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ÖNSÖZ 

Varlığı ilk insanın varoluşuna değin uzanan eğitim, zaman 

içerisinde toplumların gelişimiyle birlikte gelişmiş ve okullar yoluyla 

kurumsallaşmıştır. Antik Yunan’dan Mısır’a, Roma’dan Endülüs’e ve nihayet 

Türk-İslam Medeniyetinden günümüz batı medeniyetine tarih boyunca tüm 

uygarlıkların gelişimleri okumayla ve eğitimle olmuştur. Bu nedenledir ki 

Kurtuluş Savaşının hemen sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk ve en 

önemli gelişim hamleleri eğitim alanında olmuştur. Toplumları arzuladıkları bu 

geleceğe taşıyacak olan kurumlar okullardır. 

Okulları bu amaca ulaştırmakla görevli olan kişiler de okulların 

yöneticileridir. Okulllar etkili oldukları oranda topluma katkı sağlarlar. Etkili 

okulun ilk adımı olan etkili yönetici, okuldaki yönetim süreçlerini en iyi şekilde 

yerine getirme gayreti içerisindedir. Bu süreçte onun birçok zorlukla 

karşılaşacağı açıktır. Yöneticinin bu zorluklara karşı dayanabilmesini ve 

onların üstesinden gelebilmesini sağlayan içsel mekanizma ise, kendi 

yeteneklerine olan inancıdır. Bu araştırmada Ankara ili kamu ortaöğretim 

okulu yöneticilerinin öz-yeterlik algıları araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların 

öncelikle zorluklarla başetme konusunda yöneticilere yardımcı olması 

beklenmektedir. 
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ÖZET 

 
 

ORTA ÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK 
ALGISI 

 
 

Öztürk, Mehmet Nuri 
Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof Dr. Ali Balcı 
Eylül, 2012, 81 + VIII sayfa 

 

Bu çalışmada Ankara İli kamu ortaöğretim okulu yöneticilerinin 

kendi öz-yeterliklerine ilişkin algıları araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili kamu ortaöğretim okullarında 

yöneticilik yapan müdür ve müdür yardımcılarından oluşan 450 katılımcı 

oluşturmaktadır. Araştırmada cinsiyet, eğitim durumu, yöneticilik kıdemi ve 

atanma şekli değişkenlerine göre altı boyutta öz-yeterlik algıları arasındaki 

farklılık incelenmiş ve eğitim durumuna göre yöneticilerin öz-yeterlik algıları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Kadın yöneticiler kendilerini 

“Toplumla işbirliği” boyutunda daha yeterli görmektedirler. “Toplum 

kaynaklarının kullanımı” boyutunda 6-10 yıl ve 16 yıl ve üzeri yöneticilik 

deneyimine sahip yöneticilerin öz-yeterlik algıları 11-15 yıl deneyime sahip 

olanlardan anlamlı şekilde yüksektir. Görevlendirme ile çalışan yöneticilerin 

öz-yeterlik algıları ise birçok boyutta sınavla ve sınavsız atananlara göre 

anlamlı şekilde düşüktür. 
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ABSTRACT 

 
 

SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL 
ADMINISTRATORS 

 
Öztürk, Mehmet Nuri 

MA., Department of Educational Administration and Policy 
Advisor: Prof. Ali Balcı  

September 2012, 81 + VIII pages 
 

This research seeks self-efficacy perceptions of administrators of 

public secondary schools in Ankara. School Administators Efficacy Scale has 

been applied to 450 participants consisting of principals and assistant 

principals of public secondary schools in Ankara in 2011-2012 academic 

year. Self-efficacy perceptions of administrators in six factors according to 

the independent variables which are gender, education, administrative 

experience and type of appointment, have been investigated. As a result, 

there is not a significant perception difference according to the education. 

Female administrators percive themselves more efficacious than males in 

“Community collaboration”. In “Use of community resources” there is a 

significant difference between the self efficacy perceptions of administrators 

who have 6-10 years and above 16 years of experiences and those who 

have 11-15 years of experiences. Self-efficacy perceptions of the 

administators who are teachers in fact, but assigned as administrators are 

significantly less than those who are appointed with/without the exam results. 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin problem durumu, araştırmanın 

amacı, önemi, sınırlılıkları ve tanımlara yer verilmiştir.  

 

 

Problem  

 

Yeryüzünde insanın varlığı ile eğitimin varlığı birbirinin ayrılmaz 

parçasıdır. En ilkel toplumlardan en gelişmişlerine, bireyden kalabalık insan 

topluluklarına kadar farklı şekillerde eğitim hep var olmuş ve olacaktır. 

Başaran (1996) eğitimin insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşması ile 

başladığını ve onun yaşamı boyunca sürüp gideceğini ifade etmektedir.  

Her ne kadar eğitim bireyin yaşamının her anını kapsıyor olsa da 

planlı ve programlı kurumlar olması nedeniyle okulların bireyin eğitiminde ayrı 

bir önemi vardır. Sosyal yaşamı geliştirmek için çeşitli kurumlar geliştiren 

uygar toplumlar eğitimin kurumsallaşması için de okullar kurmuştur (Varış, 

1998). Başaran (1996, s.133) eğitim hizmetlerinin üretildiği yerler olmaları 

nedeniyle eğitimin temel sistemlerinin okullar olduğunu ifade ederek, 

girdilerini toplumdan alıp ve çıktılarını doğrudan topluma vermeleri nedeniyle 

okulları “eğitimin halka açılan kapıları” olarak nitelemektedir. Bu nedenle 

okulların eğitimin diğer sistemleri olan üst ve aracı sistemlere göre ulus için 

daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. Varış da (1998) okulun iyi bir toplum 

yaratmak için bireyler üzerinde çalışan bir atölye olarak görülebileceğini 

söylemektedir. Açıkalın’a (1998) göre ise tasarlanmış eğitim etkinliklerinin 

uygulanma, izlenme ve sınanma olanakları ancak okul ortamında 
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mümkündür. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere okullar eğitim sistemi 

içerisinde önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu ayrıcalıklı yer nedeniyle 

eğitim denilince ilk akla gelen kurumun okul olduğunu söylemek mümkündür. 

Eğitimin temel sistemleri olan okullar Türkiye’de okul öncesi, 

ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim okulları olmak üzere dört temel 

düzeye göre sınıflandırılmaktadır. Bu okullardan orta öğretim okulları, 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda tanımlandığı şekliyle ilköğretime dayalı 

en az üç yıllık eğitim veren genel, mesleki ve teknik eğitim veren okulların 

tümünü kapsamaktadır. Ancak kanunda belirtilen üç yıllık süre 31.07.2009 

tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliğinde dört yıl olarak ifade edilmektedir. Ortaöğretimin amacı bu 

yönetmelikte şu şekilde ifade edilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2009); 

Orta öğretimin amacı Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak, 

1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel 
kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm 
yolları aramak ve yurdun iktisadî sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 
bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem 
de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile 
toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. 

Orta öğretim okullarında verilecek eğitimde uyulması gereken 

ilkelerden bazıları bu yönetmelikte şu şekilde sıralanmaktadır (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2009); 

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden 
eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılır 
ve uluslararası standartların yakalanması sağlanır. 

 Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum 
kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim kurumları ile iş birliği 
yapılır. 

 Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil 
toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılmaları 
sağlanır. 

 Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer 
imkânlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla eğitim 
bölgesindeki kurumlar arasında iş birliği yapılır. 
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 Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkilerinde; gönüllülük, 
karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve görgü kurallarına uygun 
davranışların ön planda tutulması sağlanır. 

 Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık 
tutulur. 

 Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili gelişme ve 
yeniliklere açık olması, eğitim liderliği yapması sağlanır. 

 

Bu ilkeler orta öğretim okullarının kendileri için belirlenen amaca 

uygun öğrenci yetiştirebilmeleri için öngörülmektedir. Yönetmelikte 

tanımlanan ilkelerde; öğretimsel liderlik ve personel geliştirmenin, okul içi ve 

dışı iletişim kanallarının etkili kullanılmasının, karşılıklı sevgi, saygı, 

hoşgörünün ön planda tutulduğu bir okul iklimi sağlanmasının, kaynak ve 

imkânların etkili kullanılmasının, katılımcı karar alma süreçlerinin ve toplumla 

işbirliğinin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Bütün bunların açık ve net 

bir okul vizyonu geliştirilmesine bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Kısaca 

orta öğretim okullarının amacına ulaştırılması bu ilkelere uyulması ile 

mümkün olacaktır. Bu durumu Taymaz (2000), okuldaki tüm insan ve madde 

kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak, okulu, amaçlarına uygun olarak 

yaşatmak okul yönetiminin görevidir şeklinde ifade etmektedir. Açıkalın 

(1998, 2) insan üzerinde çalışması ve onu farklılaştırma yeteneğinin okulu 

diğer eğitim kurumlarından ayıran temel özellik olduğunu vurgulamaktadır. 

Okulun bu ayrıcalıklı ve önemli konumu okul yöneticiliğini ön plana 

çıkarmaktadır. 

