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ABSTRACT 

 

 

The aim of this research is to determine the transformational leadership 

behaviours of administrators and the job satisfaction of teachers at primary 

school. It also aims to fix whether there is a relation between The job 

satisfaction of teachers and the transformational leadership of primary school 

administrators. 

 

To take the ideas of teachers about the transformational leadership 

properties of primary school administrators, “Background Information Form” 

and  “Transformational Leadership Questionnaire” which are developed by 

Emel Topçu Brestrich are used to determine the job satisfaction of teachers, 

“Job Satisfaction Questionnaire” is used. 

 

According to age and seniority variances, There is relation on the level 

of teacher’s job satisfaction. Techaers who are older and have more seniority 

have more job satisfaction than others who are younger and have less seniority 

.So older teachers and experienced teachers have more job satisfaction. 

 

In the results of this research, a high relation is found between the 

transformational leadership properties of primary school administrators and 

the job satisfaction of teachers. The job satisfaction of teachers increases when 

the transformational leadership level of primary school administrators 

increases.   
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ÖZET 
 

 
 

 Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ilköğretim okul 

yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının belirlenmesi ve 

öğretmenlerin iş doyumunun saptanmasıdır. İlköğretim okul yöneticilerinin 

dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasında bir ilişki 

olup olmadığının ortaya konmasıdır. 

Bu amaçla, ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özellikleri ile ilgili öğretmenlerin görüşlerini almak üzere Emel Topçu 

Brestrich tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu” ve “dönüşümcü liderlik 

ölçeği” kullanılmıştır. Yine araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin 

iş doyumu düzeylerini belirlemek üzere aynı öğretmenlere Hackman ve 

Oldham tarafından geliştirilen “iş doyumu ölçeği (job satisfication 

questionnairre)” kullanılmıştır.   

Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin yaşlarına ve kıdemlerine göre 

anlamlı fark görülmüştür. Yaşlı ve kıdemi fazla olan öğretmenlerin iş doyumu 

düzeylerinin daha genç ve meslekte daha yeni olan öğretmenlere göre daha 

fazla olduğu görülmüştür. Buna göre, öğretmenlerin yaşlarının dolayısıyla 

kıdemlerinin artmasıyla iş doyumlarının da arttığı sonucuna varılabilir.  

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmalar 

sonucunda ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile 

öğretmenlerin iş doyumu arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. İlköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini 

gösterme düzeyleri arttıkça öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri de 

artmaktadır. 
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ÖNSÖZ 

 

Eğitim, bireysel gelişim ve sosyal yeterliklerin kazanılmasına yönelik 

amaçlı bir eylem olarak, insanın kendi içsel doğasını gerçekleştirmeye çalıştığı 

süreçte, zihinsel, duygusal ve toplumsal bir takım yetenekler, davranışlar ve 

bilgilerin kazandırılması yönündeki etkinliklerin oluşturduğu bir değişim 

sürecidir. Bu değişim sürecinde öğrencileri bir arada tutabilme, onlarda 

heyecan ve istek uyandırma, geleceğe dönük farklı açılımlar sağlayabilme 

yapılması gereken eylem adımlarıdır.  Bu eylem adamlarını kimin başlatacağı 

ve sürdüreceği sorusu, lider özeliklerini taşıyan öğretmeni işaret etmektedir.  

 

Gelişen ve değişen dünyada eğitim sistemimizin de ihtiyaç duyduğu 

dönüşümün gerçekleşmesi için gerekli olan “Dönüşümcü Liderlik” anlayışını 

tanıtmak açısından önemlidir. Bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim 

kurumlarında da iş devamlılığını ve kalitesini sağlayabilmek için işgörenlerin 

iş doyumuna ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu yüzden bu araştırmada ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmenlerin ne düzeyde iş doyumuna ulaştıklarının 

belirlenmesi ve ortaya konması önemlidir. 

 

Bu araştırmada emeği geçen başta danışman hocam Yrd. Doç. Dr. 

Hüsnü Y. Livatyalı’ ya ve arkadaşım Ayşe Negiş Işık’a desteklerini benden 

hiç eksik etmeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.  



BÖLÜM I 

 

Bu bölümde “Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okul 

Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu 

İlişkisinin İncelenmesi” ile ilgili problem durumu, araştırmanın amacı, önemi, 

sınırlılıkları ve araştırma konusu ile ilgili tanımlara yer verilmiştir. 

 

1. Problem  

İnsanlar grup halinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar 

oluşturdukları grupları yönetecek ve hedeflerine götürecek liderlere de ihtiyaç 

duyan varlıklardır. Birey kendi arzu ve ihtiyaçlarından bir kısmını 

gerçekleştirmek, kişisel hedeflerine erişebilmek için bir gruba ihtiyaç duyar ve 

grup halinde hareket etme zorunluluğu hisseder (Eren, 2001: 427). Bu nedenle 

liderlik tarihin her döneminde vardır. Hiyerarşik bir doğası olan insanın 

gelecekte de liderden vazgeçemeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı 

yazarlar dünyada demokrasi hareketlerinin ve katılımcı davranışların 

yaygınlaşması nedeniyle liderliğe olan ihtiyacın azaldığı görüşünü savunurlar. 

Ancak grup etkinlik ve verimliliği söz konusu olduğunda, insan çabalarının 

birleştirilmesi ve koordine edilmesi gerektiğinde mutlaka liderlere gereksinme 

duyulur (Eren, 2001: 357). 

Çağımızın en önemli özelliği olarak görülen değişim ve dönüşüme 

uygum sağlama, eğitim alanında etkili Dönüşümcü liderlik davranışını 

gerektirmektedir. 

Değişim, bir örgütte belirli bir süre içindeki değişikliklerin bütünüdür. 

Örgütün bütün öğelerinde ve öğelerin birbirleri ile olan ilişkilerinde, öncekine 

göre nicelik ve nitelik açısından gözlenebilir bir ayrılığın olmasıdır. Olumlu 

yönde ele alındığında gelişmedir (Taymaz, 2003: 66). 

Örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için değişime ayak uydurmak 

durumundadırlar. “Günümüzde başarılı ve ayakta kalmayı başaran örgütlerin 

temel felsefesini, insanlar ve değişim oluşturmaktadır. ‘Varolmamızın nedeni 

insanlardır’ düşüncesini temel alarak değişimi öncelikle kendi içinde 
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gerçekleştiren ve daha sonra insanlardan elde ettiği başarı ve performansla 

hızla gelişmekte olan çevreye ayak uyduran örgütler başarılı örgütlerdir” 

(Celep, 2004:1). 

Çağımız büyük değişimlerin yaşandığı çağ olduğu için, artık örgütlerde 

yöneticilere değil, daha çok liderlere ihtiyaç olduğu iddia edilmektedir. 

Özellikle enformasyon devriminden sonra bir dönüşüm yaşanıyor olmasından 

dolayı da, bu büyük dönüşümleri gerçekleştirecek, karizma sahibi 

“Dönüşümcü Lider”lere ihtiyaç vardır (Brestrich, 2000:12). 

Dönüşümcü lider, vizyon sahibi, misyonu olan, olumlu örgüt kültürü 

oluşturup yenilik ve yaratıcılığa önem vererek takım çalışması ile güçlendirme 

yapıp, örnek model oluşturan, çalışanlarda entelektüel istek oluşturan, 

çalışanları motive eden ve çalışanlarla teker teker ilgilenen kişidir (Brestrich, 

2000:12). 

Globalleşen dünyada meydana gelen değişimler ve yenilikler eğitim ve 

eğitim örgütlerini de etkilemektedir. Eğitim sistemimizin sürekli değişen 

çevreye uyum sağlaması için eğitim işgörenini güçlü bir şekilde yönlendirecek 

dönüşümcü liderlere ihtiyaç vardır.  

Etkili okul yöneticilerinin en önemli özelliklerinden bazıları, insan 

ilişkilerinde başarılı olmaları, birlikte çalıştıkları kişileri anlamaları, 

tanımaları, onların bireysel ve mesleki beklentilerini anlayarak kendilerini 

geliştirebilmeleri ve iş doyumu sağlayabilmeleri için uygun ortamı 

yaratabilmeleridir. Değişen ve gelişen koşulları kavrayabilen ve değişime 

uyabilen etkili yönetici, işgörenlerini de geliştirmeli, değişime uyabilir hale 

getirmeli ve bunun için gerekli olanakları yaratmalıdır (Karslı, 2006:249). 

Okul yöneticisinin adil ve demokratik davranması ve eğitim öğretim 

için uygun koşulları, gerekli sosyal şartları yaratması, öğretmenlerin en önemli 

beklentilerindendir. Öğretmenin moral düzeyi ve iş doyumu derecesi doğrudan 

sınıf içi etkinliklere ve dolayısıyla öğrenciye yansıyabilmektedir. İş doyumu 

düşük ve mutsuz öğretmenlerin çalıştığı bir okulun başarılı olmasını beklemek 

olanaksızdır (Karslı, 2006:250). 
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Her okul yöneticisi lider değildir, ancak lider olmaya adaydır. Eğitim 

yöneticisi, iletişime, değişime ve gelişime açık olmalıdır. Bununla birlikte 

dönüşümcü liderlik özelliğine sahipse okulun başarısı ile beraber 

öğretmenlerin de iş doyumuna ulaşması beklenir. Bu nedenlerle ilköğretim 

okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini taşıma düzeyleri ile 

öğretmenlerin iş doyumu arasında bir ilişki olup olmadığı bu araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır.  

 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ilköğretim okul 

yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ve öğretmenlerin iş 

doyumunun belirlenerek ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

davranışları ile öğretmenlerin iş doyumu arasında bir ilişki olup olmadığının 

ortaya konmasıdır. 

 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1.  Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik davranışları 

açısından algılayışları genel olarak nasıldır? 

2. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algıları genel olarak nasıldır? 

3. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları cinsiyetlerine göre farlılaşmakta mıdır? 

4. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları öğretmenlikteki branşlarına göre farlılaşmakta mıdır? 

5. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları mesleki kıdemlerine göre farlılaşmakta mıdır? 

6. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları yaşlarına göre farlılaşmakta mıdır? 

7. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları öğrenim durumlarına göre farlılaşmakta mıdır? 

8.   Öğretmenlerin okul iş doyumları genel olarak ne düzeydedir? 
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9.    Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi cinsiyetlerine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

10. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi meslekteki branşlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

11. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi mesleki kıdemlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

12. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi yaşlarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

13. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi öğrenim durumlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

14. Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin 

dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır? 

 

3. Araştırmanın Önemi 

a. Gelişen ve değişen dünyada eğitim sistemimizin de ihtiyaç 

duyduğu dönüşümün gerçekleşmesi için gerekli olan “Dönüşümcü Liderlik” 

anlayışını tanıtmak açısından önemlidir. 

b. Bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da iş 

devamlılığını ve kalitesini sağlayabilmek için işgörenlerin iş doyumuna 

ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu yüzden bu araştırmada ilköğretim okullarında 

görev yapan öğretmenlerin ne düzeyde iş doyumuna ulaştıklarının 

belirlenmesi ve ortaya konması önemlidir. 

c. İş doyumu ile ilgili olarak şimdiye kadar pek çok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalarda iş doyumuna etki eden pek çok etken 

belirlenmeye çalışılmıştır. İlköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özelliğine sahip olmaları öğretmenlerin iş doyumuna etki eden faktörlerden 

biri olarak ortaya konabilir. Böylece dönüşümcü lider olan okul yöneticilerine 

gerek duyulması ve önem verilmesi sağlanabilir.  
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d. Bu araştırma ile ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümsel liderlik 

ile ilgili mevcut durumlarını ortaya koyarak, günümüz ilköğretim okul 

yöneticilerinin liderlik eğitimine gereken önemin verilmesi sağlanabilir. 

 

4. Sayıltılar 

Araştırmaya katılan ilköğretim okulu öğretmenlerinin hazırlanan 

Kişisel Bilgi Formu, Dönüşümcü Liderlik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeğine 

gerçek ve durumlarını yansıtacak şekilde, içtenlikle cevapladıkları kabul 

edilmiştir. 

 

5. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekilde sıralanabilir; 

1.  Bu araştırma; problemin ortaya konmasında, literatür taraması ile 

ilgili görüşlerin toplanmasında veri aracı olarak kullanılan anketler ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

2.  Araştırma, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Konya ili 3 merkez 

ilçedeki (Meram, Selçuklu, Karatay) ilköğretim okulu yöneticilerinin 

dönüşümsel liderlik davranışlarının birlikte çalıştıkları öğretmenlerin görüşleri 

ve öğretmenlerin iş doyumları ile ilgili kendi görüşleri ile sınırlandırılmıştır. 

 

6. Tanımlar 

Lider: Amaca ulaşmak için kendini izleyenlerin kendine yaptığı olumlu 

etkiden daha çoğunu onlara yapabilen küme üyesidir (Başaran, 2004:77). 

Liderlik: Belirli amaçlar ve hedefler doğrultusunda başkalarını 

etkileyebilme ve eyleme sevk edebilme gücüdür (Şişman, 2004:3). 

Dönüşümcü Lider: Günlük örgütsel işlemlerin ötesinde idealleştirilmiş 

etki, telkinle güdüleme, entelektüel uyarma ve bireysel destek sağlama gibi 

davranışları ve özellikleri kendinde toplayan liderdir (Karip, 1998:446). 
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İş Doyumu: İşten elde edilen maddi çıkar, işgörenin birlikte 

çalışmaktan hoşnut olduğu iş arkadaşları, bir eser, ürün ve hizmet meydana 

getirmenin sağladığı mutluluktur (Eren, 2001:202). 

İlköğretim Okul Yöneticisi: Gündüzlü veya yatılı ilköğretim 

kurumlarının müdürleridir (M.E.B İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği, 2006). 

Öğretmen: Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim 

görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olup görevlerini Türk Milli 

Eğitimi’nin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü 

olan ve resmi öğretim kurumlarında çalışan insanlardır (Milli Eğitim Temel 

Kanunu, Madde:43). 

İlköğretim: Bir toplumun, eğitim sisteminin ilk basamağı ve genellikle 

5-15 yaş grubu çocuklara temel becerilerin kazandırıldığı temel eğitim 

devresidir (M.E.B İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği, 2006). 

İlköğretim Okulu: Aynı yönetim altında kesintisiz sekiz yıllık eğitim 

kurumudur (M.E.B İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği, 2006). 
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BÖLÜM-II 

 

İLGİLİ LİTERATÜR 

 

Bu bölümde liderlik, yöneticilik ve liderlik, dönüşümcü liderlik olgusu, 

dönüşümcü liderliğin gelişimi, özellikleri, iş doyumu olgusu ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.  

 

1. Liderlik 

Sosyal bir varlık olarak insan, üyesi olduğu grubun hareketini 

etkileyecek ve hedeflere ulaşmasını sağlayacak liderlere ihtiyaç duyar. Her ne 

kadar günümüzde kurumsallaşmanın etkisiyle örgütlerde yöneticiye duyulan 

ihtiyaç azalsa da, bir lidere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. İnsanlık 

tarihinde de liderlerin başarılarını birçok örnekte görebilmek mümkündür. 

Geçmişte ve günümüzde önemini hiç yitirmeyen liderlik konusu hiç şüphesiz 

gelecekte de önemini koruyacaktır. 

1950’lerden sonra yoğunlaşmaya başlayan liderlik araştırmaları ile 

birlikte liderliğin birçok tanımı yapılmaya başlanmıştır. Moore, liderliği 

“insanları, istenen biçimde hareket ettirme yeteneği” olarak tanımlamıştır. 

Urwick ise, “insanların niteliği” olarak görmektedir. Morphet ve arkadaşları 

ise liderliği söyle tanımlıyor: “Bir toplumsal sistemde, bir aktörün, o sistem 

içinde işbirliği yapmayı kabul eden öteki aktörleri etkilemesidir. Simon ve 

arkadaşlarına göre, lider, insanları bir amaç peşinde birleştirebilen kişidir 

(Kaya, 1991:138). 

 Liderlik en basit tanımıyla, örgütsel amaçlara ulaşmak için diğerlerini 

etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Lider ise, yaratıcılık, planlama, 

örgütleme, teşvik, haberleşme ve kontrol gibi fonksiyonları yerine getiren kişi 

olarak tanımlanabileceği gibi, örgüt amaçlarına ulaşmak için birey ve 

gurupları motive eden etkileme yeteneğine sahip kişi olarak da tanımlanabilir 

(Marşap, 1995:43). 
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Liderlik sürecini etkileyen birtakım değişkenler vardır. Bunlar: lider, 

izleyiciler, koşullar ve amaç’tır. İzleyicilerden kastedilen, örgüt çalışanlarıdır. 

Liderin örgüt içindeki görevlerinden biri, çalışanların amaçları ile örgütün 

amaçlarını bağdaştırmaktır. Örgüt içindeki çalışanların sosyo-kültürel 

özellikleri, onların amaçlarını ve davranışlarını değiştireceğinden, liderlik 

süreci de buna bağlı olarak değişecektir. Bunun yanı sıra işgörenlerin 

göstereceği performanslar da birbirinden farklı olacaktır. Bu yüzden liderin 

kullanacağı etki miktarı işgörenlerin performanslarına göre değişebilir. Bunun 

yanı sıra lider, kişisel amaçlarını örgüt amaçlarına ulaşmak için 

kullanabilmektedir (Gürsel, ; Negiş, 2003:61). 

 

2. Yöneticilik ve Liderlik 

Yöneticilik ve liderlik kavramları birbirine yakın görülmekle birlikte eş 

anlamlı sözcükler değildir. Yönetici, başkaları adına çalışan, önceden 

belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve 

sonuçları denetleyen kişidir. Lider ise bağlı bulunduğu grubun amaçlarını 

belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışa 

yönelten kişidir (Davis, 1984:101).  Lider ve yönetici arasındaki farkları şöyle 

belirtilmiştir (Koçel, 1998:274): 

 

Yöneticiler; 

∗ İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye, 

∗ Sahip olunan pozisyondan kaynaklanan otoriteye, 

∗ Pozisyon izin verdiği sürece otorite yetkisini devretmeye, 

∗ Her zaman işletmeye karşı sorumlu olmaya önem verirler.   

 

Liderler; 

∗ İzleyicilerin hedeflerini gerçekleştirmeye, 

∗ İzleyicilerin kendisine sağladığı otoriteye, 

∗ Yasal emir-komuta zincirinin gerekliliklerine riayet etmemeye, 

∗ Her zaman takipçilerine karşı sorumlu olmaya önem verirler. 
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Lider ve yönetici arasındaki farkları aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı bir 

biçimde inceleyebiliriz. 

 

Tablo-1 Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar 

 Kaynak: (Gürsel ; Negiş, 2003: 63). 

 

 Bir önemli farklılık da kullandıkları güçten kaynaklanır. Yönetici 

gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi biçimsel yapıdan alır. Lider ise 

başkalarına iş yaptırma gücünü yasal yetkilerden değil, kişisel özelliklerden ve 

içinde bulunduğu durumdan alır. Yöneticinin varlığı ve gücü biçimsel yapıyı 

gerekli kılarken liderliğin oluşması için biçimsel yetkiler her zaman gerekli 

değildir. Her yöneticinin liderlik yeteneklerine sahip olmayacağını ve 

yöneticilik rolüne sahip olmayan liderlerin de olabileceğini söyleyebiliriz. 

           LİDER           YÖNETİCİ 
Değişmeyle ilgilenir. Yapıyı koruma ile ilgilenir. 

Vizyon sahibidir, bugüne gelecekten bakar. Olayların, durumların nasıl geliştiğini anlamaya 

çalışır. 

Yönlendiricidir, kişisel erkini kullanır. Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü 

vardır. 

Yönetici olmayabilir. Lider olmayabilir. 

İzleyenleri motive eder ve mücadele ruhu 

aşılayarak moral değerler yaratır. 

Denetler, düzenler, eşgüdümler. 

İzleyenleri etkileyerek ve bağlılıklarını sağlayarak

başa geçmiştir. 

Sermaye sahibi ya da yönetsel erk tarafından atanır. 

İzleyenlere ve amaçlara yönelmiştir. İzleyicilerle dolaylı olarak ilişki kurar. 

Paylaşılmış amaçlara dayalı gücü vardır. Saptanmış amaçları gerçekleştirmek için biçimsel 

görevleri yapmaya çalışır. 

Bütünsel yöneticiliğin yalnızca bir unsurudur. Yöneticilik lider olmaktan çok daha kapsamlıdır. 

Görevi, yaratıcılık ve başlatıcılıktır. Görevi, yürütücülüktür. 

Doğru şeylerde yoğunlaşır. Doğru yapmakta yoğunlaşır. 

Merdivenin doğru duvara dayalı olmasıyla 

ilgilenir. 

Merdivenin basamaklarından mümkün olan en veriml

şekilde çıkmakla ilgilenir. 

Vizyon, misyon, strateji ve hayallere sahip olmak

zorundadır. 

