarafların taleplerini talep doğrultusunda karşılamayınca çatışma 

kaçınılmazdır (Aksu, 1997:20). 

Kıt, sınırlı kaynaklarda, büro içi yerleştirim, ekipman, hizmet içi eğitim, insan 

kaynakları ve ücret ödemeleri gibi sınırlı kaynaklarda çatışmaların genişlemesi 

olasıdır. Örgüt içerisindeki bireylerin kendi istek ve arzularını gerçekleştirmek için 

örgütsel olanak ve kaynaklara olan bağımlılıkları artacaktır. Ücretlerde yapılan 

zamların düşüklüğü, ikramiyelerin ve sosyal güvenlik haklarının yetersizliği, 

personel kadrolarının azaltılması durumunda işgörenlerin yerlerini korumadaki 

telaşın getirdiği çatışmalar bu tür nedene örnek olarak verilebilir (Keçecioğlu, 

1999:101). 
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8. Ödül Sistemi ve Rekabet 

Birçok ödüllendirme sistemi, bireylerin gösterdikleri başarı üzerine 

kurulmuştur. Ödüller kişilere başarıları oranında dağıtılırsa, kişileri tam bir yarışma 

ortamına sokar. Bu sistem, kişileri psikolojik açıdan bir birleriyle yarış, mücadele ve 

çekişme ortamına iter.Birbirlerine yardımcı olacak yerde birbirleriyle çekişmeye ve 

birbirini engellemeye çalışarak çatışma ortamına sürüklenebilirler (Ertürk,1995:213). 

9. Yetki ve Sorumluluğun Belirsizliği 

Örgütte huzursuzluk ve çatışmalara yol  açan nedenlerden biri de, görev,yetki 

ve sorumlulukların açıkça belirlenmemiş olmasıdır.Bu durum rol belirsizliği olarak 

da adlandırılmıştır.Birden fazla üstün aynı konuyla ilgilenmesi, bir astın birden fazla 

üste bağlanması, birbiriyle sıkı ilgisi olduğu halde iki kısım şefinin ayrı bölümlere 

bağlı olarak çalışmak zorunda kalmaları, yöneticilerin kademe atlayarak daha alt 

kademelere emir vermeye yönelmeleri ve yetki sorumsuzluk belirtileri gibi durumlar 

çatışmalar için uygun bir ortam oluşturur(Gökçe ve Şahin,2001:273-274). 

İlişki içinde olan tarafların yetki sınırlarının açık seçik olmaması çatışmayı 

artıran nedenlerdendir. Birbirlerine bağımlı sorumlulukları olan tarafların 

sorumluluklarının sınırları açık değilse, bu ortamda çatışmanın gelişmesi doğaldır 

(Aksu, 1997:20). 

10. Örgütsel Değişim 

Bireyler ve örgütler çevreyle sürekli ilişki içinde bulunan açık sistemlerdir. 

Bu nedenle kendilerini sürekli olarak değişen koşullara uydurmak 

zorundadırlar.Değişme her insan toplumunun temel özelliğidir.İçinde yaşadığımız 

çağ hızlı bir değişim çağıdır.Değişmeden kaçmak varlığı tehlikeye sokman anlamına 

gelir.İşletmeler açısından da değişiklik uygulamaları kaçınılmazdır.Konu değişmek 

ya da değişmemek değildir.Değişimin ne zaman ve nasıl yapılacağıdır. 

Değişim örgütsel ve bireysel düzeyde olabilir. Örgütsel değişim, örgütlerin 

yapı olarak bulundukları çevreye uyarlanmalıdır.Özellikle dış çevredeki değişimler 

buna neden olur.İş yapma usul ve tekniklerinde değişim, kullanılan teknolojinin 

değişimi, örgüt yapı ve süreçlerinde değişim, örgütün tümü veya belirli 

departmanlarında değişim bu grupta yer alır.Bireysel değişim, örgütün etkinliğini 

artırmak için kişinin tek başına veya gruplar halinde değişime uyarlanmasıdır.Burada 
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değiştirilen öğeler, bilgi, görgü, tecrübe,değer yargıları,dünya görüşü ve bir görevi 

yerine getirebilme yeteneğidir (Sabuncuoğlu ve Tüz,1995:163-164). 

Değişecek örgütler üzerindeki baskılar tükenmek bilmez.Bununla birlikte, 

hem birey hem de örgüt tarafından, en azından bir dereceye kadar, değişmeye karşı 

direnme olması kaçınılmazdır (Özdemir,2004:231). 

Örgüt üyeleri, yeni malzeme ve süreçlerle çalışmak  istemeyebilirler. Çünkü, 

söz konusu değişimi, kendi güvenlikleri, işlerinden duydukları doygunluk ve bireysel 

amaçları için engel olarak algılayabilirler. Görünüşte olumlu sonuç oluşturması 

beklenen bu teknolojik değişim, böylece, insan değişkeninde beklenmeyen, 

amaçlanmayan, olumsuz bir değişime yol açabilir (Bumin,1979:18). 

Her örgütsel yenileşme çabasının direnmeyle karşılaşması muhtemeldir. 

Yenileşme sonucunda görev, rol ve statülerinde değişmeler olacağı kuşkusu duyan 

personel bu yenileşmeye direnir.Bu direnmenin aşılmaması durumunda ise görev,rol 

ve statüsü değişen personel arasında çatışma olur (Özgan,2006:36-37). 

11. Örgüt İklimi 

Sosyal bir sistem olarak örgütün formal yapısı yöneticinin formal ve informal 

davranış biçimleri ve diğer çevresel etkenleri, örgüt üyelerinin tutumları, inançları, 

değer yargıları ve güdülerinde gözlenebilen özel etkileri, örgütsel iklimi 

oluşturmaktadır (Aydın, 2000a:117). 

İklim kavramı her şeyden önce örgütlerin kişi ve kişilik üzerine etkisini 

anlamaya yardımcı olmaktır. Örgüt iklimi konusunun incelenmesinden umulan bir 

başka yarar da örgütlerdeki insan davranışlarının çok yönlü boyutlarının genel bir 

başlık altında düşünülmesine olanak sağlamasıdır (Ertekin,1979:165). 

Örgüt iklimi, kişiler ve gruplar arası ilişkilerin ürünüdür. Örgüt amaçlarının 

gerçekleşmesi ile, üyelerin ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki oranın da bu hava 

üzerinde etkisi büyüktür.Her birey, bir örgüte girerken bazı ihtiyaçlar ile 

beklentilerin etkisi altında davranır.Bu ihtiyaçlar karşılanmaz ve beklentiler 

gerçekleşmezse, o örgütün bir üyesi olarak, morali bozulur ve verimi düşer (Gürsel, 

2003:37). 
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Örgüt iklimi, örgüte kimliğini kazandıran, görevlilerin davranışlarını 

etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan özellikler dizisidir. 

Kişilik birey için ne ise iklim de örgüt için odur (Çelik,1993:142).  

Kişilikler, işin gerekleri, örgütün yapı ve amaçları etkileşerek bir “iklim” 

yaratır. Bu durum üyeler ve örgüt için ayrı bir önem taşır. İklim, her örgüte kendine 

özgü bir kişilik kazandırır hem de bireylerin davranışlarını etkiler 

(Paknadel,1995:29). 

2.1.5.3. Kişisel Davranış Etmenlerine İlişkin Nedenler 

Bu başlık altında kişisel davranış etmenlerine ilişkin nedenler olarak: 

“Kişilik”, “Statü Farklılıkları”, “Amaç Farklılıkları”, “Yaşam Biçimi (Din ya da 

İdeoloji) Farklılıkları”, “ Ayrımcılık” üzerinde durulmuştur. 

1. Kişilik 

Kişiliğin ne olduğu hakkında çoğunluğun açık bir fikri yoktur. Çünkü, bu 

kavram günlük dilde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin, kişiliği kuvvetli ve 

zayıf olan insanlardan söz edilir. Kişilik kavramı, bireyin çevreye olan kendine özgü 

uyumunu saptayan oldukça sabit özelliklerini ve davranış örüntülerini içine alır.Bu 

tanımdaki “kendine özgü” deyimi ile, her bireyin kişilik özelliklerinin diğerlerinden 

bir dereceye kadar farklı olduğunu kastediyoruz. Kişilik kavramı, ayrıca bireyin, 

çevreye uymasını sağlayan diğer özelliklerini de içine alır. Kişilik geniş anlamda, bir 

insanı diğer insanlardan ayıran bir davranışlar bütünüdür. Kişilik özellikleri hiçbir 

zaman tam sabit değildirler. Kişinin çevreyle olan etkileşimi sonucunda değişebilirler 

(Özkalp,1982:44-45). 

Kişilik tanımı söz konusu olduğunda akla bireysel farklılıkları vurgulayan bir 

yaklaşımın ortaya konacağı veya böyle bir yolun doğru olacağı gelir.Esasında 

psikologların ve davranış araştırmacılarının çoğu için kişilik terimi bireylerin 

karakteristik özelliklerinin ve bu özellikler arasındaki ilişkilerin; kişinin diğer 

insanlar ve durumlara uyum gösterme yollarının incelenmesini kapsayan bir kavram 

olarak düşünülür.Kişilik dendiğinde bir bireyin belirli bir durumda veya belirli 

olaylar karşısında takındığı tavır veya devamlılık gösteren özellikler akla gelir 

(Erdoğan,1990:3). 

Kişisel tarz, ihtiyaç ve iletişimden kaynaklanır. İnsanlar arasında çok sık 

görülmesine rağmen, bireyler, kişisel tarz ve ihtiyaçlarından oluşturduğunu 
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farketmezler. Bireylerarası ilişkileri bozar. Halledilmezse düşmanlığa dönüşür. 

Kişilikteki eksiklik çatışmaya meyili artırabilir.(Ataklı, 1995:25). 

2. Statü Farklılıkları 

Örgütlerde belirli kişi veya gruplar kendi statülerini başkalarından farklı ve 

daha fazla prestiji olan bir statü olarak görebilir. Aynı şekilde  başkaları da belirli 

kişileri prestij sahibi olarak görebilir. Statü anlayışındaki bu tür farklılıklar algı ve 

haberleşmeyi etkileyerek bir çatışma nedeni olabilir (Koçel,1993:401).  

Örgütlerdeki statü durumlarının çatışma kaynağı olduğu çoğu kez birçok 

boyutta yaşanmaktadır. Statü yönünden alt düzeyde olan bir bölümün üst düzeyde bir 

tasarım ve iş planlamasını başlatması çatışmanın başlamasına neden olur. Personel, 

daha alt düzeydeki kişilerce yönlendirilmek istemez. Bu nedenle alt düzey 

yöneticilerin işlerini çıkmaza sokmaya çalışırlar (Aksu, 1997:20). 

3. Amaç Farklılıkları 

Kişiler ve gruplar arasında ulaşılacak amaç konusundaki farklı görüşler 

çatışmalar için uygun bir ortam yaratan diğer bir nedendir. Yöneticiler işletmenin 

veya departmanların amaçları konusunda farklı düşünebilecekleri gibi, yönetenlerle 

yönetilenler (personel) arasındaki amaç farklılıkları da çatışma nedenidir (Gökçe ve 

Atabey,2001:272-273). 

İki veya daha fazla rekabet eden olumlu ya da olumsuz nitelikteki amaçlar bir 

birey için çatışmanın bir başka genel kaynağıdır. Engellenmede bir amaca erişmeden 

önce basit bir güdü bloke ediliyor. Amaç çatışmasında ise iki veya daha fazla güdü 

bloke ediliyor. Bu tür çatışmaların belli başlı üç tipi olduğu ileri sürülür 

(Ateş,tarihsiz). 

 • Kaçınma-Kaçınma: Kişinin kaçınmak istediği iki veya daha fazla seçenek 

vardır.Seçim yapmak zorunda olan kişi olumsuzluk yaratacak iki seçenekten birini 

seçecek ve bu konuda karar alırken çatışma içine girecektir. 

 Bu konudaki örnek: Kişinin askerlikten kaçınması gibi; fakat bundan 

kaçınabilmek için ülke dışına çıkması gerekir.Başka bir durum, bir iş adamının 

faturayı ödemeyen müşterisi için dava açması gibi;fakat işadamı alacağın tahsilini de 

istemektedir (Özalp,1989:91-92) 
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Şekil 2.4. Kaçınma-Kaçınma Çatışması  

 

 

 

 

 

Kaynak: Özalp,1989:91-92’den alınmıştır. 

• Yaklaşma-Yaklaşma: Birey birbiriyle bağdaşması olanaksız iki çekici 

ereğe de aynı zamanda ulaşmak isteğindedir. Örneğin, şekil 2.4’de görüldüğü gibi 

birey, hem kamu sektörü hem de özel sektördeki işi seçmekte zorlanmaktadır. 

Şekil 2.5. Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Kaynak: Özalp,1989:91’den alınmıştır. 

• Yaklaşma-Kaçınma: Birey aynı zamanda hem çekici hem de itici bir 

durum karşısındadır. İnsan aynı nesneye karşı hem sevgi hem de nefret duyabilir 

(Ateş, tarihsiz).Örneğin, şekil 2.6’da görüldüğü gibi bireyin, kötü bir çevrede iyi bir 

iş seçeneğini seçmekte zorlanması gösterilebilir. 

Şekil 2.6. Yaklaşma-Kaçınma Çatışması  

 

 

 

 

Kaynak: Gökçe ve Atabey, 2001:282’den alınmıştır. 
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Örgütlerde açık ve objektif biçimde belirlenmiş çalışma amaçlarının 

olmaması gruplararası ve bireylerarası çatışmalara neden olur. Böyle durumlarda 

örgütsel amaçlar her bölüm, kısım, yönetici ve birey tarafından ayrı ayrı 

yorumlandıklarından yapılan faaliyetler ve uygulamalar sonucunda büyük farklar 

ortaya çıkacaktır.Hatta yönetilenlerle yönetenler arasındaki amaç farklılıkları da bir 

çatışma nedenidir (Tengilimoğlu, 1991:132). 

4. Yaşam Biçimi (Din ya da İdeoloji)  Farklılıkları 

Kişi veya grupların olayları farklı algılamaları çatışmalara neden olabilir.Bu 

algılama farklılıkları, amaçlarda, değer yargılarında, veri ve bilgilerinde, 

yöneticilerin görüş ve uygulamalarını algılamada olabilir (Özgan,2006,38). 

5. Ayrımcılık 

Belirli bir grupla özdeşleşen çalışanın, bu grubun değer ve normlarını 

kazanması, buna bağlı olarak, örgütteki diğer iş gruplarının kendi grubundan daha az 

değerli ve yeterli görmesi sürecidir. Bunun sonucunda, örgütteki her birim ya da 

bölüm “kendi krallığına sadık kalırsa” ortak örgütsel hedefler kaybolabilir ve gruplar 

kendi ihtiyaçlarının doyumuna odaklanabilir. Örgüt içindeki ayrımcılığın artması, 

çalışanların kendilerine “biz ve onlar” şeklinde ayırmasına bu da çatışmaların 

doğmasına yol açabilir (Özgan, 2006:38). 

2.1.6.Örgütlerde Başlıca Çatışma Türleri 

Bu başlık altında örgütlerde başlıca çatışma türleri: “Çatışmanın Niteliğine 

Göre”, “Ortaya Çıkış Şekline Göre”, “Tarafları Açısından”, “Örgüt İçindeki Yerine 

Göre” açıklanmıştır. 

2.1.6.1. Çatışmanın Niteliğine Göre 

Bu başlık altında çatışmanın niteliğine göre: “İşlevsel (Fonksiyonel) 

Çatışma”, İşlevsel (Fonksiyonel) Olmayan Çatışma” açıklanmıştır. 

1. İşlevsel (fonksiyonel) Çatışma  

Fonksiyonel çatışmalar, örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan 

çatışmalardır. Bu çatışmalar örgütün farklı kısımlarında bulunan çatışmaların ortaya 

çıkmasını ve yönetimin onlar üzerine dikkatinin çekilmesini sağlayarak yeni eğitim 

yollarının bulunmasına, örgütte yeniliğe ve canlılığa neden olurlar. Örnek olarak, bir 

çatışmanın nedeni araştırılır ve kaynakların kıtlığından meydana geldiği ortaya 
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çıkarsa, çatışan taraflara kaynak aktarılması ve yeni imkânların verilmesi suretiyle 

çatışma ortadan kaldırılarak daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlanabilir 

(Ertürk,1995:207). 

Koçel’e (1993:396-397) göre, fonksiyonel çatışmalar, örgütün çeşitli 

kısımlarındaki sorunlara işaret edebilir. Dolayısıyla bu sorunların yöneticilerin 

dikkatine getirilmesini sağlar. Ayrıca örgüte canlılık kazandıracak yeniliklerin ve 

değişimlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. 

2. İşlevsel (fonksiyonel) Olmayan Çatışma 

Kurum ve kuruluşları amaçlarına ulaşmaktan engelleyen, amaçları 

gerçekleştirmeye katkıda bulunmayan çatışmalardır. Klasik ve neo-klasik 

yaklaşımlar bütün çatışmaları fonksiyonel olmayan çatışmalar olarak ele almışlardır. 

Bu görüşlere göre çatışmanın varlığı formal örgüt yapısının yetersizliğine işarettir. 

Modern yaklaşıma göre de çatışmalar fonksiyonel olmayabilir. Ancak her türlü 

çatışmayı fonksiyonel olmayan çatışma olarak nitelemek mümkün değildir(Gökçe ve 

Şahin,2001:279). 

2.1.6.2. Ortaya Çıkış Şekline Göre 

Bu başlık altında ortaya çıkış şekline göre: “Potansiyel Çatışma”, “Algılanan 

Çatışma”, “Hissedilen Çatışma”, “Açık Çatışma” açıklanmıştır. 

Şekil 2.7. Ortaya Çıkış Şekillerine Göre Çatışma Süreci  

 

Kaynak: Türkel, 2000:110’dan alınmıştır. 
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1. Potansiyel Çatışma 

Potansiyel çatışma, çatışmayı ortaya çıkarabilecek nedenleri ifade etmektedir. 

Örneğin, bir örgütte grupların amaç farklılıkları, kıt kaynakların örgüt alt birimleri 

arasında dağıtılması ve dağıtımında izlenen yöntemler, çatışma yaratabilecek 

potansiyel içeren durumlara örnek verilebilir (Şimşek vd.,1998:178). 

2. Algılanan Çatışma 

Algılanan çatışma, örgütte görevli personelin çatışmalı durumları 

algılamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir çatışma türüdür (Ertürk,1995:205). 

Şimşek ve diğerlerine (1998:178) göre, algılanan çatışma türüne en çok rol 

alanında rastlanılmaktadır. 

Algılanan çatışma, çatışmaya konu olan tarafların oyları ve durumu algılama 

tarzları ile ilgilidir. Bazen çatışmanın sadece algılama farklılıkları nedeniyle ortaya 

çıkması muhtemeldir (Tokat, 1999:9). 

Bu çatışma türü, çatışmaya konu olan tarafların olayları ve durumu algılama 

tarzlara ile ilgilidir. Algılanan çatışmada, tarafların tamamı ya da bir kısmı, 

çatışmanın gizli koşullarının varlığını fark etmiştir. Bireyin, kendisine yönelik tehdit 

edici durumları; “Baskı” ya da “dikkatini başka bir işe yoğunlaştırma” gibi savunma 

mekanizmaları yoluyla bastırmaya çalışması, algılanan çatışmanın varlığını ortaya 

koyar (Türkel, 2000:111). 

3. Hissedilen Çatışma 

Çatışma halindeki tarafların olaylar karşısındaki duygularını ifade eder. Bu 

evrede, taraflar birbirlerine yönelik olumsuz duygular beslemeye başlarlar. Çatışma 

kişiselleştirilir. Her iki taraf da, “biz” ve “onlar” tutumu geliştirir ve birbirlerini 

suçlamaya başlarlar. Çatışma kızıştıkça, taraflar arasındaki işbirliği ve uyum da 

azalmaya başlar, bu durumda örgütsel etkililik de azalır. Kızgınlık, kaygı ve 

gerilimler hissedilen çatışmaların belirli göstergelerini oluşturur. Bu evrede çatışma, 

etkili bir örgütsel performansın oluşabilmesi amacıyla yapıcı bir biçimde kullanılmalı 

ve çözümlenmelidir (Saygı,2003). 

Algılamalar hislere dönüşmektedir.Hissedilen çatışma, çatışma halindeki 

tarafların olay ve olaylar konusundaki hislerini ifade etmektedir.Taraflar kızgın, 
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öfkeli, kırgın, endişeli,patlamaya hazır olabilir.Bu davranışlar rekabet, işbirliği, 

uzlaşma, kaçınma ve uyarlama biçiminde ortaya çıkar (Tokat, 1999:10). 

4. Açık Çatışma 

Açık çatışma, çatışma halindeki tarafların fiilen gösterdikleri davranışlara 

işaret eder. Bu çatışma, karşılıklı tartışma, birbirlerine ağır sözler kullanma, bilgi 

saklama ve hatta fiziksel güç kullanma şeklinde ortaya çıkabilir (Kılıç,2001:88). 

Bu evrede, taraflardan biri, diğerine karşı nasıl mücadele vereceğini belirler, 

böylelikle, her iki taraf da birbirlerine zarar vermeye ve amaçlarına ulaşmalarını 

engellemeye başlarlar. Açık çatışma, karşılıklı olarak tartışma, desteğin çekilmesi, 

belirli bilgi ve verileri bir diğer kişi ya da gruba iletmeme ya da fiziksel şiddet 

gösterme şeklinde ortaya çıkabilir (Saygı,2003). 

2.1.6.3. Tarafları Açısından 

Bu başlık altında tarafları açısından: “Kişinin Kendi İçindeki Çatışma”, 

“Kişiler Arası Çatışma”, Kişilerle Gruplar Arasındaki Çatışma”, “Gruplararası 

Çatışmalar”, “Örgütlerarası Çatışma” üzerinde durulmuştur. 

Şekil 2.8. Rahim ve Bonoma’nın Çatışma Sınıflandırması  

        

 Kaynak: Baksı, 1998:12’den alınmıştır. 

1. Kişinin Kendi İçindeki Çatışma 

Bu çatışma kişinin kendi içinde meydana gelen çatışmadır.Kişinin 

kendisinden beklenilenden tam olarak emin olmadığı veya kendisinden aynı konuda 

farklı davranışlar beklendiği veya kendisinin yapabileceğinden daha fazlasının 

beklenmesi halinde ortaya çıkar ve kişiyi rahatsızlığa, strese iter.Bu çatışmanın en 

Bireysel Çatışma 

Örgütsel Çatışma 

Bireylerarası Çatışma 

Grupiçi  
Çatışma 

Gruplararası 
Çatışma 

Örgütlerarası 
Çatışma 
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yaygın olanı rol çatışmasıdır.Bireyin iş beklentileriyle ilgili taleplerin çatışmasından 

doğar (Ertürk, 1995:203). 

Başaran’a (1991:269) göre rol çatışması, işgörenin hangi rolü yapacağını 

şaşırmasından ileri gelen bir kararsızlığı gidererek bir zorlanmayı bunalımı anlatan 

bir kavramdır. 

Bir örgütte bir işgörene değişik roller yüklenir. Bu roller, işgörenin rol takımı 

ne denli büyük ise o denli çok olur.İşgörenin üstlendiği rollerden değişik birbirleriyle 

çelişkili beklentiler olduğunda rol çatışması ortaya çıkar.Böylece rol çatışması, 

işgörenden rol takımınca beklenilen rollerin birbirinden değişik birbiriyle çelişkili 

olması yüzünden işgöreni kararsızlığa itmesidir (Başaran, 1982:229). 

Kişi çoğu zaman başkalarından çok kendisiyle çatışma içindedir.İnsan 

çatışmanın getirdiği sonuçlardan kurtulmak için çaba harcar.İç çatışma kişiyi 

olumsuz yönde etkiler.Kararsızlık durumunda olan kişi seçenekler arasında tercih 

yapamadığından kendisini çatışmanın içinde bulabilir. “Kişinin kendi içinde çatışma 

kendisinden ne beklendiğinden emin olmadığı veya kendisinden farklı ve çelişkili 

şeyler beklendiğinde ortaya çıkan bir çatışmadır (Özalp,1989:90-91). 

2. Kişiler Arası Çatışma 

Genel bir tanımıyla, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere 

“kişilerarası iletişim” adı verilir.Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol 

üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler 

(Dökmen, 1994:23). 

Gökçe ve Şahin’e (2001:283) göre, bireyler arası çatışmalar, çok daha sık 

biçimde yöneticilerin astlarda olan role ilişkin beklentilerinden veya bireylerin 

mensubu oldukları gruplar arasında ortaya çıkan çatışmalara bakış tarzından 

kaynaklanır.Bunların yanında bireylerin sahip oldukları amaçların, bu amaçlara 

ulaşmak için izledikleri yöntemleri, bilgi değer ve algılayışlarının farklı olması da 

söz konusu çatışmaların oluşumunda etkili olur. 

3. Kişilerle Gruplar Arasındaki Çatışma 

Grup üyeleri arasında çatışma, eğitim farklılığı, kişilik ve duygusal etkenler, 

çekememezlik, kıskançlık gibi nedenlerden kaynaklanan çatışmalar olup her zaman 

görülebilir. Özellikle grubu oluşturan bireyler çok farklı toplumsal kesimden 
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gelmişse ve farklı yöre ve törelere sahipse uyuşmazlıklara sık sık tanık olunur.Ayrıca 

grup üyeleri arasında yükselme ve kendini kabul ettirme duygusu sık sık çatışmaya 

neden olabilir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995: 71-72). 

Sabuncuoğlu’na (1987:28) göre birey-grup çatışması, bireyin, grubun 

amaçlarına, kurallarına, gelenek ve alışkanlıklarına ayak uyduramamasından 

kaynaklanır. Bu çatışma sonucunda birey, grup standartlarını ya benimser ya da grup 

dışına itilir. 

Grup çalışmasını kapsayan işbirliği çabaları hem grup içinde, hem gruplar 

arasında çatışmaya yol açar. Bu, özellikle grup üyeleri değişik görüşleri benimsediği 

zaman görülür.Fakat çatışma olayı iyi anlaşılır ve ele alınırsa, grubu gelişmeye 

götürebilir.Böylece çatışmanın yıkıcı olduğu kadar, yapıcı etkileri olduğu da 

söylenebilir ( Bursalıoğlu, 2003:25). 

4. Gruplararası Çatışmalar 

Örgütlerde en çok ve en yaygın şekilde rastlanan ve ele alınış tarzına göre 

örgütün amaç, verimlilik ve etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen 

çatışmalardır. Önemi dolayısıyla, aynı örgüte dahil gruplar arasında ortaya çıkan 

rekabet ve çatışmalar üzerindeki çalışmaların geçmişi bir hayli gerilere gitmektedir 

(Şimşek vd., 1998: 176). 

Korkmaz (2000:24)’e göre, gruplararası çatışmalar, daha çok aynı bölüm 

yöneticisine bağlı olan grupların birbirleri  ile mücadeleye girmelerinden 

doğar.Çatışma örgüt yapısı içerisinde yer alan grupların hayatında tekrar tekrar 

meydana gelen bir rol oynar. 