Okulların kendileri için belirlenen amaçlara ulaşabilmeleri, okulun 

yönetim süreci ile ilgilidir. Yönetim süreci okulların işlemlerine ve 

gelişmelerine yön verme ihtiyacından doğmuştur. Çünkü eğitim programının 

bütününün etkililiğinin sağlanmasında en önemli belirleyiciler yönetim 

hizmetlerinin kalitesi ve etkili yöneticidir. Yönetsel eylemler okul örgütünün 

tüm bölümlerinde destekleyici, teşvik edici ve geliştirici ya da caydırıcı, 

bozucu ve karıştırıcı olma potansiyeline sahiptir (McCleary ve Hencley, 

1970). Etkili okula ulaşmanın ilk adımı etkili yöneticidir. Etkili yöneticinin asıl 

uğraşı ise öğretim liderliğidir (Balcı, 2007). Başka bir ifadeyle bir okulun 

amacına ulaşabilmesi etkili yönetilmesine bağlıdır. Etkili yönetim ise ancak 

etkili yönetici ile mümkündür. Bu bağlamda okul yöneticilerinden beklenen; 
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okulun amaçları doğrultusunda yönetsel eylemlerin okul örgütünün tüm 

bölümlerinde destekleyici, teşvik edici ve geliştirici olmasını sağlarken, 

bozucu ve karıştırıcı olmaktan uzak kalmasını sağlamasıdır. 

Hemen her ülke okullarında, donanımlı ve iyi yetişmiş yöneticileri 

istihdam etmenin yollarını aramaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde Ulusal 

Ortaöğretim Okulu Müdürleri Derneği (National Association of Secondary 

School Principals) (2001, akt. Danzig, Zhang ve You, 2003) artan iş stresi, 

yetersiz mali kaynaklar ve yeteri kadar teşvik olmaksızın artan sorumluluğun 

okul müdürü bulmakta var olan sıkıntıyı daha kötü bir duruma sokacağını 

ifade etmektedir. Bu durumu Dernek “müdür kıtlığı” (principal shortage) 

olarak nitelemektedir. Müdür kıtlığının okul bölgesi yönetimleri üzerinde 

yönetsel pozisyonları doldurma, üniversiteler üzerinde de kaliteli yönetici 

yetiştirme konusunda baskı oluşturduğu ifade etmektedirler. İngiltere’de de 

müdürlük için kaliteli aday kıtlığı yaşanmaktadır ve gerekli adımlar atılmazsa 

durumun daha da kötüye gideceği tahmin edilmektedir. Bunun önüne 

geçmek için geleneksel yetiştirme modeli yerine modern yönetici becerilerinin 

dahil edildiği yeni bir model; yönetici adaylarına bire bir ve kapsamlı destek 

verilmesi; mevcut yöneticilerin eğitim felsefelerinin gelişmesi için destek 

sağlanması ve mevcut yöneticilere amaçlara uygun hizmetiçi eğitim 

olanakları sağlanması önerilmektedir (Daresh ve Male, 2001). 

Gümüşeli (2001) günümüzdeki hızlı sosyo-ekonomik, politik ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak okul müdürlüğünün daha karmaşık bir 

duruma geldiğini; bu koşulların okul müdürlerinin birden çok alanda liderlik 

yeterliği kazanmasını zorunlu hale getirdiğini ifade etmektedir. Erdoğan 

(2000) Türkiye’de okul yönetiminin ve okul yöneticiliğinin mesleki açıdan 

belirli bir çerçeveye oturduğunu söylemenin zor olduğunu; okul yöneticiliğinin 

daha çok bürokratik işlemleri kapsadığını ve bunun dışında bir uzmanlığı 

yansıtan bir gerekliliğe sahip olmadığını iddia etmektedir. Balcı (1981) 

öğretmen ve yöneticilerin lise yöneticisinin rol alanlarını “Program – öğretim 

liderliği”, “personel işleri ve personel yönetimi”, “yardımcı hizmetler”, “Okul 

çevre ilişkileri”, “okul işletmeciliği” ve “öğrenci işleri” olarak algıladıklarını ve 

her ikisinin de algı düzeyinin “önemli” olduğunu ifade etmektedir. Algılanan 

bu rol alanlarından “personel işleri ve personel yönetimi”, “yardımcı 

hizmetler”, “okul işletmeciliği” ve “öğrenci işleri” gibi alanların çoğunlukla 
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bürokratik işlemleri kapsadığını söylemek mümkündür. Bu durum Erdoğan’ın 

(2000) iddiasını destekler görünmektedir. Erdoğan (2000) okul yöneticiliğinin 

başka mesleklerde olduğu gibi bilimsel çalışmalardan faydalanabilir hale 

getirilmesi gerektiğini söylemektedir. Bürokratik işlemlerden sıyrılıp “öğretim 

liderliği” ve “okul çevre ilişkileri” gibi alanlarda etkin rol oynamanın bilimsel 

çalışmalardan faydalanabilmekle sağlanabileceği söylenebilir.  

İyi yönetici iyi okulun köşe taşıdır. Yöneticinin liderlik çabası 

olmaksızın okulun temel akademik görevini yerine getirmesi mümkün 

değildir. Okul liderinin güdülenmesini ve davranışlarını anlamak için çok az 

bilinen yol, liderin öz-yeterlik duygusudur. Zira öz-yeterlik kişinin değişimi 

etkileme konusundaki algılanan yargısıdır (Tschannen-Moran ve Gareis, 

2004).  

McCleary ve Hencley (1970), okul yöneticisinin etkililiğinin, büyük 

ölçüde yönetim becerilerini, tekniklerini, süreçlerini ve yönetimin amaçlarını 

anlaması ölçüsünde belirlendiğini iddia etmektedir. Açıkalın (1998) okul 

yöneticilerinin ilgi odaklarının okulda gerçekleştirilen öğretim eylemleri ile 

ilişkili olarak toplumun istemleri, sorunları, çocuklar, öğrenciler, veliler ve 

okulda çalışanlar olduğunu ifade etmektedir. 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Ankara ilinde 

bulunan 1500 eğitim yöneticisinin katılımı ile 2011-2012 eğitim öğretim yılı 

başında gerçekleştirilen toplantıda eğitim sisteminin temelinin okul, okuldaki 

temel faktörün de okul yöneticisi olduğunu vurgulamıştır. Aydoğan okul 

müdürlerinden beklentilerini; MEB hedefleri doğrultusunda stratejik plan 

oluşturulması, kurumsallaşmanın sağlanması, üst kurumlarla iletişimin hızlı 

ve sağlıklı işlemesi, öğretmen ve öğrencilerde aidiyet duygusunun 

oluşturulması, okul ile ilgili sosyolojik analizler yapılması, öğrencilerin 

yakından takip edilmesi ve ilgilenilmesi, sınav analizlerinin yapılması ve eksik 

yanların saptanması olarak sıralamaktadır (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

2011). Bu ifadeler Ankara ilinde bulunan kamu ortaöğretim okulu 

yöneticilerinden beklenenlerin il bazında en üst düzey eğitim yöneticisi 

tarafında ifade edilmesi bakımından önemlidir. Bu ifadeler analiz edildiğinde; 

“okul iklimi geliştirme”, “toplumla işbirliği”, “toplum kaynaklarının etkili 

kullanılması”, “farklı çevrelerle iletişim”, “bilgiye dayalı karar verme”, “veriye 
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dayalı karar verme” ve “öğretimsel liderlik” boyutlarının ifade edildiği 

görülmektedir. 

Balcı (2007, 114) çağdaş gelişme ve değişmeler bağlamında etkili 

okul yöneticilerinden beklenen rolleri şu şekilde sıralamaktadır; 

Yönetici; (1) yüksek düzeyde stratejik planlama kapasitesine sahip 
olmalı; büyük resmi görebilmeli, (2) yüksek düzeyde pazarlama 
kapasitesi olmalı, (3) okullara yeni pazarlama ilgileri ve yeniden 
yapılandırılmış kamu fon kaynağı sağlamalı, (4) okulların, geniş bir 
öğrenci kesiminin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak program ve 
hizmetler sunabilmesini sağlamalı, (5) okulların hayat boyu eğitimin bir 
parçası olmasını sağlamalı, (6) okulların, okul destek hizmetleri 
dağıtımının merkezi olmasını sağlamalı, (7) okulların otonomisinin, 
ulusal program çerçevelerinin ortaya çıkışı ile bir dereceye dek 
azalmadığının bilincinde olmalı, (8) toplumun okulların karar alma 
süreçlerine, geçmişe göre daha aktif bir katılım göstermelerini sağlamalı, 
(9) söylemin, okulların amaç ve ürünleri üzerinde olduğunu hatırlamalı, 
eğitim düzeyi oldukça yüksek bir toplumda öğrencilere en iyiyi 
sunmanın, toplumun temel ilgisi olacağını unutmamalıdır. 

Day (2003), müdürlerin kariyer gelişimleri ile ilgili olarak şaşırtıcı 

şekilde az çalışma yapıldığını ifade etmektedir. Bu az sayıdaki araştırmanın 

sonuçlarını Day (2003, 26) şu şekilde özetlemektedir: 

Müdürlüğün ilk yılı düş kırıklığı ve kaygı ile doludur (Daresh, 

1987). Deneyimleri arttıkça müdürlerin değişim hakkındaki beklentileri daha 

gerçekçi hale gelmektedir (Parkay ve diğerleri, 1992). Yeni müdürlerin 

meslektaşları tarafından özel dikkat ve destek görmeye ihtiyaçları vardır 

(Weindling ve Earley, 1987). Yeni müdürler genellikle daha az etkili okullarla 

birlikte düşünülmektedir (Mortimore ve diğ., 1988). Bunlara ek olarak Day 

(2003) son yıllarda yönetici liderliğinde duyguların önemi konusuna olan 

ilginin artmakta olduğuna dikkat çekmektedir. 