Yöntemle ilgili kısa vadeli piramidin dibindeki 

sorunlarla ilgilenir. 
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Ancak iyi bir yönetici olabilmek için aynı zamanda liderlik yeteneğine de 

sahip olunması gerektiği açıktır (Koçel, 1982:257–258). 

 

  3. Dönüşümcü Liderlik  

  Dönüşümcü liderlik düşüncesi ilk olarak 1973 yılında Downston 

tarafından yürütülen sosyolojik bir çalışmada ortaya atılmıştır. Daha sonra 

James McGregor, 1978 yılında basılan ‘Liderlik’ kitabında dönüşümcü liderlik 

terimini kullanmıştır. 1985 yılında ise Bernard M. Bass, diğerlerinden farklı 

olarak, davranış modelleri ve faktörlerini de ele alan dönüşümcü liderlik 

teorisini oluşturmuştur (Simić, 1988: 49–50). 

 Dönüşümcü Liderlik terimini 1978 yılında ilk defa ortaya atan ve bir 

siyaset bilimcisi olan James McGregor Burns çalışmalarının sonucunda iki 

çeşit politik liderlik olduğunu belirtmiştir: Etkileşimci Liderlik ve Dönüşümcü 

Liderlik. Eski liderlik çalışmaları tamamen liderin davranışını irdelemeye 

yönelik iken, yeni liderlik çalışmaları lider ve takipçileri arasındaki ilişkileri 

irdelemeye yönelik olduğu için Burns, bu iki liderliği karşılaştırabilmek için 

çıkış noktası olarak bu lider tiplemelerinin izleyicileri ile olan ilişkileri 

almıştır. Geleneksel etkileşimci liderlikte lider ve izleyicileri arasındaki ilişki, 

liderin isteklerinin yerine gelmesine karşılık, izleyicinin elde ettiği maaş ya da 

prestij gibi kavramlar içeren alış veriş üzerine otururken, dönüşümcü 

liderlikteki lider ve izleyici arasındaki ilişki, liderin değerlerinin, inançlarının, 

izleyicilerin ihtiyaçlarını harekete geçirmesi, dönüştürmesi ilişkisi üzerine 

oturmaktadır. Etkileşimci liderlikte liderliğin yerine gelmesine, oluşmasına 

rağmen lider ve izleyicileri arasında ortak bir hedefe doğru yönelmiş bir bağ 

yoktur (Luthans, 1992:285; akt. Brestrich, 2000:100). 

Model daha sonra 1985 yılında Bass tarafından daha da geliştirilmiştir. 

Etkileşimsel ve Dönüşümsel liderlik özelliklerini, geliştirdiği Çok Etmenli 

Liderlik Anketiyle belirlemeye çalışmıştır. Bass yaptığı çok büyük boyutlu bu 

çalışmalardan sonra, etkileşimci liderlik ile dönüşümcü liderlik arasındaki 

farları özet halinde gösteren bir de tablo yapmıştır. Bass’a göre bu farklar şu 

şekilde özetlenebilir (Brestrich, 2000:101): 
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 Tablo 2: Etkileşimci ve Dönüşümcü Lider Özellikleri 

Etkileşimci Lider            Dönüşümcü Lider 

• Ödüllendirme: Başarıyı ödüllendirir. 
Ödüllendirme ile kişilerin çabalarını 
arttırır. İyi performansı 
ödüllendireceğine söz verir.  

• Boşlukları kullanarak yönetir (Aktif):
Kural ve standartlardan sapmaları 
araştırır ve gözler, bunlardan doğru 
adımlar atar. 

• Boşlukları kullanarak yönetir (Pasif):
Standartlar şartlarla uyuşmadığı  
zaman müdahale eder. 

• Liberal: Sorumlulukları dağıtır, karar 
almaktan kaçınır. 

• Çevresindekilere Örnek Olma: Örnek 
hareketlerle sağladığı vizyona uygun 
davranır, misyon ruhunu verir, vakarı 
aşılar, sevgi ve güven kazanır. 

• İlham Verecek Motivasyon Oluşturur: 
Yüksek beklentileri tartışır, çabaya 
odaklanmak için sembolleri kullanır, basit 
bir dille önemli amaçları açıklar. 

• Entelektüel İstek Sağlama: Zekayı, 
akılcılığı yüceltir ve problemleri dikkatli 
bir şekilde çözer. 

• Herkesle Özel İlgilenme: Kişilere dikkat 
eder, her bir çalışanı ferdi olarak ağırlar, 
fikirler verir, rehberlik eder. 

   (Kaynak: Brestrich, 2000:101). 

 

Bass’a göre, Etkileşimsel Liderlik ödüllerin durumsallığına, yani 

çabaya ve başarılı performansa önem vererek başarıyı ön plana çıkarır. İstisna 

ilkesini, sistemi sürekli gözaltında tutarak, kural ve standartlardan sapmaları 

araştırıp düzeltici eyleme geçme olarak hem aktif (etkin) anlamda, hem de 

yalnızca standartların karşılanmaması durumlarında olaya karışma anlamında, 

pasif olarak kullanırlar. İzleyiciler, sorumluluktan, karar almaktan kaçınırlar. 

Buna karşılık dönüşümsel liderler karizma sağlamak için kendi 

gereksinimlerinden önce izleyenlerininkini düşünür; bireysel kazanç sağlamak 

için güç kullanmaktan kaçınır; yüksek ahlak standartları sergiler. Böylelikle 

izleyenler üzerinde olumlu etki bırakarak onların kendileriyle özdeşleşmesini 

sağlar. Bu liderler, görev duygusu ve görüşü geliştirir, saygı ve güven 

kazanmaya çalışır, övünç aşılamaya özen gösterirler. Büyük beklentilere 

sahiptirler; önemli amaçları basit biçimde açıklarlar. Bir diğer deyişle bu 

liderler, eski sorunlara yeni yollarla bakmalarına yardımcı olarak izleyenlerin 

görüşünü değiştirirler. Zekâ, ussallık ve dikkatli sorun çözme yolları 
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geliştirirler ve izleyicileriyle bireysel ilgilenerek onlara öğüt verir ve 

danışmanlık yaparlar (Can, 2006:325-326).   

 Eren (2001:458) ise bu iki liderlik yaklaşımı arasındaki ayrımı şekil 

1’de şöyle göstermiştir;  

   

  Şekil 1- Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Biçimleri ile Örgütsel 

Başarı arasındaki ilişkiler 

   

 

 

 

  
                                                                Zaman                                                                                                  Zaman 

 

 (Kaynak: Eren, 2001:458). 

 

 Aslında doğuştan her insanda iki tip liderlik biçiminin de bulunduğu 

söylenebilir. Önemli olan hangi tür liderlik tarzının ağır basıp ortaya 

çıkmasıdır. Etkileşimci liderler, geçmişteki olumlu ve yararlı gelenekleri 

sürdürme, bunları gelecek nesillere bırakma bakımından çok yararlı 

hizmetlerde bulunurlar. Dönüşümcü liderler ise kuruluşlarının veya 

organizasyonlarının görev alanlarında (misyonlarında), stratejilerinde, faaliyet 

ve fonksiyonları ile ilgili süreçlerinde farklılıklar ve değişimler yapmak 

suretiyle çalışanları etkileyen ve organizasyonu ve izleyicileri belirli bir zaman 

dilimi içinde şoka sokan ve başarının bu kısa süre içinde düşmesine neden 

olan, ancak izleyicilerin kafalarında ve davranışlarında yeniliğin ve reformun 

gereğine ve yararına inanarak değişim yaptıran kimselerdir. Şekil 1’de de 

görüldüğü üzere başarı grafiği kısa bir düşüşten sonra süratle yükselmektedir. 

Oysa ki etkileşimci liderlikte başarı grafiği eskiden olduğu gibi normal artış 

seyrini göstermeye devam etmektedir. Atılım yapmak ve yenilikçi gelişme 

politikaları izleyen organizasyonlarda hiç kuşkusuz dönüşümcü liderlik biçimi, 

Ö
rg

üt
se

l B
aş

ar
ı 

Ö
rg

üt
se

l B
aş

ar
ı 

Dönüşümcü Liderlik Etkileşimci Liderlik 
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aksine durgun büyüme ve tasarruf politikasını benimsemiş organizasyonlarda 

da etkileşimci liderlik biçimi etkili olmaktadır (Eren, 2001:458).  

 

 3.1. Dönüşümcü Liderlik ve Özellikleri 

 Tichy ve Devana (1986), büyük şirketlerin tepe yöneticileri ile 

yaptıkları görüşmeler sonucunda dönüşümcü liderlerin şu özelliklere sahip 

olduklarını ortaya koymuşlardır: Dönüşümcü liderler değişim temsilcisi olarak 

kendileriyle özdeşleşirler, yüreklidirler, cesaretlidirler, insanlara inanırlar. 

Örgütsel değerleri sürdürürler, bir ömür boyu öğrencidirler, karmaşıklık ve 

belirsizlikle uğraşmada yeteneğe sahiptirler, ileri görüşlüdürler (Keçecioğlu, 

2003:34-37). 

 Liderlik alanında araştırma yapan Tichy ve Devana, dönüşümcü 

liderlerin belli alanlarda etkileşimci liderlerden farklı birtakım özellikleri 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu farlılık alanları: cesaret, öngörü yeteneği, 

izleyicilere karşı açıklık ve güven, değerlerle yönetme, yaşam boyu öğrenim, 

karmaşık durumlarla başa çıkabilme, izleyicilere karşı açık olma ve 

izleyicilere güvendir (Simić, 1988:49-50). 

 Dönüşümcü liderin özellik ve davranışları özetle, şu maddeler altında 

toplanmaktadır (Brestrich, 2000:103): 

 

• İzleyicileri arasında, daha önce yaptıkları işlerini yeni bir 

perspektiften görecek şekilde yeni ilgiler uyandırmak, 

• Örgütün ve örgüt içinde oluşturulan takımların vizyonu veya misyonu 

bakımından bilinç uyandırmak, 

• İzleyicilerinin, içlerinde var olan yetenekleri fark etmelerini 

sağlayarak bu yeteneklerden daha yüksek seviyeli yetenek 

potansiyelleri geliştirmek, 

• İzleyicileri sırf kendi menfaatlerini düşünmekten kurtarıp, kişisel 

menfaatlerin üzerinde grup menfaatlerini gözetecek bir bakış açısı 

geliştirmeye motive etmektir. 
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Dönüşümcü liderler kendi çıkarlarından çok örgüt çıkarlarını 

dolayısıyla izleyenlerin çıkarlarını ön planda tutmaktadır. Lider olarak model 

olup izleyenlerin de grup menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün 

tutmalarını sağlamaktadır. 

Dönüşümcü lider günlük örgütsel işlemlerin ötesinde idealleştirilmiş 

etki, telkinle güdüleme, entelektüel uyarım ve bireysel destek sağlama gibi 

davranışları ve özellikleri kendinde toplar (Karip, 1998:446).  

 

1. İdealleştirilmiş Etki: Liderin çevresindeki insanların idealleştirdiği 

özellikleridir. Bu iki ayrı alt boyutta ele alınmaktadır. Bunlar davranış olarak 

idealleştirilmiş etki diğeri ise atfedilen idealleştirilmiş etkidir. Davranış olarak 

idealleştirilmiş etki; kendisi için önemli olan değer ve inanç hakkında 

konuşması, eylemlerinin etik sonuçlarını dikkate alması, ortak görev 

duyusunun önemini vurgulaması gibi davranışları kapsar. Atfedilen 

idealleştirilmiş etki ise, liderin, çevresindeki insanların kendisi ile 

beraberliğini mutlu ve gurur verici hale getirmesini, grup yararını ön plana 

çıkarmasını, kendisine saygı duyacak eylemleri sergilemesi ve güçlü biri 

olduğu izlenimi vermesi özelliğini kapsamaktadır (Karip, 1998:447). 

 

2. Telkinle Güdüleme: Liderin çevresindeki insanlara somut 

ulaşılabilir bir gelecek koyabilme, bu planlanan geleceği oluşturmak için ortak 

görev duygusu içinde başarma dürtüsünü ile harekete geçirebilme, bu süreçte 

sembolleri kullanabilme, moral kaynağı olabilme, azim ve karalılık 

oluşturabilme özelliğini kapsamaktadır (Eraslan,2004). 

 

3. Entelektüel Uyarım: Lider izleyicilerini işlerin şu anki yapılış 

biçimlerini, işlemleri, eylemleri, kendi düşünce ve değerlerini, kurumun ve 

liderin düşünmesini yönlendiren değerleri sorgulamaya teşvik eder. Lider, 

güçlüklerle ve engellerle baş edebilmek için izleyicilerin alışılagelmiş davranış 

ve düşünüş kalıplarını sorgulamalarını ve daha önceden de var olan problemler 

hakkında yeni bakış açıları oluşturmalarını sağlar. Böylece izleyiciler öteden 
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beri var olan kabullenmeleri ve geleneksel çözüm yollarını sorgulayabilir. 

Lider problemlerin çözümünde farklı yaklaşımları teşvik eder ve izleyicilerin 

farklılıklar konusunda görüşlerini açıklamaları için gerekli ortam ve koşulları 

sağlar. Böylece lider örgütün entelektüel, yenilikçi ve daha iyi koşullara 

ulaşabilmesi için değişimci kapasitesini atıl kalmaktan kurtararak aktif 

konuma getirir (Karip, 1998:447). 

 

4. Bireysel Destek: Dönüşümcü liderler, başarı ve gelişme için her bir 

bireyin ihtiyaçlarına özel ilgi gösterirler. Bireysel ilgi sağlanarak kişilerin, 

diğerlerinden farklılıkları vurgulanır ve bu farklılık içindeki zenginlik 

yakalanarak izleyiciler başarılı bir şekilde daha yüksek seviyede randıman 

göstermek üzere geliştirilir. Destekleyici bir ortamda, yeni öğrenme ortamları 

oluşturulup, ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda bireysel farklılıklar belirlenir. 

Liderin davranışları bireysel farklılıkları kabul etmeye yöneliktir. Çünkü bazı 

kişiler daha cesaretli iken, bazıları daha fazla özerklik isteyip, bazıları 

standartlara uymayı sever, bazıları görev yapısına bağlı kalmayı tercih ederler. 

Bu farklılıkların bilinmesi, kişilere farklılıklarına yönelik işlerin verilmesini ve 

daha yüksek başarıların elde edilmesini sağlar. Lider iletişimin iki taraflı 

olmasına dikkat eder ve çalışma mekânlarını sürekli dolaşarak, iş ortamlarını 

anlamaya çalışıp işleri ortamında değerlendirir. İzleyicilerle kurulan ilişkiler 

bireysel temele indirilerek aynı kişi ile yapılan daha önceki görüşmeler 

unutulmayıp, izleyiciler sadece bir işgören olarak değil, bütün bir şahsiyet 

olarak görülür. Lider, işgörenleri geliştirmek için görevlere yetkilendirerek 

devreder. Devredilmiş görevler tekrar gözden geçirilerek, izleyicinin ek bir 

yönlendirmeye veya desteğe ihtiyacının olup olmadığı tespit edilir ve gelişme 

ölçülür. İzleyiciler takip edildikleri duygusuna kapılmazlar (Bass,1994; akt. 

Brestrich, 2000: 104-105). 

Dönüşümcü liderliğin temel özellik ve davranışları olarak adlandırılan 

bu dört alt boyut bütünüyle gerçekleştiğinde değişime ve yenileşmeye ayak 

uydurabilen, izleyenlerin ihtiyaçlarını ve örgütün ihtiyaçlarını kendi 

ihtiyaçlarından önde tutan bir lider ortaya çıkmış olacaktır. Bu lider tipi de 
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günümüzde her örgüt gibi eğitim örgütleri olan okullarda da ihtiyaç duyulan 

lider tipi olarak görülmektedir. Bu yüzden okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik davranışları da hem okulda görev yapan öğretmenler hem de 

dolayısıyla öğrenim gören öğrenciler açısından önem taşımaktadır.    

 

3.1.1.  Okul Yönetiminde Dönüşümcü Liderlik 

Dönüşümcü liderlik, dönüşüm üzerinde odaklanmakla birlikte lider 

davranışı boyutuna farklı bir bakış açısı getirmiştir. Dönüşümcü liderlik, çok 

boyutlu bir liderlik davranışını gerektirmektedir. Dönüşümcü liderler düşünce 

ve eylemleriyle insanları yönlendirebilen ve insanlar için ortak bir gelecek 

çizebilen liderlerdir. Dönüşümcü liderlik kuramının son yılların liderlik 

çalışmaları üzerindeki derin etkisi, büyük ölçüde eğitimsel liderlik 

araştırmalarına da yansımıştır. Özellikle eğitim alanındaki köklü dönüşüm ve 

değişim ihtiyacı, etkili bir dönüşümcü liderlik davranışını gerektirmektedir 

(Çelik, 2003:239).  

Dönüşümcü liderlik, eğitimde örgütsel yenileşme açısından kritik bir 

liderlik biçimi olarak görülmektedir. Dönüşümcü lider, öğretmenleri 

entelektüel açıdan özendiren, onlara dönüşümün ruh ve heyecanını aşılayan 

liderdir. Bu yönüyle eğitimde temel dönüşümler gerçekleştiren liderlerin bir 

yönüyle ilham kaynağı olması karizmatik bazı davranışlar göstermesi gerekir. 

Eğitimsel yenileşme sürecinde bütün eğitim personelini yönlendirecek eğitim 

liderliğine ihtiyaç vardır.(Çelik, 2003:239). 

Dönüşümcü liderlik kuramı, değişim kültürünün önemini ortaya 

çıkarmaktadır. Değişimin olabilmesi için uygun bir örgüt kültürünün olması 

gerekir. Değişim kültürünü oluşturan ve yöneten kişi, dönüşümcü liderdir. 

Eğitimde dönüşümcü lider, değişime uygun bir okul kültürü oluşturur. Model 

olma, destekleme, özendirme ve beraber çalışma gibi dönüşümcü liderliğin 

uygulamaları okul kültürünü yenilik ve değişim doğrultusunda değiştirir. 

Yapılan araştırmalarda da dönüşümcü liderliğin eğitimsel değişikliğin 

kolaylaştırıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin doyumunu arttıran 

dönüşümcü liderlik sayesinde, öğretmenler yeni öğretme ve öğrenme 
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yaklaşımları geliştirerek hem bireysel gelişimi sağlarlar hem de öğrencilerin 

güdüleme ve öğrenmelerine katkıda bulunurlar (Celep, 2004: 118).  

Leithwood, uzun yıllar süren ve çok boyutlu olarak düzenlediği okul 

düzeyinde dönüşümcü liderlik araştırmaları sonucu okullarda dönüşümcü 

liderliğin üç temel amacını saptamıştır (Cashin, 2000; akt. Eraslan, 2003: 167–

168):  

 

1-Personel geliştirmeye dayanan, profesyonel bir okul ortamı 

yaratmak ve bu ortamı devam ettirmek için yardımcı olmak. İşbirliğine 

dayanan bir okul ortamında okul üyeleri ile sık sık bir araya gelir, birlikte 

gözlem yapar, birlikte eleştirirler ve planlar yaparlar. İşbirliğine dayanan 

sorumluluk ve sürekli gelişimi sağlama anlayışı birbirine bir şeyler öğretmeyi 

ve sonuçta daha iyi öğretimin nasıl başarılacağı çalışmalarında bulunur. 

İşbirliğine dayanan bir ortam yaratmak ve bunu sürdürmek için öğretmenler 

ile birlikte strateji belirler ve öğretmenlerin birbirine yabancılaşmalarını 

birbirinden uzak durmalarını önlemeye çalışır. Okulun değer ve inançlarını 

etkili bir biçimde iletir. Liderliği ve gücü okul üyeleri ile birlikte paylaşır.  

 

2- Öğretmen gelişimini teşvik etmek. Öğretmenin mesleki gelişimini 

sağlamak için, amaçların öğretmenlerce içselleştirilmesini özendirir. Bu işlem, 

öğretmenler kendilerinin de katılacakları bir görevi organize ettikleri zaman 

daha kolaydır. Öğretmen gelişimi öğretmenlere rutin olmayan bir problemi 

çözme görevi verildiğinde ve amaçların neler olduğu net olarak açıklandığında 

başarılabilir. Dönüşümcü lider, öğretmenlerin okul misyonuyla güçlü bir 

şekilde bütünleştirilmesine katkıda bulunur. 

 

3- Öğretmenlere problemleri daha etkili bir biçimde çözmeleri için 

yardımcı olmak. Anlamlı bir gelişimi sağlamak için personelin çok çalışması 

gerekir. Dolayısıyla dönüşümcü liderlik, öğretmenleri ekstra güç harcamaları 

gerekli olan yeni aktivitelere katılmaları için teşvik eder. Okul üyelerinin daha 

akıllıca çalışmasına yardımcı olur. Bu tür liderler problemleri yorumlarken 
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daha geniş bir perspektiften bakarlar. Ayrıca alternatif çözüm yolları için grup 

tartışmalarına önem verirler. Bu tür liderler bir grup halindeki personelin tek 

bir liderden daha iyi çözümler bulacağına inanırlar.  