Gruplararası çatışma en güzel şekliyle “farklı örgütsel amaçlara yönelik ki ya 

da daha fazla grubun çeşitli örgütsel nedenlerden dolayı sürtüşme, uyumsuzluk ya da 

zararlı rekabet ilişkisine girmek şeklinde tanımlanabilir. Gruplararası çatışmalar, bir 

“kazanma-kaybetme” mücadelesine dönüştüklerinde, örgütsel etkinlik ve verimlilik 

üzerinde pek çok olumsuz etkide bulunacaktır.Ancak, gruplararası çatışmaları, 

örgütsel etkinlik ve verimlilik açısından her zaman “olumsuz” etkiye sahip olarak 

görmemek gerekir.Özellikle yapıcı rekabetten kaynaklanabilecek çatışmaların çoğu 

kez örgütün üst düzey yönetimince kontrollü olarak desteklenmesi bile söz 

konusudur (Türkel, 2000:116). 
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Bumin’e (1990:79) göre, gruplar çatışmayı yaşayacak ve çatışmayı yönetmeyi 

öğreneceklerdir ve öğrenmek zorundadırlar. Örgütlerin temel taşı olan grupları 

tanımak ve yaşadıkları sorunları öğrenmek yoluyla, yaşam kolaylaşır, bireyler, 

gruplar, örgütler yarınlarına güvenle bakarlar. 

5. Örgütlerarası Çatışma 

Günümüzde açık sistem anlayışı içinden çalışan örgütler ilişkide bulundukları 

diğer örgütler ile de çatışmaya girerler. Örnek olarak, satıcı firma ile alıcı firma, 

sendika ile işletme yönetim, vergi kontrol kuruluşlarıyla denetledikleri işletmeler 

arasında ortaya çıkabilecek çatışmalar sayılabilir (Ertürk,1995:205). 

Bu çatışma türünde, bir ekonomik sistem içinde ve açık sistem anlayışı 

altında aynı alanda faaliyet gösteren bir örgütün kendi dışında bulunan diğer 

örgütlerle olan çatışmaları söz konusudur. Örneğin, iki rakip işletmenin birbirleriyle 

çatışmaları veya bir işçi sendikası ile bir işletmenin uygulanan çeşitli personel 

politikaları ve uygulamaları bakımından görüş ayrılıklarına düşmeleri örgütsel 

çatışmalara örnek olarak verilebilir (Türkel, 2000:116). 

2.1.6.4. Örgüt İçindeki Yerine Göre 

Bu başlık altında örgüt içindeki yerine göre: “Dikey Çatışma”, “Yatay 

Çatışma”, “Uzman-Yönetici Çatışması”, “Merkez-Taşra Çatışmaları” üzerinde 

durulmuştur. 

1. Dikey Çatışma 

Örgüt içerisinde yönetenleri ile yönetilenler arasındaki, üstlerle astlar 

arasındaki çatışmadır.Örneğin örgütsel hiyerarşi içerisinde üstün yakın arkadaşı olan 

ast ile arasında çıkan anlaşmazlık bir çatışma kaynağı olabilecektir.Ayrıca bir üstün 

yetki alanının genişletmek istemesi, astın, birden çok  üste sorumlu olması, üstlerin 

astlarına karşı uzmanlık ve benimseme güçlerinden çok yasal güçlerini kullanmak 

istemeleri bir çatışma nedeni olabilir.Bireylerin örgüt içerisindeki oynadıkları rolde 

çatışma yaratabilir (Tokat,1999:32). 

Dikey çatışma farklı hiyerarşi seviyesinde bulunan ast ile yönetici arasında 

olan çatışmadır.Ast ve üst arasındaki çatışma, şu etkenler nedeniyle de ortaya 

çıkabilir: 

• Otorite, statü ve beceri farklılığından, 
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• Fikir ve bilgi farklılığından ve bununla da ilişkili olarak, 

• Örgüte bağlanma ve onu destekleme derecesindeki farklılıktan ve 

üstün adil olmayışından, 

• Üstün çeşitli nitelikleri bakımından benimsenmemesi vb. 

Bütün bu çatışmaları, gruplar ve kişiler arası olmak üzere iki kategoriye 

indirgemek de olanaklıdır (Gökçe ve Şahin, 2001:286). 

2. Yatay Çatışma 

Yatay çatışma, örgüt içinde aynı hiyerarşi seviyesinde bulunan kişiler 

arasında meydana gelen çatışmadır.Farklı amaçları paylaşan, kıt kaynakları kullanan, 

birbirine rakip durumda olan eşit hiyerarşi düzeyindeki personel arasındaki çatışma 

örnek olarak gösterilebilir (Ertürk1995:206). 

Bir örgütte eşdüzeyde bulunan birimlerin/şubelerin,servislerin amirleri, 

genellikle birbirinin rakibidirler.Doğal olarak her birin amiri, yukarıya terfi etmek, 

kendi biriminin ve işinin önemini kabul ettirmek ve öne geçmek çabası içindedir.İşte 

bu çaba ve rekabet, eşdüzey amirleri birbiriyle sürtüşmeye ve çekişmeye düşürür ve 

çatışmaya sevk eder. Kuşkusuz bu durum, her birimde astları ve üstleri de rahatsız 

eder (Peker ve Aytürk,2000:339). 

3. Uzman-Yönetici Çatışması 

Uzman, belirli bir programda bilgili ve becerili olan kimsedir.Bu programlar 

pratik nitelikte düzenli eylemlerin bir karışımıdır.Uzmanlığı seçme etkeni, insandan 

çok eşyaya egemen olma eğilimidir.İnsanlığa egemenlik etme eğiliminde olanlar 

yöneticiliği seçerler.Her toplum ve örgütte başarı, yöneticinin tekelindedir.Başarının 

görülmesini isteyen uzman, uzmanlıktan vazgeçip hiyerarşiye girmeli ve o yolda 

yükselmelidir.Çünkü hiyerarşide bulunan yönetici, örgütü kendi amaçları yönünde 

kullanma olanaklarına sahiptir.Bu yolu seçen uzman, yönetici grubunu değerlerini 

benimsemektedir. Böyle bir hazırlık , uzmanı kendi içinde düşeceği bir çatışmadan 

kurtaracaktır (Bursalıoğlu, 2002:167). 

Yönetici ile uzman çatışmalarının kaynağı “generalist” ve “Speciallist” 

davranışlardır. Fakat bu ayrımı bile, birçok biçimlerde sınırlanmıştır.Önce, bir 

yöneticiye generalist demek onun ne tür bir generalist olduğunu belirtmez.Bu terimin 

bir ucunda, her telden çalan fakat hiçbir şeyden anlamayan yönetici, diğer ucunda 
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ise, çeşitli eylemleri genel bir çerçeveye sokabilen yönetici bulunur.Sonra, yönetici 

başında bulunduğu örgüt veya dairenin görevlerine göre uzmanlaşır (Bursalıoğlu, 

2002:174-175). 

Bu tür çatışmaya uzman-bürokrat çatışması da denildiği olur. Uygulayıcılar 

çoğu kez, kuramcıların öngördüğü bürokratik kurallara karşı koyabilirler.Gerekli 

pratik bilgilerden yoksun olabilen kuramcı üst kademe, pratikte uygulanma 

olasılıkları sınırlı planlar yapabilirler.Orta ve alt kademedeki uygulamacılar ise, bu 

planların uygulanmasını olumsuz biçimde etkileyecek davranışlara yönelebilirler 

(Varol,1990:202). 

Yönetici ile uzman arasında çıkan çatışma, rollerin özelliğinden  kaynaklanır. 

Uzman uygulamadan sorumlu olmadığı için uzmanlık alanının doğrularını savunur. 

Yönetici, kendisini başarısızlığa götüreceğine, yasasına ve kişiliğine uymayacağına 

inandığı uzman önerilerini uygulamak istemez. Yönetici de uzman da rollerini, 

dolayısıyla kendilerini savunurlar.Yönetici ve uzman rol savunmasının altında ise her 

ikisinin de erk ve konum savaşımı vardır (Başaran,1992:265). 

4. Merkez- Taşra Çatışmaları 

Merkez örgütlerinin yöneticileri ve birim amirleri, konuları daima ülke 

düzeyinde ya da örgüt genelinde ele alırlar. Konuya ve örgüte bütün olarak 

bakarlar.Bu yüzden her özel konuyu (bir isteği ve bir gereksinimi) bile, genel durum 

içinde değerlendirirler. Örneğin merkez yöneticileri, kadro, personel, ödenek, araç, 

gereç, malzeme vb. kaynakları, daima ülke genelinde bütün taşra örgütleri (birimleri) 

arasında dengeli biçimde dağıtmaya çalışırlar. Taşra birimlerinin yöneticileri ise, 

konuya daima kendi açılarından bakarlar ve kendi gereksinimlerini karşılamaya 

çalışırlar. Ancak, hiçbir zaman isteklerine ve gereksinimlerine kavuşamazlar.Bu 

yüzden,merkez ve merkez yöneticilerini, sıkıntılarını bilmemekle ve problemlerine 

çare bulamamakla eleştirirler ve hatta kızarlar. Sonuçta, merkez kendilerine 

istediklerini vermediği ve haksızlık yaptığı için, bir iş yapamayacaklarını ve her işin 

duracağını ileri sürerler. İşte bu yüzden, taşra yöneticileri merkezi, merkez 

yöneticilerini de anlayamazlar ve anlaşamazlar. Onun için de, işlevsel bir çatışma 

içinde yaşarlar (Peker ve Aytürk, 2000:340-341). 
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2.1.7. Örgütlerde Çatışma Yönetimi Yolları 

Bu başlık altında başlıca çatışma yönetimi yolları: “Çatışmalara Geçici 

Çözümler Getiren Başa Çıkma Yöntemleri” ve “Çatışmalara Nihai Çözümler Getiren 

Başa Çıkma Yöntemleri” üzerinde durulmuştur. 

2.1.7.1. Çatışmalara Geçici Çözümler Getiren Başa Çıkma Yöntemleri 

Bu başlık altında çatışmalara geçici çözümler getiren başa çıkma yöntemleri: 

“Bilmezlikten Gelme veya Kayıtsızlık Yaklaşımı”, “Kaçınma ve Bağlanmama”, 

“Baskı ve Hakimiyet”, “Yumuşatma”, “Uzlaşma”, “Ortak Bir Düşman Bulma”, 

“Kura Çekme Yaklaşımı” gibi çatışmalara geçici çözümler getiren başa çıkma 

yöntemleri üzerinde durulmuştur. 

1. Bilmezlikten Gelme veya Kayıtsızlık Yaklaşımı 

Bu düşüncede olan yöneticiler herhangi bir doğrudan müdahalenin mümkün 

sonuçlarının oldukça belirsiz ve riskli olduğundan hareket ederek çatışmanın 

varlığına ve ciddiyetine fazla önem vermezler. Böylece, örgütte bir çatışmanın 

olduğunu bilmemezlikten gelme bazen tarafların birbirlerine anlayış göstererek 

sorunları çözümlemesi ve zaman içinde anlaşmanın gerçekleşmesi ile sonuçlanacağı 

gibi, sorunun çoğu hallerde kökleşmesine ve boyutlarının çok genişlemesine de yol 

açabilir. Çatışan tarafların birbirlerini anlamaları ve inatlaşmamaları halinde bu 

çözüm yararlı olabilir (Eren, 2004:565). 

Şu veya bu şekilde bir çatışmaya taraf olan ve baskı altında kalan bir kişi, ya 

ortamdan fizik olarak çekilebilir (istifa,devamsızlık,katılmama) veya örgütle ilgili 

(veya işi, üstleri, astları,meslektaşları ili ilgili) konulara tamamen kayıtsız kalabilir ve 

ilgi göstermeyebilir.Böyle bir davranış çatışmayı daha da kuvvetlendirici bir rol 

oynar.Çünkü çekilme ve kayıtsız kalma haberleşmenin azalması ve kesilmesi, 

güvensizliğin ortaya çıkması ve karşılıklı yardımlaşma ortamının kaybolması ile 

sonuçlanır (Tokat, 1999:14-15). 

Çatışmalar yoğun duyguların yaşanmasına neden olur. Bu nedenle bazen 

insanlar çatışmaları görmezlikten gelmeyi yeğlerler. Böyle davranarak çatışma 

yaşamaktan kaçınabileceklerini ya da çatışmaların kendiliğinden yok olabileceğini 

düşünürler.Oysa görmezlikten gelinen, kaçınılan, üstü örtülmeye çalışılan 

çatışmaların denetim altında tutulabilmeleri güçtür.Genellikle de çatışma yaşamaktan 
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bu tür kaçınma çabaları, beklenmedik patlamalara, duyguların incinmesine ve hatta 

şiddet içeren davranışların sergilenmesine yol açabilir (Öner,2002:192). 

2. Kaçınma ve Bağlanmama 

Tarafların hem kendi hem de karşı tarafın ilgi ve ihtiyaçlarına verdikleri önem 

düşük olduğu durumlarda çatışmadan kaçınma ya da göz ardı etme stratejisi 

kullanılır.Bu strateji genellikle kenara çekilme, ilgilenmeme ya da olumsuz hiçbir 

şey duymak istememe gibi tutumlarla birlikte ortaya çıkar (Karip,1999:64). 

Kısa dönemli yararı olan bu teknik, uzun dönemde çözüm getirmediği için 

ileride karşılaşma kaçınılmaz olacaktır (Can,1999:297). 

Johnson’a (Aktaran: Türnüklü vd., 2002:580) göre, çatışma çözümünde 

kaçınma stratejisi, çatışmanın taraflarından herhangi birinin hedefleri kendisi için 

önemli olmadığında ve diğer kişiyle ilişkisini sürdürmek istemediğinde sorundan 

kaçınmak için kullanılır. 

Lulofs ve Cahn’a (Aktaran: Türnüklü vd., 2002: 580) göre, çatışma 

çözümünde kaçınma stratejisi tartışmayı en aza indirme, sorundan kaçınma, çekinme, 

görmezden gelme ve korkup geri çekilme gibi çatışma çözüm taktikleri içermektedir. 

3. Baskı ve Hâkimiyet 

Çatışmaların, yöneticinin gücünü, yetkisini ve otoritesini kullanarak çözmesi 

demektir.Bu yolu izleyen yönetici, “burada amir benim.Bu iş böyle olacak!” der ve 

işi bitirir.Kuşkusuz, bu karar ya ada emir, taraflar arasında anlaşma sağlamayabilir 

ama, çatışmayı durdurur.Ancak yönetici bu yolu sık kullanırsa, astların morali ve 

motivasyonu üzerinde olumsuz etki yapar.Fakat bu yönetim, özellikle acil  ve 

zorunlu durumlarda veya örgütün çıkarı açısından gerekli ve önemli durumlarda 

yararlıdır (Peker ve Aytürk,2000:361). 

Hâkimiyet ve baskı yönteminin genellikle ortak iki yönü bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, söz konusu yöntemin çatışmayı çözmekten çok güç kullanımı yolu ile 

onu bastırma veya yer altına itmesidir.İkinci olarak,bu yöntemin, taraflar arasında 

kazanma ve kaybetme durumu yaratarak kaybeden tarafın hayal kırıklığına ve 

düşmanca tavırlar içine girmesine neden olmasıdır (Şimşek,1994:288). 
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4. Yumuşatma 

Bu yol, çatışmaya taraf olanlar arasındaki ortak husus ve çıkarların 

vurgulanması ve ön plana çıkarılması, farklılıkların ise öneminin azımsanması ve 

ikinci plana itilmesi ile ilgilidir.Bu davranışı ile yönetici, çatışan tarafların 

farklılıklarını ortaya çıkarmalarını önleyerek onları birleşme ve dayanışma halinde 

olmaya teşvik eder (Koçel, 1993:405). 

Yumuşatma yolu ile çatışmanın önlenmesini isteyen yönetici çatışmanın 

nedenlerinden çok önemli olmadığını belirtirken tarafların çıkarları üzerine gidilerek 

görüşlerdeki farklı yönler önemseyerek ortak görüşler üzerinde yoğunlaşır.Yönetici 

“biz büyük bir aileyiz” veya “aynı gemideyiz, gemiyi batırmaya çalışmanın bir yararı 

yok” gibi sloganlarla çatışmayı azaltmayı amaçlar.Yumuşatmada en çok anlaşma 

sağlanacak ortak konular gündeme getirilir ve dostluk atmosferi yerleştirilmeye 

çalışılır.Yumuşatma yolu çok sık kullanılan bir teknik olmasına rağmen çatışmanın 

kaynağına inilmemekte çatışmayı yaratan temel nedenler üzerine gidilmemektedir 

(Özalp,1989:108-109). 

Bu yol, çatışmaya taraf olanlar arasındaki farklılıkların ve ortak çıkarların ön 

plana çıkarılması suretiyle çatışmanın azaltılmasıdır. Yönetici böylece, çalışan 

tarafları yumuşatmaya, dayanışmaya ve uzlaşmaya sevk eder (Peker ve 

Aytürk,2000:361). 

5. Uzlaşma 

Bu yolla açıkça kazanan ya da kaybeden yoktur.Varılan nokta hiçbir grubun 

idealindeki değildir.İş hukukunda toplu pazarlık yöntemi buna örnek verilebilir 

(Can,1999:298). 

Yöneticiler iki veya daha fazla grup arasında varolan çatışmayı taraflar 

arasında ortak bir zemin bulmak  suretiyle çözmeye çalışırlar.Baskı yönteminin 

tersine, bu yöntemin avantajı,uzlaşmaya varan tarafların birbirileri hakkında çok 

daha az gizli kalmış düşmanca duygulara sahip olmalarıdır (Özer,2000:41). 

6. Ortak Bir Düşman Bulmak 

Örgütte rekabet azaltılarak saptanan ortak düşmana karşı işbirliği geliştirilir. 

Örneğin,çatışma içindeki üretim ve satış bölümleri, diğer bir örgütün aynı gruplarıyla 

çatışmaya sokulabilir (Can,1999:298). 
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Çatışan tarafların her ikisinin de çıkarlarını tehdit eden bir düşmanın 

varlığının empoze edilmesidir. Bu durumda taraflar aralarındaki çatışmayı bir kenara 

bırakıp bu ortak düşmanla savaşmak için işbirliği geliştirebileceklerdir (Türkel, 

2000:120). 

7. Kura Çekme Yaklaşımı 

Yönetici tarafların hepsine hak veriyor ve onların belirli bir konuda 

uzlaşmalarını gerekli görüyorsa bu taktirde sorunun çözümü için tarafların aralarında 

şanslarına veya kaderlerine razı olma yaklaşımını öne sürebilir.Bu taktirde, kurada 

haklarını kaybeden taraf ya kaderine razı olacak ancak güdülemesi eksilerek örgütte 

kalmaya devam edecek ya da prestij ve öneminin azaldığını görerek örgütü terk 

edecektir.Bu nedenle kura çekme yaklaşımı sorunu çözerken bazı önemli kayıplara 

da neden olabilmektedir (Eren,2004:566). 

2.1.7.2. Çatışmalara Nihai Çözümler Getiren Başa Çıkma Yöntemleri 

Bu başlık altında çatışmalara nihai çözümler getiren başa çıkma yöntemleri: 

“Sorun Çözme”, “İletişimin Artırılması ve İletişim Alanında Yeni Düzenlemelere 

Gidilmesi”, “Örgüte Taze Kan Niteliğinde Yeni Elemanların Alınması”, “Örgütün 

Yapısal Değişkenlerinin Değiştirilmesi”, “Uygun Yöneticilerin Seçilmesi”, 

“Kaynakların Artırılması”, “Takım Yönetimi”, “Üst Hedefler Oluşturma”  üzerinde 

durulmuştur. 

1. Sorun Çözme 

Sorun çözme yönteminde sorunun bütün boyutlarının tartışıldığı bir zeminin 

yaratılması gerekir.Burada ilk adım; tarafların düşüncelerinde haklı veya haksız 

olduğunun belirlenmesinden ziyade görüş ayrılıklarının neler olduğunu ve hangi 

nedenden kaynaklandığını araştırmak ve bu duruma çare aramaktır.Görüşlerin ve 

konuların açıkça ortaya konması ile sorun da açıklık kazanır.İki tarafın bir araya 

getirilmesi, tarafların farklı düşüncelerindeki aşırılıktan bir nebze de olsa 

yumuşatabilir. İki taraflı sorun çözümünde daha iyi sonuçlara varmak için tarafların 

iş birliği halinde olabilmelerini sağlayacak yeterli güce sahip olmaları gerekir.Bu 

koşul çok zordur, ancak kimin haklı, kimin haksız olduğunu ve sonuçta kimin 

kazançta ya da kimin zararda olduğunu belirlemek için gereklidir (Şendur, 2006:52). 
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2. İletişimin Artırılması ve İletişim Alanında Yeni Düzenlemelere 

Gidilmesi 

Örgütlerde görülen ve örgüt amaçları üzerinde yoğunlaşan bir çatışma da 

iletişim sistemlerinden kaynaklanmaktadır.Örgütün çeşitli görev, eylem ve işlemleri 

arasında etkili bir eşgüdümün sağlanabilmesi, örgütün çeşitli birim ve üyelerinin 

birbirlerinden, örgütün amaçlarından ve örgütte olup bitenlerden haberdar olmaları 

ve örgütte bütünlüğün gerçekleştirilebilmesi etkili bir iletişim sistemini gerektirir 

(Aydın,1984:21-22). 

Çatışmaların örgütteki iletişim yetersizliğinden kaynaklandığı durumlarda 

iletişimin arttırılması sonucu örgütsel ilişkiler gelişip, tarafların birbirleriyle ilgili 

bilgileri artacağından; yanlış anlaşılmalar azalacak, beklentilerde doğruluk 

sağlanacak ve önyargılı davranışlar ortadan kaldırılabilecektir (Şahin vd., 2006:558). 

Resmi iletişim ağı içinde yer alan bazı bireyleri veya grupları bu ağın dışında 

bırakarak ve bunları yeni bir gruba dahil ederek, örgütsel güç, yeniden dağıtıma tabi 

tutulabilir ve bu yolla yaratıcı nitelikte çatışmalar yaratabilir (Gökçe ve 

Atabey,2001:294). 

3. Örgüte Dışarıdan Taze Kan Niteliğinde Yeni Elemanların Alınması 

Sürekli bir durgunluk içine girmiş herhangi bir örgüt veya birimlerini tekrar 

harekete geçirmenin en etkili yollarından biri,yetişme tarzı,değerleri ve yönetim 

anlayışı çağdaş olan kişileri hiyerarşik yapının hakim noktalarına getirmektir.Bu 

kişiler örgüte yeniden çekidüzen vermek ve gerekirse rahatsızlıkları ortaya çıkaracak 

yapıcı bazı uyuşmazlık ve çatışmaları da teşvik etmek suretiyle yaratıcılığı ve 

dinamizmi hakim kılmaya çalışacaklardır (Şimşek,1994:286). 

Durgun-hareketsiz bir birim ya da örgütü sarsma yöntemi sıkça kullanılan bir 

yöntemdir.Geçmiş değerleri, eğitim ve stili örgütün normlarından önemli ölçüde 

farklılık gösteren çalışanları hiyerarşinin önemli noktalarına getirmekle 

uygulanabilir.Bu kişiler örgüte yeniden çekidüzen vermek ve bazı durumlarda 

rahatsızlıkları ortaya çıkaracak yapıcı uyuşmazlık ve çatışmaları teşvik ederek 

yaratıcılığı ve dinamizmi uyarabilirler (Kılıç,2001:101). 
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4. Örgütün Yapısal Değişkenlerinin Değiştirilmesi  

Bu yöntem, örgüt içi çatışmaların giderilmesinde örgüt yapısının 

değiştirilmesini temel alır. Bu yollar arasında rotasyon, koordine edici mevkiler 

oluşturma, bir itiraz sistemi geliştirme grup ya da örgütün sınırlarını genişletme, 

görev tanımlarının yenilenmesi sayılabilir. Buna göre çatışan tarafların görev, yetki 

ve sorumlulukları yeniden belirlenerek, karşılıklı ilişkiler azaltılmakta ya da çatışan 

tarafların görev yerleri değiştirilerek birbirlerini görme ve iş ilişkilerinde bulunma 

imkânları ellerinden alınmaktadır. Bir diğer yol da grup ya da bölümün sınırlarını, 

çalışan grup ya da bölümleri kapsayacak şekilde genişletmektir. Amaç, grup içi birlik 

duygusunun yerleştirilmesidir (Şahin vd., 2006:559). 

Eski çalışma grupları ve bölümleri dağıtmak ve yeniden organize etmek, 

böylece yeni elemanlar ve yeni sorumluluklar belirli bir süre belirsizlik ve yeniden 

düzenlemeleri oluşturacaklardır. Bu sürede oluşan çatışmalar, üyeler yeni duruma 

uyum sağlarken, faaliyetlerin iyileştirilmiş yöntemlerle yapılmasına yol açabilir. 

Daha açık bir iklimde, örgüt üyeleri fikirlerini açıkça ortaya koymaya teşvik 

edildiklerinde, çatışmaya götürebilir (Kılıç,2001:101). 

5. Uygun Yöneticilerin Seçilmesi 

Yöneticilerinin aşırı derecede otoriter olması ve üyelerden hiç kimseye karşıt 

görüş ortaya koymasına izin vermemeleri nedeniyle bazı çalışma grupları yüksek 

derecede pasif davranışlar gösterebilir. Bazı gruplar da yöneticilerinin gevşek 

davranması nedeniyle taşkın eylemlere girişebilir.Gruplar için en uygun yöneticilerin 

bulunup seçilmesi örgütte bulunmayan faydalı çatışmaları teşvik edebilir 

(Şimşek,1994:287). 

6. Kaynakların Artırılması 

Çatışmanın kaynakların yetersizliğinden çıktığı durumlarda en etkili olarak 

kullanılabilen bir stratejidir. Kaynaklar artırıldığında tarafların çatışma nedeni 

ortadan kalkacaktır. Kaynakların artırılmasının  her zaman mümkün olmaması, bu 

stratejinin uygulanabilirliğini sınırlamaktadır (Acar, 2006:32). 

Aydın’a (1984:35) göre bir çözüm yöntemi olarak “kaynak artırma” önemli 

ölçüde etkilidir. Çünkü çatışma içinde olana tarafların tümü için doyurucu bir çözüm 

yoludur. Ancak, kaynakların artırılması her zaman ve her durumda olanaklı 
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olmayabilir. Bu nedenle, kaynak artırma yöntemi söz konusu taraflar açısından 

doygunluk verici olsa da,her zaman kullanılmayan bir yöntemdir. 

7. Takım Yönetimi 

Özellikle bire bir nezaret tarzının, üst ile astlar arasında yarattığı kuşku, 

gerginlik ve çatışmaların, çözümüne yönelik bir çözüm stratejisidir. Katı, hiyerarşik 

ve yakın nezaret temeline dayanan ast üst ilişkilerinin yaratacağı yapısal sorunların 

çözümü amacı ile Likert (Aktaran: Ateş, tarihsiz) “Örgütsel Bağlantı Zinciri” 

kavramını ortaya atmıştır. Buna göre, nezaretçi düzeyinden daha yukarıdaki her 

bireyin, etkin bir çalışma grubu üyesi olması gerekmektedir. Böylece söz konusu 

birey hem liderlik hem de üyelik işlev ve rollerini beceriyle üstlenmek zorunda 

kalacaktır. Çünkü kendisine doğrudan rapor veren çalışma grubu ile; kendisinin eş 

düzeylilerin ve üstününde dahil olduğu bir üst grup arasında bağlantı halkası 

oluşturacaktır. Böylelikle örgüt, her yöneticinin, hiyerarşideki iki farklı düzeyde yer 

alan gruplar arasında bağlantı rolünü başardığı bir dizi çalışma takımından oluşur. 

Özellikle, örgütsel çatışma ilişkilerinin yol açtığı takım için ve takımlar arası 

sorunların çözümüne yöneliktir (Ateş, tarihsiz). 