Açıkalın (1998, 6) eğitim sisteminin sorunlarının çözülmesine 

okullardan başlanması gerektiğini ve bu iyileştirmenin ilk aşaması olarak da 

okul müdürlerinin yetkinleştirilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Okul 

yöneticisi, çevresi sorunlarla çevrili insandır. Bu sorunlar öğretmen eksikliği, 

velilerin öğretim görevlerini yeterince paylaşmamaları, yüksek devamsızlık 

oranları, yetersiz öğretim materyalleri, çevre ile ilgili olumsuzluklar şeklinde 

sıralanabilir (Açıkalın, 1998, 51). Okul yöneticisinden okul örgütü içindeki 

oluşumları olumlu biçimde etkileme yeteneğine sahip olması, okul örgütünü 

bu değişime güdüleyebilmesi beklenmektedir. Okulların amaçlarına 

ulaşmalarına liderlik etmeleri beklenen okul yöneticilerinin bu süreçte çeşitli 
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zorluklarla karşılaşacakları açıktır. Bu zorluklarla baş edebilmelerinde, sahip 

oldukları yetenekler ve bu yeteneklere ilişkin inançların önemli olduğu 

söylenebilir. 

Yeterlik (efficacy), bir amaca ulaşmak için gereken güdülenmeyi, 

bilişsel kaynakları ve eylemler dizisini bu amaca yönelten yetenekler 

hakkındaki inançtır (Bandura, 1977a). Başka bir ifadeyle yeterlik, bir kişinin, 

bir görevi yerine getirmek ya da bir amacı başarmak için kendi yetenekleri 

(öz-yeterlik– self efficacy), ve/veya meslektaşlarının ortaklaşa yetenekleri 

(ortak yeterlik– collective efficacy) hakkındaki inancıdır. Yeterlik, yeteneğin 

kendisi değil yetenek hakkındaki inançtır (Leithwood ve Jantzi, 2008). Bu 

şekliyle yeterlik (efficacy), bir rolü oynayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve 

tutumlara sahip olma derecesi (Balcı, 2010a) olarak tanımlanan yeterlikten 

(competency) farklıdır.  

Etkili okulun geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde liderliğin kalitesi 

önemli bir etkendir. Güçlü müdürler personellerini güçlü bir amaç duygusu 

etrafında çalıştırma yeteneği ve eğitimsel amaçların önündeki engelleri aşma 

becerisi konusunda da diğerlerinden üstündürler (Bandura, 1993). 

Bandura’ya göre (1993) öz-yeterlik algısı; kişinin doğal kapasitesi 

ve sonradan edinilen becerileri kapsayan yetenekleri hakkındaki inancı ile 

kendi çalışma ortamını nasıl değiştirilebileceği ve kontrol edilebileceği 

hakkındaki algılarından kaynaklanır. Bu algılar iki bileşeni içerir: Kişinin 

çevresindeki oluşumları etkileme yeteneği ve çevrenin değiştirilebilme 

kolaylığıdır. Ek olarak, öz-yeterlik algısı, güdüsel ve etkileyici süreçlere 

karşılık olarak da gelişir. İnsanlar istediklerini başarmak için becerilerini ve 

çabalarını harekete geçirirler. McCollum ve Kajs (2007) yeterlik algısı yüksek 

yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmeye daha yatkın olduklarını iddia 

etmektedir. Bu nedenle okul yöneticilerinden yüksek yeterlik düzeyine sahip 

olmaları beklenir. 

Kendi öğretim ve liderlik becerilerine güvenen okul müdürleri 

öğretimsel liderlikten doğan başarılı sonuçları beklemektedirler. Diğer yandan 

kendi becerileri hakkında şüpheleri olan müdürlerin başarısızlıklarla 

karşılaşmaları olasıdır (McCollum ve Kajs, 2007). 

Öz-yeterlik algısı, yapısı, iş sonuçları ve etkili öğrenme ile ilişkili 

olması nedeniyle okul liderinin gelişim sürecinde çok önemlidir. Yeterlik algısı 
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yüksek okul yöneticileri, sorumluluklarını yerine getirmeye daha yatkındır 

(McCollum ve Kajs, 2007). Bu bağlamda ortaöğretim okulları yöneticilerinin 

öz-yeterlik algılarının belirlenmesinin yöneticilerin sorumluluklarını yerine 

getirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Wood ve Bandura’ya 

(1989) göre sağlam bir öz-yeterlik algısı örgütsel amaçların başarılması için 

gereken çabanın sürdürülmesi ve odaklanmanın devam etmesi için gereklidir. 

Tschannen-Moran ve Gareis (2004) yöneticilerin öz-yeterlik algısı 

ile ilgili ampirik çalışmaların çok az olmasına rağmen sonuçlarının dikkat 

çekici olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre öz-yeterlik inançları bireysel 

davranışları tahmin etmek için mükemmel bir araçtır. Öz-yeterlik algısı güçlü 

yöneticiler, amaçlarını gerçekleştirmek için azimli iken aynı zamanda daha 

esnek ve gerekli şartları sağlayacak stratejileri adapte etmede daha 

isteklidirler. Değişimi yavaş bir süreç olarak görürler. Bunun tersine öz-

yeterlik inancı düşük yöneticiler çevrelerini kontrol etmede kendilerini yetersiz 

olarak algılamaktadırlar. Uygun stratejileri belirlemeye ve uygun olmayanları 

dönüştürmeye daha az eğilimlidirler. Başarısızlıkla karşılaştıklarında sabit 

şekilde ilk davranışlarını sürdürürler ve zorlandıklarında başkalarını suçlarlar. 

Yeterlik çoğu örgütte etkililiğin anlaşılması işin anahtar bir 

değişkendir (Leithwood ve Jantzi, 2008). McCormick (2001) lider öz-yeterliği 

ve özgüveninin dinamik bir çevrede lider performansını etkileyen kilit bir 

bilişsel değişken olduğunu iddia etmektedir. 

Tschannen-Moran ve Gareis (2004) öz-yeterliğin, okul liderinin 

güdülenmesini ve davranışlarını anlamak için gelecek vadeden fakat 

keşfedilmemiş bir yol olduğunu ifade etmektedir. Hoy ve Miskel (2010, 152) 

öz-yeterlik çalışmalarının iki alan veya yaklaşımdan birisine odaklanma 

eğiliminde olduğunu belirtmektedir. Bu alanlardan ilki öğretmen ve öğrenci öz 

yeterliklerinin çeşitli güdüsel ve kazanımsal belirleyiciler üzerine olan 

etkilerinin sınanmasıdır. İkincisi ise tutarlı bir şekilde öz yeterlik inançlarını 

değiştirmenin bilişsel stratejileri daha iyi kullanmaya ve matematik, okuma ve 

yazma görevlerinde yüksek seviyede kazanım sağlamalarına olanak 

sağlayan deneysel çalışmalardır.  

Emory Üniversitesi, öz yeterlik alanında dünyanın birçok 

ülkesindeki farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora seviyesinde 
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öğrenciler tarafından yapılan 395 araştırmadan oluşan bir veri tabanı 

hazırlamıştır (Çizelge 1).  

 

 

Çizelge 1 Öz-yeterlik araştırmalarının alanlara göre dağılımı 

Araştırmanın Alanı Araştırma Sayısı 

Akademik öz-yeterlik 16 
Kariyer öz-yeterliği 13 
Ortak yeterlik (collective efficacy) 15 
Bilgisayar ve teknoloji 19 
Üstün yetenekli öğrenciler 4 
Dil/Edebiyat/Okuma/Yazma/İkinci dil/Yabancı dil 20 
Matematik, Fen 38 
Tıbbi konular, Klinik, Sağlık 38 
Güdüleme 31 
Örgütsel çerçeve / İş 37 
Sosyal, Ailesel, Kişiler arası, Psikolojik 38 
Özel eğitim ve engelli bireyler 22 
Ruhsallık, Manevi konular 5 
Spor, Egzersiz 16 
Öğretmen öz-yeterliği, okul müdürü 66 
Diğer alanlar 17 

TOPLAM 395 

Kaynak: http://www.des.emory.edu/mfp/Self-efficacyStudentResearch.html adresinde 

yayınlanan listeden yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 

 

Çizelge 1’de görülen araştırmaların  66’sı öğretmen ve müdür öz-

yeterliği başlığı altında sınıflandırılırken bu araştırmalardan yalnızca yedisinin 

yönetici yeterliklerini konu aldığı görülmektedir. Bu yedi araştırmanın dördü 

Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerde diğerleri ise Güney Kıbrıs 

Rum Kesimi, Burunei ve Malezya üniversitelerinde yer almaktadır. Bu 

araştırmalar arasında “gelecek vadeden fakat keşfedilmemiş” (Tschannen-

Moran ve Gareis, 2004) olan yönetici öz-yeterlikleri hakkında yapılan 

araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu durum Hoy ve Miskel’in (2010) 

ifadelerini de doğrular niteliktedir. 