 

Eğitimde dönüşümcü liderin, dönüşümün ruhunu ve etkisini 

aşılayabilen, öğretmenleri entelektüel açıdan özendiren, karizmatik ve ilham 

verici davranışlar sergilemesi beklenir. Dönüşümcü liderliğin eğitimsel liderlik 

bakımından temel sonuçları şunlardır (Çelik, 2003: 240–242): 

 

1. Eğitimde dönüşümcü liderlik, eğitim sistemi, okul, süreç ve yapıda 

köklü bir dönüşüm gerçekleştirmeyi yansıtmaktadır. 

2. Dönüşümcü liderlik, vizyon geliştirmeyle ilgilidir.  

3. Dönüşümcü liderlik temelde altı liderlik davranış boyutunu içerir. 

Bu davranış boyutları: vizyon geliştirme, grup hedeflerinin 

kabulünü güçlendirme, bireysel destek sağlama, entelektüel uyarım, 

davranış modeli oluşturma ve yüksek performans beklentisi olarak 

görülür. 

4. Risk alabilen ve dönüşümü sürükleyebilen eğitim liderleri başarılı 

olabilecektir. 

5. Dönüşümcü lider, değişime uygun bir okul kültürü oluşturur. 

Dönüşüme karşı direnmeyi ortadan kaldıracak stratejileri ortaya 

koymaktadır. 

6. Herkes karizmatik lider olamaz ancak insanların dönüşümcü lider 

olma ihtimali karizmatik lider olabilme ihtimalinden yüksektir. 

7. Dönüşümcü eğitim liderleri, okulun sosyal çevresindeki değişmeleri 

çok iyi izleyerek okulun değişim ihtiyacına cevap verirler. 

8. Dönüşüme direnen okul liderleri, öğrencilerin de yeni gelişmelere 

göre yetişmelerini engellerler. 

 

Dönüşümcü liderlik özellikleri taşıyan bir okul yöneticisi aynı okuldaki 

öğretmenlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, çalışma şartlarını, eğitim-öğretim 
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için gerekli materyallerini göz önünde bulunduran bir liderdir. Sorunlara 

çözüm yolları arayan, paylaşımcı, yeniliğe ve gelişmeye önem veren bir okul 

yöneticisi öğretmenlerin saygısını kazanmakta güçlük çekmez. Davranışları 

açından da öğretmenlere model olmayı başarır ve öğretmenlerin okul 

başarısını bireysel ihtiyaçlarının üstünde görmelerini sağlar. Eğitim 

sistemimizde motivasyonu yüksek, moral düzeyi yüksek işinden haz alan 

öğretmenlerin sınıf içindeki başarıları da buna paralel olarak yükselecektir. 

Bunun yanında böyle bir liderle çalışan öğretmenlerin iş doyumuna da 

ulaşması beklenmektedir. Bundan sonraki bölümde iş doyumu olgusu, iş 

doyumunu etkileyen etmenler ve iş doyumsuzluğunun sonuçları üzerinde 

durulacaktır.  

 

4. İş Doyumu  

Örgüt yöneticileri, istihdam etmiş olduğu işgörenlerin örgüte, ve 

örgütün kurallarına ve kendilerine karşı olan tutumlarını bilmek 

gerekliliğindedir. İşgörenlerin tutumları bilindiği durumda onların 

davranışlarını önceden öngörmek ve kontrol etmek için bazı önlemleri almak 

mümkün olabilecektir. Örgüt yöneticisi, işgörenlerin örgüte ve örgütteki 

çabalara karşı tutumlarını olumlu ya da olumsuz duruma getirecek faktörleri 

tespit edebiliyorsa, alacağı önlemlerle işgörenleri daha kolay 

yönlendirebilecektir. Örgütlerde işgörenlerin tutumları iş davranışlarını 

etkilediği için, işgörenin işe ve iş ortamının değişkenlerine karşı tutumu 

önemlidir. Örgütsel ortamda farklı iş tutumları bulunmaktadır. Bu iş 

tutumlarından biri de iş doyumudur (Erdoğan, 1991: 361–364). 

Pek çok yazar tarafından işteki psikolojik sağlığın önemli 

göstergelerinden biri olarak kabul edilen iş doyumu, “Kişinin işi ilgili 

değerlerinin karşılandığını algılaması ve bu değerlerin bireyin gereksinimleri 

ile uyumlu olması” olarak tanımlanmaktadır (Telman; Ünsal, 2004:12). 

Bununla birlikte iş doyumunun farklı birçok tanımı yapılmıştır. Bu 

tanımlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 
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Başaran’a  (2004: 381) göre iş doyumu, bir işgörenin işini ya da 

yaşamını değerlendirmesi sonucunda duyduğu haz ya da ulaştığı olumlu 

duygudur. İş doyumu, işgörenlerin örgütten elde edebileceği değerlerle 

gereksinim duyduğu değerleri denk gördüğünde ya da bağdaşabilir 

bulduğunda duyabileceği bir duygudur.  

Eren’e (2001: 202) göre iş doyumu denince, işten elde edilen maddi 

çıkarlar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser 

meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk akla gelir. 

İş doyumu; Porter, Lawler III ve Heckman tarafından, personelin işine 

ve örgütsel üyeliğe karşı geliştirdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Onlara 

göre, personelin çaba, örgütsel bağlılık gibi belli girdileri karşılığında aldığı 

çıktı miktarı ile alınması gerektiğini düşündüğü çıktı miktarı arasındaki fark iş 

doyumunun başlıca kararlaştırıcısıdır. Personelin alması gerektiği miktar 

hakkındaki düşüncesi, kendisi gibi olanların aldıkları çıktı miktarını algılaması 

tarafından saptanır (Balcı, 1987:5). 

Davis iş doyumunu, “kişilerin işlerinden duydukları memnuniyet ya da 

memnuniyetsizlik” olarak tanımlarken Hackman ve Oldham (1975), 

“çalışanların işinden duyduğu mutluluk” olarak tanımlamışlardır. Vroom 

(1964) ise iş tatmini, “kişinin işini veya iş deneyimini değerlendirmesinden 

kaynaklanan hoşa giden veya olumlu duygusal durumdur.” şeklinde 

tanımlamaktadır. İş doyumunun üç önemli boyutu vardır (Luthans, 1989:170–

172, akt. Ardıç; Baş, 2002:2-3): 

 

• İş doyumu, bir iş durumuna duygusal yanıttır. Böyle olunca 

görülmez, sadece ifade edilebilir. 

• İş doyumu, genellikle kazançların ne ölçüde karşılandığı veya 

beklentilerin ne kadar aşıldığının belirlenmesidir. 

• İş doyumu, birbiriyle ilişkili çeşitli tutumları temsil eder. Bunlar işin 

kendisi, ücret, terfi imkânları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları gibi 

tutumlardır. 

 



 21

Aile, okul, çeşitli dernekler ve iş hayatı ile ilgili örgütler içinde hayatını 

sürdüren bireyler, bu sahaların elverişli veya elverişsiz durumuna göre 

ihtiyaçlarını kolay veya zor bir şekilde doyurmak için çaba gösterir. İstediği 

olanakları bulan ve ihtiyaçlarını gideren bir kimse doyum sağlayabilir ve 

psikolojik yönden huzura kavuşur (Eren, 1989: 185). 

İş yaşamının giderek karmaşık bir hale gelmesi, çalışan insanların iş 

doyumlarını yakından etkilemektedir. Kimi insanlar çalıştığı işten hoşnut 

olmakta, kimileri işlerini oldukça sıkıcı bulmakta, kendi yeteneklerini ortaya 

koymaya elverişli görmemektedir. Günümüzde çalışan insanların 

karşılaştıkları önemli sorunlardan biri de işten sağladıkları doyumun 

düşüklüğüdür. İş doyumunun düşük olması, çalışanların örgüte bağlılığını 

azaltabilmekte, örgüt içi ve örgütler arası personel hareketliliğine yol 

açabilmektedir. İş doyumu düşük olan çalışanlar ya işlerini bırakıp daha fazla 

doyum sağlayabilecekleri bir işe geçmekte ya da işlerini isteksiz olarak 

yapmaktadırlar  (Demir, 1998:3).       

Günümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte eğitim 

alanında da değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler yeni ihtiyaçları da 

beraberinde getirmektedir. İhtiyaçlara cevap veren bir çalışma ortamı 

öğretmeni güdüleyip işinde doyum ve motivasyona ulaşmasını sağlayacaktır. 

Bu da eğitimin kalitesini ve öğretmenin başarısını arttıracaktır.  

 

4.1. İş Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler 

İş görenin işinden sağladığı mutluluğu etkileyen bazı faktörlerin olduğu 

düşünülmektedir. Bu faktörler işgörenin beklentisi doğrultusunda değilse, 

işten alınan haz azalır ve doyumsuzluk meydana gelir. İşten doyum sağlayan 

işgörenin işini severek yapması, örgüte bağlılığı, iş yerindeki tutumları, çevre 

ile ilişkisinin pozitif olması beklenir. Hiç şüphesiz işgörenin iş doyumunu 

etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörleri iki grupta incelememiz 

mümkündür. Bunlar;  bireysel faktörler ve örgütsel faktörlerdir. 

Bireysel faktörler ya da kişisel faktörler, bireylerin farklı düzeyde 

doyum elde etmelerini sağlayan etkenlerdir. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
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mesleki konum ve kıdem, kişilik, zeka, hizmet süresi, medeni durum ve 

benzeri etkenlerdir. Örgütsel faktörler ise işin niteliği, yönetim tarzı ve 

denetim biçimi, güvenlik duygusu, iletişim, ücret, gelişme ve yükselme 

imkanları, rekabet, çalımsa şartları, birlikte çalışan kişiler ve örgütsel ortam 

olarak gruplandırmaktadır (Tengilimoğlu, 2005:28). 

İş görenin genetik eğilimi, aile faktörü, almış olduğu eğitim, değer 

yargıları, iş hayatı tecrübesi, içinde yaşadığı sosyal yapı ve çevresi iş tatmini 

üzerinde önemli rol oynarlar. Bu kişisel özellikler, her işgöreni diğer 

işgörenlerden farklı kılar. Aynı zamanda kişinin yaşam biçimini de belirleyen 

bu kişisel faktörler, beklentilerin karşılanmasında, işgörenin örgüte karşı 

takınacağı tutum üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiye sahiptirler (Akıncı, 

2002:4). 

 

4.1.1. Cinsiyet; yapılan araştırmalar cinsiyet değişkeninin iş tatmininde 

bir etken olmasına rağmen hangi cinsin daha çok doyum sağladığı konusunda 

tutarsız sonuçlar göstermektedir (Balcı, 1987:10). Eren, “Yönetim Psikolojisi” 

adlı kitabında iş devamsızlığını etkileyen faktörlere değinirken, cinsiyet ve iş 

devamsızlığı arasındaki ilişkiyi arayan düşünürlerin ortalama olarak kadınların 

erkeklerden daha çok devamsız olduğu sonucuna vardıklarını aktarmakta ve 

bu durumu kadınların erkeklere oranla işlerine daha az bağlı olmaları ile 

açıklamaktadır (Eren, 1989:216). 

 

4.1.2. Yaş; yapılan araştırmalar sonucunda, yaş ve iş doyumu arasında 

genellikle olumlu yönde bağlantıların bulunduğu tespit edilmiştir (Davis, 

1984:99). 

Bilgiç (1998), bireysel özellikler ve iş doyumu ilişkisini incelediği 

çalışmasında, yaş değişkeniyle ilgili genelde belirtilenlerden farklı olarak, 

yaşın Türk çalışanların genel iş doyum düzeyleri ile ilişkili olmadığını 

belirtmektedir.  

Maktalan (1997:29) ise iş doyumunun genellikle yaşla birlikte arttığını 

belirterek; bu durumun genç işgörenlerin iş ile ilgili olarak fazla imkan ve 
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sorumluluğa sahip olmamasından buna karşın belirli bir yaşın üzerindeki 

çalışanların daha fazla maaş ve sorumluluğa sahip olmasından kaynaklandığını 

ifade etmekte ve yaşın artmasına bağlı olarak iş doyumunun da artabileceğini 

savunmaktadır. 

 

4.1.3. Öğrenim Durumu:  Bilgiç (1998)’in araştırma sonucuna göre 

öğrenim düzeyinin Türk çalışanlarının iş doyumuna önemli bir etkisi 

bulunmamaktadır. Ancak, öğrenim düzeyi görece yüksek olan çalışanlar 

verimlilik ile daha yakından ilgilidirler ve işlerine karşı daha az olumsuz 

duygu geliştirmişlerdir;  başka bir deyişle bu çalışanlar işle ilgili unsurlar 

konusunda fazla şikayetçi olmazken, iş performanslarının kalitesi ile daha çok 

ilgilidirler. 

İşgörenlerin eğitim durumu ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bazı araştırmalarda eğitim düzeyleri yüksek olan işgörenlerin iş doyum 

düzeylerinin daha az eğitim görmüş olan işgörenlere oranla daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak böyle bir sonucu işgörenin eğitim durumuna 

uygun bir iş bulma olanağı ile sınırlı olduğu düşünülmektedir (Bölüktepe. 

1993:16). 

 

4.1.4. Kıdem: Davis (1984:100) yaşlı işgörenlerin kazandıkları 

deneyim sonucunda işlerine uyum sağladığını buna bağlı olarak iş 

doyumlarının arttığını; buna karşın daha genç işgörenlerin ise yükselme ve 

diğer iş koşulları ile ilgili olarak aşırı bir bekleyişe sahip olabileceğini bundan 

dolayı da işlerinin ilk yıllarında iş doyumlarının genellikle aynı işi 

kendilerinden daha uzun süreden beri yapanlara oranla daha düşük 

olabileceğini belirtmektedir. 

 

4.1.5. Ücret ve Terfi; çok az kişi aldığı ücreti yeterli bulmaktadır. 

Genelde çalışanlar nadiren aldıkları ücret nedeniyle yüksek tatmine sahip 

olurlar. Ülkemizde ücret düzeyi, erkekler için kadınlardan, mavi yakalılar için 
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beyaz yakalılardan evliler için bekarlardan daha önemli bir değişken olarak 

gözükmektedir (Erdoğan, 1996: 239).  

Terfi olanağı, işgörenin doyumunda önemli bir etkendir. Yükselme 

olanağının yüksekliği, sıklığı, adil olması ile yükselme isteğinin işgörence 

duyulması, bu değişkenin doyum sağlayıcılık niteliğini arttırır. Yükselmenin 

anlamı, işgörenden işgörene değişir. Yükselme bir işgörene göre daha yüksek 

makam ya da daha çok para anlamına gelirken, başkalarına psikolojik gelişme, 

denkserliğin yerine gelmesi, daha yüksek toplumsal konum elde etme, bir 

yarışmayı kazanma anlamına gelebilir. Her işgörenin terfiye bakış açısı 

değişik olunca terfinin bunlarda yaratacağı doyum ya da doyumsuzluk da 

değişik olur (Başaran, 2004:387). 

 İş doyumu açısından terfi olanağı ücretten daha etkilidir. Terfi etmek 

birey için maddi destek olmasının yanı sıra bireyin sosyal statüsünü de 

yükseltmektedir. Bireyin yaptığı işte başarılı olması halinde terfi etmesi 

doyumu arttıracaktır. Başarı değerleme sisteminin hatalı olması, yeterlinin 

yanında yetersizin de ödüllendirilmesi başarılı olduğuna inanan bireyin iş 

doyumunu olumsuz yönde etkileyecektir (Erdoğan, 1996:240). 

 

4.1.6. İletişim; yönetim bilimi açısından iletişim bireylerin birbirlerine 

bilgi ve talimat aktarması, sistemli raporlar çıkarması ve çalışanlar arasında 

bilgi ve duygu birliğinin sağlanmasıdır. Yapılan araştırmalar iletişimsizliğin 

doyumsuzluk yarattığını ancak iyi iletişimin her zaman iş doyumu yaratmaya 

yetmediğini ortaya çıkarmıştır (Erdoğan, 1996:242).  

 

4.1.7. Denetim (İlk Amirle İlişkiler) ve Çalışma Arkadaşları; birey 

bir örgütte kendisine verilen işleri yapmaya başlayınca örgüt içinde geçerli 

olan ilişkiler sistemine de dahil olur. Üstlendiği göreve göre denkleriyle 

birlikte çalışır, üstlendiği role göre amirleri ya da astları vardır. Amirler işin 

planlamasını yapar ve planlanan şekilde yürümesi için astlarını denetler. Bu 

denetim çalışanlara çok az serbestlik tanıyıp kendi başlarına karar almalarını 

ve katılımlarını zorlaştırıyorsa iş doyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Bireyin 
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dahil olduğu çalışma grubu da iş doyumunu benzer biçimde etkilemektedir. 

Birey başarılı sayılan bir grup içinde yer alıp, hayat görüşü kendisininkine 

benzer insanlarla birlikte çalıştığı oranda iş doyumu artacaktır (Erdoğan, 1996: 

241-242).  

 

4.1.8. Karara Katılma; işgörene iş yerinde yönetsel kararlara katılma 

olanağı sağlandığı ölçüde, kendini etkileyen plan ve kararların 

oluşturulmasındaki rolü artacaktır, buna bağlı olarak işinden daha yüksek 

düzeyde doyum sağlayacaktır. Dolayısıyla monotonluk duygusu azalacak iş 

yerinin sorunlarıyla daha yakından ilgilenecek ve işine olan bağlılığı artacaktır 

(Eren, 1989:213). 

 

4.1.9. Örgütün Sosyal Görünümü ve Çalışma Koşulları; her örgütün 

dış görünüşü, elemanlarına sağladığı haklar ve dış dünyaya yansıyan imajına 

bağlı olarak çevreyi etkileme gücü farklıdır. Bireyler, çevreden kabul gören ve 

özellikli olarak algılanan örgütlerde çalışmayı tercih edip, bu tür örgütlerde 

çalışmaktan doyum sağlarlar. İşyerindeki çalışma koşulları da doyum ya da 

doyumsuzluk kaynağı olabilmektedir. İşin birey için tehlikeli olması, iş 

ortamının aşırı soğuk ya da sıcak olması iş doyumunu etkilemektedir. Çalışma 

koşulları hem kişisel rahatlık hem de işi iyi yapmak açısından önemlidir. 

Birçok çalışan evlerine yakın, temiz, modern ve yeterli araç ve gerecin 

bulunduğu işyerlerinde çalışmak istemektedir (Erdoğan, 1996:243-245).  

 

4.1.10. İşin Niteliği 

Maktalan’a (1997:30) göre, iş doyumunu etkileyen en önemli 

faktörlerden biri işin kendisidir. İşgören, yaptığı iş niteliklerine, bilgisine ve 

yeteneklerine uygun olduğu oranda iş doyumu sağlamaktadır. Hackman ve 

Oldham, işgörenlerin işlerinden doyum alabilmeleri için işin beş temel 

özelliğe sahip olması gerektiğini öne sürmüşlerdir.Bunlar: 

• İşin gerektirdiği beceri çeşitliliği, 

• İşle özdeşleşme, 
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• İşin anlamı, 

• İşin yapılırken işgörene tanıdığı özerklik, 

• Performans hakkında alınan geri bildirimdir (Hackman, 

Oldham, 1975,  akt; Telman, N.; Ünsal, P. 2004:27). 

 

Bu özellikler kişinin işini anlamlı bulmasına ve işinde daha fazla 

sorumluluk almasına yardımcı olurken, işinden daha fazla doyum almasına 

neden olur. Doyumla beraber motivasyon ve performans artar, devamsızlık ve 

işgücü devri azalır.  

 

4.1.11. Yönetici Tutumları; iş doyumu yöneticilerin işgörene karşı 

olan tutumuyla yakından ilişkili olup, yöneticinin işgörenlere karşı olumlu 

tutumu, işgörene değer vermesi, yönetici ve işgören arasındaki olumlu ilişkiler 

işgörenin yaptığı işten doyumunu sağlamasına neden olabilmektedir 

(Bölüktepe, 1993:9). 

Yöneticinin işgörene bir birey olduğunu, ihtiyaçlarının farkında 

olunduğunu hissettirmesi durumunda, işgören kendisine değer verildiğini 

düşünecektir.  Yöneticinin bütün işgörenlere aynı tutumları göstermesi, 

rehberlik etmesi, sorunlara çözümler geliştirebilme gibi davranışlarının 

işgörenlere güven ve minnettarlık duygusu oluşturabilir. Bu halde işgörenin 

işe karşı olumsuz duygular beslemeyerek işten doyum sağlaması beklenebilir. 

 

4.2. İş Doyumunun Sonuçları 

İşgörenin işinden sağladığı doyum, yaşamını da etkiler. İnsan, kendine 

göre önemli bulduğu bir alandaki duygularını başka alanlara da yansıtarak, 

geneller. İşgörenin de aile yaşamındaki duygularını örgütteki işine, işindeki 

duygularını aile yaşamına yansıtarak genellemesi doğaldır. İşini haz duyarak 

yapan bir işgörenin, bu güzel  yaşamının, ömrünün uzamasına yol açacağını 

söylemek olanaklıdır. Bunun yanında, işgörenin, hem bedensel hem de ruhsal 

sağlığı yönünden işten doyumunun, işgörene olumlu etki yapacağı da 

varsayılabilir (Başaran, 2004:389). 