8. Üst Hedefler Oluşturma 

Çatışma içinde olan ve birbirleriyle karşılıklı bağımlılık içinde olan grupların 

hepsi vazgeçilmez önemde olan ortak bazı amaçlar, gruplar üstü amaçlar vardır. Bu 

amaçlar çatışan grupların birinin gerçekleştiremeyeceği kapsam ve niteliktedir;ancak 

grupların ortak çabalarıyla gerçekleştirilebilir. Bu yöntem bu tür amaçlar 

bulunduğunda etkili olur. Ancak böyle amaçların bulunması kolay değildir. Yine 

etkili olabilmesi için tarafların bu amaçlara inanması şarttır. Bu nedenle buna 

inandırma yöntemi de denir. Çatışmanın amaçlarda olması durumunda etkili olması 

zordur (Levent, tarihsiz). 

Üst hedefler oluşturulmasında genellikle, sorun çözmenin geliştirilme şekli ya 

da tamamlayıcısı olarak düşünülür. Üst hedef iki ya da daha fazla taraf arasında 

karşılıklı bağımlılığı gerektirilmesinden ötürü ortak örgütsel hedeflere benzerse de, 

bu hedefin karşılıklı bağımlı taraflardan sadece birisinin çabaları ile 

gerçekleştirilmemesi, onu ortak örgütsel hedeflerden ayırır. Keza, üst hedef çatışan 

tarafların tek tek sahip oldukları hedeflerden farklıdır ve ulaşılması için, tarafların 

kendi örgütsel hedeflerini bir kenara bırakmaları gerekir.Üst hedefler oluşturma 
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yöntemi çatışmaların kıt kaynaklara dayandığı ve taraflardan birinin kazancının 

diğerinin kaybına neden olduğu durumlarda çözüm sağlamamaktadır.Buna karşılık, 

özellikle iletişim bozukluklarından doğan çatışmalar için en etkin yöntemlerden 

biridir (Türkel,2000:122).  

2.1.8. Örgütlerde  Çatışmanın Yönetiminde Başvurulan Stratejiler  

Bu başlık altında çatışma yönetiminde kullanılan başlıca stratejiler olan 

“Kaybedelim-Kaybedin”, “Kaybedelim-Kazanın”, “Kazanalım-Kazanın” ve 

“Kazanalım-Kaybedin” stratejilerine değinilecektir. 

1. Kaybedelim-Kaybedin Stratejisi 

Bu stratejide çatışmaya giren tarafların hepsinin kaybetmesi söz konusudur. 

Uygulamada, ya taraflar ikna edilerek çatışmadan çekilir ve hiçbir taraf isteğini elde 

edemez, veya taraflardan çatışma çıkaran tazminatı verilerek işten çıkarılır. Bu 

durumda da tarafların dediği olmaz, ancak kaybeden taraf tazminat aldığı için belli 

ölçüde kazanmıştır (Ertürk,1995:215). 

Bu stratejide üçüncü bir taraf olarak bir hakeme başvurulabilir. Çözüm için 

bürokratik kurallar denenebilir. Tüm bu yöntemlerde çatışmanın her iki tarafı da 

kaybetmektedir.Dolayısıyla bu strateji fazla tercih edilmez.Ancak son çare olarak 

düşünülebilir (Özer,2000:37).  

Şekil 2.9. Çatışmaya Çözüm Stratejisi  

 

Kaynak: Tengilimoğlu,1991:137’den alınmıştır. 
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2. Kaybedelim-Kazanın Stratejisi 

Bu stratejide kişi yenilgiye uğramayı kabul edebilir.Kaybetmede bir fayda 

görebilir.Çünkü kişi ileri bir tarihte bunun karşılığını vereceğini ümit etmektedir 

(Tengilimoğlu,1991:137).Bu beklentisi gerçekleşmeyebilir.Ancak o an için bir 

umutla kaybetmeyi tercih edip, bu şekilde kaybederek daha büyüğü kazanmayı 

amaçlar (Özer,2000:37). 

3. Kazanalım-Kaybedin Stratejisi 

Bu tür strateji rekabetin yoğun olduğu toplumlarda doğal bir strateji olarak 

görülebilir.Çatışma durumunda taraflardan biri kazanmak için elindeki güçleri en 

etkin bir biçimde kullanırken, karşı tarafın yenilmesini içtenlikle istemektedir 

(Baksı,1998:16). 

Bu stratejide, çatışmaya taraf olan gruplar kendi pozisyonlarını güçlendirerek 

karşı tarafın durumunu görmemek temayülündedirler. Eğer grup kendisini rakibinden 

çok güçlü hissediyorsa, bu doğru bir yaklaşım olabilir. Bu stratejinin uzun vadede 

etkisi de belirsizdir. Aynı şekilde çatışmaya taraf olan iki grupta bu stratejiye 

uyulursa iki eşit güçteki kavgacı birbirine girince sonuç kayıp-kayıp durumuna 

düşebilir (Gökçe ve Atabey,2001:296). 

4. Kazanalım-Kazanın Stratejisi 

Çatışmayı çözümlemede  birey ve örgüt açısından en uygun yaklaşım olarak, 

kazanalım-kazanın stratejisi göze çarpmaktadır.Enerji ve yaratıcılık karşı tarafa zarar 

vermekten çok, sorunların çözümüne yönelmiştir.Çatışma durumunda olan tarafların 

ihtiyaçları tatmin edilmiş ve her iki tarafta bunun olumlu sonuçlarını almaktadır 

(Bumin,1990:71) 
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2.2. İlgili Çalışmalar 

Bu başlık altında, literatür taramasında ulaşılmış olan bazı araştırmalara 

ilişkin sonuçlar sunulmuştur. 

 Acar (2006), “Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Sitilleri ve 

Çatışma Yönetim Sitillerinin Öğretmenlerin Stres Düzeylerine Etkisi” konusunda 

araştırma yapmıştır. Araştırma için Ankara ilinin yedi merkez ilçesindeki Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaöğretim okullarında görev yapan toplam 6567 

öğretmenden 450’sine ulaşmaya çalışmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen 

Tanıma Formu ve Örgütsel Çatışma Envanteri” formlarını kullanmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1.  Öğretmenler, okul yöneticilerinin kendileri ile aralarında çıkan 

çatışmalarda en fazla hükmetme sitilini,  daha sonra sırasıyla 

uzlaşma, tümleştirme, kaçınma ve ödün verme sitillerini 

kullandıklarını ortaya çıkartmıştır. 

2.  Okul yöneticilerinin çatışma yönetim stillerinin öğretmenlerde 

yarattığı stres düzeylerine bakıldığında, en fazla stres yaratan stilin 

hükmetme, daha sonra sırayla ödün verme, tümleştirme,kaçınma ve 

uzlaşma stillerinin olduğu sonucunu ortaya çıkartmıştır. 

3.  Okul yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stilleri ile 

öğretmenlerin stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığına bakıldığında bütün stiller anlamlı bir ilişkiye 

sahiptir.Tümleştirme,ödün verme, kaçınma ve uzlaşma stilleri 

öğretmenlerin stres düzeyleri ile ters yönde bir ilişkiye sahipken, 

hükmetme stili düz yönde bir ilişkiye sahiptir. 

4.  Araştırmasının sonuçlarında öğretmenlerin cinsiyetlerine, medeni 

durumlarına,branşlarına, yaş ve kıdemlerine bakarak okul 

yöneticilerinin çatışma yönetim sitillerini algılamalarına bakarak 

maddeler halinde sonuçlarını açıklamıştır.  

Baksı (1998), “Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi: Bir Seyahat Acentesindeki 

Yöneticilerin. Çatışma Yönetimi Yollarının, İçinde Bulundukları Durumla 

Uygunluğunun Tespit Edilmesi ve Yönetime Bir Öneri” adlı bir çalışma 
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yapmıştır.Araştırmanın temel amacı olarak, hizmet sektöründe yer alan “A grubu” 

bir seyahat acentesindeki yöneticilerin, çatışma yönetimi yollarının, içinde 

bulundukları durumla uygunluğunun belirlenmesi seçilmiştir.Araştırmanın amacına 

uygun olarak hazırlanan birinci anket, çatışma anketidir. Bu anket yöneticiler ile 

departman yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetimi sitilinin belirlenmesine 

yöneliktir.Diğer anket ise örgütün içinde bulunduğu durumun tespit edilmesine 

yöneliktir. 

Araştırmanın amacını oluşturan, yöneticilerin kullandığı çatışma yönetimi 

sitili ile örgütün içinde bulunduğu durum arasındaki uygunluğunun belirlenebilmesi 

için hazırlanmış olan anketler hizmet sektöründe yer alan bir seyahat acentesinde 

uygulanmıştır. Evren olarak, Ankara ili genelindeki “A grubu” seyahat acenteleri 

seçilmiştir. Seçilen seyahat acentesinde, yöneticiler de dahil olmak üzere toplam 18 

kişiye anket uygulanmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Örgüt yönetiminin başarısının, çatışma olgusunun öneminin 

kavranmasına ve çatışmayı yönetme tekniklerinin örgütün ortamına 

uygun olarak etkin bir biçimde kullanılmasına bağlı olduğu fikri, 

giderek önem kazanmaktadır.Ülkemizde çatışma yönetimi olgusu ile 

ilgili olarak, literatürde ciddi bir boşluk oluşu, Türk işletmelerinde 

çatışma yönetimi aşamasına daha yeni yeni gelindiğinin bir 

göstergesidir.Ülkemizde de örgüt yöneticilerin çatışma yönetimi 

konusunda bilinçlenmeleri ve örgüt ortamına uygun şekilde çatışma 

yönetimi uygulamaları, şüphesizdir ki hem personeli, hem de üretimi 

olumlu yönde etkileyecektir. 

2. Diğer taraftan üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise, 

yöneticilerin davranış sitilleri arasındaki farklılıklardır. Yöneticilerin 

örgüte uygun olan durama göre, birlikte ve ortak bir çatışma yönetimi 

sitili kullanmaları, personel arasında ikiliğin oluşmasını önler. 

Çalışkan (1999), “İzmir’de İlköğretim Okullarının ve Yöneticilerinin 

Özellikleri İle Örgütsel Çatışma Düzeyleri” ile ilgili bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma, 1998-1999 öğretim yılında İzmir ili örneğinde gerçekleştirilmiştir. 

Örnekleme 20’si merkez ve 36’sı diğer ilçelerde olmak üzere 56 ilköğretim okulu 
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alınmıştır. Örneklem seçiminde merkez okullarının yanı sıra, köy okullarının da 

seçimine özen gösterilmiştir.Aynı şekilde örneklemde merkezde bulunan okullarının 

oranında özel okullarının da yer almasına dikkat edilmiştir.Araştırmada, 

öğretmenlere yönelik “Örgütsel Çatışma Düzeyleri Envanteri” uygulanmış ve okul 

yöneticilerinin de hem ilköğretim okulunu özelliklerini ve hem de kendi bireysel ve 

mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik “İlköğretim Okullarının Özellikleri İle 

Yöneticilerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri Anketi” uygulanmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. İlköğretim okullarında algılanan örgütsel çatışma düzeyleri; 

okulların türüne  (resmi ya da özel), bulunduğu yere, hizmet yılına, 

sekiz yıllık zorunlu eğitimin kabul edildiği tarih olan 16.08.1997 

tarihinde önce ya da sonra ilköğretim okulu olmasına, bu okullarda 

her iki kademenin birlikte bulunup bulunmamasına, yapılan eğitim-

öğretim şekline, görev yapan müdür yardımcısı ve öğretmen 

sayısına ve her iki kademenin aynı öğretmenler odasını kullanıp 

kullanmamasına göre 0,05 düzeyinde önemli farklılık 

göstermektedir. 

2. İlköğretim okullarında algılanan örgütsel çatışma düzeyleri; 

yöneticilerin cinsiyetine, yaşına, kıdemine ve onların okul 

yöneticiliği konusunda eğitim alıp almamasına göre 0,05 düzeyinde 

önemli farklılık göstermektedir. 

3. İlköğretim okullarında algılanan örgütsel çatışma düzeyleri; 

öğretmenlerin yaşına ve hizmet süresine göre 0,05 düzeyinde 

önemli farklılık göstermektedir. 

Demirbolat (1997), “İlköğretim Okullarında Örgütsel Çatışmaya Neden 

Olabilecek Durumların Çatışma Yaratma Hakkında Yönetici ve Öğretmen Görüşleri 

(Ankara İli Örneği)” adı altında bir doktora çalışması yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Ankara ili merkez ilçeleri belediye sınırları içerisinde bulunan ilköğretim 

okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerden oluşturmuştur.Araştırma yedi alt 

evrenden oluşmaktadır.Bu çalışmanın örneklem seçiminde “tabakalı örnekleme” 

yöntemi kullanılmıştır.Araştırmasının veri toplama aracı olan anketin 

hazırlanmasında örgütsel çatışma nedenleri ve çatışmanın yönetilmesiyle ilgili yerli 
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ve yabancı; kuramsal ve araştırmaya dayalı yayınlar üzerinde geniş bir literatür 

taraması yapılmıştır. 

Araştırma kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 

cinsiyet, kıdem, görev alınan kademe, branş ve yönetim görevi ile ilgili sorular ile 

yönetici ve öğretmenler arasında olası örgütsel çatışma durumlarını 

kapsamaktadır.Bu bölüm 39 sorudan oluşmaktadır.Soruların bir bölümü yönetsel 

davranışlarla ilgili örgütsel çatışmaya neden olabilecek durumları  

kapsamaktadır.Anketin ikinci bölümü öğretmenlerin kendi aralarında yaşamaları 

olası örgütsel çatışma durumlarını kapsamaktadır.Bu bölümde 17 soru 

bulunmaktadır.Anket maddelerinin belirlenmesinde ilköğretim okullarında görevli 

öğretmenlere açık uçlu soru içeren anket uygulayarak örgütsel çatışmaya neden olan 

durumlarla ilgili görüş belirtmeleri istenmiş ayrıca görüşme ve gözlemler 

yapılmıştır.Ankette yer alacak maddelerle ilgili 65 cümleden oluşan bir soru havuzu 

oluşturulmuştur.Bu maddeler daha sonra biçim ve öz bakımdan eleştirilmeleri için  

konu ile ilgili görülen öğretmen, yönetici ve uzmanlara sorulmuştur.Bazı maddeler 

çıkarılmış, bazı maddeler de ifade yönünde değiştirilmiştir. 

Araştırmanın problem cümlesi; “ilköğretim okullarında örgütsel çatışmaya 

neden olabilecek durumların çatışma yaratma dereceleri hakkında yöneticilerin ve 

öğretmenlerin görüşleri nelerdir?” Bu problem cümlesinin alt problemlerinin yazar 

üç madde olarak ve bu üç maddenin bileşenlerini ele alarak açıklamıştır. 

Araştırmanın dördüncü bölümünde sonuçlar ve öneriler yer verilmiştir. 

Demirbolat araştırma sonucunda: Yöneticiler ve öğretmenler arasında örgütsel 

çatışma, “yönetim süreçleri” boyutunda karara katılma, denetleme ve değerlendirme 

konularında yoğunlaşırken, “insan ilişkileri” boyutunda saygı, güven, önyargı, bazı 

kişi ya da gruplarla farklı ilişki, görev ve sorumluluk anlayışı, iletişim, dedikodu, 

politik görüş ve tutumların yansıtılması ve gruplaşma konularında yoğunlaşmaktadır 

Öğretmenler  arasında çatışma ise, dedikodu, kademeler arası görev dağılımı, 

kademeler arası uyum ve kademeler arası statü farklılıklarında yoğunlaşmaktadır.  

Görgin (2003), “İlköğretim Yöneticilerinin Çatışmaya Bakış Açıları ve 

Çatışmayı Yönetme Biçimleri (Siirt İli Örneği)” adlı bir çalışma yapmıştır. Bu 

araştırmada Siirt ili ve ilçelerinde görev yapan yöneticilerin çatışmaya bakış açıları 

ve çatışmayı çözme biçimleri araştırılmıştır.Araştırmaya Siirt ili merkez ilçelerinde, 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 80 okul 
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yöneticisi katılmıştır.Araştırmada yöneticilerin örgütsel çatışmaya bakış açıları ve 

çatışmayı yönetme biçimlerini belirlemek amacı ile toplam 45 soru 

sorulmuştur.Yöneticilerin çatışmaya bakış açıları ve çatışmayı yönetme biçimleri 

ayrı ayrı olmak üzere, kıdem, branş ve kurs seminer alıp almama değişkenlerine 

bağlı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Araştırmada yöneticilerin çatışmaya bakış açıları ve çatışmaları 

yönetme biçimleri kıdem değişkenine bağlı olarak 

değerlendirildiğinde anlamlı bir düzeyde fark göstermiştir. 

2. Araştırma sonuçları, 10-15 arası kıdem grubunda yer alan 

yöneticilerin anketin hemen hemen tüm boyutlarında yer alan 

ifadelerine katılım düzeylerinin, diğer kıdem grupları ile 

karşılaştırıldıklarında en alt düzeyde olduğu görülmüştür. 

3. Araştırmada yöneticilerin çatışmalara bakış açıları  ve  yönetme 

biçimleri branş  değişikliklerine bağlı  olarak anlamlı  düzeyde  bir 

farklılık göstermemekle beraber, yöneticilerin verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde sınıf öğretmenliğinden mezun yöneticilerin 

diğer  alanlardan mezun olan yöneticilere oranla, çatışmalara 

çağdaş baktıkları, çatışmaların çözümünde çağdaş yönetim 

biçimlerini tercih ettikleri görülmüştür. 

4. İlköğretim yöneticilerinin çatışmalara bakış açıları ve çatışmaları 

yönetme biçimleri, kurs ya da seminer alıp almama değişkenine 

bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir.Buna göre kurs 

ya da seminer alan yöneticilerin çağdaş anlayışa bağlı olarak, 

çatışmaları da çağdaş yöntemlerle çözmeye çalıştıkları 

gözlenmiştir. 

5. İlköğretim yöneticilerinin çatışmalara çağdaş bakış açısı ile 

yaklaştıkları, çatışmaların çözümünde çağdaş yönetimin bir parçası 

olan uzlaşmacı yönteme daha sık başvurdukları gözlenmiştir. 

6. Yöneticilerin çatışmaya bakış açıları ile çatışmayı yönetme 

biçimleri arasında anlamlı düzeyde korelasyon gözlenmiştir. 

Çatışma konusunda geleneksel bakış açısına sahip olan 
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yöneticilerin tek taraflı çatışma yönetimini tercih ettikleri 

görülmüştür.Çatışmaya çağdaş bakış açısı ile uzlaşmacı çatışma 

yönetimi biçimi arasında da anlamlı düzeyde korelasyonel ilişki 

saptanmıştır. 

Kandemir (2006), “Ortaöğretim okullarında yöneticilerle öğretmenler 

arasındaki örgütsel çatışma ve uzlaşma alanları (Bolu İli Örneği)” ile ilgili bir 

çalışma yapmıştır. Araştırma Bolu ili genelindeki 16 lise, evreninde 65 yönetici,595 

öğretmen üzerinde yapmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim okulları yönetici 

ve öğretmenlerinin, genel hizmetler, öğrenci hizmetleri, işgören hizmetleri alanında 

çatışmaya ilişkin yanıtların genel ortalamasının “az” olduğunu, öğrenci hizmetleri, 

işgören hizmetleri, genel hizmetler ve bütçe hizmetleri alanlarındaki uzlaşmanın 

“orta” düzeyde olduğunu ortaya çıkartmıştır. 

Kılıç (2006), “Özel okul öğretmenlerinin çatışma yaklaşımları ile çatışmayı 

yönetme stilleri” isimli bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın verileri, İstanbul ili özel 

vakıf ve kurucu okullarında çalışan öğretmenlerden oluşan toplam 352 kişilik 

örneklem grubuna anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada üç anket formu 

kullanılmıştır. Bunlardan birincisi, öğretmenlerin bireysel özelliklerini belirlemek 

için beş sorudan oluşan bir formdur. Öğretmenlerin çatışma yönetimi stillerine ilişkin 

veri toplamak için kısa adı ROCI II olan “Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği-II” adlı 

anket formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan üçüncü anket formu ise, 

öğretmenlerin çatışma yaklaşımlarını ortaya çıkartmak için araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Çatışamaya İlişkin Yaklaşımları Belirleme Ölçeği”dir.  

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Özel kurucu ve vakıf okullarında görev yapan öğretmenlerin 

yarısından fazlasının geleneksel yaklaşımı benimsedikleri; 

modern yaklaşıma ise daha yakın oldukları ortaya çıkmıştır. 

2. Öğretmenlerin çatışma yaklaşımları arasında yaş ve görev yapılan 

kademe değişkenleri açısından istatistiksel bakımdan 0,05 

düzeyinde anlamlı farklılıklar vardır. 

3. Özel kurucu ve vakıf okullarında görev yapan öğretmenlerin en 

sık kullandıkları stiller; tümleştirme ve uzlaşma, sonra sırasıyla 

ödün verme ve kaçınma; en az ise hükmetme stilidir. 
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4. Öğretmenlerin kullandıkları çatışma yönetim stilleri arasında 

cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, meslekteki toplam hizmet 

süresi ve görev yapılan kademe değişkenleri açısından 

istatistiksel bakımından 0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar 

vardır. 

5. Özel kurucu okullarındaki öğretmenlerin çatışma yaklaşımları ile 

çatışmaları yönetmede kullandıkları stiller arasında istatistiksel 

bakımdan anlamlı herhangi bir ilişki yoktur. 

6. Özel vakıf okullarındaki öğretmenlerin çatışma yaklaşımları ile 

tümleştirme ve hükmetme stilleri arasında istatistiksel 

bakımından 0,05 düzeyinde olumsuz; ödün verme ve kaçınma 

stilleri arasında istatistiksel bakımından 0,01 düzeyinde olumsuz 

bir ilişki vardır. 

Korkmaz (1994), “Örgütlerde çatışma ve nedenleri” ile ilgili bir çalışma 

yapmıştır. Çalışmanın problem cümlesi olarak “Ortaöğretim kurumlarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenlere ait bazı davranışlar çatışma yaratan sebepler midir? 

Bu konuda öğretmen ve yöneticiler, farklı cinsiyet, mesleki kıdem ve öğrenim 

durumlarına mensup yönetim ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında bir fark var 

mıdır?” seçilmiştir. Araştırmasının alt problemlerini beş başlık altında toplamış ve 

her bir başlığı dört alt başlık altında incelemiştir. Araştırmada survey yöntemi 

uygulanmıştır.Araştırma genelinde ankete dayanan veriler üzerinde yürütülmüş, bunu 

yanında, literatür taramasına geniş yer verilmiştir.Araştırmanın evreni, 1992-1993 

öğretim yılında Ankara ilinde eğitim ve öğretim yapan genel liselerdeki yönetici ve 

öğretmenler teşkil etmektedir.Seçilen okullardan 60 yöneticiye ve 285 öğretmene 

anket uygulanarak araştırma için gerekli veriler elde edilmiştir. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Genel liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticiler, kendilerinin 

sahip olacağı (1) politik uygulama ve tutumların, (2) bürokratik 

niteliklerin, (3) mesleki nitelik ve kişilik değerlerinin, (4) Bireysel 

davranış etkenlerinin ve (5) iletişim bozukluklarının okullarından 

çatışma yaratan sebepler olabileceği görüşündedirler. 
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2. Çatışmaya sebep olan bu beş durumun, çatışmaya sebep oluş 

derecesi ele alındığında, bu derecenin üç durumda, görev türü; dört 

durumda cinsiyet; iki durumda, kıdem ve bir durumda öğrenim 

faktörü ile ilişkili olduğu görülmektedir.Diğer bir ifade ile, görev 

türü ve cinsiyet çatışmaya sebep olan durumlar üzerinde etkili bir 

faktör iken, mesleki kıdem ve öğrenim durumu bu durumlar 

üzerinde etkili bir faktör değildir. 

Özgan (2006), “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi 

Stratejilerinin İncelenmesi (Gaziantep İli Örneği)” ile ilgili bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmayı Gaziantep ili merkezi Şehitkamil ve  Şahinbey ilçelerinde 122 resmi 

ilköğretim okulunda görev yapan  öğretmenler (N=4710) oluşturmaktadır. 

Araştırmasının sonucunda ilköğretim okulu öğretmenleri en fazla çatışmayı yönetici 

ve velilerle yaşarken en az çatışmayı ise hizmetli ve öğrencilerle yaşadığını, 

ilköğretim okulu öğretmenlerinin en fazla çatışma yaşadıkları konuların başında 

olumsuz bireysel tutumlar, öğrenci davranışları ve keyfi uygulamalar geldiğini, en az 

çatışmanın ise ideolojik ve sendikal etkinlikler, tayin-atama, eğitim öğretimi 

destekleyici hizmetler ve kaynak dağılımından geldiğini  ortaya çıkartmıştır. 

Öztaş (2005), “Örgütsel Çatışma Yönetiminde Cinsiyet Faktörünün Etkisi” 

konulu bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın amacını, yönetsel davranış açısından 

farklılık gösterebilen kadın ve erkek yöneticilerin,örgütsel çatışmaların 

yönetilmesinde hangi yöntemleri ağırlıklı olarak benimseyip uyguladıklarını 

karşılaştırmalı bir alan araştırması olarak ortaya koymaktır şeklinde belirlemiştir.Veri 

toplama aracı olarak “Rahim Örgütsel Çatışma Ölçeği-II” kullanmıştır.Araştırmasına 

katılan 115 yöneticinin, çatışmalarda en fazla tercih ettikleri  çatışma çözümleri 

yönteminin “bütünleştirme” olduğunu, ikinci çatışma çözümleme yönteminin ise 

“uzlaşma” olduğunu, üçüncü çatışma çözümleme yönteminin ise “baskı” olduğunu 

ve yöneticilerin en az tercih ettikleri çatışma çözümleme yönteminin ise “kaçınma” 

olduğunu  ortaya çıkartmıştır. 

Şendur (2006), “Örgütsel Çatışma ve Çatışma Yönetimi” ile ilgili bir 

araştırma yapmıştır. Tezin birinci bölümünde, “Çatışmaya ilişkin genel açıklamalar” 

başlığı altında çatışmanın tanımını, nedenlerini ve türlerini açıklamıştır. İkinci 

bölümünde, “Çatışma yönetimine ilişkin kavramlar” başlığı altında çatışmanın 

analizini, örgütsel çatışma yönetimi kavramını ve örgütsel çatışma yönetimi 
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yaklaşımlarını açıklamıştır. Üçüncü bölümde “Örgütsel çatışmaya ilişkin çözüm 

yöntemleri” başlığı altında çatışmanın özendirilmesi, çatışmalara geçici çözümler 

getirilmesi ve çatışmalara kesin çözümler getirilmesini açıklamıştır. Tezin son 

bölümünde ise “Örnek olaylar” başlığı altında iki örnek olayı açıklamıştır. 

Araştırmanın sonucunda, çatışmaların yönetilebilmesi ve örgüt için işlevsel etkiler 

yaratabilmesi için öncelikle çatışmanın varlığının kabul edilmesi, nereden 

kaynaklandığının bilinmesi ve ne tür bir çatışma olduğunun çözümlenmesi gerektiği 

sonucuna varmıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin 

gelişimini doğrudan etkileyen özellikle orta ölçekli birçok örgütte çatışmaların 

yaşandığını ve pek çoğunda hala çatışmanın analizi ve yönetimi konusunun yeterince 

anlaşılmadığını ve dolayısıyla çatışmaların sebep ve türlerine uygun çözümlerin 

örgüt yararına kullanılabilmeleri için gerekli donanımın olmadığı sonucuna varmıştır. 