 

Yönetici öz-yeterlikleri hakkındaki araştırmalardan birisi Lyons ve 

Murphy (1994) tarafından yapılmıştır. Lyons ve Murphy (1994) müdür öz-

yeterliği ve güç kullanımı arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada, yüksek 

öz-yeterliğe sahip müdürlerin liderlik rollerini yerine getirirken, içsel kaynaklı 

http://www.des.emory.edu/mfp/Self-efficacyStudentResearch.html
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güç kullanımını tercih ettiklerini; müdürlerin deneyimleri arttıkça dışsal 

kaynaklı güç kullanımına eğilimlerinin arttığını ve aynı okuldaki görev süresi 

arttıkça, dışsal kaynaklı güç kullanma eğiliminin arttığını ifade etmektedirler. 

Türkiye’de öz-yeterlik alanında yapılan araştırmalardan bazıları 

ulaşılabildiği ölçüde şu şekilde sıralanabilir: 

Çapri ve Kan’ın (2007) “Öğretmenlerin Kişilerarası Öz-yeterlik 

İnançlarının Hizmet Süresi, Okul Türü, Öğretim Kademesi ve Unvan 

Değişkenleri Açısından İncelenmesi” başlıklı araştırması, Türkiye’de yapılan 

öz-yeterlik araştırmalarından birisidir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin 

kişilerarası öz-yeterlik inançlarını, hizmet süresi, çalışılan okul türü, çalışılan 

öğretim kademesi ve unvan değişkenlerine göre incelemektir. Sonuç olarak 

araştırma, öğretmenlerin hizmet süresi arttıkça tüm kişilerarası öz-yeterlik 

inançlarının da arttığını ortaya koymuştur.  

Benzer şekilde Çapri ve Çelikkaleli, (2008) öğretmen adaylarının 

öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program 

ve fakültelerine göre incelemişleridir. Bu araştırmaya göre öğretmen 

adaylarının öz-yeterlik inançları üzerinde cinsiyet, program ve fakülte 

değişkenlerinin anlamlı etkisi bulunmaktadır. 

Demirel de (2009) sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin 

karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik algıları hakkında bir araştırma yapmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-

yeterlik algıları cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, yöneticilik süresi ve karakter 

eğitimine ilişkin hizmetiçi eğitim alıp/almama durumu değişkenlerine göre 

anlamlı değişiklik göstermemektedir. Yöneticilik deneyimi karakter eğitimine 

ilişkin öz-yeterlik algısını olumlu yönde etkilemektedir. 

Dağlı ve Uzunboylu (2007) ilköğretimde okul yöneticilerinin bilgi 

yönetimine yönelik yeterlikleri konulu araştırmalarında bilgiyi elde etme yolları 

olarak toplantıları, gözlemlerini, deneyimlerini ve interneti kullandıklarını; 

bilgiyi depolama yolları olarak da bilgisayarı ve depolayarak arşivleme yolunu 

kullandıklarını ortaya koymaktadırlar. Bu araştırma yönetici yeterliklerini konu 

alıyor olsa da Hoy ve Miskel’in belirttiği gibi (2010) yönetici yeterliklerine değil 

yöneticilerin belirli bir konudaki (bilgi yönetimi) yeterliklerine odaklanmaktadır. 

Üstüner, Demirtaş, Cömert ve Özer (2009) ortaöğretim 

öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarına ilişkin yaptıkları araştırmada 
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öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının cinsiyet, branş, kıdem ve en son mezun 

olunan okul değişkenine göre farklılaşmadığını, çalıştıkları okul değişkenine 

göre ise anlamlı biçimde farklılık gösterdiğini ortaya koymuşlardır.  

İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançlarını belirlemek 

amacıyla yaptıkları araştırmada Yılmaz ve Bökeoğlu (2008) öğretmen 

yeterliklerini “öğretim yeterliği” ve “kişisel yeterlik” olarak iki bölüm halinde 

incelemişlerdir. Öğretmenlerin, “Öğretim Yeterliği” faktöründeki görüşleri 

arasında cinsiyet, branş, eğitim durumu, kıdem, yaş ve öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısına göre anlamlı fark saptanmazken, “Kişisel Yeterlik” 

faktöründe cinsiyet, branş, kıdem ve yaşa göre anlamlı fark bulunmadığı 

ancak, eğitim durumu ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre fark 

bulunduğu ortaya konulmuştur. Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan öğretmenler 

öğrencilerin başarı ya da başarısızlıklarını daha çok başka nedenlere 

bağlarken 24’ten az öğrencisi olan öğretmenler kendileri ile ilgili 

görmektedirler. Eğitim durumu değişkeni açısından ise en yüksek inanca 

eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, ilk öğretmen okulu ve sertifika 

programları mezunlarının sahip oldukları görülürken en düşük inanca ise 

lisansüstü mezunlarının sahip oldukları rapor edilmektedir. Araştırmacılar bu 

durumu lisansüstü mezunlarının sahip oldukları derinlemesine bilgi ve alan 

uzmanlığı nedeniyle bilginin arka planını görme imkânı bulduklarını ifade 

ederek ve kişisel yeterlik faktörüne daha az yükleme yaptıkları şeklinde 

açıklamaktadırlar. 

Bütün bu araştırmalara bakıldığında araştıma grubunda 

yöneticilerin yer aldığı iki araştırmanın (Dağlı ve Uzunboylu, 2007; Demirel, 

2009) yöneticilerin belirli konulardaki (bilgi yönetimi ve karakter eğitimi) öz-

yeterliklerine odaklandığı görülmektedir. Diğer araştırmalar ise (Üstüner, 

Demirtaş, Cömert ve Özer, 2009; Demirtaş, 2009; Çapri ve Kan, 2007; Çapri 

ve Çelikkaleli, 2008; Yılmaz ve Bökeoğlu, 2008) öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının öz-yeterlik algılarına odaklanmaktadır. Bunların ışığında 

Türkiye’de genelde okul yöneticilerinin, özelde ise lise yöneticilerinin 

doğrudan yöneticilik alanındaki öz-yeterlik algılarına ilişkin araştırmaya 

rastlanılmadığını söylemek mümkündür. 

 Ankara ilinde 328 ortaöğretim okulunda 256.226 öğrenci eğitim-

öğretim görmektedir. Bu eğitim öğretim faaliyeti 15.868 öğretmen tarafından 
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gerçekleştirilmektedir (Çizelge 2). Hillman’ın (1983; akt. Lyons ve Murphy, 

1994) tanımından hareketle okul yöneticisinin öz-yeterliği yaklaşık çeyrek 

milyon öğrencinin başarısını etkilemektedir. 

 

Çizelge 2. 2010-2011 Öğretim Yılında Ankara İli Kamu Genel ve Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim İstatistikleri 

2010-2011 ÖĞRETİM 
YILI (RESMİ) 

OKUL 
ÖĞRENCİ 

SAYISI 
ÖĞRETMEN 

SAYISI 

Genel Ortaöğretim  167 141 840 7 549 
Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim  161 114 386 8 319 

RESMİ ORTAÖĞRETİM 
TOPLAMI  328 256 226 15 868 

Kaynak: (Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011) 

 

Okul yöneticilerinin kendi yönetsel yeterliklerine ilişkin algılarının 

bilimsel olarak tespit edilmesinin okul yöneticilerinin faydalanabileceği bir 

bilimsel çalışma olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın 

problemi şu şekilde ifade edilebilir. 

Ankara ili kamu orta öğretim okulu yöneticilerinin, öz-yeterlik 

algıları nasıldır? 

 

Amaç 

 

Araştırmanın amacı, Ankara İli orta öğretim okulu yöneticilerinin 

öz-yeterlik algılarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak üzere aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır.  

Orta öğretim okulu yöneticilerinin; 

1. Öz-yeterlik algıları; 

a. Okul iklimi ve vizyonu geliştirme, 

b. Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye dayalı karar verme, 

c. Öğretimsel liderlik ve personel geliştirme, 

d. Toplumla işbirliği, 

e. Kaynak ve imkân yönetimi, 

f. Toplum kaynaklarının kullanımı, 
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boyutlarında ne düzeydedir? 

2. Altı boyuttaki yeterlik algıları;  

a. Eğitim durumları,  

b. Yöneticilikte geçen süre 

c. Cinsiyet 

d. Atanma şekli (sınavla/sınavsız/görevlendirme)  

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

Önem 

 

Bu araştırma özelinde Ankara ili ortaöğretim okulu yöneticilerinin, 

genelde ise okul yöneticilerinin yeterlik algılarının belirlenmesinin, 

Türkiye’deki okul yöneticilerinin herhangi bir zorlukla ya da başarısızlıkla 

karşılaştıkları zaman ne kadar çaba harcayacakları ve ne kadar 

dayanacakları konusunda bilgi verici olacağı düşünülmektedir. 