 27

İş doyumunun sonuçları, işgörenin fiziksel ve ruhsal sağlığını, örgütün 

çalışma ortamını ve verimliliğini, toplumun huzurunu, ekonomik gelişmesini, 

tasarruf ve sosyal israf anlayışını etkilemesi açısından göz ardı edilemeyecek 

kadar önemlidir. Modern yönetim anlayışına göre, örgütlerin başarısı ve 

gösterdiği performans sadece kârlılığı, pazar payı, ödediği vergi gibi maddi 

verilere dayanan değişkenlere göre değil, insan boyutu ile de ölçülmelidir. 

Örgütler açısından iş doyumu her şeyden önce sosyal bir sorumluluk ve etik 

bir gereklilik olmalıdır ( Erdoğan, 1996:378). 

Şekil 2’de  iş doyumuna etki eden bireysel ve örgütsel faktörler ve iş 

doyumu açısında sonuçları görülmektedir. İş doyumunu sağlayan işgörenlerin 

örgüte bağlanması, işini sevmesi, örgüt çıkarlarını ön planda tutması, 

performansının artması, mutluluğunu her alana yansıtması, sağlığının iyi 

olması, huzurlu olması gibi sonuçların ortaya çıkması beklenebilir. 

 

4.3. İşten Doyumsuzluğun Sonuçları  

İşgören kendisini mutsuz eden durumun sonuçlarını farklı şekilde 

yaşayabilir. Çünkü, nasıl iş doyumunu etkileyen faktörler işgörenden işgörene 

değişirse, iş doyumsuzluğunun sonuçları da işgörenlerin beklentileri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda birbirinden farklı olmaları beklenebilir. İş 

doyumsuzluğunun sonuçlarını örgütsel ve psikolojik sonuçlar olarak iki grupta 

inceleyebiliriz.   

 

4.3.1. Örgütsel Sonuçlar 

İşten doyum sağlayamayan işgörenler örgüt içinde performansları ve 

davranışları ile örgütü etkileyecektir. İş doyumsuzluğunun örgütsel açıdan yol 

açabileceği sonuçlar; devamsızlık, işgören devri ve sabotajtır. 
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Şekil-2: İş Doyumu İle İlgili Neden-Sonuç İlişkisi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

   (Kaynak: Akıncı, 2002: 6). 
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4.3.1.1 Devamsızlık: İş doyumunu etkileyen faktörlerden biri 

devamsızlıktır. Genel anlamıyla devamsızlık, bazı işgörenlerin işlerini 

tamamen terk etmeden, belli bir gün üzerinde geçici olarak işe gelmemeleri 

durumudur. İşe devamsızlık halinde, normal şartlarda işe gelmesi gereken 

kişinin, çeşitli sebeplerden dolayı iş başı yapmaması söz konusudur (Eroğlu, 

2000:336). 

İş doyumu ve devam ilişkisine bakıldığında; baskı, ekonomik faktörler, 

grup çalışma normları, iklim, ödül sistemi gibi değişkenlerin devam için 

motivasyon sağlarken, yetenek, aile sorumlulukları, ulaşım problemleri gibi 

faktörlerin de devamı etkilediği görülmektedir. İşini sevmeyen, iş doyumu ve 

iş motivasyonu düşük, sorumluluk duygusu yüksek, ancak devam konusunda 

baskı gören birisi işine devam ederken işini seven fakat baskı görmeyen, 

düşük motivasyonlu, devam konusunda gerekli sorumluluğu taşıma yeteneğine 

sahip oluş derecesi sınırlı bir kişi, yüksek doyuma rağmen, daha çok 

devamsızlık yapabilmektedir (Izgar, 2003:137). 

 

4.3.1.2. İşgören Devri: İşgören devri, işgörenlerin bir örgüt kadrosunda 

istihdam edildikten sonra herhangi bir nedenle örgütten ayrılmalarını ifade 

eder (Eren, 1989:224). İş doyumu, işi bırakmada belirleyici bir faktördür. 

Ancak işi bırakma üzerinde ekonomik durum da önemli bir etkiye sahiptir. 

Ekonomik koşulların iyi olduğu zamanlarda, iş doyumu, işi bırakma 

konusunda çok etkilidir. Bu koşullarda iş doyumu sağlayamayan bireyler 

işlerinden daha kolay ayrılmaktadır. Çünkü başka iş bulma olanakları fazladır. 

Ancak işsiz kalma olasılığının yüksek olduğu koşullarda, işgörenler işten 

çıkarılmak yerine iş doyumsuzluğuna katlanmayı tercih etmektedirler (Izgar, 

2003:139). 

Örgüt açısından işgören devri bazen olumlu bir sonuç olarak da 

görülebilir. İşten ayrılan işgören,  işlevsel ve iyi bir işgören ise bu örgüt için 

bir kayıptır. Ancak, işgören işlevsel olmayan ve kötü bir işgören ise bu durum 

örgüt açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilir (Telman: Ünsal,  

2004:65).   
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4.3.1.3. Sabotaj 

İşinden doyum alamayan işgörenlerin olumsuz duyguları yoğunluk 

kazanır. Bazen bu olumsuz duygular  işgörenin  kendisi için  veya iş yerine 

yönelik olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örneğin, işgören üretimi engeller, 

sabote eder ya da kullandığı alete zarar verir. Bu doğrultuda, toplu halde işi 

terk etmek, hammadde veya ürünün giriş çıkışını engellemek gibi eylemlerin 

arkasında da işgörenlerin işlerinden alamadıkları doyumun acısını örgütten 

çıkarma gibi bilinçli ya da bilinçsiz sabotaj davranışları söz konusudur 

(Telman:Ünsal,  2004:75-76). 

Sabotaj davranışının sonuçları bazen yalnızca örgüte zarar 

vermeyebilir. İşgörenin sabotaj davranışı ile kendisine zarar vermesi de 

olasıdır. İşgören iş hatası ya da iş kazası yapabilir. İş kazası sonucu işgörenin 

sağlık problemleri yaşaması buna bağlı olarak sosyal güvencesi ile ilgili 

meydana gelebilecek sorunları da olabilir.  

 

4.3.2. Psikolojik Sonuçlar  

İşgörenin işten doyum alamamasının bir sonucu olarak “yabancılaşma” 

ve “stres” adı verilen iki psikolojik durum yaşamaları olasıdır. Yabancılaşma 

ve stres birbirini tetikleyen iki farklı durumdur. Her ikisi de birbirini 

etkileyerek kişinin iş doyumuna katkıda bulunur (Telman, N.:Ünsal, P. 

2004:76). Bu iki durumu aşağıda açıklayacağız. 

 

4.3.2.1. Yabancılaşma 

Yaşamının önemli bir bölümünü çalıştığı işyerinde geçiren bir işgörenin 

doyum düzeyi özel yaşamını ve sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemektedir. İş doyumunun yüksek olmasının işgören mutluluğuna katkıda 

bulunduğu, düşük olmasının ise, işgörenin işine yabancılaşmasına neden 

olduğu, buna bağlı olarak da ilgisizliğin ve uyumsuzluğun ortaya çıktığı genel 

kabul gören bir anlayıştır (Akıncı, 2002:7). 
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4.3.2.2 Stres  

Stres, özellikle son otuz yıl içerisinde evrensel bir ilgi odağı haline 

gelmiştir. Bu ilginin nedenleri stresin insan sağlığını ve iş performansını 

olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklanır. Stres alkolizme, kalple ilgili 

sorunlara, kanserden ölümlere yol açmasının yanında, kazalar ve kısa süreli 

hastalıklar nedeniyle işgücü kaybına da neden olmaktadır. Son yirmi yıl içinde 

bütün ülkelerde ortaya çıkan nüfus artışı, teknolojik gelişim, değişim, işsizlik, 

ekonomik sorunlar gibi birçok faktör dikkate alınırsa yukarıdaki hastalıkların 

daha  ciddi boyutlarda problemlere yol açacağı tahmin edilebilir 

(Telman:Ünsal,  2004:87).  

İşgörenlerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla iş doyumu arasında yakın 

bir ilişki olduğu bilinmektedir. Stresli ortamlarda çalışan işgörenlerde 

psikolojik doyumsuzluk oluşmakta ve bunun sonucunda zihinsel ve fiziksel 

davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır (Eren, 1996:255). 

Eğitim işgörenleri olan öğretmen açısından iş doyumsuzluğu, 

başarısızlıkla eşdeğer olabilir. Bu nedenle eğitim yöneticileri, öğretmenlerin 

psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri almalıdır. Çünkü, 

öğretmenlerin işlerinden elde ettikleri mutluluk öğrenciye yansıyacaktır. 

Psiko-sosyal ihtiyaçları karşılanmadığı için doyumsuzluk içinde bulunan 

öğretmenler, öğrencilerin benzeri gereksinimlerini karşılayamamaktadır. 

Öğretmenlerin psiko-sosyal  ihtiyaçlarını karşılamak, iş doyumlarını arttırmak 

için eğitim ve okul yöneticileri öğretmenleri kendilerini ilgilendiren kararların 

alınmasına katılmaya teşvik etmeli, onlara adil davranmalı, işgörenlerin başarı 

duygusuna sahip olabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmalı, görev 

dağılımında bireylerin ilgi ve yeteneklerini hesaba katmalı, işgörenlerin 

memnun olacağı estetik yönü de olan bir çalışma ortamı oluşturmalı, 

bireylerin işle ilgili olmayan sorunları karşısında duyarlı olmalı, işgörenlerin 

sorumluluk almaları için fırsatlar yaratmalı, işgörenlerin güven ve ait olma 

duygusunu geliştirmeleri için çaba göstermelidir. Unutulmamalıdır ki, 

öğretmenler en iyi çalışmayı kendilerini geliştiren ve doyum veren ortamlarda 

yapabilirler (Alıç, 1996:178). 
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BÖLÜM III 

 

5- İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

5.1. Dönüşümcü Liderlik ile İlgili Yurt İçinde Yapılan 

Araştırmalar 

Cafoğlu (1997) tarafından yapılan “Değişen Dünyada Eğitim 

Liderliğinde Yeni Boyut: Dönüşümcü Liderlik” adlı araştırmanın amacı, 

genel lise, müfredat laboratuar okulları ve özel okul müdürlerinin öğretmen 

algılarına göre dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeylerini 

belirlemektir. Bu amaçla, 300 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda, müfredat laboratuar okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik 

özelliklerine, genel lise müdürlerine nispeten daha fazla sahip oldukları 

belirlenmiştir. Okul müdürlerinin yöneticilik eğitiminden geçmemiş 

olmalarının ve okul müdürleri üzerindeki çok fazla bürokratik baskının, okul 

müdürlerinin kararlarında ve hareket alanlarında etkili olduğu görülmüştür. 

Çelik (1998) tarafından yapılan “ Eğitimde Dönüşümcü Liderlik” adlı 

araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin liderlik özellikleriyle dönüşümcü 

liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma, 146 ilköğretim 

okulu yöneticisine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin, 

belirlenen 35 liderlik özelliğinin büyük çoğunluğunu yüksek düzeyde 

gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca okul yöneticilerinin, dönüşümcü liderlik 

davranışı boyutlarından vizyon oluşturma, davranış modeli oluşturma, grup 

hedeflerine bağlılığı özendirme, bireysel destek sağlama, entelektüel 

özendirme ve yüksek performans beklentisine sahip olma boyutlarında 

kendilerini başarılı gördükleri ortaya çıkmıştır. 

Brestrich (1999) tarafından yapılan “Yönetim Düşüncesinin 

Evriminde Liderliğin Gelişimi ve Dönüşümcü Liderlik ve Bir Uygulama 

Örneği” adlı çalışmada dönüşümcü liderlik uygulamalarını Türkiye’de, kamu 

ve özel sektör yöneticilerinin ne derece yansıttıklarını araştırmıştır. Yapılan 

araştırma sonuçlarına göre, özel kurum yöneticileri dönüşümcü liderlik 
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özelliklerini biraz olsun yansıtabilmekte ancak, devlet sektörü yöneticileri 

özellikle (Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticileri) bu özelliği taşımamaktadır 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Karip (1998) tarafından yapılan “Dönüşümcü Liderlik” adlı 

araştırmasında okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik kapasitelerini 

belirlemeye çalışmıştır. Bu amaçla,  Ankara İli merkezinde özel ilköğretim 

okullarında görev yapan 39 müdür, 68 müdür yardımcısı ile devlet ilköğretim 

okullarında görev yapan 53 müdür ve 102 müdür yardımcısına anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim okulu müdürlerinin 

dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma ve liderlik davranışlarını gösterme 

düzeylerinin yüksek olduğu, liderlik kapasitesi bakımından devlet ilköğretim 

okulu müdürlerinin kendilerini özel ilköğretim okulu müdürlerinden daha 

yeterli gördükleri belirlenmiştir. 

Açıkalın (2000), “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü 

Liderlik Özellikleri ve Empati Becerileri Arasındaki İlişki (Ankara İli 

Örneği)” adlı çalışmada İlköğretim okulu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özelliklerini ve empati becerilerini kullanma düzeylerini tespit ederek 

aralarındaki ilişkiyi belirlemiştir. Bu amaçla, 205 ilköğretim Okulunda 193 

okul müdürü ve 291 müdür yardımcısına anket uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ve 

empati becerileri arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır.  

  Eraslan (2003),  “İlköğretim Okulu Müdürlerinin dönüşümcü 

Liderlik Özellikleri (Kırıkkale İl Örneği)” adlı çalışmasında amaç, 

İlköğretim Okul müdürlerinin dönüşümcü Liderlik özelliklerini 

değerlendirmek ve çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Bu amaçla, 

Kırıkkale il merkezinde 30 İlköğretim okulu ve 300 ilköğretim öğretmenine 

anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ilköğretim okul 

müdürleri dönüşümcü liderlik davranışları açısından kendilerini çok yeterli 

görmektedirler. Öğretmenler ile Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik 

davranışı değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farlılık vardır. Öğretmenlerin 
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cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik 

özellikleri değerlendirmelerinde anlamlı farklılık bulunmaktadır.  

 

5.2. İş Doyumu ile İlgili Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Balcı (1985), “Eğitim Yöneticisinin İş Doyumu” isimli doktora 

tezinde şu sonuçları elde etmiştir: Dernekler iş doyumu ile ilgili verilen 

maddelerin tamamından doyumsuzluk duymaktadır. Ancak duydukları 

doyumsuzluğun düzeyi yüksek değildir. İlk, orta ve lise düzeyinde görev 

yapan yöneticiler arasında iş doyumu açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. İş ve işin niteliği faktörüne ilişkin olarak yaş değişkenine göre 

farklı doyum düzeyleri bulunmuştur. Dernekler en yüksek iş doyumunu iş ve 

işin niteliği faktöründen, en düşük iş doyumunu ise ücretten sağlamaktadırlar. 

 Paknadel (1988), “Örgütsel İklim ve İş Doyumu” adlı doktora 

tezinde Örgütsel iklim ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

İlkokullarda görevli müdür ve öğretmenlerin örgütsel iklime ve iş doyumlarına 

ilişkin algılarını tespit etmek amacıyla yaptığı bu araştırmada şu sonuçlara 

varmıştır: Müdürlerin algılarına göre, örgütsel iklimin kritik öğeleri olan 

‘moral’ ve ‘işe dönüklük’ müdürlerin ‘saygınlık’ ve ‘kendini gerçekleştirme’ 

gereksinim alanları ile anlamlı bir ilişki göstermektedir. Öğretmen algılarına 

göre; örgütsel iklimin ‘engelleme’, ‘uzak tutma’, ‘yakından kontrol’ 

boyutlarının, öğretmenlerin ‘iş doyumu’ ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. 

Ancak örgütsel iklimin ‘çözülme’, ‘moral’, ‘işe dönüklük’ ve ‘anlayış 

gösterme’ boyutları ile öğretmenlerin ‘iş doyumu’ arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Özdayı (1990), “Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş 

Tatmini ve İş Streslerinin Karşılaştırmalı Analizi” adlı doktora tezinde 

resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresi etkenlerini 

karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Araştırma sonuçları şöyledir: resmi ve özel 

liselerde çalışan öğretmenlerin doyum sağladıkları faktörler (otorite, sosyal 

yardım, sorumluluk ve serbestlik) genel olarak aynıdır. Resmi ve özel liselerde 

çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresi düzeyleri farklıdır. Resmi 
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liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri düşük, stres düzeyleri 

yüksektir. Özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri yüksek, 

stres düzeyleri düşüktür. 

Tahta (1995), “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan 

Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi” isimli 

araştırmasında, iş doyumunun iş ve niteliği faktöründe özel ve resmi 

kurumlarda çalışan öğretmenlerin doyum ortalamalarının farklı olduğu 

sonucuna varmıştır. İş doyumunun iş ve niteliği faktöründe öğretmenlerin yaş, 

medeni durum, branş ve kıdemine göre farklılıklar önemsiz bulunmuştur. 

Ancak, eğitim durumuna göre doyum ortalamalarındaki farklılık önemli 

bulunmuştur. 

Evcimen (1998), “Lise Müdürlerinin İletişim Düzeyi İle 

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Öğrencilerle Sınıf İçi İletişim Düzeyi 

Arasındaki İlişkiler”, isimli doktora tezinde iletişim düzeyi yüksek olan 

müdürlerle çalışan öğretmenlerin iş doyumu düzeyinin yüksek olduğunu 

belirtmiştir. İletişim düzeyi düşük olan müdürlerle çalışan öğretmenlerin iş 

doyum düzeyleri ise farklılık göstermektedir.  

Demir, (1998). “Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Rehber 

Öğretmenlerin İş Doyumu”, isimli yüksek lisans tezinde öğretmenlerin iş ve 

niteliğine ilişkin beklenti düzeyini “çok” olarak ifade etmiştir. Beklentinin 

gerçekleşme düzeyini “az” olarak ifade etmiştir. Öğretmenlerin ücrete ilişkin 

beklentilerini “çok yüksek” düzeyde ifade ederken, gerçekleşme düzeyini az 

olarak belirtmişlerdir. Gelişme ve yükselme olanaklarına ilişkin beklenti 

düzeyini “çok” olarak ifade ederken, beklentinin gerçekleşme düzeylerini “az” 

olarak ifade etmişlerdir. 

Yıldız (1999), “Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerine Etkileri ve 

Bir Uygulama”, adlı yüksek lisans tezinde örgüt kültürün iş doyumu üzerine 

etkisini incelemiştir. Örgüt kültürünün güçlü ya da zayıf oluşu, çalışanın 

işinden doyum almasını ya da doyum almamasını etkilemektedir. Güçlü örgüt 

kültürü iş doyumunu olum yönde etkilerken, zayıf örgüt kültürü iş doyumunu 

olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Kınalı (2000), “Resmi ve Özel Okullardaki Öğretmenlerin İş 

Tatminleri”, isimli yüksek Lisans tezinde özel okullardaki rehber 

öğretmenlerin, resmi okullarda çalışan ve aynı mesleği yapanlara göre işten 

daha yüksek doyum sağladıkları sonucuna ulaşmıştır. Aynı araştırma 

sonucunda özel okullarda çalışan rehber öğretmenlerin yaşının ve 

tecrübelerinin artmasıyla beraber iş doyum düzeylerinin de arttığını bulmuştur.  

Üzal, (2003), “Öğretmenlerde İş Doyumu Ve Örgütsel 

Vatandaşlık”, isimli yüksek lisans tezinde iş doyumu ile örgütsel vatandaşlık 

davranışı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş 

doyumu arasındaki ilişki; hayat doyumu, örgütsel adalet, güçsüzlük gibi diğer 

faktörlerde hesaba katılarak incelenmiştir. İş doyumunun örgütsel vatandaşlık 

davranışına direkt bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.  

Ekinci (2006), “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sosyal Beceri 

Düzeylerine Göre Öğretmenlerin İş Doyumu ve İş Stresinin 

Karşılaştırılması”, isimli yüksek lisans tezinde, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin sosyal beceri düzeylerine göre  

öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresi düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre yöneticiler,sosyal becerilerini yüksek düzeyde; öğretmenler de 

iş stresi ve iş doyumlarını orta düzeyde algılamaktadır. Yöneticilerin sosyal 

beceri düzeylerine göre de öğretmenlerin hem iş stresi hem de iş doyum 

düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı bulunmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin 

iş doyum düzeylerinin öğrenci sayısına göre, iş stresi  

düzeylerinin de kıdemlerine ve öğrenci sayısına göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı bulunmuştur. Diğer değişkenlere göre ise öğretmenlerin iş doyum 

ve iş stresi düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmada, 

öğretmenlerin iş doyumu ile iş stresi arasında da negatif yönde güçlü bir ilişki 

bulunmuştur.  