Taşkın (1994), “Kız Meslek Liselerinde Yöneticilerle Öğretmenler Arasında 

İlişki Bozukluğu Yaratan Konular” adlı bir araştırma yapılmıştır.Araştırma Ankara 

ili merkezinde bulunan 14 kız meslek lisesinde 70 yönetici ve yardımcısı ile 155 

öğretmene uygulanmıştır.Araştırma modeli olarak “Tarama Modeli” seçilmiştir. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Eğitim programı alanında yöneticilerle öğretmenler arasında çok 

önemli bir ilişki bozukluğu bulunamamıştır.Ancak; ders 

dağıtımında, boş geçen derslerin doldurulmasında, ücretli dersin 

dağıtımında yöneticilerle öğretmenler arasında orta derecede ilişki 

bozukluğu ortaya çıkmaktadır. 

2. Genel hizmetler alanında yöneticilerle öğretmenler arasında; 

okulun temizlik işlerinde, işlik ve dersliğin temizlik işlerinde, 

laboratuarların yetersizliğinde, eğitim araç-gereç yetersizliğinde, 

dersliğin yetersizliğinde, dersliğin donatılmasında, okul 

kütüphanesinin yetersizliğinde, çevrenin korunmasında, 

tuvaletlerin yetersizliğinde, yemekhanenin yetersizliğinde, oyun 

alanı yetersizliğinde ve dersliğin badana ve boyası işlerinde orta 

derecede ilişki bozukluğu ortaya çıkmıştır. 

3. İşgören hizmetleri alanında yöneticilerle öğretmenler arasında çok 

önemli bir ilişki bozukluğu bulunmamıştır.Ancak; öğretmene 
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teşekkür belgesi vermede,mazeret izni almada, öğretmenlerin sicil 

ve özlük işlerinde ve hizmet içi eğitime öğretmen seçmede 

yöneticilerle öğretmenler arasında orta derecede ilişki bozukluğu 

ortaya çıkmıştır. 

4. Öğrenci hizmetleri alanında yöneticilerle öğretmenler arasında; 

öğrenci kılık kıyafetlerinde, belli ders ve branşlarda yığılma 

olmasında, sınıfların kalabalık olmasında, rehberlik hizmetlerinde, 

öğrenci beslenmesinde,öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

konusunda,öğrenci devamsızlığı konusunda orta derecede ilişki 

bozukluğu ortaya çıkmıştır. 

5. Bütçe işlerinde yöneticilerle öğretmenler arasında çok önemli bir 

işlik bozukluğu bulunamamıştır.Ancak; ücret ve maaşın 

verilmesinde, araç-gereç donanımının satın alınmasında, okuldaki 

harcamaların yetersiz olmasında,okuldaki harcamaların dengesiz 

olması konularında orta derecede bir ilişki bozukluğu ortaya 

çıkmıştır. 

Uğurlu (2001),  “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Çatışma Yönetme Stilleri 

(İzmir Metropol Alanı Örneği “ ile ilgili araştırma yapmıştır. Araştırmada, 2000-

2001 öğretim yılında İzmir ili metropolünde okulların bulunduğu sosyo-ekonomik 

düzeyine göre alt, orta ve üst gruba ayrılmak üzere bu gruplardan seçilen 33 

ilköğretim okulu örnekleme alınmıştır. Araştırmada  öğretmenlere yönelik bireysel 

ve mesleki özellikler anketi ile yine öğretmenlere yönelik “ROCI II Rahim Örgütsel 

Çatışma Anketi” kullanılmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Okulların bulunduğu yerin sosyo-ekonomik düzeyine göre 

yöneticilerin kullandığı çatışma yönetme stilleri tümleştirme, 

ödün verme ve uzlaşma alt boyutlarında anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

2. Öğretmenlerin cinsiyetine göre; yöneticilerin kullandıkları 

çatışma yönetme stillerinde anlamlı farklılıklar saptanmamıştır. 
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3. Öğretmenlerin kıdemine göre, yöneticilerin kullandıkları çatışma 

yönetme stillerinden tümleştirme ve hükmetme alt boyutlarına 

ilişkin öğretmen algılarında anlamlı farklılık saptanmıştır. 

4. Öğretmenlerin branşlarına göre yöneticilerin kullandığı çatışma 

yönetme stillerinde hükmetme alt boyutuna ilişkin öğretmen 

algılarında anlamlı farklılık saptanmıştır. 

5. En son mezun olunan okulun öğretim düzeyine göre, 

yöneticilerin kullandıkları çatışma yönetme stillerinden 

tümleştirme, ödün verme ve uzlaşma alt boyutuna ilişkin 

öğretmen algılarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. 

6. Yöneticilerin en çok kullandıkları çatışma yönetme stilinin 

tümleştirme, en sık kullandıkları çatışma yönetme stillinin ise 

hükmetme olduğu saptanmıştır. 

Yıldırım (2003), “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Empatik Eğilimleri ve 

Empatik Becerileri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki (Ankara İli 

Örneği)” adlı bir çalışma yapmıştır. Araştırmanın problemi olarak “ilköğretim okulu 

yöneticilerinin empatik eğilim ve empatik beceri düzeyleri ile çatışma stratejilerini 

kullanma düzeyleri arasındaki ilişki seçilmiştir. Araştırma modeli olarak tarama ve  

evren olarak Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan toplam 

sekiz merkez ilçedeki 429 resmi ilköğretim okulu yöneticileri ve bu okullarda görev 

yapan 17436 öğretmen seçilmiştir.Çalışmada ölçek olarak “Empatik Eğilim Ölçeği, 

Empatik Beceri Ölçeği ve Çatışma Yönetim Stratejileri” olmak üzere üç tip ölçek 

kullanılmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Yöneticilerin çatışma yönetimi stratejileri “tümleştirme, uzlaşma, 

kaçınma, ödün verme, hükmetme” yönetici ve öğretmen 

değerlendirmelerine göre aynı önem sırasında olduğu 

görülmektedir. İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yönetimi 

stratejilerinin en çok “tümleştirme” stratejisini kullandıkları 

bulunmuştur. 

2. Yönetici ve öğretmenlerin “tümleştirme” ve “uzlaşma” 

stratejilerine ilişkin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farkı 
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olduğu görülmektedir. Bununla birlikte , “ödün verme”, 

“hükmetme” ve “kaçınma” stratejilerine ilişkin yönetici ve 

öğretmen değerlendirmeleri arasında belirgin bir farkın olmadığı 

bulunmuştur. Yöneticilerin yöneticilik kıdemleri, seminere 

katılma ve mezuniyet durumları ile çatışma yönetimi 

stratejilerinin beş boyutuna ilişkin, yönetici ve öğretmen 

değerlendirmeleri arasında fark bulunamamıştır. 

3. Yöneticilerin empatik beceri puanlarının yöneticilik kıdemlerine, 

mezuniyet durumuna, seminere katılma durumuna göre 

karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunamamıştır. Ancak, 

yöneticilerin empatik beceri puanlarında yönetici ve 

öğretmenlerin değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 

 Yiğit (1996), “İlköğretim Okullarında Yöneticilerle Öğretmenler Arasında 

Örgütsel Çatışma Kaynakları (Ankara İli Örneği)” adlı bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma Ankara il merkezi içinde seçilen ilköğretim okullarında 312 öğretmen ve 

105 yönetici olmak üzere toplam 417 kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın modeli 

olarak tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Yöneticilerle öğretmenler arasında; okulun temizlik ilşleri ile işlik 

ve dersliğin temizlik işleri konularında “Orta” düzeyde çatışma 

bulunmuştur. 

2. Yöneticilerle öğretmenler arasında; eğitim araç gereç yetersizliği, 

okul kütüphanesinin yetersizliği, laboratuar yetersizliği, okuldaki 

harcamaların yetersiz olması, oyun alanı yetersizliği, boş geçen 

derslerin doldurulması, rehberlik hizmetleri, lavaboların 

yetersizliği, çevrenin korunması, öğrenme güçlüğü olana 

öğrenciler, araç gereç donanımının satın alımı, tuvaletlerin 

yetersizliği, dersliğin yetersizliği, öğretmene tahkikat açılması, 

dersliğin donatılması konularında “Az” düzeyde çatışma 

bulunmuştur. 
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3. Yöneticilerle öğretmenler arasında; okuldaki harcamaların 

dengesiz olması, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması, 

hizmet içi eğitime öğretmen seçimi, mazeret izni, öğrenci sağlık 

işleri, ısıtma, koridorun darlığı, derslik seçimi, öğrenci 

beslenmesi, dersliğin badana ve boyası konularında “Çok Az” 

düzeyinde çatışma bulunmuştur. 

4. Yöneticilerle öğretmenler arasında; ısıtma, dersliğin badana ve 

boyası, koridorun darlığı, dersliğin donatılması, öğrenci 

beslenmesi, öğrenci sağlık işleri, mazeret izni, derslik seçimi, 

çevrenin korunması, okul rehberlik hizmetleri, okulun temizlik 

işleri, tuvaletlerin yetersizliği, işlik ve dersliğin temizlik işleri, 

boş geçen derslerin doldurulması, lavaboların  yetersizliği, 

okuldaki harcamaların yetersizliği, araç-gereç donanımının satın 

alımı, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması, öğretmene 

tahkikat açılması, okuldaki harcamaların dengesiz olması, 

öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, eğitim araç gereç yetersizliği, 

hizmet içi eğitime öğretmen seçimi konularında “Orta” düzeyde 

uzlaşma sağlandığı bulunmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli; evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi 

ve toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgili çalışmalar 

açıklanmış,  veri toplama aracının özellikleri belirtilmiştir. 

3.1. Araştırma Modeli 

İlköğretim okullarında, öğretmen ve yöneticiler arasındaki çatışma alanları ve 

uzlaşma derecelerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada nicel verilere dayalı 

tarama modeli uygulanmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez” (Karasar, 2002:77). 

3. 2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni; 2007–2008 eğitim öğretim yılı Konya ili Karatay, 

Meram, Selçuklu ilçe merkezlerinde yer olan ilköğretim okulu yönetici ve 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırma yansız olarak seçilen örneklem üzerinde 

yapılmıştır. Örneklem birimi olarak ilköğretim okulu seçilmiştir. Örneklem 

seçiminde her ilçeden dokuz ilköğretim okulu kura yöntemiyle tespit edilmiştir. Bu 

okullardaki yönetici ve öğretmenlerin tümüne anket uygulanmıştır. Buna ek olarak, 

Selçuklu ilçesinden beş ilköğretim okulu ve Meram ilçesinden dört ilköğretim okulu 

daha kura yöntemiyle tespit edilmiştir. Tespit edilen bu okullarda da yalnızca 

yöneticilere anket uygulanmıştır (Ek-3).  

Belirtilen ilçelerdeki yönetici ve öğretmen sayıları Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Biriminden alınarak örneklem grubunun evreni temsil 

edebilme gücü tespit edilmeye çalışılmıştır. Örnekleme dahil ilçelerdeki görev yapan 

yönetici ve öğretmen sayıları Tablo.3.1’de verilmiştir. Toplam 5858 (447 yönetici ve 

5411 öğretmen) kişilik bu evreni, 0.05 anlamlılık ve % 5 hoşgörü düzeyinde 530 

kişiden oluşacak bir örneklem grubunun (Tablo 3.2) temsil edebileceği (Balcı, 

2004:95) düşünülmüştür. 
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Tablo 3.1.Araştırma Evrenine Giren İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve 

Öğretmen Dağılımları  

İlçeler 
Okul 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Yönetici 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Öğretmen 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Karatay 49 26,78 112 25,06 1335 24,67 

Meram 69 37,70 151 33,78 1605 29,66 

Selçuklu 65 35,52 184 41,16 2471 45,67 

Toplam 183 100 447 100 5411 100 

Kaynak: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Örneklem grubunda bulunan okullarda toplam 447 yönetici (müdür ve müdür 

yardımcısı) 5411 öğretmenin görev yaptığı Tablo 3.1’den anlaşılmaktadır. 

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak anketler Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden  (Ek-4) alınan izinle uygulanmıştır. Araştırmacı, örnekleme giren 

yönetici ve öğretmenlerin tümüne ulaşmaya çalışmıştır. Belirlenen okullara tek tek 

gidilerek okul müdürleriyle anketin kullanılabilmesi için görüşülmüş, anketlerle ilgili 

izin kendilerine tebliğ edilerek bu konuda yardımcı olmaları istenmiştir. Buna 

rağmen anketin uygulanması sırasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Okul 

yöneticileri, anketin kendileri hakkında öğretmen görüşünün alınmasından 

duydukları rahatsızlıklarını dile getirmiş olup, farklı şekilde anketin uygulanmasına 

engel olmaya çalışanlar olmuştur. Bazı okul yöneticileri zorunlu olarak izin belgesi 

sebebiyle öğretmenlerle görüşülmesine engel olamamışlardır. Ayrıca söz konusu 

araştırmayı ilgi ile karşılayan ve araştırmacıya destek sağlayan okul yöneticileri ile 

de karşılaşılmıştır. Anket uygulanan yönetici ve öğretmen sayıları ile geri dönüş 

oranlarına ilişkin bilgiler Tablo 3.2’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.2.Araştırma Örneklemine Giren İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve 

Öğretmenlerin Dağılımları 

İlçeler 

Anket 

Uygulanan 

Yönetici 

Sayısı 

Geri 

Dönen 

Anket 

Sayısı 

Geri 

Dönüş 

Oranı  

(%) 

Anket 

Uygulanan 

Öğretmen 

Sayısı 

Geri 

Dönen 

Anket 

Sayısı 

Geri 

Dönüş 

Oranı  

(%) 

Karatay  28 25 89,3 116 109 94,0 

Meram 38 33 86,8 140 129 92,1 

Selçuklu 47 41 87,2 216 193 89,4 

Toplam 113 99 87,6 472 431 91,3 
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Tablo 3.2’den de görüldüğü üzere örneklem olarak seçilen okullarda toplam 

113 yönetici ve 472 öğretmene anket uygulanmıştır. Bu anketlerin 25 tanesi (boş 

veya eksik bilgi nedeniyle) değerlendirme dışı tutulmuştur. Yöneticilere uygulanan 

anketlerin % 87,6’sı (99 kişi), öğretmenlere uygulanan anketlerin % 91,3’ü (431 kişi) 

değerlendirme için uygun bulunmuştur. Toplam 530 tane anket değerlendirmeye 

alınmıştır. 

3. 3. Veri Toplama Araçları 

Bu başlık altında veri toplama araçları ile verilerin elde edilmesindeki 

uygulama yer almaktadır.  

Araştırmada yararlanılmak üzere ilgili literatür incelenmiş ve konu ile ilgili 

tez, kitap, makale ve diğer kaynaklar taranmıştır. Kaynakçada belirtilen kaynakların 

tamamına araştırmacı tarafından ulaşılmıştır. Araştırma uygulamalarına başlamadan 

önce anket için Atahan Yiğit ile iletişim kurulmuş, kendilerinden anketin 

kullanılması konusunda izin istenmiş ve bu konudaki gerekli izin ve yardım 

alınmıştır. 

Örneklem kapsamına alınan ilköğretim okullarında görevli yönetici ve 

öğretmenlerden, araştırma amaçları doğrultusunda bilgi toplamak için anket tekniği 

uygulanmıştır. Bu araştırmada öğretmenlere ve yöneticilere uygulanan anket üç 

bölümden oluşmaktadır (Ek-1).  

Birinci bölümde, anketi cevaplayacak öğretmen ve yöneticilerin statü 

durumlarına ilişkin soru yer almaktadır. İkinci bölümde ilköğretim okullarında 

öğretmen ve yöneticilere göre çatışma alanları, üçüncü bölümde ise çatışma alanı 

olan bu konularda ne derece uzlaşma sağlandığını ölçmek amacıyla, Yiğit (1996) 

tarafında geliştirilen “Okullarda Çatışma Alanları ve Uzlaşma Dereceleri Ölçeği” (Ek 

1) yer almaktadır. Ankette, (6) Pek Çok, (5) Çok, (4) Orta, (3) Az, (2) Çok Az, (1) 

Hiç seçeneklerinden oluşan altılı likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.  

Anket formunda yer alan 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 18., 

19. sorular genel hizmetler alanında çatışma düzeyini, 11., 21., 22., 24. sorular 

öğrenci hizmetleri alanında çatışma düzeyini, 1., 12., 20., 23. sorular işgören 

hizmetleri alanında çatışma düzeyini, 13., soru bütçe hizmetleri alanında çatışma 

düzeyini ölçmektedir. 
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Anket formunda yer alan 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 38., 39., 40., 

41., 42., 43. sorular genel hizmetler alanında uzlaşma düzeyini, 34., 45.,46., 48., 

sorular öğrenci hizmetleri alanında uzlaşma düzeyini, 25., 36., 44., 47. sorular 

işgören hizmetleri alanında uzlaşma düzeyini, 37., soru ise bütçe hizmetleri 

alanında uzlaşma düzeyini ölçmektedir. Ancak, Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nden izin alınırken, ölçeğin orijinalinde yer alan işgören hizmetleri 

boyutundaki 2.madde “hizmet içi eğitime öğretmen seçmede”, bütçe hizmetleri 

boyutundaki 11.madde  “okuldaki harcamaların yetersiz olmasında” ve yine bütçe 

hizmetleri boyutundaki  “okuldaki harcamaların dengesiz olmasında” 22.madde iptal 

edilmiştir. Bu sebepten dolayı işgören hizmetleri alanındaki bir soru ve bütçe 

hizmetleri alanındaki iki soru anketten çıkarılmıştır. Öte yandan, bütçe hizmetleri 

boyutunda bir soru kalması sebebiyle, uzmanlara danışılarak bütçe hizmetleri 

çatışma ve uzlaşma boyutlarının ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir.  

İlköğretim okullarında çatışma kaynakları ve uzlaşma dereceleri anketinde 

altılı derecelendirme uygun olarak elde edilen ortalama puanların derecelendirilmesi 

1 ile 6 arası altı eşit parçaya bölünerek elde edilen değerler sınıflandırılmış ve bu 

altılı sınıflandırma beş aralık için (6-1=5) hesaplanan aralık katsayısına göre 

(5/6=0,83) seçenek aralıkları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Tablo 3.3. Okullarda Çatışma Alanları ve Uzlaşma Dereceleri Ölçeği Sınır 

Değerleri ve Ölçek Düzeyleri 

Ölçek  

Düzeyi 
Puan 

Sınır 

Değerleri 

Ölçek Düzeyi  

(Çatışma) 

Ölçek Düzeyi  

(Uzlaşma) 

Hiç 1 1.00-1.82 Hiç çatışma yaşanmıyor Hiç uzlaşma sağlanmıyor 

Çok Az 2 1.83-2.65 Çok az çatışma yaşanıyor Çok az uzlaşma sağlanıyor 

Az 3 2.66-3.48 Az çatışma yaşanıyor Az uzlaşma sağlanıyor 

Orta 4 3.49-4.31 
Orta derecede çatışma 

yaşanıyor 

Orta derecede uzlaşma 

sağlanıyor 

Çok 5 4.32-5.14 Çok çatışma yaşanıyor Çok uzlaşma sağlanıyor 

Pek Çok 6 5.15-6.00 Pek Çok çatışma yaşanıyor Pek Çok uzlaşma sağlanıyor 

Ölçeğin güvenirlik çalışması Spss Reliability ile gerçekleştirilmiştir. 

Cronbach Alpha (α) iç tutarlılık yöntemiyle yapılan güvenirlik katsayısı ölçeğin 

geneli için araştırmacı tarafından 0.92 olarak tespit edilmiştir. Testin alt ölçekleri için 

belirlenen güvenirlik katsayısı 0.82 ve 0.96 arasında değişmektedir. Faktör yük 

değerlerinin ise, 0.527 ve 0.818 arasında değiştiği gözlenmektedir. Ölçeğin 
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boyutlarının faktör yük değerleri ve madde-toplam korelasyonları (Ek-2)’de 

verilmiştir.  

Tablo 3.4. Çatışma Alanları ve Uzlaşma Ölçeği Faktörlerinin Açıkladığı 

Varyans Oranları ve Alfa Katsayısı 

Faktör Açıkladığı Varyans Alfa Katsayısı 

Genel Hizmetler Alanında Çatışma 19,20 0.95 

Öğrenci Hizmetleri Alanında Çatışma 12,02 0.84 

İşgören Hizmetleri Alanında Çatışma 9,52 0.80 

Genel Hizmetler Alanında Uzlaşma 7,68 0.95 

Öğrenci Hizmetleri Alanında Uzlaşma 7,41 0.85 

İşgören Hizmetleri Alanında Uzlaşma 7,16 0.84 

TOPLAM 62,99 …… 

Kaynak: Kandemir 2006:47’den alınmıştır. 

Tablo 3.5. Okullarda Çatışma Alanları ve Uzlaşma Dereceleri Ölçeğinin 

Maddelerinin Ayrıldıkları Alt Faktörler ve Faktörlerin Cronbach Alpha Katsayıları 

Alt Faktörler Madde No n α 

1.Genel Hizmetler Alanında Çatışma 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,

19 
15 0.94 

2.Öğrenci Hizmetleri Alanında Çatışma 11,21,22,24 4 0.86 

3.İşgören Hizmetleri Alanında Çatışma 1,12,20,23 4 0.82 

4.Genel Hizmetler Alanında Uzlaşma 
26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,

40,41,42,43 
15 0.96 

5.Öğrenci Hizmetleri Alanında Uzlaşma 34,45,46,48 4 0.89 

6.İşgören Hizmetleri Alanında Uzlaşma 25,36,44,47 4 0.87 

Bu bulgulara göre “İlköğretim Okullarında Çatışma Kaynakları ve Uzlaşma 

Dereceleri Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı  olduğu kabul 

edilmiştir. 

3.4.Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Anket aracılığı ile toplanan veriler araştırmacı tarafından bilgisayarda SPSS 

12.0 for Windows paket programına kaydedilmiş ve veriler analiz edilmiştir. 

Öğretmen ve yöneticilerin çatışma ve uzlaşma düzeylerini belirlemek için her bir 

ifadeye ilişkin; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılarak 

birinci alt probleme cevap aranmıştır. Alınan cevaplarda yöneticiler ve öğretmenlerin 

cevapları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız 

örneklemler için t testi (Independent Samples T Testi) ile analiz edilerek ikinci alt 

probleme cevap aranmıştır. 
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Araştırmanın anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak alınmıştır. Analiz sonucunda 

elde edilen bulgular, araştırma sorularına uygun olarak tablolara dönüştürülerek 

yorumlanmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu bölümde, ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerden anket 

aracılığı ile elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve yorumlar 

yer almaktadır. 

4.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölüm iki alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta, ilköğretim 

okullarında yöneticilerle öğretmenler arasındaki çatışma alanları, ikinci alt başlıkta 

ise, çatışma alanlarında ne derece bir uzlaşma sağlandığı araştırılmıştır. 

4.1.1. İlköğretim Okullarında Yönetici ve Öğretmenler Arasındaki 

Çatışma Alanları 

Bu bölümde “İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticiler; genel 

hizmetlerde, öğrenci hizmetlerinde ve işgören hizmetlerinde ne derecede bir çatışma 

yaşamaktadırlar?” sorusuna cevap aranmıştır. 

4.1.1.1. Genel Hizmetler Alanında Çatışma 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin genel hizmetler alınanda 

çatışma alanlarına ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular  Tablo 4.1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 4.1 incelendiğinde; ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin 

genel hizmetler alanında çatışmaya ilişkin görüşlerini % 29,8 ile “hiç”, % 18,6 ile 

“çok az”, % 17,9 ile “az”, % 17,9 ile “orta”, % 11,8 ile  “çok”, ve % 3,9 ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin genel hizmetler 

alanında çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az”, “az” ve “orta” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X =2,75) “az” 

kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4.1’in incelenmesi sonucu, genel hizmetler 

alanında yönetici ve öğretmenlere göre çatışma alanlarına ilişkin;  

Eğitim Araç Gereç Yetersizliğinde: Eğitim araç ve gereç yetersizliği 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 15,8 ile “hiç”, % 23,0 ile “çok az”, % 

24,3 ile “az”, % 20,9  ile “orta”, % 13,8 ile  “çok”, ve % 2,1 ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin eğitim araç gereç yetersizliği 
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konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; “çok az”, “az” ve “orta” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 3,00) “az” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

Lavaboların Yetersizliğinde: Lavaboların yetersizliği konusunda öğretmen 

ve yönetici görüşlerini % 32,5 ile “hiç”, % 17,7 ile “çok az”, % 18,1 ile “az”,   % 

17,2 ile  “orta”, % 11,7 ile  “çok”, ve % 2,8 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin lavaboların yetersizliği konusunda 

çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 2,66) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Tuvaletlerin Yetersizliğinde: Tuvaletlerin yetersizliği konusunda öğretmen 

ve yönetici görüşlerini % 33,6 ile “hiç”, % 16,2 ile “çok az”, % 19,1 ile “az”, % 14,0 

ile “orta”, % 12,3 ile  “çok”, ve % 4,9 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin genel hizmetler alanında çatışmaya ilişkin 

görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın 

ise ( X = 2,70) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Laboratuar Yetersizliğinde: Laboratuar yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 28,3  ile “hiç”, % 16,8 ile “çok az”, % 19,2 ile “az”, % 19,4 ile 

“orta”, % 12,5 ile  “çok”, ve % 3,8  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin laboratuar yetersizliği konusunda çatışmaya ilişkin 

görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,82) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Oyun Alanı Yetersizliğinde: Oyun alanı yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 27,5 ile “hiç”, % 20,0 ile “çok az”, % 20,6 ile “az”, % 19,1  ile 

“orta”, % 10,4 ile  “çok”, ve % 2,5 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin oyun alın yetersizliği konusunda çatışmaya ilişkin 

görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın 

ise ( X = 2,72)  “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Okul Kütüphanesinin Yetersizliğinde: Okul kütüphanesinin yetersizliği 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 23,2 ile “hiç”, % 18,5 ile “çok az”, % 

18,9  ile “az”, % 20,4  ile “orta”, % 15,7 ile  “çok”, ve % 3,4 ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir.  
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Tablo 4.1. İlköğretim Okullarında Genel Hizmetler Alanında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Çatışma Alanlarına İlişkin Bulgular 

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI   

ÇATIŞMA DÜZEYİ 

Hiç Çok Az Az Orta Çok Pek Çok 
Toplam 

SORULAR 

F % f % F % f % f % f % f % 
_ 
X 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
2)Eğitim Araç Gereç Yetersizliğinde 84 15,8 122 23,0 129 24,3 111 20,9 73 13,8 11 2,1 530 100 3,00 1,35 
3)Lavaboların Yetersizliğinde 172 32,5 94 17,7 96 18,1 91 17,2 62 11,7 15 2,8 530 100 2,66 1,50 
4)Tuvaletlerin Yetersizliğinde 178 33,6 86 16,2 101 19,1 74 14,0 65 12,3 26 4,9 530 100 2,70 1,58 
5)Laboratuar Yetersizliğinde 150 28,3 89 16,8 102 19,2 103 19,4 66 12,5 20 3,8 530 100 2,82 1,52 
6)Oyun Alanı Yetersizliğinde 146 27,5 106 20,0 109 20,6 101 19,1 55 10,4 13 2,5 530 100 2,72 1,43 
7)Okul Kütüphanesinin 
Yetersizliğinde 