Öz-yeterlik algıları insanların bir zorlukla ya da başarısızlıkla 

karşılaştıkları zaman, ne kadar çaba harcayacaklarını ve ne kadar süre 

dayanacaklarını belirler. Daha güçlü yeterlik algısı, daha uzun dayanma 

demektir (Leithwood ve Jantzi, 2008). Bandura (1977) kendi yeteneklerine 

daha güçlü inanan insanların, kendi yetenekleri hakkında şüphe duyanlardan 

farklı davrandıklarını ifade etmektedir. Düşük öz-yeterliğe sahip insanlar zor 

görevlerden kaçarlar, zorluklarla karşılaştıklarında kolayca vazgeçerler. 

Psikolojik süreçler kişisel yeterlik beklentilerini oluşturma ve 

güçlendirme aracı olarak hizmet eder (Bandura, 1977a). Bandura (1978), 

performans başarısını tahmin etmek için algılanan öz-yeterliğin geçmiş 

performans göstergelerinden daha iyi bir araç olduğunu iddia etmektedir.  

Türkiye’de merkez örgütünün bir kısım yetkilerinin il ve ilçe 

yönetimlerine aktarma girişimleri merkezi yönetim tarafından 

desteklenmektedir. Okul yöneticileri de bu yetkilerin devredileceği yöneticiler 

arasındadır. Okul yöneticiliğinin bir meslek olarak ele alınıp, hizmet 

öncesinde hazırlanması, iş başında geliştirilmesi girişimlerinin bilimsel 

yöntemlerle hazırlanmış modellere oturtulmadan yetkilerin okul yöneticilerine 

devredilmesinin eğitimin yerinden yönetim girişimleri için başarısız bir 
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başlangıç olacağı açıktır (Açıkalın, 1998). Öz-yeterlik algısı yüksek 

yöneticilerin kendi yeterlik ve uzmanlıklarına dayalı içsel kaynaklı güç 

kullanma eğiliminde oldukları (Lyons ve Murphy, 1994) düşünüldüğünde 

bahsedilen yetkileri devralacak olan yöneticilerin öz-yeterlik algı düzeylerinin 

önemli olduğu söylenebilir. 

Bütün buların ışığında öz-yeterlik algısının yöneticilerin cinsiyetleri, 

eğitim durumları, yöneticilik kıdemleri ve atanma şekillerine göre belirlenmesi 

ortaöğretim okulu yöneticilerinin atama öncesinde seçilmeleri ve 

yetiştirilmeleri, yöneticilik sırasında ise geliştirilmeleri çalışmalarına ışık 

tutacaktır. Çünkü başka mesleklerde olduğu gibi bilimsel çalışmalardan 

faydalanır hale getirilmesi gereken okul yöneticiliğinin öncelikle bir meslek 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun için de mevcut ve gelecek 

yöneticiler için eğitim programları düzenlenmesi ve yöneticilerin lisans ve 

lisansüstü düzeyde çalışmalar yapmış olmalarının zorunluluk hale getirilmesi 

gerekmektedir (Erdoğan, 2000, 89). 

 

Sınırlılıklar 

 

Araştırmadan elde edilecek bulgu ve sonuçlar, araştırmanın 

yöntemi, yapılacağı zaman, bölge, araştırma grubu ve veri toplama aracı ile 

sınırlıdır.  

Araştırmanın diğer bir sınırlılığı da katılımcıların kendileri 

hakkındaki algılarının değerlendirilmesidir. Çünkü kişinin kendisini 

değerlendirdiği araştırmalarda katılımcılar kendilerini olabildiğince iyi görme 

eğilimindedirler (Donaldson ve Grant-Vallone, 2002). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak okul yöneticilerinin öz-

yeterlik algısını belirlemek amacıyla McCollum, Kajs ve Minter (2006) 

tarafından geliştirilen  “Okul Yöneticisi Yeterlik Ölçeği” (School Administrators 

Efficacy Scale – SAES) uyarlanarak kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ve ölçek 

maddeleri Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiş olup yazarların izni 

alınarak (Ek 3) Türkçeye ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Bu durum da 

araştırmanın sınırlılıkları arasında gösterilebilir. 
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Tanımlar 

 

Ortaöğretim okulu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 9 ve 12. sınıflar 

arasında eğitim veren kamu okullarını ifade etmektedir.  

 

Yönetici. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu 

ortaöğretim okullarında görev yapan müdür ve müdür yardımcılarıdır. 

 

Öz-Yeterlik (self - efficacy) algısı. Ortaöğretim okullarında görev 

yapan yöneticilerin bir görevi yerine getirmek ya da bir amacı başarmak için 

kendi yetenekleri hakkındaki inançlarıdır. 
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BÖLÜM 2 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

 

Araştırmanın kuramsal temelleri; öz-yeterliğin kuramsal temeli, 

kaynakları, boyutları ve özellikleri; okul yöneticiliğinin boyutları ve 

yöneticilerin öz-yeterliği olmak üzere üç başlık halinde tartışılmıştır.  

 

 

Öz-Yeterlik ve İlgili Kavramlar 

 

Öz-yeterlik kişilerin kendileri için belirlenmiş olan amaçlara 

ulaşmak için gerekli olan eylemler dizisini düzenelemek ve uygulamak için 

kendi yetenekleri hakkındaki yargılarıdır (Pajares, 2002). Öz-yeterlik algısı 

(self-efficacy) insanın yeterliliğinde anahtar bir rol oynar. Bu nedenle farklı 

becerilere sahip farklı insanlar ya da farklı koşullarda aynı insanlar yeterlik 

inançlarının artıp azalmasına göre zayıf, orta ya da üstün performans 

gösterebilirler. Altında yatan beceriler ne olursa olsun algılanan öz-yeterlik, 

performans başarısına önemli katkı sağlayan unsurlardan birisidir (Bandura, 

1997, 37). İnsanlar eylemlerinin beklenen sonuçları vereceğine inanmazlarsa 

bu eylemleri yapmak istemezler. Bu nedenle öz-yeterlik zorluklarla 

karşılaşıldığında güdülenme için anahtar bir rol oynamaktadır.  

Özünde öz-yeterlik algısı, Bandura’nın, kişinin davranışları, çevre 

ve bilişsel etkenler arasındaki yüksek ilişkiye dayalı “sosyal bilişsel 

Kuramı”nın önemli bir parçasıdır (Schneider, ?). Bandura (1977) öz-yeterliğin 

doğası ve kökeni hakkında iki farklı kuramı işaret etmektedir. Bunlardan birisi 

White (1959, akt. Bandura, 1977) tarafından ortaya konulan “etkililik kuramı” 

(effectance theory), diğeri de “sosyal öğrenme Kuramı”dır. 

 



17 
 

Etkilik kuramının özünde bulunan etkililik güdüsü (effectance 

motive), (White 1959, akt. Bandura, 1977a) çevreyle iş görmede içsel bir 

dürtü olarak ifade edilmiştir. White’a göre (1959, 1960; akt. Bandura 1981) 

etkililik güdüsü çevreyle baş etmede bilgi ve becerinin birlikte kazanılmasıyla 

gelişir. Ancak, kuram davranışın güdüleyicileri ile ilgili birtakım açıklamalar 

getirmekle birlikte bir çok noktada açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı vardır. 

Etkililik kuramına göre başarılı eylem, etkililik güdüsü inşa etmektedir ancak 

kuramda başarısız eylemin etkileri yer almamaktadır (Harter, 1978; akt. 

Bandura, 1981 ). Etkililik kuramı kapsamlı kuramsal karşılaştırmalar yapmaya 

izin verecek şekilde açıklanmamıştır. Halbuki yeterlik yargıları performanstan 

bağımsız olarak tanımlanmakta ve ölçülmektedir. Yeterlik yargıları 

başaçıkma davranışının dayanıklılığı, genelliği ve oluşunu tahmin edebilirken 

etkililik güdüsü edememektedir (Bandura, 1981). Ayrıca Bandura (1977a) 

etkililik güdüsünün çevreyle etkili iş görmede hangi işlemlere dayalı 

olduğunın yeterince açıklanamadığını ve bu güdünün varlığını doğrulamanın 

kolay olmadığını iddia etmektedir.  

Sosyal öğrenme kuramı insan davranışının açıklanmasına bilişsel, 

davranışsal ve çevresel etkenlerin karşılıklı etkileşimleri bakımından 

yaklaşmaktadır. Buna göre insan davranışı içsel güç tarafından yönetilmediği 

gibi çevresel etkiler tarafından da belirlenmez. Kişisel ve çevresel etkenlerin 

karşılıklı etkileşimleri psikolojik işlevleri üzerinde etkilidir (Bandura, 1977b). 