5.3. Dönüşümcü Liderlik ile İlgili Yurt Dışında Yapılan 

Araştırmalar 

Bernard Bass, 1985-1990 yılları arasında dönüşümcü liderlik 

konusunda yoğun ve sistematik çalışmalar yapmıştır. “Dönüşümcü Liderlik”, 
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davranışını ölçmek için “Çoklu Liderlik Ölçeği” (Multi-Factor Leadership 

Questionnarie-MLQ) adı verilen bir ölçek geliştirmiştir. Bu ölçekte 

Dönüşümcü Lider ve Etkileşimci Lideri karşılaştırmak üzere bir araştırma 

yapmıştır. Çoklu Liderlik Ölçeği çeşitli ülkelerde ordudan okullara kadar 

birçok örgütte uygulanarak, yapı ve geçerliği güvenirliği farklı örgüt ve 

kültürlerde test edilmiştir ve birçok dile çevrilmiştir (Karip, 1998:451). 

Seltzer ve diğerleri 1989 yılında, Bass’ın hazırladığı çoklu liderlik 

ölçeğini kullanarak üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada bu 

ölçeğin ölçtüğü konular olan bir liderin karizması olmasının, çalışanlara şahsi 

ilgi göstermesinin stres belirtilerini azalttığını tespit etmişlerdir (Brestrich, 

2000:13).. 

Howeel ve Higgins 1990 yılında, “Dönüşümcü Lider”in çalışanların 

eğilimleri üzerindeki etkisini ölçmek üzere bir araştırma yapmışlardır. Kanada 

şirketlerinde yapılan bu çalışmada, şampiyon olarak adlandırılan liderlerin 

şampiyon olarak adlandırılmayan liderlere göre daha fazla “Dönüşümcü 

Liderlik” davranışı sergiledikleri bulunmuştur (Brestrich, 2000:14). 

Smith ve Peterson 1988 yılında Burns’ün 1978 yılında ortaya attığı 

“Dönüşümcü Liderlik” kavramının ne ölçüde yansıtıldığını ölçmek üzere 

araştırma yapmışlardır. Araştırma sonunda o zamanki dönüşümcü liderlik 

ölçeğinin, Burns’ün ortaya attığı kavramı fazla ölçemediğini tespit etmişlerdir. 

Yapılan tespitlerden biri de, maddelerin çoğunun, liderin, takipçiler üzerinde 

ne oranda etkisinin olduğunu ölçmeye yönelik olarak hazırlandığı üzerine 

olmuştur (Brestrich, 2000:14).  

Podsakof ve diğerleri 1990 yılında “Dönüşümcü” ve “Etkileşimci” 

liderlik konusunda kaliteye yönelik bir yaklaşım geliştirmişlerdir. 

“Dönüşümcü Liderlik” kavramını altı boyut altında toplayarak ve her birini 

çoklu cevap ölçeğinde düzenleyerek bir “Dönüşümcü Liderlik” anketi 

geliştirmişlerdir. Bu boyutlar (Brestrich, 2000:14–15):  

• Vizyon ve ilham sağlama 

• Davranış modelleri oluşturma 

• Grup amaçları için kendini adama  
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• Bireysel destek sağlama 

• Entelektüel istek uyandırma 

• Yüksek performans beklentisi 

Tichy ve Devanna 1990 yılında Lacocca, Welch ve John Harvey-Jınes 

da dahil olmak üzere oniki tane üst düzey yönetici ile derinlemesine mülakat 

yöntemine dayalı bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda, yeni 

gelişen aşırı derecede karmaşık olan yapılar için “Dönüşümcü Liderliğe” çok 

acil ihtiyaç olduğuna inanmışlardır (Brestrich, 2000:15).  

 

5.4. İş Doyumu ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Sergiovanni (1969) yılında Herzberg’in iş doyumu ve güdüleme kuramı 

olan “iki etken kuramı”nın geçerliği sınamak amacı ile öğretmenlerin iş 

doyumu etkenlerine ilişkin bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin yüksek düzeyde iş doyumuna neden olan etkenlerin “işin 

kendisi” ile düşük düzeyde iş doyumuna neden olanların “iş koşulları” yada 

“iş çevresi” ile ilgili olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin iş doyumu etkenleri, 

başarı, tanınma, sorumluluk gibi iş merkezli iken, doyumsuzluk etkenleri, 

öğretmenler tarafından kabul edilebilir düzeylerde sürdürülmesi beklenen 

koşullar üzerinde odaklaşmıştır. Öğretmenler, nazik ve uygun denetim, 

destekleyici okul politikaları ve yönetsel direktifler, kişiler arası dostça 

ilişkiler ve iyi iş koşulları beklemişlerdir. Destekleyici denetim, kişiler arası 

ilişkiler, etkili iletişim ve grup etkiliği gibi öğretmen merkezli yönetsel 

davranışlar, doyumsuzluğa yol açan etkenlerin yok edilmesine dönüktür. Yani 

doğrudan öğretmenin iş doyumuna katkıda bulunmaz. Oysa görev yönelimli 

davranış (işin örgütlenişi, planlaması, amaç başarımı, uygulama vb.) 

öğretmenin iş doyumuna doğrudan katkıda bulunur. Tanınma, işin kendisi, 

sorumluluk ve gelişme gibi etkenler yalnızca iş doyumuna yol açmakla birlikte 

yoklukları işte doyumsuzluğa yol açmadığı görülmüştür (Balcı, 1985: 54-55). 

İş doyumu etkenlerinin araştırıldığı içeren diğer bir çalışma da Texas’ta 

Hawerkamp (1981) tarafından yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, 

Texas’taki büyük banliyö lise yöneticilerinin iş doyumu/iş doyumsuzluğu 
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etkenlerini saptamaktır. Araştırmada destek alma faktörünün iş doyumunu 

yüksek oranda etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Yöneticiler, “içsel ve dışsal” 

iş doyumu etkenlerine eşit önem vermişlerdir (Balcı, 1985: 56).  

Brown’un 1997’de okumayı geliştirme öğretmenleri arasında liderlik 

uygulamaları, iş doyumu ve liderlik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla yapmış olduğu çalışmada şu bulguları elde etmiştir (Gençer, 

2002:44): 

1. Okumayı geliştirme öğretmenleri arasında liderlik uygulamaları 

ve iş doyumu arasında önemli bir ilişkinin olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

2. Okumayı geliştirme öğretmenlerinin doğal doyumları, doğal 

olmayan doyumlarından daha yüksektir. 

3. İş doyumu, derece, cinsiyet ve öğrenim durumuyla ilgilidir. 

4. Belirli liderlik uygulamaları eğitim yılı, en yüksek eğitimsel 

derece, eğitim içinde çalışılan yıllar ve öğretmenin öğretme 

durumu ile ilişkilidir. 

5. Bu araştırma ile elde edilen veriler, okumayı geliştirme 

öğretmenlerinin %92’sinin sunuş yapma, personel geliştirme, 

meslektaşlarla çalışma yapma ve diğer çeşit liderlik 

uygulamalarında etkin, meşgul olduklarını desteklemektedir. 

Reynolds 1997’de yaptığı araştırmada Orta Atlantik okul sistemindeki 

temel okul yönetimine dayanan ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin karar 

almaya katılım düzeyi ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma 

sonucunda karara katılım düzeyi ne kadar yüksekse, iş doyumu, takım doyumu 

ve amaçları benimseme düzeyi de o kadar yüksek bulunmuştur (Gençer, 

2002:44–45). 

Garrow’un 1997’de ilköğretim 3. ve 5. sınıf öğretmenleri üzerinde 

yaptığı araştırma sonucuna göre, yüksek performans seviyesindeki okullarda 

çalışan öğretmenlerin, düşük performans seviyesindeki okullarda çalışan 

öğretmenlere göre daha fazla iş doyumuna sahip oldukları ortaya konmuştur 

(Gençer, 2002:45). 
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Ulriksen’in 1997’de öğretmenlerin iş doyumunu veya doyumsuzluğunu 

araştırmak için Hertzberg’in geliştirdiği ve 16 neden içeren soru formunun 

uygulanması ile şu sonuçlara varmıştır: Öğretmenlerin iş doyumunun en başta 

gelen nedenlerinin tanınma, başarı, kendi kendine çalışma olduğu 

bulunmuştur. İş doyumsuzluğunun en başta gelen nedenleri ise yönetim ve 

doğal insan ilişkileri olarak belirlenmiştir (Gençer, 2002:46).  
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BÖLÜM-IV 

 

6. YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklem, verilerin toplanması 

ve analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

6.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Karasar’a (2004: 81) 

göre, ilişkisel tarama modeli, iki ya da çok sayıda değişken arasında birlikte 

değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelleridir. Bu sebeple, aralarında ilişki aranan değişkenler, ilişkisel bir 

çözümlemeye olanak verecek şekilde ayrı ayrı sembolleştirilir. 

Nicel bir araştırma olan bu çalışmada veriler, ölçek uygulama ve 

kaynak tarama ile toplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra tablolar 

oluşturulmuş, istatistikî yöntemlerle sonuçlar değerlendirilmiş ve elde edilen 

bilgiler vasıtası ile genellemeler yapılarak tablolar yardımı ile anlaşılmaları 

kolaylaştırılmıştır. Sonuç tümevarım yöntemiyle ortaya çıkartılmaya 

çalışılmıştır. 

 

6.2. Evren  

Bu araştırmanın evreni 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Konya ili 3 

merkez ilçede (Meram, Selçuklu, Karatay) bulunan ilköğretim kurumlarında 

görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Karatay ilçesindeki 88 ilköğretim 

okulu ve 1451 öğretmen, Meram ilçesindeki 90 ilköğretim okulu ve 1867 

öğretmen ve Selçuklu ilçesindeki 98 ilköğretim okulu ile 1406 öğretmenden 

oluşmaktadır.  

 

6.3. Örneklem 

Örneklemin temel kuralı yansızlıktır. Yansızlık, (randomness, 

tesadüfîlik, seçkisizlik) belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada, evrendeki 
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her ünitenin (bireyin, nesnenin, parçanın) örnekleme girebilme olasılığının 

belli, bağımsız ve birbirine eşit olması durumudur (Karasar, 2004:112). 

Bu araştırmanın örneklemi ise, her ilçeden tesadüfî örnekleme yöntemi 

doğrultusunda seçilen okullardan 233 sınıf öğretmeni ile 267 ilköğretim 2. 

kademe öğretmeninden oluşmaktadır. Konya ili merkez ilçeleri (Selçuklu, 

Meram, Karatay) İlköğretim Okullarında Görev yapan toplam; 515 öğretmene 

ölçek uygulanmıştır. Uygulanan ölçeklerden 500 adedi sağlıklı şekilde geri 

dönmüştür. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan ilköğretim okulunda görev yapan 

öğretmenler cinsiyet,  yaş grubu, öğrenim durumu, mesleki kıdemi, hizmet 

süresi, öğretmenlikteki branşlarına göre dağılımları Tablo3, Tablo 4, Tablo 5, 

Tablo 6 ve Tablo 7 ile aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 3- Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Kadın 247 49,4 

Erkek 253 50,6 

Toplam 500 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin toplam sayısı 500’dür. Cinsiyet 

değişkenine göre öğretmenlerin %49,4’ü kadın, %50,6’sı ise erkektir. Erkek 

öğretmenlerin küçük bir farkla kadın öğretmenlerden fazla olduğu 

görülmektedir. 
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 Tablo 4- Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı  

Branş N % 

Sınıf öğretmeni 233 46,6 

Diğerleri 267 53,4 

Toplam  500 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %46,6’sı sınıf öğretmenlerini, 

%53,4’ü ise diğerleri (ilköğretimin 2. kademesinde görev yapan öğretmenler: 

Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, 

Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım, İngilizce öğretmenleri) 

oluşturmaktadır.  

 

Tablo 5- Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarına 

Göre Dağılımı  

Branş N % 

Ön lisans 193 38,6 

Lisans- Lisans Üstü 307 61,4 

Toplam  500 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %38,6’sı ön lisans mezunu, %61,4’ü 

ise lisans ve lisansüstü eğitim kurumlarından mezunlardan oluşmaktadır. 

Örneklem grubunda ön lisans mezunlarına göre lisans ve lisansüstü eğitim 

kurumlarından mezun olan öğretmenlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. 
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Tablo 6- Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre 

Dağılımı  

 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %37,4 ile 21–30 yaş grubu, %37,6 

ile 31–40 yaş grubu, %25 ile 41–51 ve üstü yaş grubu oluşturmaktadır.  

 

Tablo 7- Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre 

Dağılımı  

Mesleki Kıdem 

(Yıl) 
N % 

0–5 62 12,4 

6–10 109 21,8 

11–15 87 17,4 

16–20 115 23,0 

21–25 ve üzeri 127 25,4 

Toplam 500 100,0 

 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %12,4’ünü mesleğe yeni başlayan 

öğretmenlerden,    %21,8’i (6–10) yıl arasında, %17,4’ü (11–15) yıl arasında, 

%23’ü (16–20) yıl arasında, %25,4’ü (21–25 ve üzeri) yıl arasında mesleki 

kıdeme sahip olan öğretmenler oluşturmaktadır. 

 

Yaş N % 

21-30 187 37,4 

31-40 188 37,6 

41-50 ve üstü 125 25,0 

Toplam 500 100,0 
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 6.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verileri toplamak için; 1999 yılında Emel Topçu Brestrich 

tarafından Doktora tezinde devlet ve özel sektörde örgütlerin teknik ve 

dönüşümsel liderlik uygulamasından ne derece faydalanıldığını saptamak 

amacı ile ölçme aracı olarak hazırladığı “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” 

kendisinden gerekli izin alınarak kullanılmıştır.  

Ölçeğin güvenirlik çalışması Brestrich tarafından Milli Eğitim 

Bakanlığı’ndan önce 20 daha sonra 80 kişilik gruplara uygulanmıştır. 

Uygulama sonucu SPSS paket programında faktör analizi yapılıp, çalışmayan 

sorular ayıklandıktan sonra yeniden düzenlenmiştir. Faktör analizi yapılırken 

analizde aldıkları değerlerden sorular için 0,40 alt baraj olarak seçilmişken, 

soruların hemen hepsi bu değerin çok üzerinde çıkmıştır. Soruların bu kadar 

yüksek puanlara sahip olması soruların bu ölçek için uygun olduğunun bir 

başka göstergesidir (Brestrich, 2000:142). 

Dönüşümcü Liderlik Ölçeği; likert türü dörtlü dereceleme ölçeği 

olmuştur. Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde yazılan ifadeye ne oranda katıldığını 

belirten dört seçenek (dereceleme maddesi) verilmiştir. Dereceleme maddeleri; 

1- Hiç katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Katılıyorum, 4- Tamamen 

Katılıyorum’ dur. Ölçekte 23 (yirmi üç) adet soru bulunmaktadır. Ayrıca 

Kişisel Bilgi Formu düzenlenerek araştırmada kullanılması sağlanmıştır. 

Dönüşümcü Lider ölçeği için faktörlerin yorumlanmasında seçenekler 

için aşağıda verilen sınırlar kabul edilmiştir: 

Tamamen Katılıyorum =  4.00- 3.26 

 Katılıyorum                  =  3.25- 2.51 

 Katılmıyorum               =  2.50- 1.76 

  Hiç Katılmıyorum        =  1.75- 1.00     

 

Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde yer alan dönüşümcü liderlik boyutları 

ve hangi sorulara ait olduğu tablo 8’de belirtilmiştir: 
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Tablo 8: Dönüşümcü liderliğin alt boyutları ve ilgili sorular 

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK BOYUTLARI Sorular 

Vizyon ve İlham Sağlama 1,2,3,4,5 
Davranış Modelleri oluşturma  6,7,8 
Grup Amaçları için Kendini Adama  9,10,11,12,13 
Bireysel Destek Sağlama  14,15,16,17,18 
Entelektüel İstek Uyandırma  19,20,21 
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma 22,23 

 

Araştırmada kullanılacak ölçeklerden biri de Hackman ve Oldham 

(1980), tarafından geliştirilen iş doyumu (Job Satisfaction Questionnaire) 

ölçeğidir. Bireyin işiyle ilgili değerlendirmesinde kullanılan iş doyumu ölçeği, 

14 maddeden oluşmuş ve likert tekniğine göre düzenlenmiş beşli dereceleme 

ölçeğidir.  

İş doyumu ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması Hackman ve 

Oldham tarafından, test tekrar test yöntemiyle yapılmış, birinci uygulamanın 

puan ortalaması 34,27 ikinci uygulamanın puan ortalaması 34,71 olarak 

bulunmuştur. İki uygulamanın puan ortalamalarının birbirine çok yakın olması 

güvenirliğin göstergesi olarak kabul edilmiştir (Güler, 1990, akt. Izgar, 

2003:154). 

İş Doyumu Ölçeğinde yazılan ifadeye ne oranda katıldığını belirten beş 

seçenek (dereceleme maddesi) verilmiştir. Dereceleme maddeleri; 1- Çok 

Yetersiz, 2- Yetersiz, 3- Kararsızım, 4- Yeterli, 5- Çok Yeterli’dir. 

Araştırmada, kullanılacak olan ölçme araçlarının uygulanması için 

gerekli izinler alınarak örneklemde yer alan öğretmenler ile bizzat görüşülmüş 

amaç açıklanmış ve ölçek formunun doldurulması istenmiştir. 

Ölçeğin Kişisel Bilgi Formu bölümünde, ölçeği cevaplayan kişilerin 

kişisel özelliklerine uygun olan bölümlere  (X) işareti ile işaretlemeleri 

istenmiştir. 
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6.5. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırma örneklemine giren öğretmenlere araştırmacı tarafından 

“Dönüşümcü Lider Ölçeği” ve “ Kişisel Bilgi Formu”  ile “İş Doyumu 

Envanteri” uygulanmıştır.  

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 13 paket programından 

yararlanılmıştır. Verilerin analizinde Ağırlıklı Ortalama, Bağımsız 

Örneklemler, t – testi, varyans analizi, Tukey testi ve Spearman rho 

korelasyon testi kullanılmıştır.  

İş Doyumu Envanteri ile ilgili veri analizi yapılırken işaretlenen 

seçeneklerin puanları toplanarak iş doyum puanı hesaplanmıştır. Ölçeği 

oluşturan maddelerin hepsi olumlu yönde olduğu için 1’den 5’e doğru 

puanlanmıştır. Ölçekte maksimum puan 70, minimum puan 14, dizi genişliği 

56’dır. Ölçekte alınan puanların 14–32 arasında olması düşük, 33–52 arasında 

olması iş doyumunun orta düzeyde, 53–70 arasında olması ise iş doyumunun 

yüksek olduğunu göstermiştir.  
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BÖLÜM V 

 

6. BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde, ankette toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde 

edilen bulgular ve bulgulara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.  

Bulguların sıralanması araştırmanın amaçları göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. Buna göre ilk olarak ilköğretim okul 

yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen 

değerlendirmeleri (öğretmenlerin yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim 

durumları değişkenlerine göre) ile ilgili bulgular tablo halinde verilmiştir.  

İkinci sırada, öğretmenlerin kendilerinin iş doyumları ile ilgili 

değerlendirmeleri (öğretmenlerin yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, öğrenim 

durumları değişkenlerine göre) ile ilgili bulgular tablo halinde verilmiştir.  

Üçüncü sırada ilk olarak ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri ile iş doyumu ile ilgili 

değerlendirmeleri arasındaki ilişki incelenmiş, bulgular tablo halinde 

verilmiştir. 

 

1. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik 

davranışları açısından algılayışları genel olarak nasıldır? 

 

Bu amaçla, Konya ilinde çalışan öğretmenlerin genel olarak 

yöneticilerinde var olan dönüşümcü liderlik davranışını nasıl algıladıklarına 

ilişkin puan ortalamaları değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ağırlıklı 

ortalama ve standart sapma puanları esas alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

9’da verilmiştir. 
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Tablo 9: Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik 

davranışlarına ilişkin algıları  

MADDELER Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

1. Okul yöneticimiz, güçlüklerle baş edebilmek için kapasite ve mantığa 
sahiptir. 

3,33 ,74 

2. Okulda yöneticimizin direktifleri kurumdaki herkes tarafından saygı 
görür. 

3,09 ,78 

3. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler üzerinde eğer birlikte çalışıyorsak 
neyi yapabileceğimiz konusundaki görüşlerimizi cesaretlendirir, bizi 
heyecanlandırır. 