123 23,2 98 18,5 100 18,9 108 20,4 83 15,7 18 3,4 530 100 2,97 1,50 

8)Okulun Temizlik İşlerinde 93 17,5 99 18,7 92 17,4 121 22,8 84 15,8 41 7,7 530 100 3,24 1,55 
9)İşlik ve Dersliğin Temizlik 
İşlerinde 

92 17,4 95 17,9 106 20,0 120 22,6 83 15,7 34 6,4 530 100 3,21 1,51 

10)Çevrenin Korunmasında 166 31,3 95 17,9 115 21,7 93 17,5 49 9,2 12 2,3 530 100 2,62 1,43 
14)Dersliğin Yetersizliğinde 192 36,2 91 17,2 77 14,5 102 19,2 49 9,2 19 3,6 530 100 2,59 1,53 
15)Koridorun Darlığında 269 50,8 90 17,0 81 15,3 45 8,5 34 6,4 11 2,1 530 100 2,09 1,38 
16)Dersliğin Donatılmasında 166 31,3 113 21,3 94 17,7 95 17,9 54 10,2 8 1,5 530 100 2,59 1,42 
17)Dersliğin Badana ve Boyasında 200 37,7 115 21,7 76 14,3 79 14,9 46 8,7 14 2,6 530 100 2,43 1,46 
18)Isıtma Konusunda 139 26,2 93 17,5 71 13,4 96 18,1 81 15,3 50 9,4 530 100 3,07 1,69 
19)Derslik Seçmede 202 38,1 91 17,2 77 14,5 87 16,4 53 10,0 20 3,8 530 100 2,54 1,55 

TOPLAM 2372 29,8 1477 18,6 1426 17,9 1426 17,9 937 11,8 312 3,9 7950 100 2,75 1,49 
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Öğretmen ve yöneticilerin okul kütüphanesinin yetersizliği konusunda 

çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 2,97) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Okulun Temizlik İşlerinde: Okulun temizlik işleri konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 17,5 ile “hiç”, % 18,7 ile “çok az”, % 17,4 ile “az”, % 22,8 ile 

“orta”, % 15,8 ile  “çok”, ve % 7,7 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin okulun temizlik işleri konusunda çatışmaya ilişkin 

görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 3,24) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

İşlik ve Dersliğin Temizlik İşlerinde: İşlik ve dersliğin temizlik işleri 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini %  17,4 ile “hiç”, % 17,9 ile “çok az”, % 

20,0 ile “az”, % 22,6 ile “orta”, % 15,7 ile  “çok”, ve % 6,4 ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin işlik ve dersliğin temizlik işleri 

konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; “çok az”, “az” ve “orta” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 3,21) “az” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

Çevrenin Korunmasında: Çevrenin korunması konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 31,3 ile “hiç”, % 17,9 ile “çok az”, % 21,7 ile “az”, % 17,5  ile 

“orta”, % 9,2 ile  “çok”, ve % 2,3 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin çevrenin korunması konusunda çatışmaya ilişkin 

görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın 

ise ( X = 2,62) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Dersliğin Yetersizliğinde: Dersliğin yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 36,2 ile “hiç”, % 17,2 ile “çok az”, % 14,5 ile “az”, % 19,2 ile 

“orta”, % 9,2 ile  “çok”, ve % 3,6 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin yetersizliği konusunda çatışmaya ilişkin 

görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,59) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Koridorun Darlığında: Koridorun darlığı konusunda öğretmen ve yönetici 

görüşlerini % 50,8  ile “hiç”, % 17,0 ile “çok az”, % 15,3 ile “az”, % 8,5 ile “orta”, 

% 6,4 ile  “çok”, ve  % 2,1 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin koridorun darlığı konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; 
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“hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 

2,09) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Dersliğin Donatılmasında: Dersliğin donatılması konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 31,3 ile “hiç”, % 21,3 ile “çok az”, % 17,7  ile “az”, % 17,9 ile 

“orta”, % 10,2  ile  “çok”, ve % 1,5  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin donatılması konusunda çatışmaya 

ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,59) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Dersliğin Badana ve Boyasında: Dersliğin badana ve boyası konusunda 

öğretmen ve yönetici görüşlerini % 37,7 ile “hiç”, % 21,7 ile “çok az”, % 14,3 ile 

“az”, % 14,9 ile “orta”, % 8,7 ile  “çok”, ve % 2,6 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin badana ve boyası konusunda 

çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 2,43) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Isıtma Konusunda: Isıtma konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 

26,2 ile “hiç”, % 17,5 ile “çok az”, % 13,4 ile “az”, % 18,1 ile “orta”, % 15,3 ile  

“çok”, ve % 9,4 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve 

yöneticilerin ısıtma konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 3,07) “az” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

Derslik Seçmede: Derslik seçme konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini 

%  38,1 ile “hiç”, % 17,2 ile “çok az”, % 14,5 ile “az”, % 16,4  ile “orta”, % 10,0 ile  

“çok”, ve % 3,8 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve 

yöneticilerin derslik seçme konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve 

“orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 2,54) “çok az” 

aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Kandemir (2006:49) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen ve 

yöneticilerin genel hizmetler alanındaki çatışmaya ilişkin çatışma düzeylerinin “az” 

düzeyinde tespit edilmiş olması bu araştırma ile benzerlik göstermektedir. Kandemir, 

okulun temizlik işlerinde, işlik ve dersliklerin temizlik işlerinde, eğitim araç ve gereç 

yetersizliğinde, laboratuar yetersizliğinde, lavaboların yetersizliğinde, kütüphanenin 

yetersizliğinde, ısıtma konusunda, tuvaletlerin yetersizliğinde, dersliklerin 
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donatılmasında, çevrenin korunmasında, oyun alanı yetersizliğinde, derslik seçmede, 

dersliğin badana ve boyasında yönetici ve öğretmenlere göre “az” ; koridorun 

darlığında yönetici ve öğretmenlere göre “çok az” düzeyinde bir çatışma 

belirlemiştir (Kandemir, 2006:51-53). 

Yiğit, eğitim araç gereç yetersizliği, lavaboların yetersizliği, tuvaletlerin 

yetersizliği, laboratuar yetersizliği, oyun alanı yetersizliği, okul kütüphanesinin 

yetersizliği, çevrenin korunması, dersliğin yetersizliği ve dersliğin donatılması 

konularında yönetici ve öğretmenlere göre “az”; okulun temizlik işleri, işlik ve 

dersliğin temizlik işleri konularında yönetici ve öğretmenlere göre “orta”; dersliğin 

badana ve boyasında, ısıtma konusunda, derslik seçmede ve koridorun darlığı 

konularında yönetici ve öğretmenlere göre “çok az” düzeyinde bir çatışma 

belirlemiştir (Yiğit,1996:62-75). 

Taşkın, eğitim araç gereç yetersizliğinde, tuvaletlerin yetersizliğinde, 

laboratuarların yetersizliğinde, oyun alanı yetersizliğinde, okul kütüphanesinin 

yetersizliğinde, çevrenin korunmasında, dersliğin yetersizliğinde, dersliğin badana ve 

boyasında, derslik seçmede, dersliğin donatılmasında öğretmen ve yöneticilere göre 

“az” ; okulun temizlik işlerinde, işlik ve dersliğin temizlik işlerinde öğretmen ve 

yöneticilere göre “orta” ; ısıtma konusunda ve koridorun darlığı konusunda 

öğretmen ve yöneticilere göre “çok az” düzeyinde bir çatışma belirlenmiştir (Taşkın, 

1994:55-70). 

Genel hizmetler alanında çatışma konusunda araştırma bulgularına 

bakıldığında, öğretmen ve yöneticilerin; eğitim araç gereç yetersizliğinde, okulun 

temizlik işlerinde, işlik ve dersliğin temizlik işlerinde ve ısıtma konularında az da 

olsa bir çatışma yaşadıkları görülmektedir. İyi bir eğitim ve öğretimin sağlıklı, temiz 

ve sıcak bir sınıfta yapılacağı şüphe götürmeyecek bir gerçektir. Hizmetliden yoksun 

olan okullarımızın temizlikçi tutmak için ödeneklerinin olmaması ve bu işi kendi 

imkanları ile yapmaya çalışmaları, kalorifer kazanlarının zamanında bakımlarının 

yapılmaması, yakıtların zamanında gönderilmemesi gibi nedenlerle okullarımızda 

çatışmalar yaşanıyor olabilir. 

Öte yandan öğretimin daha kalıcı olması için çağın ve dersin gereklerine 

uygun ders araç ve gereçlerin mevcut olması gerekmektedir. Okullarımızda 

genellikle araç ve gereçler okulun imkânları, bağışlar, eğitim araç ve gereç 

merkezlerinden üst yazı ile sağlanabilmektedir. Öğrencilerden beklenen davranışları 
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eğitim teknolojisi öğelerinden yoksun bir sistemde gerçekleştirmelerini beklemek 

anlamsızdır. Araç-gereç yetersizliği, görsel materyallerin yokluğu vs. gibi etkenler 

öğrencinin istenen davranışları gösterememesine neden olmaktadır. 

Genel olarak araştırma sonuçlarına bakıldığında, yöneticiler ile öğretmenler 

arasında bu konularda çatışmanın yaşanmaması veya az düzeyde yaşanmış olması, 

karşılıklı anlayışa dayalı bir ilişki olduğundan kaynaklanıyor olabilir. 

4.1.1.2. Öğrenci Hizmetleri Alanında Çatışma 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin, öğrenci hizmetleri alanında 

çatışma alanlarına ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.2.’de 

sunulmuştur. 

Tablo 4.2 incelendiğinde; ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin 

öğrenci hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin görüşlerinin % 34,8 ile “hiç”, % 21,7  

ile “çok az”, % 15,1 ile “az”, % 15,9 ile “orta”, % 8,9 ile  “çok”, ve % 3,5 ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci 

hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X = 2,53) 

“çok az” kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4.2’nin incelenmesi sonucu, öğrenci hizmetleri 

alanında yönetici ve öğretmenlere göre çatışma alanlarına ilişkin; 

Rehberlik Hizmetlerinde: Rehberlik hizmetleri konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 28,1  ile “hiç”, % 17,5  ile “çok az”, % 15,8  ile “az”, % 22,3  

ile “orta”, % 10,9  ile  “çok”, ve % 5,3  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin rehberlik hizmetleri konusunda çatışmaya 

ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,86) “az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Konusunda: Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 25,8  ile “hiç”, % 24,7  ile 

“çok az”, % 15,1  ile “az”, % 16,2  ile “orta”, % 12,8  ile  “çok”, ve % 5,3  ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci güçlüğü 

olan öğrenciler konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” 
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seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 2,81) “az” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrenci Sağlık İşlerinde: Öğrenci sağlık işleri konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 43,4   ile “hiç”, %  21,9 ile “çok az”, % 14,0  ile “az”, % 13,0  

ile “orta”, % 6,0  ile  “çok”, ve % 1,7 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci sağlık işleri konusunda çatışmaya 

ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,22) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrenci Beslenmesinde: Öğrenci beslenmesi konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 41,9  ile “hiç”, % 22,8  ile “çok az”, %  15,7  ile “az”, %  12,3 

ile “orta”, %  5,7 ile  “çok”, ve % 1,7 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci beslenmesi konusunda çatışmaya 

ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,22) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Kandemir (2006:54) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen ve 

yöneticilerin öğrenci hizmetleri alanındaki çatışma düzeylerini “az” düzeyinde tespit 

etmiştir. Bu araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir.Kandemir, öğrenci 

rehberlik hizmetlerinde, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler konusunda yönetici ve 

öğretmenlere göre “az” düzeyinde; öğrenci beslenmesinde ve öğrenci sağlık işlerinde 

“çok az” düzeyinde bir çatışma belirlemiştir (Kandemir,2006:54-55). 

Yiğit, öğrenci rehberlik hizmetlerinde, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

konusunda öğretmen ve yöneticilere göre “az”; öğrenci sağlık işleri konusunda ve 

öğrenci beslenme konusunda öğretmen ve yöneticilere göre “çok az” düzeyinde bir 

çatışma belirlemiştir (Yiğit, 1996:79-83). 

Taşkın, öğrenci rehberlik hizmetlerinde, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

konusunda, öğrenci beslenmesi konusunda öğretmen ve yöneticilere göre “az”; 

öğrenci sağlık işleri konusunda öğretmen ve yöneticilere göre “çok az” düzeyinde bir 

çatışma belirlemiştir (Taşkın, 1994:85-89). 

Öğrenci hizmetleri alanında çatışma konusunda araştırma sonuçlarına 

bakıldığında, öğrenci rehberlik hizmetleri ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

konusunda az da olsa bir çatışmanın yaşandığı görülmektedir. 
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Tablo 4.2. İlköğretim Okullarında Öğrenci Hizmetleri Alanında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Çatışma Alanlarına İlişkin Bulgular  

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI   

ÇATIŞMA DÜZEYİ 

Hiç Çok Az Az Orta Çok Pek Çok 
Toplam 

SORULAR 

f % f % F % f % f % f % f % _ 
X 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
11)Rehberlik Hizmetlerinde 149 28,1 93 17,5 84 15,8 118 22,3 58 10,9 28 5,3 530 100 2,86 1,56 
21)Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler 
Konusunda 

137 25,8 131 24,7 80 15,1 86 16,2 68 12,8 28 5,3 530 100 2,81 1,55 

22)Öğrenci Sağlık İşlerinde 230 43,4 116 21,9 74 14,0 69 13,0 32 6,0 9 1,7 530 100 2,22 1,37 
24)Öğrenci Beslenmesinde 222 41,9 121 22,8 83 15,7 65 12,3 30 5,7 9 1,7 530 100 2,22 1,34 
TOPLAM 738 34,8 461 21,7 321 15,1 338 15,9 188 8,9 74 3,5 2120 100 2,53 1,45 
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Doğruyu bulmak, doğru kararlar vermek çocuğun görevidir. Rehber 

öğretmenin görevi ise onun sağlıklı düşünebilecek, doğru kararlar verebilecek yetiler 

kazanmasına yardım etmektir. Aynı zamanda bütün öğretmenler de birer rehberdir; 

rehber öğretmenin yaptığını yaparlar. Sınıflarında ortaya çıkan uyum sorunlarını 

çözmeleri görevleridir. Karşılaştığı sorunlardan çözemedikleri olursa onların çözümü 

için rehber öğretmenin yardımlarını isterler. Bu bakımdan öğretmenlerin rehber 

öğretmeni kendi işlerine karışan bir kişi olarak değil, onlara yardımcı olmak isteyen 

ve onlarla çalışmaktan memnuniyet duyacak bir eleman olarak görmeleri arzu edilir. 

Okullarımızda yeterli sayıda rehber öğretmenlerin olmamasından dolayı öğrenci 

rehberliği konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Rehber öğretmenlerin var olduğu 

okullarda ise görevlerinin tam anlamıyla bilinmemesi ve öğretmenin öğrencisini 

rehber öğretmene göndermek istememesi veya koordinasyonlu bir şekilde çalışmak 

istememeleri gibi problemler vardır. Sınıf rehber öğretmenleri öğrenci rehberliği 

konusunda sınıfların kalabalık olması sebebiyle öğrencilere bire bir ilgi 

gösteremediklerini söylemektedirler. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı yöneticiler ve 

öğretmenler arasında az da olsa bir çatışma yaşanıyor olabilir. 

Okullarımızda çabuk öğrenen öğrencilerin yanında geç ve güç öğrenen 

öğrencilerimiz de mevcuttur. Öğretmenler onların başarılı olabilmesi için birebir 

veya ders dışı zamanlarda onlarla ilgilenmeye çalışmaktadırlar. Ancak yine de 

öğrenci sınıf seviyesinin altında kalarak kendi akran grubuyla moda mod bir ilerleme 

gösterememektedir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler konusunda öğretmen ve 

yöneticiler ilgisiz kalıyor veya Rehberlik Araştırma Merkezlerine bildirmiyor 

olabilirler. Kimi zaman da öğretmen bu konuyu okul müdürlüğüne bildirdiği zaman 

gerekli yardımı ve ilgiliyi alamıyor olabilir. Bu gibi sebeplerle okul müdürleri ve 

öğretmenler az da olsa çatışma yaşıyor olabilirler. 

4.1.1.3. İşgören Hizmetleri Alanında Çatışma 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin, işgören hizmetleri alanında 

çatışma alanlarına ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.3’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4.3. incelendiğinde; ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin 

işgören hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin görüşlerinin % 37,5  ile “hiç”, % 18,9 

ile “çok az”, % 15,5 ile “az”, % 14,4 ile “orta”, % 9,5 ile  “çok”  ve % 4,2 ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin işgören 
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hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “az” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X = 2,52) 

“çok az” kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4.3’ün incelenmesi sonucu, işgören hizmetleri 

alanında yönetici ve öğretmenlere göre çatışma alanlarına ilişkin; 

Öğretmenlerin Sicil ve Özlük İşlerinin Yapılmasında: Öğretmenlerin sicil 

ve özlük işlerinin yapılması konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 37,5 ile 

“hiç”, % 22,3  ile “çok az”, % 12,8   ile “az”, % 14,2   ile “orta”, % 10,9  ile  “çok” 

ve % 2,3 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve 

yöneticilerin öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması konusunda çatışmaya 

ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 2,45) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Öğretmene Tahkikat Açılmasında: Öğretmene tahkikat açılması konusunda 

öğretmen ve yönetici görüşlerini %  38,7 ile “hiç”, % 15,1  ile “çok az”, % 17,7  ile 

“az”, % 15,5  ile “orta”, % 7,4 ile “çok” ve % 5,7 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğretmene tahkikat açılması konusunda 

çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 2,55) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Mazeret İzni Almada: Mazeret izni alma konusunda öğretmen ve yönetici 

görüşlerini % 39,8 ile “hiç”, % 17,7  ile “çok az”, %  16,0   ile “az”, % 12,3   ile 

“orta”, % 9,4  ile  “çok” ve % 4,7 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin mazeret izni alma konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; 

“hiç”, “çok az” ve “az” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 

2,48) “çok az” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Boş Geçen Derslerin Doldurulmasında: Boş geçen derslerin doldurulması 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 34,2 ile “hiç”, % 20,6  ile “çok az”, %  

15,3  ile “az”, %  15,7  ile “orta”, % 10,2  ile  “çok” ve % 4,2 ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin boş geçen derslerin 

doldurulması konusunda çatışmaya ilişkin görüşleri; “hiç”, “çok az” ve “orta” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 2,60) “çok az” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 4.3. İlköğretim Okullarında İşgören Hizmetleri Alanında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Çatışma Alanlarına İlişkin Bulgular  

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI   

ÇATIŞMA DÜZEYİ 

Hiç Çok Az Az Orta Çok Pek Çok 
Toplam 

SORULAR 

F % f % F % f % f % f % f % _ 
X 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
1)Öğretmenlerin Sicil ve Özlük İşlerinin 
Yapılmasında 

199 37,5 118 22,3 68 12,8 75 14,2 58 10,9 12 2,3 530 100 2,45 1,49 

12)Öğretmene Tahkikat Açılmasında 205 38,7 80 15,1 94 17,7 82 15,5 39 7,4 30 5,7 530 100 2,55 1,57 
20)Mazeret İzni Almada 211 39,8 94 17,7 85 16,0 65 12,3 50 9,4 25 4,7 530 100 2,48 1,56 
23)Boş Geçen Derslerin Doldurulmasında 181 34,2 109 20,6 81 15,3 83 15,7 54 10,2 22 4,2 530 100 2,60 1,53 
TOPLAM 796 37,50 401 18,90 328 15,50 305 14,40 201 9,50 89 4,20 530 100 2,52 1,54 
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Kandemir (2006:56) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen ve 

yöneticilerin işgören hizmetleri alanındaki çatışma düzeylerini “az” düzeyinde tespit 

etmiştir. Bu araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

Kandemir, boş geçen derslerin doldurulması, öğretmenlerin sicil ve özlük 

işlerinin yapılması, mazeret izni alma konusunda yönetici ve öğretmenlere göre “az” 

düzeyinde; öğretmene tahkikat açılması konusunda “çok az” düzeyinde bir çatışma 

belirlemiştir (Kandemir,2006:56-57). 

Yiğit, öğretmene tahkikat açılması ve boş geçen derslerin doldurulması 

konularında öğretmen ve yöneticilere göre “az”; öğretmenlerin sicil ve özlük 

işlerinin yapılması ve mazeret izni alma konularında öğretmen ve yöneticilere göre 

“çok az” düzeyinde bir çatışma belirlemiştir (Yiğit, 1996:59-88). 

Taşkın, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması, mazeret izni alma ve 

boş geçen derslerin doldurulması konularında öğretmen ve yöneticilere göre “az”; 

öğretmene tahkikat açılması konusunda ise öğretmen ve yöneticilere göre “çok az” 

düzeyinde bir çatışma belirlemiştir (Taşkın,1994:41-78). 

İşgören hizmetleri alanında çatışma konusunda; boş geçen derslerin 

doldurulması, öğretmene tahkikat açılması ve mazeret izni alma konularında az da 

olsa bir çatışmanın yaşandığını görmekteyiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara kadrolu öğretmen vermemesi, okul 

müdürünün bunu ücretli öğretmenlerle karşılamaya çalışması, ücretli öğretmenin 

başka bir  iş bulduğunda haber vermeden veya öğretmen temin edilmeden görevini 

bırakması, öğretmenin bir mazeretinin mevcut olması veya  okula gelememesi, dersi 

boş geçen öğretmenlerle dersin doldurulmaya çalışılması gibi nedenlerle öğretmenler 

ile yöneticiler arasında bir çatışma yaşanıyor olabilir.  

Araştırma yapılan okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, öğretmene 

tahkikat açmanın birinci derecede önem arz ettiği durumlarda yapılması gerektiğini, 

yetki kullanmaktan ziyade etki yoluyla işlerin daha düzenli, istekli bir şekilde ve 

grup havası içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Yine de bazı 

okullarımızda, öğretmenlerin resmi olmayan informal ilişkileri istemeleri ve okul 

müdürlerinin resmi-biçimsel yolları kullanmaları,  öğretmenleri etkilemekten ziyade 

yetki kanallarını açık tutmaları gibi sebeplerden dolayı az da olsa bir çatışma 

yaşanmış olabilir. 
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Öğretmenlerin mazeret izni almaları konusunda ise, mazeret izinlerini 

yöneticilerinden gereksiz yere alıp kullanmaları ve bazı öğretmenlerin ise acil işleri 

çıktığında mazeret izni alamamaları nedeniyle yönetici ve öğretmenler arasında az da 

olsa bir çatışma yaşanmış olabilir. 

4.1.2. İlköğretim Okullarında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Çatışma 

Alanlarındaki Uzlaşma Durumu 

Bu bölümde “İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticiler; “genel 

hizmetler alanında, öğrenci hizmetleri alanında ve işgören hizmetleri alanında 

yaşanan çatışmalarda ne derecede bir uzlaşma sağlamaktadırlar?”sorusuna cevap 

aranmıştır. 

4.1.2.1. Genel Hizmetler Alanında Uzlaşma 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin genel hizmetler alanında 

uzlaşma alanlarına ilişkin verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4.4 incelendiğinde; ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin 

genel hizmetler alanında uzlaşmaya ilişkin görüşlerinin % 7,5 ile “hiç”, % 9,7 ile 

“çok az”, % 14,0 ile “az”, % 25,2  ile “orta”, % 28,4 ile  “çok” ve % 15,2 ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin genel hizmetler 

alanında uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X = 4,03) “orta” 

kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4.4’ün incelenmesi sonucu, genel hizmetler 

alanında yönetici ve öğretmenlere göre uzlaşma alanlarına ilişkin;  

Eğitim Araç Gereç Yetersizliğinde: Eğitim araç gereç yetersizliği 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 5,5 ile “hiç”, %  1,25  “çok az”, %  

13,6  ile “az”, %  29,4   ile “orta”, %  27,9 ile  “çok” ve % 11,1 ile “pek çok” 

şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin eğitim araç gereç 

yetersizliği konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “az”, “orta” ve “çok” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 3,95) “orta” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 4.4. İlköğretim Okullarında Genel Hizmetler Alanında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Uzlaşma Alanlarına İlişkin Bulgular 

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI   

UZLAŞMA DÜZEYİ 

Hiç Çok Az Az Orta Çok Pek Çok 
Toplam 

SORULAR 

F % f % f % f % f % f % f % _ 
X 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
26)Eğitim Araç Gereç Yetersizliğinde 29 5,5 66 12,5 72 13,6 156 29,4 148 27,9 59 11,1 530 100 3,95 1,36 
27)Lavaboların Yetersizliğinde 42 7,9 59 11,1 78 14,7 124 23,4 156 29,4 71 13,4 530 100 3,95 1,46 
28)Tuvaletlerin Yetersizliğinde 42 7,9 56 10,6 91 17,2 122 23,0 139 26,2 80 15,1 530 100 3,94 1,47 
29)Laboratuar Yetersizliğinde 40 7,5 49 9,2 71 13,4 137 25,8 156 29,4 77 14,5 530 100 4,04 1,44 
30)Oyun Alanı Yetersizliğinde 30 5,7 59 11,1 84 15,8 122 23,0 155 29,2 80 15,1 530 100 4,04 1,42 
31)Okul Kütüphanesinin Yetersizliğinde 24 4,5 65 12,3 70 13,2 139 26,2 165 31,1 67 12,6 530 100 4,05 1,36 
32)Okulun Temizlik İşlerinde 32 6,0 58 10,9 73 13,8 151 28,5 139 26,2 77 14,5 530 100 4,02 1,40 
33)İşlik ve Dersliğin Temizlik İşlerinde 25 4,7 55 10,4 73 13,8 160 30,2 144 27,2 73 13,8 530 100 4,06 1,34 
34)Çevrenin Korunmasında 32 6,0 42 7,9 84 15,8 133 25,1 155 29,2 84 15,8 530 100 4,11 1,39 
38)Dersliğin Yetersizliğinde 41 7,7 51 9,6 69 13,0 126 23,8 153 28,9 90 17,0 530 100 4,07 1,48 
39)Koridorun Darlığında 64 12,1 49 9,2 61 11,5 119 22,5 141 26,6 96 18,1 530 100 3,97 1,60 
40)Dersliğin Donatılmasında 39 7,4 45 8,5 69 13,0 143 27,0 147 27,7 87 16,4 530 100 4,08 1,44 
41)Dersliğin Badana ve Boyasında 45 8,5 41 7,7 72 13,6 112 21,1 172 32,5 88 16,6 530 100 4,11 1,48 
42)Isıtma Konusunda 54 10,2 45 8,5 74 14,0 134 25,3 131 24,7 92 17,4 530 100 3,98 1,53 
43)Derslik Seçmede 55 10,4 35 6,6 72 13,6 124 23,4 158 29,8 86 16,2 530 100 4,04 1,51 
TOPLAM 594 7,5 775 9,7 1113 14,0 2002 25,2 2259 28,4 1207 15,2 7950 100 4,03 1,45 
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Lavaboların Yetersizliğinde: Lavaboların yetersizliği konusunda öğretmen 

ve yönetici görüşlerini % 7,9 ile “hiç”, % 11,1 ile “çok az”, % 14,7  ile “az”, %  23,4  

ile “orta”, % 29,4   ile  “çok” ve % 13,4 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin lavaboların yetersizliği konusunda 

uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “az”, “orta” ve “çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 3,95) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Tuvaletlerin Yetersizliğinde: Tuvaletlerin yetersizliği konusunda öğretmen 

ve yönetici görüşlerini % 7,9 ile “hiç”, % 10,6 ile “çok az”, % 17,2  ile “az”, %   23,0  

ile “orta”, %  26,2  ile  “çok” ve % 15,1 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin tuvaletlerin yetersizliği konusunda 

uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “az”, “orta” ve “çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 3,94) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Laboratuar Yetersizliğinde: Laboratuar yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 7,5 ile “hiç”, % 9,2 ile “çok az”, % 13,4 ile “az”, %  25,8  ile 