Bu kurama göre seçilen davranış ve harcanan çaba, dürtüden ziyade yeterlik 

algısı tarafından yönetilir.  Öz-yeterlik algısı beklentileri, performanstan 

bağımsız olarak tanımlanıp ölçülebildiği için - birçok şey içeren dürtünün 

tersine – savunma davranışının devamını, genelliğini ve oluşunu tahmin 

etmek için açık bir temel sağlar (Bandura, 1977a, s. 203). Bandura’nın (1986) 

sosyal bilişsel kuramı kişinin etrafı ile nasıl ilişki kurduklarına dair önemli 

çıkarımlarda bulunmaktadır. İnsanlar çevrelerini, düşünceler ve hisler gibi 

içsel süreçleri ve davranışlarını kontrol edebilirler. Bandura’nın (1986), 

“düşünceler eylemleri düzenleyebilir” ifadesi, sosyal bilişsel kuram için temel 

oluşturmaktadır. Bunu Pajares (2002, s.2) de “insanlar kendi çevrelerinin 

hem üreticileri hem de ürünleridir” şeklinde ifade etmektedir. 
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Öz-yeterliğin Kaynakları 

 

Kişisel yeterlik beklentileri dört temel bilgi kaynağına 

dayanmaktadır. Bu kaynaklar; (1) yeteneğin göstergesi olan ustalık deneyimi, 

(2) başkalarının deneyimleriyle karşılaştırma yoluyla ede edilen dolaylı 

deneyimler, (3) sözel ikna ve (4) birbirine bağlı sosyal etkiler ile fizyolojik ve 

etkisel durumlardır (Bandura, 1997). Bu bilgi kaynakları aşağıda 

tartışılmaktadır. 

 

Ustalık deneyimi. Başarı, güçlü inanç geliştirerek ustalığı 

artırırken tekrarlanan başarısızlıklar yeterlik inancını azaltır. Bireyler yalnızca 

kolay başarılar elde ederlerse çabuk sonuçlar bekleme eğilimine girerler ve 

başarısızlık durumunda kolayca yılabilirler. Zorluklar, başarısızlığı başarıya 

dönüştürme yollarını öğrenme olanağı sunar. Ustalık deneyimi en güçlü 

yeterlik kaynağıdır (Bandura, 1997, s. 80). Bandura (1978) öz-yeterliğin, 

gelecekteki performans başarısını %92 netlik oranında tahmin ettiğini 

söyleyerek bunun öz-yeterliği, geçmiş performanslardan daha iyi bir tahmin 

edici yaptığını iddia etmektedir. 

 

Dolaylı deneyim. İnsanlar öz-yeterlikle ilgili tek bilgi kaynağı 

olarak ustalık deneyimine dayanmazlar. Birçok beklenti dolaylı deneyimden 

kaynaklanır. Başkalarını zorlayıcı eylemlerle başa çıkarken görmek 

gözlemcide, kendi çabasını güçlendirecek beklenti oluşturabilir. Kişi 

başkasının başarabildiğini başarabileceğine kendini ikna eder. Ancak kişinin 

sosyal karşılaştırmadan elde ettiği dolaylı deneyim, kişisel yeterlik 

beklentilerini açıklamada kişisel başarıya dayanan ustalık deneyiminden 

daha az güvenilebilir bir bilgi kaynağıdır. Modelleme yoluyla elde edilen 

yeterlik beklentisi, değişim için zayıf bir dayanaktır. Açık sonuçları olan 

modellenen davranışlar, muğlâk sonuçları olanlardan daha fazla yeterlik 

bilgisi üretir (Bandura, 1977a). 

 

Sözel ikna. İnsan davranışını etkileme çabaları arasında sözel 

ikna, kolaylığı ve kullanılabilirliği nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İnsanlar, öneriler yoluyla, kendilerini geçmişte zorlayan olaylarla başa 
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çıkabileceklerine inandırılabilirler (Bandura, 1977a). Bir zorlukla 

karşılaşıldığında önemli kişilerin, bireyin o zorluğu yenebileceğine dair 

güvenlerini ifade etmeleri, bireyin yeterlik duygusunu sürdürmesine yardım 

etmektedir (Bandura, 1997). Bu yolla elde edilen yeterlik beklentileri de 

kişisel başarıya göre daha zayıftır. Tek başına sözel ikna kişisel yeterlik 

duygusu oluşturmada açık sınırlılıkları olmasına rağmen düzeltici performans 

yoluyla elde edilen başarılara katkıda bulunabilir. Zor durumlarla başa 

çıkabilecek yeteneğe sahip olduklarına sosyal olarak ikna edilen insanlar, 

sadece icra desteği alanlara göre daha büyük çaba ortaya koyabilirler. 

Ancak, etkili performansı kolaylaştırmak için şartları düzenlemeksizin ikna ile 

kişisel yeterlik beklentilerini artırmak çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır. Bu 

başarısızlık ikna edicinin inandırıcılığını azalttığı gibi ikna edilenin algılanan 

yeterliğini baltalar (Bandura, 1977a). 

 

Fizyolojik ve etkisel durumlar. Fiziksel durumlar ve sağlıkla ilgili 

işlevler de kişinin karşılaştığı zorlukları yenme inancına kaynaklık etmektedir 

(Bandura, 1997). Yorucu ve stresli durumlar genellikle, şartlara bağlı olarak, 

kişisel yeterlikle ilgili bilgi sağlayıcı değer taşıyan duygusal uyarılmaya neden 

olur. Bu nedenle duygusal uyarılma zor durumlarla başa çıkmada algılanan 

öz-yeterliği etkileyen bir bilgi kaynağıdır. İnsanlar strese karşı kırılganlıklarını 

ve kaygılarını yargılarken psikolojik uyarılma durumlarına dayanırlar. Yüksek 

uyarılma halleri, genellikle performansı zayıflattığı için, bireyler gergin olup 

olmadıklarından ve duygusal olarak uyarılıp uyarılmadıklarından ziyade karşıt 

uyarma ile kuşatılmadıkları zaman daha fazla başarı beklentisi 

içerisindedirler. Korku tepkileri, başka olası stresli durumların başka 

korkularını üretir (Bandura, 1977a).  

 

Öz-yeterliğin Boyutları 

 

Bandura (1977) yeterlik beklentilerinin büyüklük, genellik ve 

dayanıklılık olmak üzere üç boyutta değiştiklerini ortaya koymuştur. Bu üç 

boyutu ifade ederken büyüklük yerine karmaşıklık (Leithwood & Jantzi, 
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2008), düzey (Bandura, 1997) kavramları da kullanılmaktadır. Ancak genellik 

ve dayanıklılık boyutlarında farklı bir ifadeye rastlanmamıştır. 

 

Büyüklük boyutu. Bu boyut kendisine belirli bir zorluk düzeyinde 

görev verilen kişinin yeterlik beklentilerinin basit görevler, kısmen zor görevler 

ve zor görevlerle sınırlandırılmış olacağını ifade etmektedir (Bandura, 

1977a). Bir görevde aşılması gereken bir engel söz konusu değilse, bu görev 

kolay bir görev olarak adlandırılır ve herkesin aynı şekilde yüksek yeterlik 

beklentisine sahip olması beklenir. Ancak başarılı performans çeşitli 

düzeylerde engellerin ve zorlukların üstesinden gelinmesini gerektiriyorsa 

algılanan yeterliğin derecesi görevin zorluk düzeyine göre ölçülür (Bandura, 

1997).  

 

Genellik boyutu. Bazı deneyimler sınırlı yeterlik algısı üretirken, 

bazıları daha geniş bir alanda yeterlik algısı kazandırmaktadır (Bandura, 

1977a). Genellik faaliyetlerin benzerlik derecesi, yeteneklerin vurgulandığı 

davranışsal, bilişsel ve etkisel durum, durumun nicel özellikleri ve kişisel 

özelliklere göre değişir (Bandura, 1997). Örneğin öz-yeterlik bazen okul 

gelişimi (Leithwood & Jantzi, 2008), bilgi yönetimi (Dağlı ve Uzunboylu, 2007) 

ya da karakter eğitimi (Demirel, 2009) gibi sınırlı bir alana odaklanırken 

bazen de yönetici öz-yeterlikleri (Tschannen-Moran & Gareis, 2004; 

McCollum & Kajs, 2007) gibi daha genel bir alana odaklanabilmektedir. 

Bunun öz-yeterliğin genellik boyutu ile ilgili olduğu söylenebilir. 

 

Dayanıklılık boyutu. Güçlü beklentilere sahip olan kişiler 

zorluklarla baş edebilme çabalarını uzun süre koruyabilirken, pekiştirilmemiş 

zayıf beklentiler kolaylıkla söndürülebilmektedir (Bandura, 1977a). Örneğin, 

Cabana ve diğerleri (2004; akt. Russo, 2006) sigarayı bırakma çabası ile öz-

yeterlik düzeyi arasında ilişki bulunduğunu ifade etmektedir. Buradan, 

sigarayı bırakma çabası içerisinde olan insanların öz-yeterlik algılarının 

yüksekliği düzeyinde bu çabalarını sürdürebilecekleri sonucu çıkarılabilir. 
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Öz-yeterliğin Özellikleri 

 

Weiner’e göre (1994, akt. Hoy ve Miskel, 2010) insanlar 

başarısızlığın nedenleri hakkında yorumlar yaptıklarında iki yolla 

karşılaşmaktadırlar. Başarısızlığı yetenek eksikliğine yorduklarında bunu 

kontrol edilemezlik, sorumlu olmama, utanç ve performans düşüklüğü 

izlemektedir. Oysa başarısızlığı çaba eksikliğine yorduklarında bunu kontrol 

edilebilirlik, sorumlu olma, suçluluk, taahhüt ve performans artışı 

izlemektedir. McCollum ve Kajs (2007) ise insanların, eylemlerinin beklenen 

sonuçları doğuracağına inandıklarında bu eylemleri yapma eğiliminde 

olduklarını ve bu nedenle öz-yeterliğin zorluklarla karşılaşıldığında 

güdülenme için anahtar bir rol oynadığını ifade etmektedir. 