3,19 ,76 

4. Okul yöneticimiz,  bizlerin liderler gibi hareket etmemizi ve hissetmemizi 
sağlar. 

3,05 ,77 

5. Okul yöneticimiz, belirlenen hedef çalışmaları boyunca genel amaçlar 
konusunda fikir verir.. 

3,24 ,70 

6. Okul yöneticimiz, bizleri sadece sözle değil, daha çok davranışla 
yönlendirir. 3,02 ,80 

7. Okul yöneticimiz, mesleğimiz çerçevesinde başarılara ve amaca 
ulaşmaları sembolize eder. 3,08 ,74 

8. Okul yöneticimiz, Bizim için izlenecek iyi bir lider modelini gösterir. 3,07 ,79 

9. Okul yöneticimiz, belirlenen hedeflere ulaşmak için kurum amaçlarının 
gelişim sürecine bizim katılımımızı sağlar. 3,17 ,73 

10. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler için ortak amaçlar doğrultusunda 
çalışmaya çalışanları cesaretlendirir. 3,22 ,72 

11. Okul yöneticimiz, belirlenen hedeflere ulaşmak için kurum amaçlarının 
geliştirilmesinde problemleri bizlerle birlikte çözer. 3,14 ,80 

12. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler için kurum amaçlarının 
önceliklerinin belirlenmesinde bütün herkesin ortak kararırın oluşmasını 
sağlar. 

3,08 ,73 

13. Okul yöneticimiz, kurum amaçlarını gerçekleştirmede gelişimimizi 
düzenli olarak değerlendirmemiz için bizi cesaretlendirir. 3,09 ,76 

14. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler için bilgi ve becerilerimi 
geliştirebilmemde hizmet içi eğitim programları sağlar. 3,03 ,77 

15. Okul yöneticimiz, belirlenen hedeflerin uygulanmasında gereken 
kaynakları edinebilmemi sağlar. 3,05 ,74 

16. Okul yöneticimiz, bana tipik ihtisas alanımı ve uzmanlığımı dikkate 
alarak davranır. 3,08 ,81 

17. Okul yöneticimiz, benim işimi etkileyecek hareketi yapmadan önce 
fikirlerimi dikkate alır. 3,10 ,76 

18. Okul yöneticimiz, kişisel durumumu göz önünde bulundurarak anlayışlı 
bir şekilde davranır. 3,22 ,75 

19. Okul yöneticimiz, çalışma arkadaşlarım ve işim hakkındaki ön 
yargılarımı tekrar gözden geçirmem için beni yönlendirir. 2,98 ,72 

20. Okul yöneticimiz, çalışma arkadaşlarım için neler yaptığımı 
düşünmemde beni isteklendirir. 2,99 ,71 

21. Okul yöneticimiz, belirlenen hedef programların uygulanmasını 
düşünmeme yardım edecek gerekli bilgileri sağlar. 3,08 ,65 

22. Okul yöneticimiz, bizim en iyi performansı göstermemizde ısrarlıdır. 3,28 ,71 

23. Okul yöneticimiz, çalışanlar olarak bizlerden çok şeyler beklediğini 
hissettirir. 3,30 ,69 

TOPLAM 3,12 ,74 
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Tablo-9’da gösterilen dönüşümcü liderliğin 6 boyutu ile ilgili Tablo-

8’deki 23 davranış öğretmenlere sorulmuş ve bu davranışlara ilişkin 

değerlendirme yapmışlardır.  

Öğretmenlerin algılarına göre, tüm davranışlarda hesaplanan aritmetik 

ortalama değerleri; ( X =2.98) ile ( X =3.33) arasında değişmekte ve genel 

aritmetik ortalama ( X =3.12)’dir. Öğretmenlerin değerlendirmeleri ağırlıklı 

ortalamaları bakımından sıralandığında 1. madde ( X =3.33) ortalama ve 

“Tamamen Katılıyorum” cevabı ile ilk sırada,  19. madde ( X =2.98) ortalama 

ve “Katılıyorum” cevabı ile son sırada yer almaktadır.  

 

2. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algıları genel olarak nasıldır? 

Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından nasıl algıladıklarına ilişkin puan ortalamaları değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmede ağırlıklı ortalama ve standart sapma puanları esas alınmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10: Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik 

boyutlarına ilişkin algıları 

 

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK BOYUTLARI Aritmetik 

Ortalama 
Standart sapma 

Vizyon ve İlham Sağlama 15,89 3,21 

Davranış Modelleri oluşturma  9,16 2,03 

Grup Amaçları  için Kendini Adama  15,69 3,19 

Bireysel Destek Sağlama  15,48 3,05 

Entelektüel İstek Uyandırma  9,05 1,80 

Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma 6,58 1,32 
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Verilere bakıldığında öğretmenlerin, okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik boyutlarına yönelik değerlendirmeleri sıralandığında ilk sırada 

( X =9,16) aritmetik ortalama ile “davranış modelleri oluşturma” boyutunun 

bulunduğu ve cevapların bu boyut için “tamamen katılıyorum” seçeneğinde 

toplandığı görülmektedir. Bu soruya verilen tamamen katılıyorum cevabı 

öğretmenlerin yöneticilerini bir model olarak değerlendirdiklerini 

göstermektedir. Buna göre okuleri davranışları ile öğretmenler için örnek 

teşkil etmektedir. 

 İkinci sırayı ise ( X =6,58) aritmetik ortalama ile “yüksek performans 

beklentisini gündemde tutma” boyutunun aldığı ve bu boyut için “ tamamen 

katılıyorum” seçeneğinde toplandığı görülmektedir. Bu soruya verilen 

tamamen katılıyorum yanıtı okul yöneticilerinin öğretmenlere, onlardan 

istediği yüksek performansı hissettirdikleri söylenebilir 

 Üçüncü olarak ( X =15,89) aritmetik ortalama ile “vizyon ve ilham 

sağlama” boyutu için “katılıyorum” seçeneğinde, dördüncü olarak ( X =15,69) 

ortalama ile “grup amaçları için kendini adama” boyutu için “katılıyorum” 

seçeneğinde toplandığı görülmektedir. Beşinci sırada ( X =15,48) ortalama ile 

“bireysel destek sağlama” boyutu için “katılıyorum” seçeneğinde, son sırada 

ise ( X =9,05) ortalama ile “entelektüel istek uyandırma” boyutu için de 

“katılıyorum” seçeneğinde toplandığı görülmektedir.  

 

3. Öğretmenlerin okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?  

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik boyutları açısından algılamaları arasında farklılaşma olup olmadığı t 

testi ile analiz edilmiş olup analiz sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  
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Tablo 11: Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre okul yöneticilerini 

dönüşümcü liderlik boyutları açısından algılamalarına ilişkin t testi 

sonuçları 

05.* <p  

 

Tablo incelendiğinde, “vizyon ve ilham sağlama” boyutunda kadın 

öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X = 15,89) ile “Katılıyorum”, erkek 

öğretmenlerin algılarının ortalaması ise ( X =15,90) ile “Katılıyorum” dur. 

Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır.  

Kadın ve erkek öğretmenler “vizyon ve ilham sağlama” boyutunda 

yöneticilerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Buna göre, kadın ve erkek 

öğretmenlerin yöneticilerinin ortak görev duygusunu, grup amaçlarının 

önemini hissettirememiş olduğu, söylenebilir. Aynı zamanda okul 

yöneticilerinin kadın ve erkek öğretmenlerin kendileri için önemli olan değer 

ve inançlarına yeterince önem verdiği düşünülebilir. 

“Davranış modelleri oluşturma” boyutunda kadın öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ( X = 9,15) ile “ Katılıyorum”, erkek öğretmenlerin 

 Cinsiyet N    X      S      t      p 

Erkek 247 15,89 3,11 
Vizyon ve İlham Sağlama 

Bayan 253 15,90 3,32 

 
.050 

 
.960

Erkek 247   9,15 1,98 
Davranış Modelleri Oluşturma 

Bayan 253   9,17 2,09 

 
.110 

 
.912

Erkek 247  15,67 3,16 Grup Amaçları İçin Kendini 

Adama Bayan 253  15,72 3,24 

 
.179 

 
.858

Erkek 247  15,41 2,97 
Bireysel Destek Sağlama 

Bayan 253  15,54 3,14 

 
.483 

 
.629

Erkek 247    9,08 1,75 
Entelektüel İstek Uyandırma 

Bayan 253    9,02 1,85 

 
.330 

 
.741

Erkek 247    6,56 1,32 Yüksek Performans Beklentisini 

Gündemde Tutma Bayan 253    6,59 1,33 

 
.286 

 
.775
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algılarının ortalaması ise ( X = 9,17) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

Kadın ve erkek öğretmenler yöneticilerin “davranış modelleri 

oluşturma” boyutunda yöneticilerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Kadın 

ve erkek öğretmenlerin, yöneticilerinden bekledikleri lider modeli olma 

davranışının beklentilerini karşıladığı düşünülebilir.  

“Grup amaçları için kendini adama” boyutunda kadın öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ( X = 15,67) ile “Katılıyorum”, erkek öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ise ( X = 15,72) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark görülmemiştir.  

Kadın ve erkek öğretmenler “grup amaçları için kendini adama” 

boyutunda yöneticilerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Her iki grubun da 

yöneticilerinin grup amaçları için yeteri kadar fedakâr olduklarını düşündükleri 

söylenebilir. Elde edilen sonuçlar, kadın ve erkek öğretmenlerin bu beklentiye 

karşılık buldukları gözlenmiştir. 

“Bireysel destek sağlama” boyutunda kadın öğretmenlerin algılarının 

ortalaması  ( X = 15,41) ile “Katılıyorum”, erkek öğretmenlerin algılarının 

ortalaması ise ( X =15,54) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda elde edilen 

(p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

Kadın ve erkek öğretmenler “bireysel destek sağlama” boyutunda 

yöneticilerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Yöneticilerin kadın ve erkek 

öğretmenlerin bireysel istek ve ihtiyaçlarına yeterince önem verdikleri, bu 

yüzden öğretmenlere destek sağlamada da yeterli oldukları düşünülebilir. 

“Entelektüel istek uyandırma” boyutunda kadın öğretmenlerin 

algılarının ortalaması  ( X = 9,08) ile “Katılıyorum”, erkek öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ise ( X = 9,02) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark görülmemiştir.  

Kadın ve erkek öğretmenler “entelektüel istek uyandırma” boyutunda 

yöneticilerinin yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Her iki grup da yöneticilerini 

okuldaki problemleri çözmede klasik yönetim anlayışı içinde 
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görmemektedirler. Yöneticilerin, öğretmenleri yeni bakış açıları 

geliştirmelerine teşvik ettikleri söylenebilir.  

“Yüksek performans beklentisini gündemde tutma” boyutunda kadın 

öğretmenlerin algılarının ortalaması  ( X =6,56) ile “Tamamen Katılıyorum”, 

erkek öğretmenlerin algılarının ortalaması ise ( X =6,59) ile “Tamamen 

Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

Kadın ve erkek öğretmenler “yüksek performans beklentisini gündemde 

tutma” boyutunda yöneticilerini çok yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin öğretmenlerin performanslarını dikkate aldıkları düşünülebilir. 

Yöneticilerin öğretmenlerin performanslarını değerlendirmede etkili oldukları, 

performans geliştirme için çalışmalar yaptıkları söylenebilir.  

 

4 . Öğretmenlerin okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları öğretmenlikteki branşlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik boyutları açısından sınıf 

öğretmenleri ve ikinci kademe öğretmenlerinin algılarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo 12’de verilmiştir. 
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Tablo 12: Öğretmenlerin branşlarına göre okul yöneticilerini dönüşümcü 

liderlik boyutları açısından algılamalarına ilişkin t testi sonuçları 

   05.* <p  
 

Tablo incelendiğinde, “vizyon ve ilham sağlama” boyutunda sınıf 

öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X = 15,73) ile “Katılıyorum”, ikinci 

kademe öğretmenlerinin algılarının ortalaması ise ( X =16,04) ile 

“Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

 “Davranış modelleri oluşturma” boyutunda sınıf öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ( X =9,21) ile “Katılıyorum”, ikinci kademe 

öğretmenlerinin algılarının ortalaması ise ( X =9,11) ile “Katılıyorum” dur. 

Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır.  

 “Grup amaçları için kendini adama” boyutunda sınıf öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ( X =15,82) ile “Katılıyorum”, ikinci kademe 

öğretmenlerinin algılarının ortalaması ise ( X =15,58) ile “Katılıyorum” dur. 

 Branş N X  S t p 

Sınıf Ö. 233 15,73 3,18 
Vizyon ve İlham Sağlama 

Diğer  267 16,04 3,24 1,066 .287 

Sınıf Ö. 233 9,21 1,93 
Davranış Modelleri Oluşturma 

Diğer  267 9,11 2,12 .566 .572 

Sınıf Ö. 233 15,82 3,02 Grup Amaçları İçin Kendini 

Adama Diğer  267 15,58 3,34 .851 .395 

Sınıf Ö. 233 15,42 3,02 
Bireysel Destek Sağlama 

Diğer  267 15,53 3,09 .403 .687 

Sınıf Ö. 233 9,15 1,77 
Entelektüel İstek Uyandırma 

Diğer  267 8,96 1,82 1.214 .225 

Sınıf Ö. 233 6,54 1,42 Yüksek Performans Beklentisini 

Gündemde Tutma Diğer  267 6,60 1,24 .481 .631 
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Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

görülmemiştir.  

“Bireysel destek sağlama” boyutunda sınıf öğretmenlerin algılarının 

ortalaması ( X =15,42) ile “Katılıyorum”, ikinci kademe öğretmenlerinin 

algılarının ortalaması ise ( X =15,53) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark görülmemiştir.  

 “Entelektüel istek uyandırma” boyutunda sınıf öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ( X =9,15) ile “Katılıyorum”, ikinci kademe 

öğretmenlerinin algılarının ortalaması ise ( X =8,96) ile “Katılıyorum” dur. 

Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

görülmemiştir.  

Sınıf öğretmenleri ve ikinci kademe öğretmenleri yöneticilerin “vizyon 

ve ilham sağlama”, “davranış modelleri oluşturma”, “bireysel destek sağlama” 

“grup amaçları için kendini adama” ve “entelektüel istek uyandırma” 

boyutlarında yöneticilerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.  

“Yüksek performans beklentisini gündemde tutma” boyutunda sınıf 

öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X =6,54) ile “Tamamen Katılıyorum”, 

ikinci kademe öğretmenlerinin algılarının ortalaması ise ( X =6,60) ile 

“Tamamen Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre 

iki grup arasında anlamlı fark görülmemiştir.  

Sınıf öğretmenleri ve ikinci kademe öğretmenleri yöneticilerin “yüksek 

performans beklentisini gündemde tutma” boyutunda yöneticilerini çok yeterli 

bulduklarını belirtmişlerdir. Her iki grup da yöneticilerinin yüksek performans 

beklentisini gündemde tutma boyutu ile ilgili davranışlarının beklentilerini 

karşıladığı düşünülebilir.  

Gruplar arasında farklılık bulunmamasının nedeni, okul yöneticilerinin 

bu alt boyutlardaki davranışlarının tüm öğretmenler için ortak sonuçlar 

meydana getirmesinden kaynaklanıyor olabilir.  
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5. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları mesleki kıdemlerine göre farklılaşmakta 

mıdır?  

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yöneticilerinin dönüşümsel 

liderlik boyutları açısından algılamaları arasındaki farkı test etmek amacıyla 

varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 13’te verilmiştir. 

 

Tablo 13: Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre okul yöneticilerini 

dönüşümcü liderlik boyutları açısından algılamalarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları 

 Varyansın 
 kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F p. 

Gruplar arası 188,19 47,04 4,68 .001* 
Grup içi 4975,60 10,05   Vizyon ve İlham 

Sağlama 
Toplam 5163,79    
Gruplar arası 42,13 10,53 2,56 .037* 
Grup içi 2030,41 4,10   Davranış Modelleri Oluşturma 
Toplam 2072,55    
Gruplar arası 247,45 61,86 6,30 .000* 
Grup içi 4859,94 9,81   Grup Amaçlara için Kendini 

 Adamak 
Toplam 5107,39    
Gruplar arası 155,00 38,75 4,24 .002* 
Grup içi 4515,87 9,12   Bireysel Destek 

Sağlama 
Toplam 4670,87    
Gruplar arası 10,37 2,59 .796           .528 
Grup içi 1613,16 3,25   Entelektüel İstek Sağlama 
Toplam 1623,54    
Gruplar arası 31,86 7,96 4,64 .001* 
Grup içi 849,93 1,71   Yüksek Performans Beklentisini 

Gündemde tutma 
Toplam 881,80    

* p<.05    
 
Yapılan analiz sonucunda, “vizyon ve ilham sağlama”, “davranış 

modelleri oluşturma”, “grup amaçlara için kendini adamak”, “bireysel destek 

sağlama”, “yüksek performans beklentisini gündemde tutma” boyutlarında 

öğretmenlerin kıdemlerine göre algıları arasında fark olduğu görülmüştür. 

“Entelektüel istek sağlama” boyutunda öğretmenlerin algıları ile öğretmenlerin 

kıdemleri arasında (p) değerine göre anlamlı fark görülmemiştir. Farkın hangi 
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gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmış ve 

sonuçları tablo 14’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 14: Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre okul yöneticilerini 

dönüşümcü liderlik boyutları açısından algılamalarına ilişkin Tukey testi 

sonuçları  
Bağımsız 
Değişken 

(I) Mesleki kıdem (J) Mesleki kıdem Ortalamalar arası fark 
(I-J) 

p 

0-5 6-10 
11-15 
16-20 
21-25 

1,64 
2,09 
1,86 
1,45 

,001* 
,000* 
,000* 
,003* 

6-10 11-15 
16-20 
21-25 

,44 
,21 
-,19 

,325 
,614 
,633 

11-15 16-20 
21-25 

-,23 
-,64 

,603 
,143 

Vizyon ve İlham 
Sağlama 

16-20 21-25 -,41 ,313 
0-5 6-10 

11-15 
16-20 
21-25 

1,83 
1,99 
2,29 
1,25 

,000* 
,000* 
,000* 
,010* 

6-10 11-15 
16-20 
21-25 

,15 
,45 
-,57 

,723 
,274 
,162 

11-15 16-20 
21-25 

,29 
-,73 

,502 
,094 

Grup Amaçları İçin 
Kendini Adama 

16-20 21-25 -1,03 ,011* 
0-5 6-10 

11-15 
16-20 
21-25 

,10 
,85 
,42 
,12 

,733 
,011* 
,184 
,681 

6-10 11-15 
16-20 
21-25 

,74 
,31 
1,9 

,010* 
,246 
,942 

11-15 16-20 
21-25 

-,43 
-,72 

,132 
,010* 

Davranış Modelleri 
Oluşturma 

16-20 21-25 -,29 ,258 
0-5 6-10 

11-15 
16-20 
21-25 

,57 
1,85 
1,23 
,79 

,232 
,000* 
,010* 
,089 

6-10 11-15 
16-20 
21-25 

1,28 
,66 
,22 

,003* 
,102 
,574 

11-15 16-20 
21-25 

-,61 
-1,05 

,150 
,012* 

Bireysel Destek 
Sağlama 

16-20 21-25 -,43 ,259 
0-5 6-10 

11-15 
16-20 
21-25 

,22 
,73 
,69 
,45 

,281 
,001* 
,001* 
,025 

6-10 11-15 
16-20 
21-25 

,50 
,46 
,23 

,007* 
,008* 
,175 

11-15 16-20 
21-25 

-4,02 
-,27 

,829 
,131 

Yüksek Performans 
Beklentisini 

Gündemde Tutma 

16-20 21-25 -,23 ,163 
* p<.05 
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Farkın hangi gruplar arsında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan 

Tukey testi sonucunda, “vizyon sağlama ve ilham sağlama” alt boyutunda 

mesleki kıdemi (0–5) yıl olan öğretmenlerle mesleki kıdemi (6–10) yıl olan 

öğretmenler arasında (p=.001<.05) değerine göre, (11–15) yıl olan 

öğretmenler arasında (p=.000<.05) değerine göre, (16–20) yıl olanlar ile 

arasında (p=.000<.05) değerine göre ve (21–25) yıl olan öğretmenler arasında 

(p=.003<.05) değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Tablodaki değerler 

incelendiğinde, mesleki kıdemi (0–5) yıl olan öğretmenlerin daha uzun süre 

öğretmenlik yapmış olan öğretmenlere göre yöneticilerinin “vizyon sağlama 

ve ilham verme” boyutunda daha yeterli buldukları söylenebilir. Bu durum, 

meslekte diğer gruplara göre daha yeni olan öğretmenlerin, yöneticilerin 

vizyon oluşturma ve ilham kaynağı olma davranışlarının beklentilerini 

karşılayacak düzeyde olmasından kaynaklanıyor olabilir.  

“Grup amaçları için kendini adama” alt boyutunda mesleki kıdemi (0–

5) yıl olan öğretmenlerle mesleki kıdemi (6–10) yıl olan öğretmenler arasında 

(p=.000<.05), (11–15) yıl olan öğretmenler arasında (p=.000<.05) değerine 

göre, (16–20) yıl olanlar ile arasında (p=.010<.05) değerine göre ve  (21–25) 

yıl olan öğretmenler arasında (p=.011<.05) değerine göre anlamlı fark 

bulunmuştur. Tablodaki değerler incelendiğinde, mesleki kıdemi (0–5) yıl olan 

öğretmenlerin daha uzun süre öğretmenlik yapmış olan öğretmenlere göre 

yöneticilerinin “grup amaçları için kendini adama” boyutunda daha yeterli 

buldukları söylenebilir. Bu durum, mesleğe yeni başlamış veya diğerlerine 

göre mesleki kıdemi daha az olan öğretmenlerin, yöneticilerinin grup 

amaçlarını önemsediğini ve grup amaçları ile birlikte kurum amaçlarını da ön 

planda tuttuğunu düşündükleri söylenebilir. 