“orta”, % 29,4 ile  “çok” ve % 14,5 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin laboratuar yetersizliği konusunda uzlaşmaya ilişkin 

görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 4,04) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Oyun Alanı Yetersizliğinde: Oyun alanı yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 5,7 ile “hiç”, %  11,1 ile “çok az”, % 15,8  ile “az”, %  23,0   

ile “orta”, % 29,2   ile  “çok” ve %15,1  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin oyun alanı yetersizliği konusunda 

uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “az”, “orta” ve “çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel ortalamanın ise ( X = 4,04) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Okul Kütüphanesinin Yetersizliğinde: Okul kütüphanesinin yetersizliği 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 4,5 ile “hiç”, %  12,3 ile “çok az”, %  

13,2  ile   “az”,   %   26,2  ile “orta”,  %  31,1  ile  “çok” ve  % 12,6 ile “pek çok” 

şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin okul kütüphanesinin 

yetersizliği konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “az”, “orta” ve “çok” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,05) “orta” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 
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Okulun Temizlik İşlerinde: Okulun temizlik işlerinde konusunda öğretmen 

ve yönetici görüşlerini % 6,0 ile “hiç”, % 10,9  ile “çok az”, % 13,8  ile “az”, %  28,5   

ile “orta”, % 26,2   ile  “çok” ve  % 14,5 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin okulun temizlik işleri konusunda 

uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,02) “orta” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

İşlik ve Dersliğin Temizlik İşlerinde: İşlik ve dersliğin temizlik işleri 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 4,7 ile “hiç”, % 10,4  ile “çok az”, % 

13,8  ile “az”, %  30,2 ile “orta”, % 27,2 ile  “çok” ve %13,8  ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin işlik ve dersliğin temizlik işleri 

konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “az”, “orta”, “çok” ve “pek çok” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,06) “orta” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

Çevrenin Korunmasında: Çevrenin korunması konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 6,0 ile “hiç”, % 7,9 ile “çok az”, % 15,8  ile “az”, %  25,1  ile 

“orta”, % 29,2 ile  “çok” ve %15,8  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin  çevrenin korunması konusunda uzlaşmaya ilişkin 

görüşleri; “az”, “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 4,11) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Dersliğin Yetersizliğinde: Dersliğin yetersizliği konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 7,7 ile “hiç”, % 9,6 ile “çok az”, %  13,0  ile “az”, % 23,8  ile 

“orta”, % 28,9 ile  “çok” ve %17,0  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin yetersizliği konusunda uzlaşmaya ilişkin 

görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 4,07) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Koridorun Darlığında: Koridorun darlığı konusunda öğretmen ve yönetici 

görüşlerini % 12,1 ile “hiç”, % 9,2 ile “çok az”, %  11,5  ile “az”, %  22,5   ile “orta”, 

%  26,6  ile  “çok” ve %18,1 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin koridorun darlığı konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; 

“orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise 

( X = 3,97) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 
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Dersliğin Donatılmasında: Dersliğin donatılması konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 7,4 ile “hiç”, % 8,5 ile “çok az”, % 13,0  ile “az”, %  27,0 ile 

“orta”, % 27,7  ile  “çok” ve %16,4  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin donatılması konusunda 

uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,08) “orta” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

Dersliğin Badana ve Boyasında: Dersliğin badana ve boyası konusunda 

öğretmen ve yönetici görüşlerini % 8,5 ile “hiç”, % 7,7 ile “çok az”, % 13,6  ile “az”, 

%  21,1   ile “orta”, % 32,5 ile “çok” ve %16,6  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin badana ve boyası konusunda 

uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,11) “orta” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

Isıtma Konusunda: Isıtma konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 

10,2  ile “hiç”, % 8,5  ile “çok az”, % 14,0  ile “az”, % 25,3 ile “orta”, % 24,7 ile  

“çok” ve % 17,4 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve 

yöneticilerin ısıtma konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek 

çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 3,98) “orta” 

aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Derslik Seçmede: Derslik seçme konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini 

% 10,4  ile “hiç”, % 6,6 ile “çok az”, % 13,6  ile “az”, % 23,4    ile “orta”, % 29,8   

ile  “çok” ve % 16,2  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve 

yöneticilerin derslik seçme konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve 

“pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,04) “orta” 

aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Kandemir (2006:60-61) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen ve 

yöneticilerin genel hizmetler alanında uzlaşma durumlarına ilişkin düzeylerinin 

“orta” düzeyinde tespit edilmiş olması bu araştırmanın bulguları ile benzerlik 

göstermektedir. Kandemir; dersliğin badana ve boyası konusunda, çevrenin 

korunması konusunda, ısıtma konusunda, dersliğin yetersizliği konusunda, oyun 

alanı yetersizliği konusunda, dersliğin donatılması konusunda, laboratuar yetersizliği 
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konusunda, derslik seçme konusunda, lavaboların yetersizliği konusunda, 

kütüphanenin yetersizliği konusunda, tuvaletlerin yetersizliği konusunda, işlik ve 

dersliklerin temizlik işleri konusunda, eğitim araç gereç yetersizliği konusunda, 

okulun temizlik işleri konusunda “orta” ; koridorun darlığı konusunda ise, öğretmen 

ve yöneticilerin genel hizmetler alanında “çok” düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını 

belirlemiştir (Kandemir,2006:61-64). 

Yiğit, dersliğin badana ve boyası konusunda, çevrenin korunması konusunda, 

ısıtma konusunda, dersliğin yetersizliği konusunda, oyun alanı yetersizliği 

konusunda, dersliğin donatılması konusunda, laboratuar yetersizliği konusunda, 

derslik seçme konusunda, lavaboların yetersizliği konusunda, kütüphanenin 

yetersizliği konusunda, tuvaletlerin yetersizliği konusunda, işlik ve dersliklerin 

temizlik işleri konusunda, eğitim araç gereç yetersizliği konusunda, okulun temizlik 

işleri ve koridorun darlığı konularında öğretmen ve yöneticilere göre “orta” 

düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını belirlemiştir (Yiğit, 1996:95-106). 

Genel hizmetlerde uzlaşma konusunda araştırma bulgularına genel hatlarıyla 

bakıldığında, öğretmen ve yöneticilerin en fazla uzlaşma sağladıkları konuların 

başında “çevrenin korunması, dersliğin badana ve boyası, dersliğin donatılması ve 

dersliğin yetersizliği”nin geldiği görülmektedir. Çevrenin korunması, dersliğin 

badana ve boyası konularında öğretmen ve yöneticilerin karşılıklı olarak, görüş ve 

önerilerini dikkate almaları aralarında uzlaşma sağlamış olabilir. Öte yandan; 

dersliğin donatılması ve yetersizliği konularında ise, eldeki imkanların yeterli 

olmaması, bunların iki taraf tarafından biliniyor olması ve karşılıklı olarak 

düşünülmesi öğretmenler ve yöneticiler arasında uzlaşmaya neden olmuş 

olabilir.Genel hizmetler alanında, yöneticiler ve öğretmenlere göre uzlaşma 

düzeyinin orta düzeyde çıkması da ayrıca olumlu olarak yorumlanabilir. 

4.1.2.2. Öğrenci Hizmetleri Alanında Uzlaşma 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin öğrenci hizmetleri alanında 

uzlaşma alanlarına ilişkin verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.5’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4.5 incelendiğinde; ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin 

öğrenci hizmetleri alanında uzlaşmaya ilişkin görüşlerinin % 8,3 ile “hiç”, % 8,3 ile 

“çok az”, % 12,4  ile “az”, % 23,8  ile “orta”, % 30,0 ile  “çok” ve % 17,3 ile “pek 
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çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci 

hizmetleri alanında uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X = 4,11) 

“orta” kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4.5’in incelenmesi sonucu, öğrenci hizmetleri 

alanında yönetici ve öğretmenlere göre uzlaşma alanlarına ilişkin;  

Rehberlik Hizmetlerinde: Öğrenci rehberlik hizmetleri konusunda öğretmen 

ve yönetici görüşlerini % 7,5 ile “hiç”, % 6,4 ile “çok az”, % 14,7 ile “az”, % 27,4 ile 

“orta”, % 26,6 ile  “çok” ve % 17,4 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin rehberlik hizmetleri konusunda uzlaşmaya ilişkin 

görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 4,11) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Konusunda: Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 7,9 ile “hiç”, % 11,1 ile 

“çok az”, % 13,6 ile “az”, % 23,6 ile “orta”, % 27,9 ile  “çok” ve % 15,8  ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenme 

güçlüğü olan öğrenciler konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve  

“pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,00) “orta” 

aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrenci Sağlık İşlerinde: Öğrenci sağlık işleri konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 9,4 ile “hiç”, % 7,9 ile “çok az”, % 10,6 ile “az”, % 21,5 ile 

“orta”, % 32,8 ile  “çok” ve % 17,7  ile “pek çok” şeklinde belirttikleri 

görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci sağlık işleri konusunda uzlaşmaya 

ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 4,14) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Öğrenci Beslenmesinde: Öğrenci beslenmesi konusunda öğretmen ve 

yönetici görüşlerini % 8,1 ile “hiç”, % 7,9 ile “çok az”, % 10,6 ile “az”, % 22,6  ile 

“orta”, % 32,6 ile  “çok” ve % 18,1 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci beslenmesi konusunda uzlaşmaya ilişkin 

görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel 

ortalamanın ise ( X = 4,18) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 4.5. İlköğretim Okullarında Öğrenci Hizmetleri Alanında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Uzlaşma Alanlarına İlişkin Bulgular  

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI   

UZLAŞMA DÜZEYİ 

Hiç Çok Az Az Orta Çok Pek Çok 
Toplam 

SORULAR 

F % f % f % f % f % f % f % _ 
X 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
35)Rehberlik Hizmetlerinde 40 7,5 34 6,4 78 14,7 145 27,4 141 26,6 92 17,4 530 100 4,11 1,43 
45)Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler 
Konusunda 

42 7,9 59 11,1 72 13,6 125 23,6 148 27,9 84 15,8 530 100 4,00 1,49 

46)Öğrenci Sağlık İşlerinde 50 9,4 42 7,9 56 10,6 114 21,5 174 32,8 94 17,7 530 100 4,14 1,52 
48)Öğrenci Beslenmesinde 43 8,1 42 7,9 56 10,6 120 22,6 173 32,6 96 18,1 530 100 4,18 1,47 
TOPLAM 175 8,30 177 8,30 262 12,40 504 23,80 636 30,0 366 17,30 2120 100 4,11 1,48 
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Kandemir (2006:64) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen ve 

yöneticilerin öğrenci hizmetleri alanındaki  uzlaşma düzeylerinin “orta” düzeyinde 

tespit edilmiş olması bu araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Kandemir; öğrenci sağlık işleri konusunda, öğrenci beslenmesi konusunda 

“çok” ; öğrenme güçlüğü olan öğrenciler konusunda ve öğrenci rehberlik hizmetleri 

konusunda ise, öğretmen ve yöneticilerin öğrenci hizmetleri alanında “orta” 

düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını belirlemiştir (Kandemir,2006:65-66). 

Yiğit, öğrenci rehberlik hizmetleri, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, öğrenci 

sağlık işleri ve öğrenci beslenmesi konularında öğretmen ve yöneticilere göre “orta” 

düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını  belirlemiştir (Yiğit, 1996:110-113). 

Öğrenci hizmetleri alanında uzlaşma konusunda araştırma bulgularına genel 

hatlarıyla bakıldığında, uzlaşma düzeyinin orta düzeyde çıkması olumlu bir durum 

olarak değerlendirilebilir. Öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar ışığında en 

fazla uzlaşma sağladıkları konuların; öğrenci sağlık işleri ve öğrenci beslenmesi 

olduğu görülmektedir.Yöneticilerin ve öğretmenlerin karşılıklı olarak birbirlerinin 

önerilerini dinleyip, dikkate almaları bu konuda uzlaşma sağlanmasında etkili olmuş 

olabilir.Genel olarak öğrenci hizmetleri alanında uzlaşmanın orta düzeyde çıkması, 

okuldaki öğrencilerin başarı seviyesine de katkı sağlayabilir. 

4.1.2.3. İşgören Hizmetleri Alanında Uzlaşma 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerinin, işgören hizmetleri alanında 

uzlaşma alanlarına ilişkin, verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 4.6’da 

sunulmuştur. 

Tablo 4.6 incelendiğinde; ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin 

işgören hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin görüşlerinin % 9,5 ile “hiç”, % 8,5 ile 

“çok az”, % 13,2 ile “az”, % 22,2 ile “orta”, % 29,1 ile  “çok” ve % 17,6 ile “pek 

çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin işgören 

hizmetleri alanında uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Toplam dağılımın aritmetik ortalaması ise ( X = 4,06) 

“orta” kategorisinde yer almıştır. 

Anket maddelerinin Tablo 4,6’nın incelenmesi sonucu, işgören hizmetleri 

alanında yönetici ve öğretmenlere göre çatışma alanlarına ilişkin;  
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Tablo 4.6. İlköğretim Okullarında İşgören Hizmetleri Alanında Yönetici ve Öğretmenlere Göre Uzlaşma Alanlarına İlişkin Bulgular 

SEÇENEKLERİN DAĞILIMI   

UZLAŞMA  DÜZEYİ 

Hiç Çok Az Az Orta Çok Pek Çok 
Toplam 

SORULAR 

F % f % f % f % f % f % f % _ 
X 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
25)Öğretmenlerin Sicil ve Özlük İşlerinin 
Yapılmasında 

54 10,2 53 10,0 82 15,5 102 19,2 159 30,0 80 15,1 530 100 3,94 1,54 

36)Öğretmene Tahkikat Açılmasında 51 9,6 40 7,5 73 13,8 127 24,0 144 27,2 95 17,9 530 100 4,05 1,52 
44)Mazeret İzni Almada 55 10,4 42 7,9 64 12,1 111 20,9 152 28,7 106 20,0 530 100 4,10 1,57 
47)Boş Geçen Derslerin Doldurulmasında 41 7,7 45 8,5 60 11,3 130 24,5 162 30,6 92 17,4 530 100 4,14 1,46 
TOPLAM 201 9,50 180 8,50 279 13,20 470 22,2 617 29,10 373 17,60 2120 100 4,06 1,52 
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Öğretmenlerin Sicil ve Özlük İşlerinin Yapılmasında: Öğretmenlerin sicil 

ve özlük işlerinin yapılması konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 10,2 ile 

“hiç”, % 10,0 ile “çok az”, % 15,5 ile “az”, % 19,2 ile “orta”, % 30,0 ile  “çok” ve % 

15,1 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin 

öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması konusunda uzlaşmaya ilişkin 

görüşleri; “az”, “orta” ve “çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın 

ise ( X = 3,94) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır.  

Öğretmene Tahkikat Açılmasında: Öğretmene tahkikat açılmasında 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 9,6 ile “hiç”, % 7,5 ile “çok az”, % 

13,8 ile “az”, % 24,0 ile “orta”, % 27,2 ile  “çok” ve % 17,9  ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öğretmene tahkikat açılması 

konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde 

yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,05) “orta” aralığında olduğu 

anlaşılmıştır. 

Mazeret İzni Almada: Mazeret izni alma konusunda öğretmen ve yönetici 

görüşlerini % 10,4  ile “hiç”, % 7,9 ile “çok az”, % 12,1 ile “az”, % 20,9 ile “orta”, 

% 28,7 ile  “çok” ve %  20,0 ile “pek çok” şeklinde belirttikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin mazeret izni alma konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; 

“orta”, “çok” ve “pek çok” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise 

( X = 4,10) “orta” aralığında olduğu anlaşılmıştır. 

Boş Geçen Derslerin Doldurulmasında: Boş geçen derslerin doldurulması 

konusunda öğretmen ve yönetici görüşlerini % 7,7 ile “hiç”, % 8,5 ile “çok az”, % 

11,3 ile “az”, %24,5  ile “orta”, % 30,6 ile  “çok” ve % 17,4  ile “pek çok” şeklinde 

belirttikleri görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin boş geçen derslerin 

doldurulması konusunda uzlaşmaya ilişkin görüşleri; “orta”, “çok” ve “pek çok” 

seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Genel ortalamanın ise ( X = 4,14) “orta” aralığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

Kandemir (2006:66) tarafından  yapılan araştırmada, öğretmen ve 

yöneticilerin işgören hizmetleri alanındaki uzlaşma “orta” düzeyinde tespit edilmiş 

olması bu araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Kandemir; mazeret izni 

almada, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılmasında, öğretmene tahkikat 

açılmasında ve boş geçen derslerin doldurulmasında öğretmen ve yöneticilerin 
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işgören hizmetleri alanında “orta” düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını belirlemiştir 

(Kandemir,2006:67-68). 

Yiğit, mazeret izni almada, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin 

yapılmasında, öğretmene tahkikat açılmasında ve boş geçen derslerin 

doldurulmasında öğretmen ve yöneticilerin işgören hizmetleri alanında “orta” 

düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını belirlemiştir (Yiğit, 1996:93-116). 

İşgören hizmetleri alanında uzlaşma konusunda araştırma bulgularına genel 

hatlarıyla bakıldığında, öğretmen ve yöneticiler arasında orta düzeyde bir uzlaşmanın 

sağlandığı görülmektedir. Bu da ilköğretim okullarımızda öğretmen ve yöneticilerin 

az da olsa sorun yaşadıklarını ama uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarının bir 

göstergesi olabilir. Eğitim ortamlarımızda kaba hiyerarşinin olmaması dolayısıyla 

öğretmenlerin hem de yöneticilerin hiyerarşik anlayıştan ziyade karşılıklı hoşgörü ve 

iyi niyetle, oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmaları muhtemeldir.  

İşgören hizmetleri alanında uzlaşma konusunda öğretmen ve yöneticilerin en 

fazla uzlaşma sağladıkları konuların başında; mazeret izni alma ve boş gecen 

derslerin doldurulmasının geldiği görülmektedir. Mazeret izni alma konusunda  ve 

diğer yasal konularda  tasarruf yöneticinin elinde değildir. Ancak öğretmenlerin 

görüşleri yasal çerçevede dikkate alınarak karşılıklı uzlaşma sağlanmış olabilir. Öte 

yandan, boş geçen derslerin doldurulması konusunda, öğretmenlerin, öğrencilerin 

derslerinin boş geçmemesini düşünerek boş geçen dersler konusunda yöneticilere 

yardımcı olmak istemeleri yöneticiler ve öğretmenler arasında bir uzlaşmanın 

sağlanmasına neden olmuş olabilir. 

4.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Bu başlık altında ikinci alt problemde yer alan; “İlköğretim okullarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin, çatışma alanları ve uzlaşma derecelerine ilişkin 

görüşleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Alınan cevaplar tablolar halinde gönderilmiş, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı yorumlanarak sunulmuştur. 
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4.2.1. İlköğretim Okullarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin 

Çatışma Alanları Konusunda Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 

Bu bölümde ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin; genel 

hizmetler, öğrenci hizmetleri ve işgören hizmetleri alanlarında çatışma ile ilgili 

görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemeye yönelik elde edilen 

veriler ve yorumlamaları aşağıda sırayla verilmiştir. 

4.2.1.1. Genel Hizmetlerde Çatışma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farlılıklar 

Öğretmen ve yöneticilerin genel hizmetlerde çatışma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t 

testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.7’de verilmiştir. 

Öğretmen ve yöneticilerin eğitim araç gereç yetersizliğine ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten küçük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (t=0,04 buna göre 0,04<0,05). Eğitim araç gereç yetersizliği konusunda 

yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması, öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamasından düşük çıktığından öğretmenlerin, yöneticilerden daha fazla 

çatıştıkları görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızda, programın 

gereklerine uygun ders araç gereçlerinin temin edilememesi veya kullanımından 

doğan sıkıntılar çatışmalara kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:72) ve Taşkın (1994:58) tarafından yapılan araştırmada 

eğitim araç gereç yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermemektedir. Yiğit (1996:63) tarafından yapılan araştırmada ise, 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin lavaboların yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 
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öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,27 buna göre 0,27>0,05). İlköğretim okullarımızdaki lavaboların yeterli sayıda 

olması ve öğrencilerin kullanımlarına elverişli olmasından dolayı çatışma 

yaşanmıyor olabilir. 

Tablo 4.7. İlköğretim Okullarında Genel Hizmetlerde Çatışma Alanlarına 

İlişkin Cevaplardaki Farklılıklar 

 
SORU 

NO 

 
ÇATIŞMA 
KONUSU 

 
GRUP 

 
N 

_ 
X 

 
SS 

 
SD 

 
p değeri 

Yönetici 99 2,78 1,17 
2 

Eğitim Araç Gereç 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 3,05 1,38 

528 0,04 

Yönetici 99 2,54 1,22 
3 

Lavaboların 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 2,69 1,56 

528 0,27 

Yönetici 99 2,53 1,35 
 4 

Tuvaletlerin 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 2,74 1,62 

528 0,17 

Yönetici 99 2,62 1,35 
 5 

Laboratuar 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 2,87 1,55 

528 0,10 

Yönetici 99 2,68 1,35 
 6 

Oyun Alanı 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 2,73 1,45 

528 0,73 

Yönetici 99 2,91 1,39 
 7 

Okul 
Kütüphanesinin 
Yetersizliğinde 

Öğretmen 431 2,98 1,53 
528 0,65 

Yönetici 99 3,13 1,43 
 8 

Okulun Temizlik 
İşlerinde Öğretmen 431 3,26 1,57 

528 0,41 

Yönetici 99 3,15 1,41 
9 

İşlik ve Dersliğin 
Temizlik İşlerinde Öğretmen 431 3,22 1,53 

528 0,69 

Yönetici 99 2,72 1,36 
10 

Çevrenin 
Korunmasında Öğretmen 431 2,60 1,45 

528 0,46 

Yönetici 99 2,69 1,31 
14 

Dersliğin 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 2,57 1,58 

528 0,42 

Yönetici 99 2,40 1,43 
15 

Koridorun 
Darlığında Öğretmen 431 2,02 1,36 

528 0,01 

Yönetici 99 2,65 1,27 
16 

Dersliğin 
Donatılmasında Öğretmen 431 2,58 1,46 

528 0,62 

Yönetici 99 2,46 1,33 
17 

Dersliğin Badana 
ve Boyasında Öğretmen 431 2,42 1,49 

528 0,78 

Yönetici 99 3,12 1,56 
18 Isıtma Konusunda 

Öğretmen 431 3,06 1,72 
528 0,73 

Yönetici 99 2,82 1,41 
19 Derslik Seçmede 

Öğretmen 431 2,48 1,57 
528 0,03 

P<0.05 

Kandemir (2006:73) tarafından yapılan araştırmada lavaboların yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 
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bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Taşkın 

(1994:67) ve Yiğit (1996:67) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin tuvaletlerin yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,17 buna göre 0,17>0,05). İlköğretim okullarımızdaki tuvalet sayısının yeterli 

olması ve temizliğine gereken önemin verilmesinden dolayı çatışma yaşanmıyor 

olabilir. 

Kandemir (2006:76) tarafından yapılan araştırmada tuvaletlerin yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Yiğit 

(1996:69) ve Taşkın (1994:63) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin laboratuar yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,10 buna göre 0,10>0,05). İlköğretim okullarımızdaki laboratuar donanımının 

eksiksiz olması ve kullanımının düzenli ve belirli bir plan çerçevesinde olmasından 

dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:73) ve Taşkın (1994:7) tarafından yapılan araştırmada 

laboratuar yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir.Yiğit (1996:66) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin oyun alanı yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 
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t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,73 buna göre 0,73>0,05). İlköğretim okullarımızdaki öğrenci oyun alanlarının 

yeterli olmasından dolayı bir çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Taşkın (1994:65) tarafından yapılan araştırmada oyun alanı yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Kandemir 

(2006:78) ve Yiğit (1996:66) tarafından yapılan araştırmada oyun alanı yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. Bu durum 

araştırmanın farklı zamanlarda yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Öğretmen ve yöneticilerin okul kütüphanesinin yetersizliğine ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t=0,65 buna göre 0,65>0,05). İlköğretim okullarımızda imkanlar 

dahilinde, kütüphanelerin geliştirilmeye çalışılması ve fiziki koşullarının, 

kitaplarının, araç ve gereçlerinin kullanımının iyileştirilmeye çalışılmasından dolayı 

çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:76) tarafından yapılan araştırmada okul kütüphanesinin 

yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir.Yiğit (1996:65) ve Taşkın (1994:61) tarafından yapılan araştırmada 

ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin okulun temizlik işlerine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,41 buna göre 0,41>0,05). İlköğretim okullarımızda yeterli sayıda hizmetlinin 
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olması ve okulun temizlik işlerine gerekli önem verildiğinden çatışma yaşanmıyor 

olabilir. 

Kandemir (2006:71) ve Taşkın (1994:55) tarafından yapılan araştırmada 

okulun temizlik işleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir. Yiğit (1996:62) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir.  

Öğretmen ve yöneticilerin işlik ve dersliğin temizlik işlerine ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t=0,69 buna göre 0,69>0,05). İlköğretim okullarımızda 

öğretmenlerin işlik ve dersliklerine gereken önemi vermesi, temizliklerini düzenli 

yapmaları ve kullanımlarında titiz davranmalarından dolayı çatışma yaşanmıyor 

olabilir. 

Kandemir (2006:72) ve Taşkın (1994:53) tarafından yapılan araştırmada işlik 

ve dersliğin temizlik işleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermektedir.Yiğit (1996:63) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin çevrenin korunmasına ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,46 buna göre 0,46>0,05). İlköğretim okullarımızda çevre bilincinin tam 

aşılanması ve öğrencilerden çevrenin korunması konusunda beklenilenlerin yerine 

getirilmesinden dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:75) , Yiğit (1996:68) ve Taşkın (1994:62) tarafından yapılan 

araştırmada çevrenin korunması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 
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cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,42 buna göre 0,42>0,05). İlköğretim okullarımızda derslik sayısının yeterli 

olmasından dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:75) tarafından yapılan araştırmada dersliğin yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Yiğit 

(1996:70) ve Taşkın (1994:59)  tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin koridorun darlığına ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten küçük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t=0,01 

buna göre 0,01<0,05). Koridorun darlığı  konusunda yöneticilerin verdikleri 

cevapların ortalaması, öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından yüksek 

çıktığından yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla çatıştıkları görüşünde oldukları 

anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızda tek tip proje sonucunda koridorlarının dar 

olması, öğrencilerin giriş ve çıkışlarında kargaşa yaratması ve nöbetçi öğretmenlerin 

bunlardan etkilenmesinden dolayı çatışma yaşanıyor olabilir. 

Yiğit (1996:73) ve Taşkın (1994:69) tarafından yapılan araştırmada koridorun 

darlığı konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir.Kandemir (2006:79) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir.  

Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin donatılmasına ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 
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anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,62 buna göre 0,62>0,05). İlköğretim okullarımızda dersliklerin donatılmasına 

gereken önemin verilmesi, dersliğin ihtiyacı olan donanımların temin edilmesi gibi 

nedenlerden çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:77) tarafından yapılan araştırmada dersliğin donatılması 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Yiğit 

(1996:71) ve Taşkın (1994:60)  tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin dersliğin badana ve boyasına ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,78 buna göre 0,78>0,05). İlköğretim okullarımızda yöneticilerin yaz tatillerinde 

dersliklerin badana ve boyalarına gereken önemi vermeleri ve boya ve badana 

işlerinin eğitim-öğretimi aksatmaması gibi nedenlerden çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:78) ve Taşkın (1994:66) tarafından yapılan araştırmada 

dersliğin badana ve boyası konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermektedir.Yiğit (1996:75) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin ısıtma konusuna ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,73 buna göre 0,73>0,05). İlköğretim okullarımıza yakıt konusunda gereken 

önemin sağlanması, yöneticilerin kalorifer kazanlarının bakımlarını tam yaptırmaları 

nedeniyle çatışma yaşanmıyor olabilir. 
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Yiğit (1996:72) tarafından yapılan araştırmada ısıtma konusunda yöneticiler 

ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu 

tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Taşkın (1994:68) ve Kandemir 

(2006:78) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu tespit 

araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir.  

Öğretmen ve yöneticilerin derslik seçmeye ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.7’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten küçük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t=0,03 

buna göre 0,03<0,05). Dersliğin donatılması konusunda yöneticilerin verdikleri 

cevapların ortalaması, öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından yüksek 

çıktığından, yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla çatıştıkları görüşünde oldukları 

anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızda öğretmenlerin tam donanımlı bir derslik 

seçmek istemeleri ve istedikleri sınıfları seçememeleri gibi nedenlerden dolayı 

çatışma yaşanıyor olabilir. 

Kandemir (2006:74) , Yiğit (1996:74) ve  Taşkın (1994:67) tarafından yapılan 

araştırmada dersliğin donatılması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermemektedir.  

Genel hizmetlerde çatışma alanlarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığına genel olarak 

bakıldığında; eğitim araç gereç yetersizliği, koridorun darlığı ve derslik seçme 

konularında öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farkın 

olduğu görülmüştür. 

Eğitim araç gereç yetersizliği konusunda, daha kalıcı öğrenmelerin olabilmesi 

için; görsel araçlar ve gereçler, işitsel araçlar ve gereçler ve hem görsel hem de işitsel 

araç gereçlerin okullarımızda olması gerekmektedir. Bunların olmamasından dolayı 

öğretmenler ve yöneticiler çatışma yaşıyor olabilirler. Öğretmen ve yöneticilerden 

ölçeğin uygulanması sırasında alınan bilgilere göre; okullarda bazı etkinlikler 

yaparken araç ve gereç sıkıntılarının yaşandığını, araç gereç verilmiş olsa bile okulda 

kullanıma verilmediğini ve yeni programa uygun araç ve gereçlerin temin 
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edilmesinde sıkıntı yaşandığını beyan etmişlerdir. Bu da bir çatışma yaşandığının 

farklı bir göstergesi olabilir. 

Koridorun darlığı konusunda, yapılan araştırmanın araştırma örnekleminin 

tamamının merkez okullardan seçilmesi, merkezdeki okulların tarihi olması, 

koridorlarının dar olması ve öğrencilerin giriş ve çıkışlarında kargaşa yaşanması ve 

nöbet tutan öğretmenlerin nöbetleri esnasında bu kargaşalıktan sıkıntı yaşamaları, bu 

ve benzeri durumların okul yönetimine  aksetmesi gösterilebilir. 

Derslik seçme konusunda ise, öğretmenler tam donanımlı ve her şeyi tam 

olan bir sınıfta  ders yapmak isterler. Bunun için toplantılarda derslik seçimi için bir 

çatışma yaşanıyor olabilir. Öğretmen ve yöneticilerden bu konu hakkında alınan 

bilgiler ışığında; öğretmenlerin güneye bakan,  araç  ve gereçlerinin eksiksiz olduğu, 

badana ve boyasının tam olarak yapıldığı bir sınıfı istemelerinden dolayı 

yöneticilerle aralarında bir çatışma yaşandığını söylemişlerdir.  

4.2.1.2. Öğrenci Hizmetlerinde Çatışma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farlılıklar 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci hizmetlerinde çatışma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t 

testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.10’de verilmiştir. 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci rehberlik hizmetlerine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.8’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,29 buna göre 0,29>0,05). İlköğretim okullarımızda öğrenci rehberlik 

hizmetlerini tam olarak yapılması, sınıf, şube rehber öğretmenlerinin öğrenci 

rehberlik hizmetleri konusunda görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmelerinden 

dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:80) , Yiğit (1996:78) ve Taşkın (1994:85) tarafından yapılan 

araştırmada öğrenci rehberlik hizmetleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma 

bulgusu ile benzerlik göstermektedir.  
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Tablo 4.8. İlköğretim Okullarında Öğrenci Hizmetlerinde Çatışma Alanlarına 

İlişkin Cevaplardaki Farklılıklar 

 
SORU 

NO 

 
ÇATIŞMA 
KONUSU 

 
GRUP 

 
N 

_ 
X 

 
SS 

 
SD 

 
p değeri 

Yönetici 99 3,01 1,54 
11 

Rehberlik 
Hizmetlerinde Öğretmen 431 2,83 1,56 

528 0,29 

Yönetici 99 3,01 1,47 
21 

Öğrenme Güçlüğü 
Olan Öğrenciler 
Konusunda 

Öğretmen 431 2,77 1,57 
528 0,16 

Yönetici 99 2,58 1,39 
 22 

Öğrenci Sağlık 
İşlerinde Öğretmen 431 2,13 1,35 

528 0,00 

Yönetici 99 2,45 1,29 
 24 

Öğrenci 
Beslenmesinde Öğretmen 431 2,17 1,35 

528 0,05 

P<0.05 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.8’den incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t=0,16 buna göre 0,16>0,05). İlköğretim okullarımızda öğrenme 

güçlüğü olan öğrenciler konusuna fazlasıyla özen gösterilmesi ve bu gibi durumda 

olan öğrencilere, ailelerine, gereken rehberlik hizmetlerinin yapılması gibi 

nedenlerden dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:81) , Yiğit (1996:79) ve Taşkın (1994:87) tarafından yapılan 

araştırmada öğrenme güçlüğü olan öğrenciler konusunda yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit 

araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci sağlık işlerine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.8’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın  olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde 

edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten küçük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (t=0,00 buna göre 0,00<0,05). Öğrenci sağlık işleri konusunda 

yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması, öğretmenlerin verdikleri cevapların 

ortalamasından yüksek çıktığından, yöneticilerin, öğretmenlerden daha fazla 
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çatıştıkları görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızdaki 

yöneticilerin, öğrenci sağlık işleri konusunda öğretmenlerin yeterince titiz 

davranmadıklarına inanmalarından dolayı  çatışma yaşanıyor olabilir. 

Yiğit (1996:81) , Taşkın (1994:89) ve Kandemir (2006:82) tarafından yapılan 

araştırmada öğrenci sağlık işleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermemektedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci beslenmesine ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.8’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(t=0,05 buna göre 0,05=0,05). İlköğretim okullarımızda öğrenci beslenme saatlerinin 

titizlikle düzenlenmesi ve öğrenci beslenmelerine gereken önemin verilmesi gibi 

nedenlerden dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

Kandemir (2006:81) , Yiğit (1996:81) ve Taşkın (1994:86) tarafından yapılan 

araştırmada öğrenci beslenme işleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma 

bulgusu ile benzerlik göstermektedir.  

Öğrenci hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin öğretmen ve yöneticilerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığına genel olarak 

bakıldığında; öğrenci sağlık işleri konusunda anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. 

Öğretmen ve yöneticilere bu konu sorulduğunda; öğrencilerin rutin sağlık 

kontrollerinin önem verilerek ve aşılarının zamanında yapılmasının gerekliliğini 

beyan etmişlerdir. Ancak sağlık kontrollerinin yöneticinin tasarrufunda olmaması ve 

yazışmaların gecikmesi gibi nedenlerle öğretmenlerin istekleri yerine getirilmiyor 

olabilir. Bu gibi sebeplerden de aralarında çatışma yaşanıyor olabilir. 

4.2.1.3. İşgören Hizmetlerinde Çatışma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farlılıklar 

Öğretmen ve yöneticilerin işgören hizmetlerinde çatışma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t 

testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.9’da verilmiştir. 
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Öğretmen ve yöneticilerin sicil ve özlük işlerinin yapılmasına ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.9’dan incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t=0,36 buna göre 0,36>0,05). İlköğretim okullarımızda 

öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılmasında yöneticilerinin itina 

göstermelerinden dolayı çatışma yaşanmıyor olabilir. 

 Taşkın (1994:76) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin sicil ve özlük 

işlerinin yapılması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik 

göstermektedir.Yiğit (1996:85) ve Kandemir (2006:85) tarafından yapılan 

araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermemektedir.  

Öğretmen ve yöneticilerin öğretmene tahkikat açılmasına ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.9’dan incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın  olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde 

edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten küçük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (t=0,01 buna göre 0,01<0,05). Tahkikat açılmasına ilişkin yöneticilerin 

verdikleri cevapların ortalaması, öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından 

daha yüksek çıktığından, yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla çatıştıkları 

görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızdaki yöneticilerin resmi 

iletişim yollarını kullanmaya çalışmaları, öğretmenlerin ise informal iletişim yolları 

ile çalışmak istemeleri veya kurallara uyulması konusunda gereken önemin 

gösterilmemesi, yöneticilerin etki yollarından ziyade yetki ile iş yaptırmaya çalışması 

gibi nedenlerden dolayı çatışma yaşanıyor olabilir.  

Yiğit (1996:84) tarafından yapılan araştırmada öğretmene tahkikat açılması 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.Taşkın 

(1994:78) ve Kandemir (2006:86) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir. 
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Öğretmen ve yöneticilerin mazeret izni almaya ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları 4.9’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir farkın  

olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda elde edilen t değeri 0,05 

anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t=0,00 

buna göre 0,00<0,05). Mazeret izni almaya ilişkin yöneticilerin verdikleri cevapların 

ortalaması, öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamasından daha yüksek 

çıktığından, yöneticiler, öğretmenlerden daha fazla çatıştıkları görüşünde oldukları 

anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızda öğretmenlerin mazeret izni almalarında 

dürüstlüklerinin sorgulanması, mazeret izni alırken yöneticilerin sıkıntı çıkartmaları, 

öğretmenlerin gereksiz yere mazeret izni almaları gibi nedenlerden dolayı çatışma 

yaşanıyor olabilir. 

Kandemir (2006:83), Yiğit (1996:86) ve Taşkın (1994:75) tarafından yapılan 

araştırmada mazeret izni alma konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit araştırma bulgusu ile 

benzerlik göstermemektedir.  

Tablo 4.9. İlköğretim Okullarında İşgören Hizmetlerinde Çatışma Alanlarına 

İlişkin Cevaplardaki Farklılıklar 

 
SORU 

NO 

 
ÇATIŞMA 
KONUSU 

 
GRUP 

 
N 

_ 
X 

 
SS 

 
SD 

 
p değeri 

Yönetici 99 2,34 1,31 
1 

Öğretmenlerin Sicil 
ve Özlük İşlerinin 
Yapılmasında 

Öğretmen 431 2,48 1,53 
528 0,36 

Yönetici 99 2,89 1,55 
12 

Öğretmene Tahkikat 
Açılmasında Öğretmen 431 2,47 1,56 

528 0,01 

Yönetici 99 2,91 1,51 
 20 Mazeret İzni Almada 

Öğretmen 431 2,38 1,55 
528 0,00 

Yönetici 99 2,95 1,49 
 23 

Boş Geçen Derslerin 
Doldurulmasında Öğretmen  431 2,52 1,53 

528 0,01 

P<0.05 

Öğretmen ve yöneticilerin boş geçen derslerin doldurulmasına ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.9’dan incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın  olup olmadığını saptamak için yapılan t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 



 

  105 

bulunmuştur (t=0,01 buna göre 0,01<0,05). Boş geçen derslerin doldurulmasına 

ilişkin yöneticilerin verdikleri cevapların ortalaması, öğretmenlerin verdikleri 

cevapların ortalamasından daha düşük çıktığından, yöneticiler, öğretmenlerden daha 

fazla çatıştıkları görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. İlköğretim okullarımızdaki 

hiçbir yönetici derslerin boş geçmesini istemez. Bunun için dersi boş olan bir 

öğretmeni görevlendirmek istemesi, öğretmenlerin bunu kendileri için yük 

hissetmeleri gibi nedenlerden dolayı çatışma yaşanıyor olabilir. 

 Kandemir (2006:83) , Yiğit (1996:59) ve Taşkın (1994:41) tarafından yapılan 

araştırmada boş geçen derslerin doldurulması konusunda yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu tespit 

araştırma bulgusu ile benzerlik göstermemektedir.  

İşgören  hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin yöneticiler ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığına genel olarak 

bakıldığında; öğretmene tahkikat açılması, mazeret izni alma ve boş geçen derslerin 

doldurulması konularında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür.  

Öğretmene tahkikat açılması konusunda, öğretmenlerin, okul yöneticilerinden 

yetkiden ziyade etki yollarını kullanmalarını beklemeleri, herhangi bir görev 

yapılacağı zaman  bunun emirle değil, kişisel ilişkiler yoluyla yapılmasını 

beklemeleri gösterilebilir. 

Mazeret izni alma konusunda, öğretmenlerin işleri çıktığında mazeret izni 

almak istemeleri ve yöneticinin de izni vermek istememesi veya verirken gönülsüz 

vermesi gibi sebepler gösterilebilir.Boş geçen dersler konusunda ise, hiçbir okul 

müdürü derslerin boş geçmesini istemez ve derhal doldurulmasını ister. Bunun için 

de sorumluluğu öğretmenlere yüklerler. Öğretmenler ise bu noktada fazla yük ve 

sorumluluk almak istemezler.Boş geçen derslerin doldurulmasında farklı kişisel 

anlayışa ve amaç farklılıklarına sahip yöneticilerin farklı uygulamaları bu çatışmalara 

sebep olarak gösterilebilir. 

4.2.2. İlköğretim Okullarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin 

Çatışma Alanları Üzerindeki Uzlaşma Dereceleri Konusunda Verdikleri 

Cevapların Karşılaştırılması 

Bu bölümde ilköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin; genel 

hizmetler, öğrenci hizmetleri ve işgören hizmetlerindeki çatışma alanlarında uzlaşma 
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dereceleri ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve yorumlamaları aşağıda sırayla verilmiştir. 

4.2.2.1. Genel Hizmetlerde Uzlaşma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farlılıklar 

Öğretmen ve yöneticilerin genel hizmetlerde uzlaşma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t 

testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.10’da verilmiştir. 

İlköğretim okullarında, eğitim araç gereç yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,91 

buna göre 0,91>0,05). İlköğretim okullarımızda eğitim araç gereç temininde 

karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmaları ve olanaklar dahilinde herkesin 

üzerine düşeni yapması  uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:95) tarafından yapılan araştırmada, eğitim araç gereç 

yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.Yiğit (1996:105) tarafından yapılan araştırmada ise,  anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. 

İlköğretim okullarında, lavaboların yetersizliğine  ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,91 

buna göre 0,91>0,05). İlköğretim okullarımızda ek lavaboların yapılması ve 

kullanıma elverişli hale getirilmeleri gibi nedenler  uzlaşmaya kaynaklık etmiş 

olabilir. 

Kandemir (2006:95) tarafından yapılan araştırmada, lavaboların yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.Yiğit 
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(1996:105) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. 

Tablo 4.10. İlköğretim Okullarında Genel Hizmetlerde Uzlaşma Alanlarına 

İlişkin Cevaplardaki Farklılıklar 

 
SORU 

NO 

 
UZLAŞMA 
KONUSU 

 
GRUP 

 
N 

_ 
X 

 
SS 

 
SD 

 
p 

değeri 
Yönetici 99 3,94 1,33 

26 
Eğitim Araç Gereç 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 3,96 1,37 

528 0,91 

Yönetici 99 3,97 1,33 
27 

Lavaboların 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 3,95 1,49 

528 0,91 

Yönetici 99 4,05 1,41 
28 

Tuvaletlerin 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 3,92 1,49 

528 0,42 

Yönetici 99 3,93 1,40 
29 

Laboratuar 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 4,06 1,44 

528 0,39 

Yönetici 99 3,86 1,39 
30 

Oyun Alanı 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 4,09 1,42 

528 0,15 

Yönetici 99 4,02 1,34 
31 

Okul Kütüphanesinin 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 4,06 1,37 

528 0,80 

Yönetici 99 3,98 1,28 
32 

Okulun Temizlik 
İşlerinde Öğretmen 431 4,02 1,43 

528 0,78 

Yönetici 99 4,06 1,27 
33 

İşlik ve Dersliğin 
Temizlik İşlerinde Öğretmen 431 4,06 1,36 

528 0,99 

Yönetici 99 4,02 1,25 
34 

Çevrenin 
Korunmasında Öğretmen 431 4,13 1,42 

528 0,47 

Yönetici 99 3,94 1,38 
38 

Dersliğin 
Yetersizliğinde Öğretmen 431 4,10 1,50 

528 0,31 

Yönetici 99 3,78 1,47 
39 Koridorun Darlığında 

Öğretmen 431 4,01 1,63 
528 0,19 

Yönetici 99 3,93 1,36 
40 

Dersliğin 
Donatılmasında Öğretmen 431 4,12 1,45 

528 0,22 

Yönetici 99 3,95 1,38 
41 

Dersliğin Badana ve 
Boyasında Öğretmen 431 4,15 1,50 

528 0,22 

Yönetici 99 3,95 1,35 
42 Isıtma Konusunda 

Öğretmen 431 3,99 1,57 
528 0,81 

Yönetici 99 4,00 1,37 
43 Derslik Seçmede 

Öğretmen  431 4,05 1,54 
528 0,75 

P<0.05 

İlköğretim okullarında, tuvaletlerin yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,42 
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buna göre 0,42>0,05). İlköğretim okullarımızda tuvalet sayısının yeterli sayıya 

ulaşmasının imkanlar dahilinde yapılamayacağının bilinmesi veya ek tuvaletlerin 

yapılması gibi nedenler uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:97) ve Yiğit (1996:103) tarafından yapılan araştırmada, 

tuvaletlerin yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, laboratuar yetersizliğine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,39 

buna göre 0,39>0,05). İlköğretim okullarımızda laboratuar eksikliğinin giderilmeye 

çalışıldığının düşünülmesi ve karşılıklı anlayış çerçevesinde halledilmeye çalışılması 

uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:106) tarafından yapılan araştırmada, laboratuar yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.Kandemir 

(2006:91) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir.  

İlköğretim okullarında, oyun alanı yetersizliğine ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,15 

buna göre 0,15>0,05). İlköğretim okullarımızda oyun alanı yetersizliğinin sadece 

yöneticiler tarafından çözülemeyeceğinin bilinmesi,  karşılıklı anlayış, görüş ve 

önerilerin dikkate alınması gibi nedenler uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:101) tarafından yapılan araştırmada, oyun alanı yetersizliği 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu tespit araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.Kandemir 
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(2006:91) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir.  

İlköğretim okullarında, okul kütüphanesinin yetersizliğine ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=0,80 buna göre 0,80>0,05). İlköğretim okullarımızda olanakların 

yeterli olmamasının bilinmesi ve imkanlar dahilinde gerekli çalışmaların yapılması 

uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:100) ve Kandemir (2006:94) tarafından yapılan araştırmada, okul 

kütüphanesinin yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, okulun temizlik işlerine ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,78 

buna göre 0,78>0,05). İlköğretim okullarımızda okulların temizliklerine gereken 

önemin karşılıklı olarak verilmesi gibi nedenler uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:97) tarafından yapılan araştırmada, okulun temizlik işleri 

konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.Yiğit 

(1996:102) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

tespit araştırma bulgusuyla benzerlik göstermemektedir. 

İlköğretim okullarında, işlik ve dersliğin temizlik işlerine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,99 
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buna göre 0,99>0,05). İlköğretim okullarımızda öğretmenlerin işlik ve dersliklerin 

temizliklerine gereken önemi vermeleri uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:96) ve Yiğit (1996:104) tarafından yapılan araştırmada, işlik 

ve dersliğin temizlik işleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, çevrenin korunmasına ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,47 

buna göre 0,47>0,05). İlköğretim okullarımızdaki  yöneticilerin ve öğretmenlerin 

çevrenin korunması konusunda birbirlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak 

hareket etmeleri uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:99) ve Kandemir (2006:93) tarafından yapılan araştırmada, 

çevrenin korunması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, dersliğin yetersizliğine ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,31 

buna göre 0,31>0,05). İlköğretim okullarımızdaki yönetici ve öğretmenler  dersliğin 

yetersizliği hususunda karşılıklı olarak birbirlerine anlayışlı davranmaları, derslik 

sıkıntısının çekilmemesi veya derslik yetersizliğinin çözümlenmesi için önerilerin 

birlikte değerlendirilmesi uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:101) ve Kandemir (2006:92) tarafından yapılan araştırmada, 

dersliğin yetersizliği konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermemektedir. Buna neden olarak, araştırmanın Konya ili, “Karatay-Meram-

Selçuklu” ilçelerinde yer alan merkez ilköğretim okullarında yapılması ve bu 
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okullarda derslik sıkıntısının yaşanmaması gösterilebilir. Zaten birinci alt problemde 

“dersliğin yetersizliği” konusunda öğretmen ve yöneticilerin “çok az” derecede 

çatışma yaşadıklarını görmekteyiz.  

İlköğretim okullarında, koridorun darlığına ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,19 

buna göre 0,19>0,05). İlköğretim okullarımızda koridorun darlığının öğretmen ve 

yöneticilerden kaynaklanmadığı düşüncesi uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:79) ve Yiğit (1996:97) tarafından yapılan araştırmada, 

koridorun darlığı konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, dersliğin donatılmasına ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,22 

buna göre 0,22>0,05). İlköğretim okullarımızda dersliğin donatılmasına gereken 

önemin verilmesi ve dersliğin donatılması konusunda yapılacakların veya 

yapılabileceklerin birlikte planlanıp düşünülmesi gibi nedenler uzlaşmaya kaynaklık 

etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:92) ve Yiğit (1996:97) tarafından yapılan araştırmada, 

dersliğin donatılması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, dersliğin badana ve boyasına ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,22 
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buna göre 0,22>0,05). İlköğretim okullarımızda dersliğin badana ve boya 

işlemlerinin zamanında ve tam olarak yapılması uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:96) ve Kandemir (2006:93) tarafından yapılan araştırmada, 

dersliğin badana ve boyası konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, ısıtmaya ilişkin puanlarının aritmetik ortalamaları 

Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir farkın olup 

olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 0.05 

anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,81 buna göre 

0,81>0,05). İlköğretim okullarımızda ısıtma konusunda öğretmenlerin görüş ve 

önerilerinin dikkate alınması ve yöneticilerin bu konu üzerinde üzerine düşenleri 

yapması gibi nedenler uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Yiğit (1996:95) tarafından yapılan araştırmada, ısıtma konusunda yöneticiler 

ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu 

tespit araştırma bulgusuyla benzerlik göstermektedir.Kandemir (2006:90) tarafından 

yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum araştırma 

sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir.  

İlköğretim okullarında, derslik seçmeye ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.10’dan incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,75 

buna göre 0,75>0,05). İlköğretim okullarımızda derslik seçme işlerinin demokratik 

yollarla yapılması uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir.  

Kandemir (2006:96) tarafından yapılan araştırmada, derslik seçme konusunda 

yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.Yiğit 

(1996:98) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. 
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Genel hizmetlerde uzlaşma alanlarına ilişkin  yöneticilerin ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farkın olmaması, bu konularda öğretmenlerin 

düşünce ve önerilerinin dikkate alınması, yöneticilerin bu konulara özen göstermeleri 

gibi nedenlerden dolayı uzlaşma sağlanmasına kaynaklık etmiş olabilir. Bu gibi 

konularda uzlaşmaların sağlanmış olması okuldaki örgüt iklimini olumlu yönde 

etkileyebilir. 

4.2.2.2. Öğrenci Hizmetlerinde Uzlaşma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farlılıklar 

Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci hizmetlerinde uzlaşma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t 

testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.11’de verilmiştir. 

İlköğretim okullarında, öğrenci rehberlik hizmetlerine ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.11’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,75 

buna göre 0,75>0,05).İlköğretim okullarımızda öğrenci rehberlik hizmetlerinin özen 

gösterilerek ve önem verilerek yapılması uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:100) ve Yiğit (1996:111) tarafından yapılan araştırmada, 

öğrenci rehberlik hizmetleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.11’den incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=0,15 buna göre 0,15>0,05). İlköğretim okullarımızda öğrenme 

güçlüğü olan öğrenciler ile ilgili yöneticiler ve öğretmenlerin koordinasyonlu olarak 

çalışmaları  uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:99) tarafından yapılan araştırmada, öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında 
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anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.Yiğit (1996:113) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. 

İlköğretim okullarında, öğrenci sağlık işlerine ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.11’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,08 

buna göre 0,08>0,05). İlköğretim okullarımızda öğrenci sağlık işleri konusunda 

karşılıklı olarak görüş ve önerilerin alınması ve uygulanmasının sağlanması 

uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Tablo 4.11. İlköğretim Okullarında Öğrenci Hizmetlerinde Uzlaşma 

Alanlarına İlişkin Cevaplardaki Farklılıklar 

 
SORU 

NO 

 
UZLAŞMA 
KONUSU 

 
GRUP 

 
N 

_ 
X 

 
SS 

 
SD 

 
p değeri 

Yönetici 99 4,07 1,36 
35 

Rehberlik 
Hizmetlerinde Öğretmen 431 4,12 1,44 

528 0,75 

Yönetici 99 3,81 1,40 
45 

Öğrenme Güçlüğü 
Olan Öğrenciler 
Konusunda 

Öğretmen 431 4,04 1,50 
528 0,15 

Yönetici 99 3,90 1,42 
46 

Öğrenci Sağlık 
İşlerinde Öğretmen 431 4,19 1,53 

528 0,08 

Yönetici 99 4,09 1,35 
48 

Öğrenci 
Beslenmesinde Öğretmen  431 4,20 1,50 

528 0,50 

P<0.05 

Kandemir (2006:98) ve Yiğit (1996:110)tarafından yapılan araştırmada, 

öğrenci sağlık işleri konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, öğrenci beslenmesine ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.11’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,50 
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buna göre 0,50>0,05). İlköğretim okullarımızda öğrencilerin beslenmelerine gereken 

önemin verilmesi uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir.  

Kandemir (2006:100) ve Yiğit (1996:109) tarafından yapılan araştırmada, 

öğrenci beslenmesi konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

Öğrenci hizmetlerinde uzlaşma alanlarına ilişkin yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

görülmüştür.Buna neden olarak, öğretmenler ve yöneticilerin karşılıklı anlayış ve 

birbirlerinin düşüncelerine önem vererek, başarıyı artırmak için koordinasyonlu 

olarak çalışmalarından kaynaklanıyor olabilir. Eğitim sistemimizin en stratejik 

parçalarından birisi olan öğrencilerle ilgili konularda yönetici ve öğretmenler 

arasında görüş ayrılığının olmaması eğitim seviyesini yükseltici bir etki yapabilir. 

4.2.2.3. İşgören Hizmetlerinde Uzlaşma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farlılıklar 

Öğretmen ve yöneticilerin işgören hizmetlerinde uzlaşma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için t 

testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal veriler Tablo 4.12’de verilmiştir. 