Yeterlik algısının amaç belirleme, çaba, kolayca uyum 

sağlayabilme ve esneklik üzerinde önemli etkisi vardır. Yüksek yeterlik 

algısına sahip kişiler başarısızlığı çaba yetersizliği olarak görürken, düşük 

yeterlik algısına sahip olanlar yetenek eksikliği olarak görmektedirler. Ayrıca 

yeterlik algısı, amaçlara ulaşmayı etkileyen çevresel faktörlerle başa çıkmada 

destekleyici ve engelleyici düşüncelerin düzeyini de belirlemektedir (Smith ve 

diğerleri, 2006; akt. Costa-Hernandez, 2010). 

Hoy ve Miskel (2010) inançların bireyleri harekete geçirecek 

güdülenmenin sağlanmasında merkezi bir rol oynadığını belirterek 

güdülemenin inançlara bağlı olarak açıklanmasını çeşitli başlıklar halinde 

incelemektedir. Bunlardan ilki “nedensellik hakkındaki inançlar: yükleme 

kuramı”dır. Buna göre Bireyler, kendilerine ya da diğerlerine bir şeyler 

olduğunda sebebini sorarlar ve daha sonra çıkarımlarda bulunurlar veya 

sebeplere anlam yüklerler. Örneğin öğrenciler, başarısızlığı “az çalışmaya” 

ya da “zeki olmamaya” bağlayabilirler. Başka bir ifadeyle “çaba eksikliğine” 

ya da “yetenek eksikliğine” bağlarlar. Weiner (1994, akt. Hoy ve Miskel, 

2010) başarısızlığın çaba eksikliğine yorulduğu durumda güdülenme, 

performans artışı sonucunu doğururken, yetenek eksikliğine yorulduğunda 

performans düşüklüğü sonucunu doğurduğunu ifade etmektedir. 

Bireyleri harekete geçirecek güdülenmeyi sağlayan ikinci inanç 

“yetenek hakkındaki inançlar”dır. Buna göre bazı insanlar yeteneğin sabit ve 

değiştirilemez olduğuna inanırken bazırları değiştirilebilir ve geliştirilebilir 
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olduğunu düşünmektedir. Zekanın değiştirilemeyeceği görüşünü 

benimseyenler performans hedefleri koyarken değiştirilebileceğine inananlar 

öğrenme hedefleri koyarlar. Performans hedefi koyanlar çok kolay ya da çok 

zor hedefler seçerek başkalarının kendileri hakkındaki görüşleriyle 

ilgilenirken; öğrenme hedefi koyanlar, makul seviyede zor ve çaba gerektiren 

öğrenme hedefleri koyarak mevcut görevi başarıyla tamamlamanın yollarını 

ararlar (Hoy & Miskel, 2010, s. 143-144).  

Üçüncü inanç “doğruluk hakkındaki inançlar: eşitlik kuramı ve 

yöntemsel adalet”tir. Bu kuram kişinin kendini karşılaştırdığı kişilerle girdi-

çıktı oranlarının yaklaşık aynı olması durumunda eşit davranıldığını 

düşüneceğini, bu oran farklılık gösterdiğinde adaletsiz davranıldığına 

inanacağını ve eşitsizlik duygusu geliştireceğini ifade etmektedir. Eşitsizlik 

duygusu geliştiren ve az ödüllendirildiğini düşünen bireylerin katkılarını ve 

çabalarını azaltma eğilimindedirler (Hoy & Miskel, 2010, s. 145). 

Dördüncüsü “ürünler hakkındaki inançlar: beklenti kuramı”dır. Hoy  

ve Miskel’e (2010) göre insanları çalışmaya neyin güdülediği konusundaki en 

güvenilir ve geçerli açıklamalardan birisi beklenti kuramıdır. Beklenti kuramı 

iş tatmini ve performans için önemli bir tahmin edicidir. Buna göre insanlar 

çok çalışmanın büyük olasılıkla arzulanan sonuçlara ulaştıracağını 

düşündüklerinde daha çok çalışırlar. 

Beşincisi inanç ise “yeterlik hakkındaki inançlar: öz-yeterlik 

kuramı”dır. Uzmanlık deneyimi, modelleme ve dolaylı deneyim, sözel ikna ve 

fizyolojik ve duygusal durumlar gibi dört temel kaynağa dayanan öz-yeterlik 

kuramı performans sonuçlarını etkileyen önemli bir güdüleme ögesidir (Hoy & 

Miskel, 2010, 150-152).  

Bandura (1977), yeterlik algısının kişinin gelecekteki performansını 

tahmin etmek için o kişinin önceki başarılarından daha iyi bir araç olduğunu 

iddia etmektedir. Elde edilen başarılardan elde edilen daha yüksek yeterlik 

duygusu, insanların daha büyük ve zorlayıcı hedefleri kovalamalarına yardım 

eder (McCollum ve Kajs, 2007). Leithwood ve Jantzi (2008) lider yeterliği 

araştırmalarının çoğunun Bandura’nın (1997) sosyo-psikolojik öz yeterlik 

kuramından etkilendiğini ifade etmektedir. Bu kurama göre öz-yeterlik 

inançları kişinin eylem tercihlerinde doğrudan etkiye sahiptir. Kişinin zorlukla 

karşılaştığında ne kadar çaba harcayacağını ve dayanacağını öz-yeterlik 
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algısı belirlemektedir. Öz-yeterlik algısı ne kadar güçlü ise zorluklara ve 

başarısızlığa karşı koyma çabası o kadar uzun sürer. Lyons ve Murphy, 

1994) de öz-yeterliğin yöneticinin kendisinin çalışanın başarısına etkisinin ne 

olduğu hakkındaki inancı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Yönetici 

 

Yönetici; belli bir amaç uğruna bir araya gelen insanları hedefe 

ulaşmak için ahenkli bir şekilde ve iş birliği içinde etkili ve verimli olarak 

yönetmek sorumluluğunda ve zorunluluğunda olan kişidir (Erdoğan, 2000). 

McCormic de (2001) yöneticinin okul süreçlerinin amaca uygun olarak 

yürütülmesinden sorumlu kişi olduğunu ifade etmektedir.  

Etkili bir okul müdürü olmaksızın öğretmenlerin, sınavların ve 

kitapların sonuç vermeyeceğinin karar vericiler tarafından anlaşıldığını 

belirten McEwan (2003), okul yöneticilerini etkili kılan özelliklerin 10 kelime ile 

ifade edilmesinin oldukça zor bir iş olduğunu vurgulamaktadır. McEwan 

(2003) literatüre dayalı olarak sıraladığı başarılı okul müdürlerinde gözlenen 

37 özellik içerisinden 10’unu 175 kişiden oluşan yönetici, denetici, 

akademisyen, öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan bir gruba sorarak 

sıralamış ve okul müdürlerinin özellikleri olarak; iletişimci, eğitimci, vizyoner, 

kolaylaştırıcı, değişim uzmanı, kültür oluşturucu, harekete geçiren, üretici, 

karakter yapıcı ve katkı sağlayıcı olmalarını belirlemiştir. 

Bu 10 özellikten birincisi olan iletişimci olmak; gelişmiş dinleme ve 

empati yeteneği ile birlikte öğrenci, öğretmen ve velileri okulun amaçları 

doğrultusunda bir araya getirmek ve güdülemeyi ifade etmektedir. İkincisi 

olan eğitimci güçlü bir bilgi birikimi ile öğretimsel liderliği içermektedir. 

Vizyoner olmak tüm öğrencilerin merkezde olduğu bir misyon ile okulun 

hedeflediği vizyona odaklanmış istekli ve kararlı olmayı ifade etmektedir. 

Kolaylaştırıcı müdür, okul örgütünün tüm bireyleriyle üst düzey insan ilişkileri 

kurabilme becerilerine sahip, takım çalışmasına katkı sağlayabilen okul 

çapında bir toplumsal lider demektir. Beşinci özellik olan değişim ustası 

müdür, olumlu değişimi örgütleyebilen, yönetebilen ve güdüleyen esnek, 

modern ve gerçekçi müdürdür. Kültür oluşturucu olmak, başarıya, 
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beklentilere, niteliklere, kişisel sorumluluğa ve hesap verebilirliğe dayalı güçlü 

ve sürdürülebilir bir vizyona sahip okul kültürü oluşturmak anlamına 

gelmektedir. Harekete geçiren lider yeteri kadar sağduyulu, becerikli ve 

girişken olan personel, öğrenci ve velilerle bu becerilerini paylaşan ve onlara 

zaman ayıran liderdir. Üretken olmak vergi ödeyenlerin, velilerin, öğrenci ve 

öğretmenlerin yüksek beklentilerini karşılayacak sonuçlara yönelimi 

gerektirmektedir. Karakter yapıcı müdür değerleri, sözleri ve davranışlarıyla 

güvenilirlik, bütünleştiricilik, içtenlik, saygı, cömertlik ve alçakgönüllülük gibi 

özellikleri temsil eden bir rol modeldir. Sonuncu olarak katkıda bulunan 

müdür, okul örgütünün diğer üyelerinin başarılarını teşvik eden imkân tanıyan 

ve onlara hizmet eden müdür demektir. 