“Davranış modelleri oluşturma” alt boyutunda mesleki kıdemi (0–5) yıl 

olan öğretmenlerle mesleki kıdemi (11–15) yıl olan öğretmenler arasında 

(p=.011<.05) değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Mesleki kıdemi (6–10) 

yıl olan öğretmenler ile (11–15) yıl olan öğretmenler arasında (p=.010<.05) 

değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Tablodaki değerler incelendiğinde, 

mesleki kıdemi (0–5) yıl olan öğretmenlerin daha uzun süre öğretmenlik 
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yapmış olan öğretmenlere göre yöneticilerinin “davranış modelleri oluşturma” 

boyutunda daha yeterli buldukları söylenebilir.  

 “Bireysel destek sağlama” alt boyutunda mesleki kıdemi (0–5) yıl olan 

öğretmenlerle mesleki kıdemi (11–15) yıl olan öğretmenler arasında 

(p=.000<.05),  mesleki kıdemi (16–20) yıl olan öğretmenler arasında 

(p=.010<.05) değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Mesleki kıdemi (6–10) 

yıl olan öğretmenler ile (11–15) yıl olan öğretmenler arasında (p=.003<.05) 

değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Mesleki kıdemi (11–15) yıl olan 

öğretmenler ile (21–25) yıl olan öğretmenler arasında (p=.012<.05) değerine 

göre anlamlı fark bulunmuştur. Tablodaki değerler incelendiğinde, mesleki 

kıdemi (0–5) yıl olan öğretmenlerin daha uzun süre öğretmenlik yapmış olan 

öğretmenlere göre yöneticilerinin “bireysel destek sağlama” boyutunda daha 

yeterli buldukları söylenebilir. Bu durum, meslekte diğerlerine göre daha yeni 

olan öğretmenlerin yöneticilerinden bireysel destek gördükleri şeklinde 

yorumlanabilir. Ayrıca, okul yöneticilerinin meslekte diğerlerine göre yeni 

olan öğretmenlerin bireysel istek ve ihtiyaçlarını önemsediği de söylenebilir. 

 “Entelektüel istek uyandırma” alt boyutunda mesleki kıdemlerine göre 

öğretmenler arasında anlamlı fark görülmemiştir.  

“Yüksek performans beklentisini gündemde tutma” alt boyutunda 

mesleki kıdemi (0–5) yıl olan öğretmenlerle mesleki kıdemi (11–15) yıl olan 

öğretmenler arasında (p=.001<.05) değerine göre, mesleki kıdemi  (16–20) yıl 

olan öğretmenler arasında (p=.001<.05) değerine göre anlamlı fark 

bulunmuştur. Mesleki kıdemi (6–10) yıl olan öğretmenler ile (11–15) yıl olan 

öğretmenler arasında (p=.007<.05) değerine göre, (16–20) yıl olan 

öğretmenler arasında (p=.008<.05) değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. 

Tablodaki değerler incelendiğinde, mesleki kıdemi (0–5) yıl olan 

öğretmenlerin daha uzun süre öğretmenlik yapmış olan öğretmenlere göre 

yöneticilerinin “yüksek performans beklentisini gündemde tutma” boyutunda 

daha yeterli buldukları söylenebilir. Bu durum, meslekte diğerlerine göre daha 

yeni olan öğretmenlerin yöneticilerin yöneticiler tarafından performans 

takibinin daha fazla yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, okul 
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yöneticilerinin meslekte diğerlerine göre yeni olan öğretmenlerin olası idealist 

ruhunu ortaya çıkarmak amacı ile daha fazla kontrol altında tutması 

beklenebilir. 

Celep (2004) yaptığı araştırma sonucunda hizmet süresi (1–5) yıl, (6–

10) yıl ve (10–15) yıl olan öğretmenlerin okul müdürünün liderlik davranışına 

dair algıları (20–25) yıl hizmet süresi olan öğretmenlere göre daha düşük 

seviyede olduğunu belirlemiştir. Celep’in elde ettiği bu bulgular, bu 

araştırmadaki bulguları destekler niteliktedir. 

 

6. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

Öğretmenlerin yaşlarına göre yöneticilerinin dönüşümsel liderlik 

boyutları açısından algılamaları arasındaki farkı test etmek amacıyla varyans 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 15’de verilmiştir. 
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Tablo 15: Öğretmenlerin yaşlarına göre okul yöneticilerini 

dönüşümcü liderlik boyutları açısından algılamalarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları 

 Varyansın 
 Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F p. 

Gruplar arası 97,49 48,74 4,78 .009* 

Grup içi 5066,3 10,19   Vizyon ve İlham 
Sağlama 

Toplam 5163,79    

Gruplar arası 35,10 17,55 4,28 .014* 

Grup içi 2037,44 4,099   Davranış Modelleri Oluşturma 

Toplam 2072,55    

Gruplar arası 23,25 11,62 1,13       .322 

Grup içi 5084,14 10,23   Grup Amaçlara için Kendini 
 Adamak 

Toplam 5107,39    

Gruplar arası 177,04 88,52 9,79 .000* 

Grup içi 4493,82 9,042   Bireysel Destek 
Sağlama 

Toplam 4670,87    

Gruplar arası 15,01 7,50 2,32 .099 

Grup içi 1608,52 3,23   Entelektüel İstek Sağlama 

Toplam 1623,54    

Gruplar arası 6,25 3,12 1,77 .171 

Grup içi 875,5 1,76   Yüksek Performans Beklentisini 
Gündemde tutma 

Toplam 881,8    

* p<.05 
 

Yapılan analiz sonucunda, “ vizyon ve ilham sağlama”, “davranış 

modelleri oluşturma”, “bireysel destek sağlama” boyutlarında öğretmenlerin 

yaşlarına göre algıları arasında fark olduğu görülmüştür. “Entelektüel istek 

uyandırma”, “grup amaçları için kendini adama” ve “yüksek performans 

beklentisini gündemde tutma”  boyutlarında öğretmenlerin algıları ile 

öğretmenlerin yaşları arasında (p) değerine göre anlamlı fark görülmemiştir. 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi 

yapılmış ve sonuçları tablo 16’da gösterilmiştir.  
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Tablo 16: Öğretmenlerin yaşlarına göre okul yöneticilerini dönüşümcü liderlik 

boyutları açısından algılamalarına ilişkin Tukey testi sonuçları 

 (I) Yaş (J) Yaş Ortalamalar arası fark 
(I-J) p 

21-30  
 

31-40 
41-50 

,83 
-,16 

 .030* 
.896 

31-40 
 

21-30  
41-50 

-,83 
-1,00 

.030* 

.018* 

Vizyon ve İlham 
Sağlama 

 
41-50 

 
21-30  
31-40 

,16 
1,00 

.896 
 .018* 

21-30  31-40 
41-50 

,45 
-,18 

.076 

.713 

31-40 21-30  
41-50 

-,45 
-,63 

.076 
 .018* 

Davranış Modelleri 
Oluşturma 

41-50 ve üzeri 21-30  
31-40 

,18 
,63 

.713 
 .018* 

21-30 yaş 31-40 
41-50 

,24 
-,31 

.742 

.674 

31-40 21-30  
41-50 

-,24 
-,55 

.742 

.288 
Grup Amaçları İçin 

Kendini Adama 

41-50 ve üzeri 21-30  
31-40 

,31 
,55 

.674 

.288 

21-30  31-40 
41-50 

1,20 
-6,42 

 .000* 
.981 

31-40 21-30  
41-50 

-1,20 
-1,26 

.000* 

.001* 
Bireysel Destek 

Sağlama  

41-50 ve üzeri 21-30  
31-40 

6,42 
1,26 

.981 
.001* 

21-30  31-40 
41-50 

-4,82 
-,42 

.964 

.106 

31-40 21-30  
41-50 

4,82 
-,37 

.964 

.170 
Entelektüel İstek 

Sağlama 

41-50 ve üzeri 21-30  
31-40 

,42 
,37 

.106 

.170 

21-30  31-40 
41-50 

,25 
7,91 

.153 

.863 

31-40 21-30  
41-50 

-,25 
-,17 

.153 

.490 
Yüksek Performans 

Beklentisini 
Gündemde Tutma  

41-50 ve üzeri 21-30  
31-40 

-7,91 
,17 

.863 

.490 

* p<.05 
 

Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edebilmek için Tukey 

testi yapılmış, (21–30) yaş grubu ile (31–40) yaş grubu arasında (p=.030<.05) 

değerine göre ve (31–40) yaş grubu ile (41–50 ve üzeri) yaş grubu arasında 

(p=.018<.05) değerine göre anlamlı fark olduğu görülmüştür. Yaşları (31–40) 

arasındaki öğretmenler, okul yöneticilerinin “vizyon ve ilham sağlama” 

boyutundaki davranışlarını, diğer yaş gruplarındaki öğretmenlere oranla daha 

fazla görmektedirler. Bu sonuç, okul yöneticilerinin (31–40) yaş arası 

öğretmenler üzerinde, daha yaşlı öğretmenlere oranla, vizyon ve ilham 

sağlama boyutunda daha fazla etkili oldukları şeklinde yorumlanabilir. 
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 “Davranış modelleri oluşturma” boyutunda anlamlı farkın (31–40) yaş 

grubu ile (41–50) yaş grubu arasında olduğu görülmüştür. (41–50 ve üzeri) 

yaşları arasındaki öğretmenler, okul yöneticilerinin “davranış modelleri 

oluşturma” boyutundaki davranışlarını, diğer yaş gruplarındaki öğretmenlere 

oranla daha fazla görmektedirler. Bu sonuç, okul yöneticilerinin (41–50 ve 

üzeri) yaş grubu öğretmenler üzerinde, daha genç öğretmenlere oranla, 

davranış modelleri oluşturmada daha fazla etkili oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. 

 “Bireysel destek sağlama”  anlamlı farkın (21–30) yaş grubu ile (31–

40) yaş grubu arasında (p=.000<.05) değerine göre ve (31–40) yaş grubu 

öğretmenler ile (41–50 ve üzeri) yaş grubu arasında (p=.001<.05) değerine 

göre olduğu görülmüştür. (31–40) yaşları arasındaki öğretmenler, okul 

yöneticilerinin “bireysel destek sağlama” boyutundaki davranışlarını, diğer yaş 

gruplarındaki öğretmenlere oranla daha fazla görmektedirler. Bu sonuç, okul 

yöneticilerinin (31–40) yaş arası öğretmenlere, daha genç öğretmenlere oranla, 

daha fazla destek oldukları, bireysel istek ve ihtiyaçlarını önemsedikleri 

şeklinde yorumlanabilir. 

“Grup amaçları için kendini adama”, “yüksek performans beklentisini 

gündemde tutma” ve “entelektüel istek sağlama” boyutlarında öğretmenlerin 

yaşları arasında (p) değerine göre anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu 

boyutlarda yaşlarına göre öğretmenler, yöneticilerinden aynı şekilde 

etkilenmiş oldukları düşünülebilir. 

 

7. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik boyutları 

açısından algılamaları öğrenim durumlarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre yöneticilerinin dönüşümsel 

liderlik boyutları açısından algılamaları arasındaki farkı test etmek amacıyla t 

testi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 17’da verilmiştir. 
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Tablo 17: Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre okul yöneticilerini 

dönüşümcü liderlik boyutları açısından algılamalarına ilişkin t testi 

sonuçları 

    * p<.05 

 

 Tablo incelendiğinde, “vizyon ve ilham sağlama” boyutunda ön lisans 

mezunu öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X =15,91) ile “Katılıyorum”, 

öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin algılarının ortalaması 

ise ( X =15,88) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda elde edilen (p) 

değerine göre iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

Elde edilen verilere göre, “davranış modelleri oluşturma” boyutunda ön 

lisans mezunu öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X =9,20) ile 

“Katılıyorum”, öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ise ( X =9,13) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

 Öğrenim 
Durumu  N X  S t p 

Ön Lisans 193 15,91 2,68 

Vizyon ve İlham Sağlama Lisans  

Lisansüstü 

307 15,88 3,51 .081  .935

Ön Lisans 193 9,20 1,92 

Davranış Modelleri Oluşturma Lisans  

Lisansüstü 

307 9,13 2,10 .384 .701

Ön Lisans 193 15,61 2,66 

Grup Amaçları İçin Kendini Adama Lisans  

Lisansüstü 

307 15,75 3,49 .510 .611

Ön Lisans 193 15,67 2,52 

Bireysel Destek Sağlama Lisans  

Lisansüstü 

307 15,36 3,35 1.17 .242

Ön Lisans 193 9,26 1,55 

Entelektüel İstek Uyandırma Lisans  

Lisansüstü 

307 8,92 1,93 2,17 .030*

Ön Lisans 193 6,60 1,29 
Yüksek Performans Beklentisini 

Gündemde Tutma 
Lisans  

Lisansüstü 

307 6,56 1,35      .353 .724
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Tablo incelendiğinde, “grup amaçları için kendini adama” boyutunda ön 

lisans mezunu öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X =15,61) ile 

“Katılıyorum”, öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ise ( X =15,75) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

“Bireysel destek sağlama” boyutunda ön lisans mezunu öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ( X =15,67) ile “Katılıyorum”, öğrenim durumu lisans ve 

lisansüstü olan öğretmenlerin algılarının ortalaması ise ( X =15,36) ile 

“Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

Tablo incelendiğinde, “entelektüel istek uyandırma” boyutunda ön 

lisans mezunu öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X =9,26) ile 

“Katılıyorum”, öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ise ( X =8,92) ile “Katılıyorum” dur. Analiz sonucunda 

elde edilen (p=.030<.05) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Elde edilen verilere göre ön lisans mezunu öğretmenlerin 

“entelektüel istek uyandırma” boyutunda lisans ve lisansüstü mezunu 

öğretmenlere göre yöneticilerini daha yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Bu 

verilere dayanarak eğitim seviyesi daha yüksek olan öğretmenlerin, 

yöneticileri tarafından entelektüel açıdan doyurulmalarının daha güç olduğu 

söylenebilir. 

“Yüksek performans beklentisini gündemde tutma” boyutunda ön 

lisans mezunu öğretmenlerin algılarının ortalaması ( X =6,60) ile “Tamamen 

Katılıyorum”, öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin 

algılarının ortalaması ise ( X =6,56) ile “Tamamen Katılıyorum” dur. Analiz 

sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır.  
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8. Öğretmenlerin iş doyumları genel olarak ne düzeydedir? 

Bu amaçla, Konya ilinde çalışan öğretmenlerin genel olarak 

yöneticilerinde var olan dönüşümcü liderlik davranışını nasıl algıladıklarına 

ilişkin puan ortalamaları değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ağırlıklı 

ortalama ve standart sapma puanları esas alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

18’de verilmiştir. 

 

Tablo 18: Öğretmenlerin genel olarak iş doyumu düzeyleri 

 

 

Tablo 18 incelendiğinde öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin genel 

olarak ( X =48,30) aritmetik ortalama ile orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Elde edilen verilere göre minimum puan 23 ile düşük düzeyde, maksimum 

puan 68 ile yüksek düzeyde iş doyumuna sahip olan öğretmenleri 

göstermektedir. 

 

9. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi cinsiyetlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için t testi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 

19’da verilmiştir. 

 

Tablo 19: Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre iş doyumu düzeylerine ilişkin 

t testi sonuçları 

* p<.05 

 N Min Max X  S. 

iş doyum 
puanı 500 23 68 48,30 8,58 

 Cinsiyeti  N X  S t p 

Erkek 247 48,26 8,30
İş doyumu puanı 

Kadın 253 48,35 8,87

.126 .900
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Tablo incelendiğinde, kadın öğretmenlerin iş doyumu puanlarının 

ortalaması ( X = 48,35) ile iş doyumunun orta düzeyde olduğu ve erkek 

öğretmenlerin iş doyumu puan ortalaması ( X =48,26) ile iş doyumunun orta 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre 

iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

İş doyumu ile ilgili yapılan araştırmalarda cinsiyet değişkenine göre 

öğretmenlerin iş doyumları arasında farklılıklar görülebilmektedir. Bu 

durumda cinsiyet değişkeninin iş doyumu açısından belirleyici bir değişken 

olmadığı söylenebilir. 

 

10. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi meslekteki branşlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin meslekteki branşlarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için t testi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları tablo 20’de verilmiştir. 

 

Tablo 20: Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre iş doyumu düzeylerine ilişkin 

t testi sonuçları 

    * p<.05 
 

Tablo incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin iş doyumu puanlarının 

ortalaması ( X = 48,35) ile iş doyumları orta düzeyde ve diğer öğretmenlerin iş 

doyumu puan ortalaması ( X =48,26) ile iş doyumlarının orta düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır.  

 

 

 Branşı N X  S t p 

Sınıf Öğretmeni 233 48,43 8,71
İş doyumu puanı 

Diğerleri 267 48,19 8,49

 
.315 

 
.753
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11. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi mesleki kıdemlerine göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin mesleki kıdemlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için varyans analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçları tablo 21’de verilmiştir. 

 

Tablo 21: Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre iş doyumu düzeylerine 

ilişkin varyans analizi sonuçları 

 
       *p<.05 

 

Yapılan analiz sonucunda, öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile iş 

doyumu düzeyleri arasında (p) değerine göre anlamlı fark görülmüştür. Farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmış ve 

sonuçları tablo 22’de gösterilmiştir.  

Tablo 22: Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre iş doyumu düzeylerine 

ilişkin Tukey testi sonuçları 

(I) Mesleki 
kıdeminiz 

(J) Mesleki 
kıdeminiz 

Ortalamalar arası 
fark 
(I-J) 

p 

0-5 6-10 
11-15 
16-20 
21-25 

,36 
-,17 
1,59 
-2,07 

.791 

.902 

.236 

.118 
6-10 11-15 

16-20 
21-25 

-,53 
1,23 
-2,42 

             .664 
.279 
.030* 

11-15 16-20 
21-25 

1,77 
-1,89 

.145 

.111 
16-20 21-25 -3,66 .001* 

   *p<.05 
 

            Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F p 

Grup İçi 844,83 211,208 2,90 ,021* 

Gruplar Arası 35952,96 72,632   

Toplam 36797,79    



 70

Tabloya bakıldığında mesleki kıdemleri (6–10) yıl arasında olan 

öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri ile mesleki kıdemleri (21–25) yıl olan 

öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasıda (p=.030<.05) değerine göre anlamlı 

fark bulunmuştur. Mesleki kıdemleri (16–20) yıl olan öğretmenlerin iş doyumu 

düzeyleri ile (21–25) yıl kıdemi olan öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri 

arasında (p=.001<.05) değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre, 

(21–25) yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin (6–10) 

yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerinkine göre daha fazla olduğu görülmüştür. 

Ayrıca (21–25) yıl kıdeme sahip öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin (16–

20) yıl öğretmenlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum 

meslekte yeni olan öğretmenlerin meslekte daha eski olan öğretmenlere göre iş 

doyumuna daha az düzeyde ulaştıkları şeklinde yorumlanabilir. 

 

12. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi yaşlarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin yaşlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

tablo 23’de verilmiştir. 

 

Tablo 23: Öğretmenlerin yaşlarına göre iş doyumu düzeylerine ilişkin 

varyans analizi sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması F             p 

Grup İçi 989,38 494,69 6,866 .001* 

Gruplar Arası 35808,40 72,04   

Toplam 36797,79    
 *p<.05 

 

Yapılan analiz sonucunda, öğretmenlerin yaşları ile iş doyumu düzeyleri 

arasında (p=.001<.05) değerine göre anlamlı fark görülmüştür. Farkın hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmış ve 

sonuçları tablo 24’te gösterilmiştir.  
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Tablo 24: Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre iş doyumu düzeylerine 

ilişkin Tukey testi sonuçları    

*p<.05 

Tabloya bakıldığında yaşları (21–30) arasında olan öğretmenlerin iş 

doyumu düzeyleri ile yaşları (31–40) olan öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri 

arasıda (p=.001<.05) değerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Yaşları  (31–40) 

olan öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri ile yaşları (41–50) olan öğretmenlerin 

iş doyumu düzeyleri arasında (p=.002<.05) değerine göre anlamlı fark 

bulunmuştur. Buna göre, yaşları (31–40) olan öğretmenlerin iş doyumu 

düzeylerinin yaşları (21–30) olan öğretmenlerinkine göre daha fazla olduğu 

görülmüştür. Ayrıca yaşları (41–50 ve üzeri) olan öğretmenlerin iş doyumu 

düzeylerinin yaşları (31–40) olan öğretmenlerine göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu durum genç öğretmenlerin daha yaşlı öğretmenlere göre iş 

doyumuna daha az düzeyde ulaştıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin yaşları ilerledikçe iş doyum düzeylerinin artmasının 

nedeni deneyimlerine bağlı olarak uyumlarının artmasından kaynaklanıyor 

olabilir. Diğer taraftan daha genç öğretmenlerin iş koşullarına ilişkin idealist 

beklentilere sahip olmaları nedeniyle, genç yaşlarda iş doyumu düzeylerinin 

daha yaşlı öğretmenlere oranla düşük olma olasılıkları söz konusu olabilir 

(Günbayı, 2000:75). 