İlköğretim okullarında, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılmasına 

ilişkin puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.12’den incelendiğinde, verilen 

cevaplar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi 

sonucunda elde edilen t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük 

olduğundan yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=0,88 buna göre 0,88>0,05). İlköğretim okullarımızdaki 

öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinde eksiklikleri yöneticilerin zamanında halletmesi 

uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:102) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin sicil ve 

özlük işlerinin yapılması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Yiğit (1996:115) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. 
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Tablo 4.12. İlköğretim Okullarında İşgören Hizmetlerinde Uzlaşma 

Alanlarına İlişkin Cevaplardaki Farklılıklar 

 
SORU 

NO 

 
UZLAŞMA 
KONUSU 

 
GRUP 

 
N 

_ 
X 

 
SS 

 
SD 

 
p 

değeri 
Yönetici 99 3,96 1,33 

25 
Öğretmenlerin Sicil 
ve Özlük İşlerinin 
Yapılmasında 

Öğretmen 431 3,94 1,59 
528 0,88 

Yönetici 99 3,91 1,42 
36 

Öğretmene Tahkikat 
Açılmasında Öğretmen 431 4,09 1,54 

 
528 

 
0,29 

Yönetici 99 3,94 1,48 
44 

Mazeret İzni Almada 
 Öğretmen 431 4,13 1,58 

528 0,27 

Yönetici 99 4,18 1,33 
47 

Boş Geçen Derslerin 
Doldurulmasında Öğretmen  431 4,13 1,49 

 
528 

 
0,74 

P<0.05 

İlköğretim okullarında, öğretmene tahkikat açılmasına ilişkin puanlarının 

aritmetik ortalamaları Tablo 4.12’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen 

t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten  büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,29 

buna göre 0,29>0,05). İlköğretim okullarımızda öğretmenlerin gerekli yasal 

düzenlemelere uymakta titizlik göstermeleri, yöneticilerin etki kanallarını ve iletişim 

kanallarını açık tutmaları uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:101) tarafından yapılan araştırmada, öğretmene tahkikat 

açılması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.Yiğit (1996:116) tarafından yapılan araştırmada ise, anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. 

İlköğretim okullarında, mazeret izni almaya  ilişkin puanlarının aritmetik 

ortalamaları Tablo 4.12’den incelendiğinde, verilen cevaplar arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda elde edilen t değeri 

0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan yöneticiler ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=0,27 

buna göre 0,27>0,05). İlköğretim okullarımızda öğretmenlerin mazeret izni almaları 

hususunda istek ve önerilerin dikkate alınması uzlaşamaya kaynaklık etmiş olabilir. 
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Kandemir (2006:103) ve Yiğit (1996:114) tarafından  yapılan araştırmada, 

mazeret izni alma konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir.  

İlköğretim okullarında, boş geçen derslerin doldurulmasına ilişkin 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 4.12’den incelendiğinde, verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını saptamak için yapılın t testi sonucunda 

elde edilen t değeri 0.05 anlamlılık düzeyinde tTablo=0,05’ten büyük olduğundan 

yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=0,74 buna göre 0,74>0,05). İlköğretim okullarımızda boş geçen 

derslerin karşılıklı hoşgörü ve anlayış çerçevesinde doldurulmaya çalışılması 

uzlaşmaya kaynaklık etmiş olabilir. 

Kandemir (2006:104) ve Yiğit (1996:93) tarafından yapılan araştırmada, boş 

geçen derslerin doldurulması konusunda yöneticiler ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum araştırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

İşgören hizmetlerinde uzlaşma alanlarına ilişkin yöneticilerin ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. 

Buna sebep olarak hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin karşılıklı anlayış ve iyi 

niyetle çalışmaları gösterilebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ  

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara dayanılarak şu sonuçlar elde 

edilmiştir. 

5.1. Birinci Alt Probleme Ait Sonuçlar 

a. Bu başlık altında “İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve 

yöneticilerin; genel hizmetlerde, öğrenci hizmetlerinde ve işgören hizmetlerinde ne 

derecede bir çatışma yaşamaktadırlar?” sorusuna cevap aranmış ve şu sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin, genel hizmetler alanında 

çatışmaya ilişkin genel ortalamalarına bakıldığında ( X =2,75) ile “Az” aralığında 

olduğu görülmektedir. Genel hizmetler alanında çatışmaya ilişkin; öğretmen ve 

yöneticiler, eğitim araç gereç yetersizliğinde, lavaboların yetersizliğinde, tuvaletlerin 

yetersizliğinde, laboratuar yetersizliğinde, oyun alanı yetersizliğinde, okul 

kütüphanesinin yetersizliğinde, okulun temizlik işlerinde, işlik ve dersliğin temizlik 

işlerinde ve ısıtma konusunda “Az” düzeyinde; çevrenin korunmasında, dersliğin 

yetersizliğinde, koridorun darlığında, dersliğinde donatılmasında, dersliğin badana ve 

boyasında ve derslik seçmede ise “Çok Az” düzeyinde bir çatışma yaşadıklarını 

ifade etmektedirler. 

İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin, öğrenci hizmetleri alanında 

çatışmaya ilişkin genel ortalamalarına bakıldığında ( X =2,53) ile “Çok Az” 

aralığında olduğu görülmektedir. Öğrenci hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin; 

öğretmen ve yöneticiler, öğrenci rehberlik hizmetleri ve öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler konusunda “Az” düzeyinde; öğrenci sağlık işleri ve öğrenci beslenmeleri 

konusunda ise “Çok Az” düzeyinde bir çatışma yaşadıklarını ifade etmektedirler. 

İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin, işgören hizmetleri alanında 

çatışmaya ilişkin genel ortalamanın ( X =2,52) ile “Çok Az” aralığında olduğu 

görülmektedir. İşgören hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin; öğretmen ve 

yöneticiler, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması, öğretmene tahkikat 

açılması, mazeret izni almada ve boş geçen derslerin doldurulması konusunda “Çok 

Az” düzeyinde bir çatışma yaşadıklarını ifade etmektedirler. 
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Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin, genel hizmetler alanında, 

öğrenci hizmetleri alanında ve işgören hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin puanları 

sıralandığında; en düşük ortalama puan X =2,52 ile “Çok Az” düzeyinde işgören 

hizmetleri alanına aittir. Bunu sırayla X =2,53 ile “Çok Az” düzeyinde öğrenci 

hizmetleri ve en yüksek olarak X =2,75 ile “Az” düzeyinde genel hizmetler alanında 

çatışma izlemektedir. 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerin çatışma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevapların genel ortalaması X =2,60 ile “Çok Az” düzeyinde 

belirlenmiştir. 

b. Bu başlık altında “Genel hizmetler alanında, öğrenci hizmetleri alanında 

ve işgören hizmetleri alanında yaşanan çatışmalarda ne derecede bir uzlaşma 

sağlamaktadırlar?” sorusuna cevap aranmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin, genel hizmetler alanında 

uzlaşmaya ilişkin genel ortalamalarına  bakıldığında ( X =4,03) ile “Orta” aralığında 

olduğu görülmektedir. Genel hizmetler alanında çatışmaya ilişkin; öğretmen ve 

yöneticiler, eğitim araç gereç yetersizliğinde, lavaboların yetersizliğinde, tuvaletlerin 

yetersizliğinde, laboratuar yetersizliğinde, oyun alanı yetersizliğinde, okul 

kütüphanesinin yetersizliğinde, okulun temizlik işlerinde, işlik ve dersliğin temizlik 

işlerinde, çevrenin korunmasında, dersliğin yetersizliğinde, koridorun darlığında, 

dersliğin donatılmasında, dersliğin badana ve boyasında, ısıtma konusunda,derslik 

seçme konusunda “Orta” düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını ifade etmektedirler. 

İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin, öğrenci hizmetleri alanında 

uzlaşmaya ilişkin genel ortalamalarına bakıldığında ( X =4,11) ile “Orta” aralığında 

olduğu görülmektedir. Öğrenci hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin; öğretmen ve 

yöneticiler, öğrenci rehberlik hizmetleri, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, öğrenci 

sağlık işleri ve öğrenci beslenmeleri konusunda “Orta” düzeyinde bir uzlaşma 

sağladıklarını ifade etmektedirler. 

İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin, işgören hizmetleri alanında 

uzlaşmaya ilişkin genel ortalamalarına  bakıldığında ( X =4,06) ile “Orta” aralığında 

olduğu görülmektedir. İşgören hizmetleri alanında çatışmaya ilişkin; öğretmen ve 

yöneticiler, öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması, öğretmene tahkikat 
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açılması, mazeret izni almada ve boş geçen derslerin doldurulması konusunda 

“Orta” düzeyinde bir uzlaşma sağladıklarını ifade etmektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin, genel hizmetler alanında, 

öğrenci hizmetleri alanında ve işgören hizmetleri alanında uzlaşmaya ilişkin puanları 

sıralandığında; en düşük ortalama puan X =4,03 ile “Orta” düzeyinde genel 

hizmetler alanına aittir. Bunu sırayla X =4,06 ile “Orta” düzeyinde işgören 

hizmetleri ve en yüksek olarak X =4,11 ile “Orta” düzeyinde öğrenci hizmetleri 

alanında uzlaşma izlemektedir. 

İlköğretim okulları öğretmen ve yöneticilerin uzlaşma alanlarına ilişkin 

verdikleri cevapların genel ortalaması X =4,07 ile “Orta” düzeyinde belirlenmiştir. 

5.2. İkinci Alt Probleme Ait Sonuçlar 

Bu başlık altında ikinci alt problemde yer alan; “İlköğretim okullarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin çatışma alanları ve uzlaşma derecelerine ilişkin 

görüşleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmış ve sonuçlar aşağıda 

verilmiştir.  

Genel Hizmetlerdeki Çatışma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farklılıklar: Genel hizmetlere alanına ilişkin; lavaboların yetersizliğinde, 

tuvaletlerin yetersizliğinde, laboratuar yetersizliğinde, oyun alanı yetersizliğinde, 

okul kütüphanesinin yetersizliğinde, okulun temizlik işlerinde, işlik ve dersliğin 

temizlik işlerinde, çevrenin korunmasında. dersliğin yetersizliğinde, dersliğin 

donatılmasında, dersliğin badana ve boyasında, ısıtma konusunda,derslik seçme 

konularında öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyine 

göre anlamlı bir fark bulunamazken; eğitim araç  gereç yetersizliğinde ,derslik 

seçmede ve koridorun darlığında, öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar 

arasında, 0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Öğrenci Hizmetlerdeki Çatışma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

farklılıklar: Öğrenci hizmetleri alanına ilişkin; öğrenci rehberlik hizmetleri, 

öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve öğrenci beslenmesi konularında öğretmen ve 

yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark 

bulunamazken; öğrenci sağlık işleri konusunda, öğretmen ve yöneticilerin verdikleri 

cevaplar arasında, 0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmuştur.  
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İşgören Hizmetlerdeki Çatışma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farklılıklar: Öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması konusunda öğretmen 

ve yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark 

bulunamazken; öğretmene tahkikat açılması, mazeret izni alma ve boş geçen 

derslerin doldurulması konularında, öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar 

arasında, 0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Genel Hizmetlerdeki Uzlaşma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farklılıklar: Genel hizmetlere alanına ilişkin; eğitim araç gereç yetersizliğinde, 

lavaboların yetersizliğinde, tuvaletlerin yetersizliğinde, laboratuar yetersizliğinde, 

oyun alanı yetersizliğinde, okul kütüphanesinin yetersizliğinde, okulun temizlik 

işlerinde, işlik ve dersliğin temizlik işlerinde, çevrenin korunmasında.dersliğin 

yetersizliğinde, dersliğin donatılmasında, dersliğin badana ve boyasında,ısıtma 

konusunda, koridorun darlığında, derslik seçme konularında öğretmen ve 

yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyine göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Öğrenci Hizmetlerdeki Uzlaşma Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farklılıklar: Öğrenci hizmetleri alanına ilişkin; öğrenci rehberlik hizmetleri, 

öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, öğrenci sağlık işleri ve öğrenci beslenmesi 

konularında öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyine 

göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

İşgören Hizmetlerdeki Uzlaşma  Alanlarına İlişkin Cevaplardaki 

Farklılıklar: Öğretmenlerin sicil ve özlük işlerinin yapılması, öğretmene tahkikat 

açılması, mazeret izni alma ve boş geçen derslerin doldurulması konularında, 

öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında, 0,05 düzeyine göre anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.  
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ALTINCI BÖLÜM 

ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler 

araştırmada elde edilen sonuçlarla ilgili olarak “eğitime ilişkin öneriler” ve 

“araştırmaya ilişkin öneriler” şeklinde iki kısımda ele alınmıştır. 

6.1. Eğitim 

• İlköğretim okullarımızda, programın gereklerine uygun ders araç 

gereçlerinin temin edilememesi veya kullanımından doğan sıkıntılar çatışmalara 

kaynaklık ediyor olabilir. Bu nedenle, okullarımızda imkânlar dâhilinde, öğretim 

içeriklerine uygun olarak; görsel ve işitsel araç gereçler temin edilmelidir. Temin 

edilemeyen araç gereçlerle ilgili olarak okul yöneticileri, temin edilememe 

gerekçelerini öğretmenlere açık bir şekilde paylaşmalıdırlar. 

• İlköğretim okullarımızdaki yöneticilerin resmi iletişim yollarını 

kullanmaya çalışmaları, öğretmenlerin ise informal iletişim yolları ile çalışmak 

istemeleri veya kurallara uyulması konusunda gereken önemin gösterilmemesi, 

yöneticilerin etki yollarından ziyade yetki ile iş yaptırmaya çalışması gibi 

nedenlerden dolayı çatışma yaşanıyor olabilir. Okul yöneticileri kendilerini iletişim 

noktasında öğretmenlere karşı benimsetmeli, iletişim kanalları kurmalı ve  bu 

kanalları her zaman açık tutmalıdırlar. Okul yöneticilerinin, öğretmenleri soruşturma 

tehdidi ve baskı altında çalıştırmak istemesi öğretmenlerin verimli ve istekli bir 

şekilde çalışmalarını engelleyecektir. Bunun yerine, karşılıklı saygı ve anlayış 

içerisinde, öğretmenleri eğitim ve öğretim işlerinde motive ederek çalışmaya teşvik 

etmelidirler.  

• Okul yöneticileri, sağlık ocaklarıyla işbirliği içerisinde çalışarak, 

öğrencileri belirli periyotlarla sağlık taramasından geçirilmeleri için girişimlerde 

bulunmalıdırlar. Toplu sağlık sorunlarında  ilgili sağlık birimleriyle iletişime 

geçilerek gerekli tedbirler alınmalıdır. Okul kantinlerinin temizliğine özen 

gösterilmeli, okul yöneticileri ve nöbetçi öğretmenler tarafından kontrolü 

sağlanmalıdır. Satılan ürünlerin sağlıklı besinler olmasına ve son kullanma tarihinin 

geçmemesine dikkat edilmelidir. Öğretmenler beslenme saatlerinde öğrencilerin 

yedikleri besinlere dikkat etmeli ve onları dengeli beslenmeye yönlendirmelidirler. 
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Okul yöneticileri, öğretmenler, varsa sınıf anneleri ve velilerle öğrenci beslenmesi 

konusunda birlikte çalışmadırlar. 

• Öğretmenler gerekmedikçe ve keyfi olarak mazeret izni alıp 

kullanmamalıdırlar. Okul yöneticileri, öğretmenlerin izin alma konusunda 

dürüstlüklerini sorgulayacak kadar kendilerini yetkili hissetmemelidirler. 

• İlköğretim okullarımızda öğretmenlerin tam donanımlı bir derslik seçmek 

istemeleri ve istedikleri sınıfları seçememeleri gibi nedenlerden dolayı çatışma 

yaşanıyor olabilir. Okul yöneticileri, öğretmenlerin derslik seçimi konusunda daha 

şeffaf ve demokratik davranmalıdırlar. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenler, boş geçen derslerin doldurulmasında 

birlikte hareket etmelidirler. Dersi boş olan öğretmenin dersi doldurması halinde 

gerekli ücret ödenmelidir. 

• Okul koridorlarının darlığı nedeniyle oluşabilecek olaylarda okul 

yöneticileri, öğretmenlere veya nöbetçi öğretmenlere karşı daha anlayışlı 

davranmalıdırlar.  

6.2. Araştırma 

• Okul çalışanlarının kendi aralarında geliştirdikleri çatışma yönetimi 

stratejilerinin; örgüt iklimi, örgüt kültürü ve örgüt sağlığı açısından ayrı ayrı ele 

alınıp araştırılabilir. 

• Öğretmen ve yöneticiler arasında yaşanan çatışma alanları ve uzlaşma 

dereceleri ile ilgili aynı çalışma yapılarak; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem,öğretmen ve 

yöneticilerin branşı vs. yönlerden ayrı ayrı incelenebilir. 

• Öğretmen ve yöneticilerin çalıştıkları okulların türlerine göre, 

aralarındaki örgütsel çatışma düzeylerini belirlemek ile ilgili araştırma yapılabilir.  

• Okul yöneticilerinin en çok ve en az kullandıkları çatışma yönetme 

stillerini belirlemek ve bunların nedenlerini ortaya çıkartmaya yönelik bir araştırma 

yapılabilir. 

• Eğitim sistemimizin en önemli unsurlarından olan müfettişlerle; 

öğretmen ve yöneticiler arasında çatışmaya neden olan davranışların incelenmesi bir 

diğer araştırma konusu olabilir.  
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EK 1 

EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİ ARASINDAKİ 
ÇATIŞMA ALANLARI VE UZLAŞMA DERECELERİ ÖLÇEĞİ 

 

Sayın, Yönetici - Öğretmen 

İlköğretim okullarında yöneticilerle öğretmenler arasındaki çatışma alanlarını 
ve bu çatışma alanlarında ne ölçüde uzlaşıldığını belirlemek için bu anket 
hazırlanmıştır. 

Lütfen, isminizi ve okul adını belirtmeden anket sorularını cevaplandırınız. 

Eğitime katkısı olduğunu düşündüğüm bu çalışmada bana yardımcı 
olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. 

 

Savaş VARLIK 
Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi  

Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 
 

Aşağıdaki soruya cevap verirken uygun olan yere (x) işareti koyunuz. 

Göreviniz 

a.Öğretmen ( ) 

b.Müdür ( ) 

c.Müdür Yardımcısı ( ) 
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EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİ ARASINDAKİ 
ÇATIŞMA ALANLARI ÖLÇEĞİ 

 
Aşağıda, ilköğretim okullarında yöneticilerle-öğretmenler arasında ilişki 

bozukluğu yaratan bazı konular sıralanmıştır. İlişki bozukluğu yaratan bu konularda, 
yöneticilerle–öğretmenler arasında ne derece bir çatışma olduğunu size uygun 
seçeneği işaretleyerek (x) belirleyiniz. 

 
 

Soru 

 
SORULAR 

 
 H

iç
 

Ç
ok

 A
z 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

P
ek

 Ç
ok

 

1 
Öğretmenlerin sicil ve özlük 
işlerinin yapılmasında             

2 Eğitim araç gereç yetersizliğinde             
3 Lavaboların yetersizliğinde             
4 Tuvaletlerin yetersizliğinde             
5 Laboratuar yetersizliğinde             
6 Oyun alanı yetersizliğinde             
7 Okul kütüphanesinin yetersizliğinde             
8 Okulun temizlik işlerinde             
9 İşlik ve dersliğin temizlik işlerinde             
10 Çevrenin korunmasında             
11 Rehberlik hizmetlerinde             
12 Öğretmene tahkikat açılmasında             

13 
Araç gereç donanımının satın  
alınmasında             

14 Dersliğin yetersizliğinde             
15 Koridorun darlığında             
16 Dersliğin donatılmasında             
17 Dersliğin badana ve boyasında             
18 Isıtma konusunda             
19 Derslik seçmede             
20 Mazeret izni almada             

21 
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler  
konusunda             

22 Öğrenci sağlık işlerinde             
23 Boş geçen derslerin doldurulmasında             
24 Öğrenci beslenmesinde           
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EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİ ARASINDAKİ 
UZLAŞMA ALANLARI ÖLÇEĞİ 

 
Aşağıda, ilköğretim okullarında yöneticilerle–öğretmenler arasında çatışma 

yaratan bazı konular sıralanmıştır. Çatışma yaratan bu konularda, yöneticilerle-
öğretmenler arasında ne derece bir uzlaşma sağlandığını size uygun seçeneği 
işaretleyerek (x) belirleyiniz. 

 
 

Soru 

 
SORULAR 

 
 H

iç
 

Ç
ok

 A
z 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

P
ek

 Ç
ok

 

25 
Öğretmenlerin sicil ve özlük 
işlerinin yapılmasında             

26 Eğitim araç gereç yetersizliğinde             
27 Lavaboların yetersizliğinde             
28 Tuvaletlerin yetersizliğinde             
29 Laboratuar yetersizliğinde             
30 Oyun alanı yetersizliğinde             
31 Okul kütüphanesinin yetersizliğinde             
32 Okulun temizlik işlerinde             
33 İşlik ve dersliğin temizlik işlerinde             
34 Çevrenin korunmasında             
35 Rehberlik hizmetlerinde             
36 Öğretmene tahkikat açılmasında             

37 
Araç gereç donanımının satın  
alınmasında             

38 Dersliğin yetersizliğinde             
39 Koridorun darlığında             
40 Dersliğin donatılmasında             
41 Dersliğin badana ve boyasında             
42 Isıtma konusunda             
43 Derslik seçmede             
44 Mazeret izni almada             

45 
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler  
konusunda             

46 Öğrenci sağlık işlerinde             
47 Boş geçen derslerin doldurulmasında             
48 Öğrenci beslenmesinde           
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EK 2 

ANKETTE YER ALAN MADDELERİN FAKTÖR YÜK DEĞERLERİ ve 
MADDE TOPLAM KORELASYONLARI 

 

Faktör Adı 

 

Madde 

No 

 

Faktör Yük 

Değeri 

 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

2 .626 .729 
3 .700 .778 
4 .735 .775 
5 .701 .741 
6 .664 .716 
7 .621 .673 
8 .698 .706 
9 .695 .743 
10 .636 .751 
14 .634 .749 
15 .613 .647 
16 .692 .777 
17 .701 .760 
18 .690 .666 

GENEL HİZMETLER ALANINDA  

ÇATIŞMA 

19 .656 .695 
 
11 .566 .621 
21 .640 .735 
22 .734 .785 

ÖĞRENCİ HİZMETLERİ ALANINDA 

ÇATIŞMA 
24 .687 .733 
 
1 .527 .593 
12 .552 .636 
20 .635 .702 

İŞGÖREN HİZMETLERİ ALANINDA 

ÇATIŞMA 
23 .641 .655 
 
26 .687 .774 
27 .802 .829 
28 .817 .810 
29 .736 .796 
30 .709 .792 
31 .633 .748 
32 .766 .766 
33 .740 .778 
34 .729 .823 
38 .737 .816 
39 .666 .761 
40 .733 .827 
41 .717 .815 
42 .722 .732 

GENEL HİZMETLER ALANINDA 

UZLAŞMA 

43 .737 .761 
 
34 .729 .707 
45 .690 .743 
46 .818 .856 

ÖĞRENCİ HİZMETLERİ ALANINDA 

UZLAŞMA 
48 .735 .798 
 
25 .615 .737 

36 .663 .673 
44 .738 .734 

İŞGÖREN HİZMETLERİ ALANINDA 

UZLAŞMA 
47 .730 .754 
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EK 3 

ARAŞTIRMA YAPILAN OKULAR 

     Görev Yapan      Ankete Katılan 
 

 
 

İLKÖĞRETİM 
OKULLARI 

 

Y
ön

et
ic

i 
 

Ö
ğr

et
m

en
 

Y
ön

et
ic

i 

Ö
ğr

et
m

en
 

Karatay Karma İlköğretim 
Okulu 

4 68 3 19 

Karatay 19 Mayıs İlköğretim 
Okulu 

2 30 2 6 

Karatay Akçeşme İlköğretim 
Okulu 

3 28 3 12 

Karatay 23 Nisan Egemenlik 
İlköğretim Okulu 

4 70 3 13 

Karatay Feritpaşa İlköğretim 
Okulu 

3 35 3 9 

Karatay Hacıveyiszade Mh 
Ahmet Haşhaş İlköğretim 
Okulu 

4 25 3 12 

Karatay İsmetpaşa 
İlköğretim Okulu 

2 18 2 8 

Karatay Hürriyet İlköğretim 
Okulu 

3 46 3 15 

Karatay Mahmut Şevket 
Paşa İlköğretim Okulu 

4 58 3 15 

Selçuklu Nesrin Ayşegül 
Kardeşler İlköğretim Okulu 

3 37 2 14 

Selçuklu Barbaros 
İlköğretim Okulu 

3 46 3 25 

Selçuklu İhsaniye İlköğretim 
Okulu 

3 24 3 16 

Selçuklu Mareşal Mustafa 
Kemal İlköğretim Okulu 

6 125 4 41 

Selçuklu Ahmet Hazım 
Uluşahin İlköğretim Okulu 

5 69 3 13 

Selçuklu Kazım Özenç 
Seçen İlköğretim Okulu 

5 46 3 23 

Selçuklu Mustafa Hotamışlı 
İlköğretim Okulu 

2 25 2 16 

Selçuklu Ayşe Tümer 
İlköğretim Okulu 

6 73 4 29 

Selçuklu Mustafa Bülbül 
İlköğretim Okulu 

5 71 3 16 

Selçuklu İbrahim Yapıcı 
İlköğretim Okulu 

5 0 3 0 
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ARAŞTIRMA YAPILAN OKULAR  
     Görev Yapan      Anketi Katılan 

 
 
 

İLKÖĞRETİM 
OKULLARI 

 

 
Y

ön
et

ic
i 

  
Ö
ğr

et
m

en
 

 
Y

ön
et

ic
i 

 
Ö
ğr

et
m

en
 

Selçuklu Alaeddin 
İlköğretim Okulu 

4 0 3 0 

Selçuklu Öğretmen Fethiye 
Onsun İlköğretim Okulu 

3 0 2 0 

Selçuklu Büyükbayram 
İlköğretim Okulu 

3 0 3 0 

Selçuklu Özel İdare 100.Yıl 
İlköğretim Okulu 

3 0 3 0 

Meram Şükrü Doruk 
İlköğretim Okulu 

2 24 2 15 

Meram Mehmet Katırcı 
İlköğretim Okulu 

5 50 4 20 

Meram Mehmet Hasan Sert 
İlköğretim Okulu 

3 30 2 11 

Meram Aliihsan Dayıoğlugil 
İlköğretim Okulu 

3 30 3 21 

Meram Çumralıoğlu 
İlköğretim Okulu 

2 32 2 12 

Meram Mümtaz Koru 
İlköretim Okulu 

5 59 4 8 

Meram İhsan Özkaşıkçı 
İlköğretim Okulu 

4 49 2 13 

Meram Vakıfbank 
İlköğretim Okulu 

3 26 2 13 

Meram Niyaz Usta 
İlköğretim Okulu 

3 38 0 16 

Meram Mehmet Beğen 
İlköğretim Okulu 

5 0 4 0 

Meram Şeker İlköğretim 
Okulu 

4 0 3 0 

Meram Dere Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 

2 0 2 0 

Meram Yunus Emre 
İlköğretim Okulu 

3 0 3 0 

 
GENEL TOPLAM 

 
129 1232 99 431 
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EK 4 

 

 

 

 