 

(I) Yaşınız (J) Yaşınız Ortalamar Arası 
Fark 
(I-J) 

p 

31-40   -,33             .708 
21-30 

41-50 -3,40 .001* 
21-30      ,33             .708 

31-40 41-50 -3,07 .002* 
21-30   3,40 .001* 

41-50 31-40  3,07 .002* 
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13. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyi öğrenim durumlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin öğrenim durumlarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için t testi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları tablo 25’te verilmiştir. 

 

Tablo 25: Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre iş doyumu 

düzeylerine ilişkin t testi sonuçları 

     * p<.05 
 

Tablo incelendiğinde, ön lisans mezunu öğretmenlerin iş doyumu 

puanlarının ortalaması ( X = 49,25) ile iş doyumları orta düzeyde olduğunu ve 

öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olan öğretmenlerin iş doyumu puan 

ortalaması ( X =47,71) ile iş doyumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen (p) değerine göre iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. Bu durum, işgörenlerin iş doyumu ile eğitim durumları 

inceleyen araştırmalarda ulaşılan, işgörenlerin eğitim düzeyi arttıkça iş doyum 

düzeylerinin daha az eğitim görmüş işgörenlere oranla daha yüksek olacağı 

(Bölüktepe, 1993:16) yönündeki bulgulara ters düştüğü söylenebilir.  

 

14. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasında bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek için Spearman rho korelasyon testi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

tablo 26’da verilmiştir. 

 Öğrenim Durumu N X        S t        p 

Ön lisans 193 49,25 7,87 

İş doyumu puanı Lisans- 

Lisansüstü 

307 47,71 8,96 

 
 

1,96 

 
 

0,050



 73

Tablo 26:  Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkiye ilişkin 

Spearman rho korelasyon testi sonuçları 

 İş Doyumu Toplam 
Puan 

Dönüşümcü Liderlik 
Toplam Puan 

Korelasyon Katsayısı
(r) 

1,000   ,608** 

p , ,000 

İş Doyumu Toplam 
Puan 

 

N 500  500 
Korelasyon Katsayısı

(r) 
    ,608** 1,000 

p ,000 , 

Dönüşümcü Liderlik 
Toplam Puan 

N 500 500 
** p<.01 

 

Tablo 26 incelendiğinde personelin iş doyumu ile dönüşümsel liderlik 

arasında yüksek düzeyde pozitif anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r=0.608, 

p<.01). Buna göre, yöneticilerin dönüşümsel liderlik özellikleri artıkça 

çalışanların iş doyumlarının arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı  ( r2= 

0.36) dikkate alındığında iş doyumundaki toplam varyansın değişkenliğin 

%36'sının dönüşümsel liderlikten kaynaklandığı söylenebilir. 
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BÖLÜM VI 

 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma verilerinin yorumlanmasıyla ulaşılan sonuçlar ve 

bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

 

8.1.Sonuçlar  

Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik davranışlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin iş doyumunun 

saptanması buna göre İlköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasında bir ilişki olup olmadığının 

ortaya konması olan bu araştırmada sonuçlar araştırmanın problemine ve alt 

problemlerine uygun olarak aşağıda verilmiştir. 

1. Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini taşıyıp 

taşımadıklarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin genel olarak olumlu yönde 

olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin olumlu yöndeki bu görüşleri 

yöneticilerini dönüşümcü bir lider olarak yeterli gördüklerini göstermektedir. 

Öğretmenler Konya ili ilköğretim okullarındaki yöneticilerin, yeniliğe, 

gelişime ve değişime açık olduklarını ifade ettikleri söylenebilir.  

2. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik boyutlarına 

yönelik değerlendirmeleri sıralandığında ilk sırada “davranış modelleri 

oluşturma”; ikinci sırada  “yüksek performans beklentisini gündemde tutma”; 

üçüncü sırada “vizyon ve ilham sağlama”; dördüncü sırada “grup amaçları için 

kendini adama”; beşinci sırada “bireysel destek sağlama” ve altıncı sırada 

“entelektüel istek uyandırma” boyutunun yer aldığı görülmüştür.  

3. Okul yöneticileri dönüşümcü liderlik davranışının 6 alt boyutu 

açısından incelendiğinde öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre 

yöneticilerini algılamalarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu durum 

yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışlarının cinsiyete göre değişmediği 

şeklinde yorumlanabilir. Dönüşümcü liderlik özelliği olan bir yöneticinin 
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cinsiyet faktörünü gözetmeden her bir öğretmenine aynı tutum içinde eşitlik 

ilksiyle yaklaşması, tutumunu herkese karşı aynı şekilde sergilemesi 

beklenebilir. 

4. Okul yöneticileri dönüşümcü liderlik davranışının 6 alt boyutu 

açısından incelendiğinde öğretmenlerin branşlarına göre yöneticilerini 

algılamalarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu durum sınıf öğretmenleri 

ile ilköğretimin ikinci kademesinde görev yapan öğretmenlerin yöneticilerini 

algılamalarında farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. 

5. Konya’daki ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

özelliklerinin boyutlarına göre öğretmenler tarafından algılanmasının, 

öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Mesleki kıdemleri daha fazla olan öğretmenlerin yöneticilerini algılamalarının 

daha olumlu yönde olduğu görülmüştür. Dönüşümcü liderliğin 6 alt boyutu 

açısından değerlendirdiğimizde mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen 

algıları arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Farkın görüldüğü alt boyutlar: 

Vizyon ve ilham sağlama, davranış modelleri oluşturma, grup amaçları için 

kendini adama, bireysel destek sağlama, yüksek performans beklentisini 

gündemde tutmadır. Buna göre, öğretmenlerin yöneticilerinden bu boyutlarla 

ilgili davranış beklentileri birbirinden farklıdır. Ancak, öğretmenlerin bu 

konudaki görüşleri olumlu yöndedir. Meslekte eski olan öğretmenlerin 

meslekte daha yeni olanlara göre yöneticilerini bu boyutlarda daha yeterli 

gördükleri belirlenmiştir. Meslekte daha yeni olan öğretmenlerin idealist bir 

yaklaşım içinde yöneticilerinden daha fazla rehberlik etmelerini bekledikleri 

söylenebilir. Öğretmenlerin değerlendirmelerinin daha kıdemli olduklarında 

değişmesi beklenebilir. Entelektüel istek uyandırma alt boyutunda kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

6. İlköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin 

boyutlarına göre öğretmenler tarafından algılanmasının öğretmenlerin 

yaşlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Alt boyutlar açısından 

değerlendirildiğinde yaş değişkenine göre öğretmen algıları farlılık 

göstermektedir. Genç öğretmenlerin yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 
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özellikleri ile ilgili değerlendirmelerinin vizyon ve ilham sağlama, davranış 

modelleri oluşturma ve bireysel destek sağlama alt boyutlarında daha yaşlı 

öğretmenlere göre faklı olduğu görülmektedir. Yaş olarak diğerlerinden büyük 

öğretmenler, daha genç öğretmenlere göre yöneticilerini bu alt boyutlar 

açısından daha yeterli görmektedirler. Bu durum, yaşı diğerlerine göre fazla 

olan öğretmenlerin yöneticilerini bir model ve rehber olarak gördüklerini ve 

yöneticilerinin desteğini daha fazla hissettikleri anlamına gelebilir. Entelektüel 

istek uyandırma, grup amaçları için kendini adama ve yüksek performans 

beklentisini gündemde tutma alt boyutları açısından öğretmenlerin 

değerlendirmeleri yaşlarına göre faklılık göstermemektedir. 

7. İlköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin 

boyutlarına göre öğretmenler tarafından algılanmasının öğretmenlerin öğrenim 

durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Farkın görüldüğü alt 

boyutlar: Davranış modelleri oluşturma, grup amaçları için kendini adama ve 

entelektüel istek uyandırmadır. Bu durum, öğretmenlerin bu alt boyutlar 

yönünden yöneticilerinden beklentilerinin faklı olduğunu göstermektedir. 

Öğrenim durumu lisans ya da lisansüstü olan öğretmenlerin alan bilgisi 

yönünden daha donanımlı oldukları düşünüldüğünde beklentilerinin de aynı 

oranda çoğalması beklenebilir. Model olarak görmek isteyecekleri yöneticinin 

de aynı donanıma sahip olmasını beklemeleri düşünülebilir. Öğrenim 

durumlarına göre öğretmenlerin yöneticilerini değerlendirmelerinde vizyon ve 

ilham oluşturma, bireysel destek sağlama ve yüksek performans beklentisini 

gündemde tutma alt boyutlarında anlamlı bir fark görülmemiştir.  

8. Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin genel olarak orta düzeyde 

olduğu görülmüştür. Genel olarak öğretmenlerin iş doyumunun orta düzeyde 

olması, öğretmenlerin genel olarak işlerinden duydukları memnuniyetin orta 

düzeyde olması şeklinde ifade edilebilir.  

9. Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri bazı değişkenlere göre 

araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin cinsiyetlerine göre iş 

doyumu düzeylerinin farlılık göstermediği görülmüştür. Bu duruma göre, iş 

doyumunun cinsiyet faktörüne göre değişmediği söylenebilir. 
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10. Öğretmenlerin branşlarına göre iş doyumu düzeylerinin farlılık 

göstermediği görülmüştür. Sınıf öğretmenleri ile ilköğretimin ikinci 

kademesinde görev yapan öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin benzerlik 

gösterdiği söylenebilir.  

11. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre iş doyumu düzeyleri 

arasında farklılık görülmemiştir. Bu durum meslekte yeni olan öğretmenlerin 

meslekte daha eski olan öğretmenlere göre iş doyumuna daha az düzeyde 

ulaştıkları şeklinde yorumlanabilir. 

12. Öğretmenlerin yaş değişkenine göre iş doyum düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşları arttıkça işten aldıkları doyum 

artmaktadır. Bu durum genç öğretmenlerin hayata dair planlarının, istek ve 

ihtiyaçlarının daha yaşlı öğretmenlere göre fazla olmasıyla açıklanabilir.  

13. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre iş doyumu 

düzeyleri arasında farklılık görülmemiştir. öğrenim durumlarına göre iş 

doyumu düzeylerinin farlılık göstermediği görülmüştür. 

14. Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin 

dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasında 

yüksek düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre, 

dönüşümcü liderlerle çalışan öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır. Birlikte çalıştığı öğretmenlerle iyi iletişim kurabilen, 

onları değişime ve yeniliğe yönlendirebilen, ihtiyaçlarını önemseyen, iyi bir 

model olabilen ve rehberlik edebilen yöneticilerin öğretmenlerini olumlu 

yönde etkileyebildiği sonucuna varılabilir. Öğretmenlerin yaptıkları işten 

memnuniyet duymaları yöneticilerin çalışanların ihtiyaçlarının farkında 

olmasından, onlara destek olmasından, adil ve demokratik tutumlarından 

kaynaklanıyor olabilir. 

Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. 

 

 

 

 



 78

 Eğitim Önerileri 

1. Okul Yöneticilerinin atamalarında göz önünde bulundurulan 

ölçütler arasında dönüşümcü liderlik ile ilgili değerlendirmelere de yer 

verilebilir. 

2. Öğretmenler ile okul yöneticilerinin iletişim düzeylerini belirlemek 

üzere öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine başvurulabilir.  

3. Okul yöneticileri, okul içinde öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarını 

belirlemek için çalışmalar yapabilir. Böylece yöneticiler, öğretmenlere 

bireysel destek sağlamada yeterli olabilir. 

4. Eğitime ayrılan pay arttırılarak okulları geleceğe taşıyacak 

girişimlerin gerçekleşmesi sağlanabilir. 

5. Öğretmenlerin okuldaki başarıyı arttırabilmeleri için öğretmenlerin 

önünde kendini yenileyebilen, geliştirebilen bir lider olarak iyi bir model 

olmak için çalışmalar yapabilir. Öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve 

seminerler düzenleyebilir. 

6. Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerini belirlemek için okul 

içerisinde çalışmalar yapılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir. 

Böylece işten doyum alamayan öğretmenlerin olumsuz tutumları erken tespit 

edilerek engellenebilir. 

 

 Araştırma Önerileri: 

1. Dönüşümcü liderlik ile ilgili yapılan çalışmalarda cinsiyet ve branş 

değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmaması yönetici davranışlarının 

öğretmenlerin cinsiyetine veya branşlarına göre farklılık göstermemesinden 

kaynaklanıyor olabilir. Bu düşünceden yola çıkılarak değişkenler arası 

farklılığı ortaya koymaktan çok dönüşümcü liderliğin ortaya çıkmasında etki 

eden faktörler varsa bunlar ortaya konulabilir. 

2. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine, yaşlarına ve öğrenim 

durumlarına göre algılarında farlılık gösterdiği görülmüştür. Bu farklılığın 

nedenleri araştırılabilir. Bu değişkenlere göre öğretmenlerin yöneticilerinde 

görmek istedikleri lider modelinin nasıl olduğunu ortaya koymak amacıyla bir 
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çalışma yapılabilir. Öğretmenlerin algılamalarındaki farklılıkların nedenleri 

araştırılabilir.  

4.  Dönüşümcü liderliğin 6 alt boyutu açısından değerlendirildiğinde 

öğretmen algılarının kıdem, yaş ve öğrenim durumları açısından farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Alt boyutlar tek tek alınarak bu değişkenler açısından 

öğretmen algılarının farklı olmasının nedenleri araştırılabilir.  

5. Dönüşümcü liderlik ile ilgili olarak bu araştırmada öğretmen 

görüşlerine başvurulmuştur. Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderliğe ilişkin 

tutumlarının ortaya çıkarılmasında okul yöneticilerinin görüşlerine de 

başvurulabilir. 

6. Öğretmenlerin yaşları ve kıdemleri açısından iş doyumu düzeyleri 

araştırılmış ve bu değişkenler yönünden anlamlı farklılıklar görülmüştür. 

Öğretmenlerin yaşlarının ve kıdemlerinin artmasıyla iş doyumlarının da 

artmasının nedeni araştırılabilir. Yaş grubu ve mesleki kıdem değişkenlerine 

göre, (41–50 yaş ve üzeri) ve (16–20) yıl kıdeme sahip öğretmenlerin iş 

doyumuna ulaşma düzeylerinin diğer öğretmenlere göre yüksek olmasının 

nedenleri araştırılabilir. 

7. Öğretmen algılarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü 

liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasında yüksek 

düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Okul yöneticisinin 

dönüşümcü lider olması ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ilişkisi 

incelenebilir. Öğretmenlerin dönüşümcü lider olan bir yönetici ile birlikte 

çalışmalarının diğer tutumları ile ilişkileri araştırılabilir. Böylece literatüre 

katkılar sağlanabilir. 
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İŞ DOYUMU ÖLÇEĞİ 
 
           Değerli Meslektaşım,  
          Sizlerden bir araştırmada kullanmak için iş doyumu hakkında görüşlerinizi 
almak istiyorum. Ankete içtenlikle cevap vereceğinizi umuyorum. Vereceğiniz 
cevaplar yalnız bu araştırma çerçevesinde kullanılacaktır. Yardımlarınızdan dolayı 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
                                                                                                Meryem Emire Bilir 
                                   
             Lütfen sizin için uygun olan bölüme (X) işareti koyunuz. 
 
1.  Cinsiyetiniz             E (     )                 K (    ) 
 
2.  Öğrenim durumunuz;     
A) Ön Lisans (     )    B) Lisans-Lisansüstü (     ) 
 
3.  Yaşınız; 
A) 21-30 (    )               B) 31-40  (   )              C) 41-50 ve üstü (     )   
 
4.  Mesleki kıdeminiz; 
A) 0-5 yıl (   ) B) 6-10 yıl  (   )  C) 11-15 yıl (   )  D) 16-20 yıl (   ) E) 21- 25 yıl (   ) 
 
5. Öğretmenlikteki branşınız   ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

Ç
ok

 Y
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Y
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K
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ar
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zı
m

 

Y
et
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Ç
ok

 Y
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1. İşinizin size sağladığı güvenlik derecesi nedir?      
2. Aldığınız para ve destekler yeterli mi?      
3. İşinizde kişisel gelişme ve yükselme olanakları var mı?      
4. Okulunuzda beraber çalıştığınız ve ilişki içinde olduğunuz kişilerden 

memnun musunuz? 
     

5. Amirlerinizin size karşı davranışlarını adil ve saygılı buluyor 
musunuz? 

     

6. İşinizi yaparken, taktir edileceğiniz duygusu içinde misiniz?      
7. Okulunuzda birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla yakın ilişki içinde 

misiniz? 
     

8. Üstlerinizden gördüğünüz destek ve yardımdan memnun musunuz?      
9. Yaptığınız iş karşılığında aldığınız para sizce adaletli mi?      
10. İşinizi yaparken bağımsız olarak kişisel istek ve düşüncelerinizi 

uygulayabiliyor musunuz? 
     

11. Geleceğinize ilişkin planlarınız açısından iş yerinizi güvenceli buluyor 
musunuz? 

     

12. Okulunuzdaki ilgililerle düşüncelerinizi paylaşma olanağı oluyor mu?      
13. İşinizde, başarınızı gösterme ve yarışma fırsatı var mı?      
14. Okul yönetiminin tutumundan memnun musunuz?      
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DÖNÜŞÜMCÜ LİDER ÖLÇEĞİ 
             

             Lütfen sizin için uygun olan bölüme (X) işareti koyunuz. 
 

T
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H
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um

 

1. Okul yöneticimiz, güçlüklerle baş edebilmek için kapasite ve mantığa 
sahiptir. 

    

2. Okulda yöneticimizin direktifleri kurumdaki herkes tarafından saygı görür.     

3. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler üzerinde eğer birlikte çalışıyorsak 
neyi yapabileceğimiz konusundaki görüşlerimizi cesaretlendirir, bizi 
heyecanlandırır. 

    

4. Okul yöneticimiz,  bizlerin liderler gibi hareket etmemizi ve hissetmemizi 
sağlar. 

    

5. Okul yöneticimiz, belirlenen hedef çalışmaları boyunca genel amaçlar 
konusunda fikir verir. 

    

6. Okul yöneticimiz, bizleri sadece sözle değil, daha çok davranışla 
yönlendirir.     

7. Okul yöneticimiz, mesleğimiz çerçevesinde başarılara ve amaca ulaşmaları 
sembolize eder. 

    

8. Okul yöneticimiz, Bizim için izlenecek iyi bir lider modelini gösterir.     

9. Okul yöneticimiz, belirlenen hedeflere ulaşmak için kurum amaçlarının 
gelişim sürecine bizim katılımımızı sağlar. 

    

10. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler için ortak amaçlar doğrultusunda 
çalışmaya çalışanları cesaretlendirir. 

    

11. Okul yöneticimiz, belirlenen hedeflere ulaşmak için kurum amaçlarının 
geliştirilmesinde problemleri bizlerle birlikte çözer. 

    

12. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler için kurum amaçlarının önceliklerinin 
belirlenmesinde bütün herkesin ortak kararırın oluşmasını sağlar. 

    

13. Okul yöneticimiz, kurum amaçlarını gerçekleştirmede gelişimimizi düzenli 
olarak değerlendirmemiz için bizi cesaretlendirir. 

    

14. Okul yöneticimiz, belirlenen hedefler için bilgi ve becerilerimi 
geliştirebilmemde hizmet içi eğitim programları sağlar. 

    

15. Okul yöneticimiz, belirlenen hedeflerin uygulanmasında gereken kaynakları 
edinebilmemi sağlar. 

    

16. Okul yöneticimiz, bana tipik ihtisas alanımı ve uzmanlığımı dikkate alarak 
davranır. 

    

17. Okul yöneticimiz, benim işimi etkileyecek hareketi yapmadan önce 
fikirlerimi dikkate alır. 

    

18. Okul yöneticimiz, kişisel durumumu göz önünde bulundurarak anlayışlı bir 
şekilde davranır. 

    

19. Okul yöneticimiz, çalışma arkadaşlarım ve işim hakkındaki ön yargılarımı 
tekrar gözden geçirmem için beni yönlendirir. 

    

20. Okul yöneticimiz, çalışma arkadaşlarım için neler yaptığımı düşünmemde 
beni isteklendirir. 

    

21. Okul yöneticimiz, belirlenen hedef programların uygulanması düşünmeme 
yardım edecek gerekli bilgileri sağlar. 

    

22. Okul yöneticimiz, bizim en iyi performansı göstermemizde ısrarlıdır.     

23. Okul yöneticimiz, çalışanlar olarak bizlerden çok şeyler beklediğini 
hissettirir . 

    