Erdoğan (2000, 37) yöneticilerin özelliklerini entelektüel özellikler, 

karakter özellikleri ve sosyal özellikler olarak sınıflandırmaktadır. Buna göre; 

Entelektüel özellikler; genel kültür, mantıklı olma, analiz yapabilme, 
sentez yapabilme, sezgi gücü, hayal kurabilme, muhakeme yapabilme, 
konsantre olabilme ve açık olma gibi özelliklerdir. Karakter özellikleri; 
dengeli olma, uyum, dikkat, ihtiyat, girişkenlik, hafıza gücü, dinamiklik, 
kararlılık, düzenlilik, yöntemli çalışma, çabukluk ve ciddi olma gibi 
özelliklerdir. Sosyal özellikler ise; dış görünüm, hitap edebilme, grubu 
anlayabilme gibi özelliklerdir. 

McCleary ve Hence (1970) orta öğretim okul yönetiminin 

boyutlarını yönetim (executive) boyutları ve liderlik (leadership) boyutları 

olmak üzere iki grupta toplamaktadır. Bunlardan ilki olan yönetim boyutunun, 

okuldaki iş ve işlemleri yürütmek için gereken teknik-yönetsel beceriler ve 

eğitim programı ve rehberlik becerileri olmak üzere iki alt boyutu vardır. 

Yönetsel-teknik beceriler yöneticinin öğretmenleri denetleme, ders çizelgesi 

hazırlama, disiplin sağlayıcı ve iş yöneticisi olma rollerini içermektedir. İkinci 

alt boyut olan eğitim programı ve rehberlik ise yöneticinin farklı alanlar 

hakkında bilgi sahibi olmasını, bu bilgileri öğretim programlarına aktarmasını 

ve öğrencileri bununla ilişkilendirmesini gerektirmektedir. İkincisi olan liderlik 

ise eğitim yönetimini daha geniş kamu yönetimi alanlarıyla ilişkilendirmenin 

gereğini ve kendisini liderlik becerileri ile donatmasını ifade etmektedir. 

Burada bahsedilen liderlik becerileri, McCleary ve Hence’e (1970) göre soyut 

eğitim programlarını tasarlamak, savunmak ve geçerli uygulama içerisinde 

kökleşmesini sağlamak ve yönetsel süreçlerin işlemesini sağlamaktır. 
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Gümüşeli (2001) çağdaş yöneticilerin, her birinin kendine özgü 

bilgi, beceri ve tutumları gerekli kılan liderlik alanları bulunduğunu belirterek 

bu alanlara ilişkin önemli davranışları altı başlık altında incelemektedir. Bu 

başlıklar vizyoner liderlik, öğretim liderliği, toplumsal liderlik, örgütsel liderlik, 

etik liderlik ve politik liderliktir.  

Örgütün gelecekte ne olacağının bu günkü resmi olan vizyon 

(Balcı, 2008) örgütlerin gelecekte varlıklarını etkili olarak sürdüre bilmeleri 

için gereklidir. Bunun için örgütlerini geleceğe taşıyacak vizyoner liderlere 

ihtiyaç vardır (Çelik, 1999). İkinci alan olan öğretim liderliği etkili okulun ilk 

adımı olan etkili yöneticinin taşıması gereken ilk özelliktir (Balcı, 2007). 

Toplumsal liderlik, velilerin ve toplumun okullar ve eğitime karşı daha ilgili 

davrandıkları ve okulla ilgili çeşitli etkinlik ve görevlere katılmak istedikleri bir 

ortamda, yöneticinin okul dışındaki unsurlara da liderlik edebileceği bir 

alandır (Gümüşeli, 2001). Örgütsel liderlik de yöneticinin okulun örgüt ve 

yönetim yapısını okul çevresindeki değişimlere uyarlamasını ve bu yolla 

okulun hedeflerine ulaşmasını sağlayan liderlik alanıdır.  

Çağdaş yöneticilerin yönetim işlerini gerçekleştirmede etik ilkelerle 

tutarlı davranış sergilemeleri ve içinde bulunduğu toplumun ve çevrenin genel 

siyasi, ekonomik, toplumsal, yasal ve kültürek koşullarını anlaması, bunlara 

uyması ve gerektiğinde etkilemeside önemli olan diğer liderlik alanlarıdır 

(Gümüşeli, 2001). 

Gorton ve Alston (2010) günümüzde standartların her alanı 

etkilediğini ve eğitim yönetimi alanının da bunun dışında olmadığını ifade 

etmektedir. Bu çerçevede 1994’te Eyaletlerarası Okul Liderliği Lisans 

Konsorsiyumu (Interstate School Leaders Licensure Consortium - ISLLC), 

okul yöneticileri için altı adet standart geliştirmiştir. Bu standartlar şu şekilde 

sıralanmaktadır (Gorton ve Alston, 2010, 3); 

1. Okul yöneticisi bütün okul toplumu tarafından paylaşılan ve 

desteklenen bir öğrenme vizyonunu geliştirilmesi, seslendirilmesi 

ve yürütülmesi yoluyla bütün öğrencilerin başarısını destekleyen 

bir eğitim lideridir. 

2. Okul yöneticisi öğrencilerin öğrenmesine ve çalışanların mesleki 

gelişimlerini sağlayan bir okul kültürü ve öğretim programını 
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savunan, büyüten ve devam ettiren ve bu yolla bütün öğrencilerin 

başarısını destekleyen bir eğitim lideridir. 

3. Okul yöneticisi örgütün, işlemlerin ve kaynakların yönetimini 

güvenli, etkili ve verimli bir öğrenme ortamını oluşturmak için 

sağlayarak bütün öğrencilerin başarısını destekleyen bir eğitim 

lideridir. 

4. Okul yöneticisi toplum kaynaklarını harekete geçirerek, toplumun 

farklı ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve aileler ve toplumun üyeleri 

ile işbirliği yaparak bütün öğrencilerin başarısını destekleyen bir 

eğitim lideridir. 

5. Okul yöneticisi doğru, dürüst ve etik bir şekilde davranarak bütün 

öğrencilerin başarısını destekleyen bir eğitim lideridir. 

6. Okul yöneticisi politik, sosyal, ekonomik, yasal ve kültürel alanları 

anlayarak, gereklerini yerine getirerek ve etkileyerek bütün 

öğrencilerin başarısını destekleyen bir eğitim lideridir. 

McGuire (2001, akt. Dönmez, 2002) etkili okul lideri olmak için gerekli 

yeterlikleri şu şekilde ifade etmektedir; 

 Okul lideri olmanın anlamını ve gereklerini bilmek ve anlamak 

 Okula ilişkin sürekli geliştirdikleri ve paylaştıkları bir vizyona 

sahip olmak 

 Açık ve etkili iletişimi sağlamak 

 Başkaları ile işbirliği içinde çalışmak 

 Sabırlı ve uzak görüşlü olmak 

 Personeli desteklemek, eğitmek ve geliştirmek 

 Kendisini ve birlikte çalıştığı diğer insanları güvenilir ve 

sorumluluk sahibi insanlar olarak görmek 

 Öğrenmeden ve becerilerini geliştirmekten asla vazgeçmemek 

Burada ifade edilen yeterlikler bir rolü oynayabilmek için gerekli 

bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma derecesi (Balcı, 2010a) olarak 

tanımlanan yeterliklerdir. Araştırmanın konusu olan öz-yeterlik kavramı ise 
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söz konusu rolleri oynayabilmek için yöneticilerin kendi yeteneklerine olan 

inançlarını ifade etmektedir. 

Day (2003; 30-36) müdürlerin kariyer evrelerinde anlamlı 

değişkenlerin yaş ve deneyim olduğunu belirtmektedir. Buna göre başlangıç 

evresinde (1-4 yıl / 45 yaş altı) yöneticilik idealleri başarmak için bir fırsat 

olarak görülmektedir. Gelişim evresinde (5- 8 yıl deneyim / 46-50 yaş) 

müdürlerin öz-güven ve bilgilerinde ve önceki deneyimlerine dayalı karar 

vermelerinde gelişme olmaktadır. Otonomi evresinde (50 yaş üstü) daha 

geniş bir alanda sorunlarla başa çıkan, daha iyi disiplin standartları oluşturan 

müdürler değişime daha büyük direnç göstermekte ve otokratik bir yönetim 

anlayışını benimsemektedirler. Bu evrelere ek olarak bir de güdülenmesini 

veya kendine güvenini kaybetmiş ya da bozulan sağlığıyla uğraşan, 

emekliliğe yaklaşan müdürlerin bulunduğu evre vardır. Belirtilen evrelerde yer 

alan yöneticilerin kendi yeterlik duyguları hakkındaki algılarının ne düzeyde 

olduğu araştırılmaya değer görülmektedir.   

 

 

Yönetici Öz-yeterlikleri 

 

McCormick (2001) lider öz-yeterliğinin ya da güveninin dinamik bir 

çevrede liderlik sürecini düzenleyen kilit bir bilişsel değişken olduğunu 

belirtmektedir. Bu bağlamda, okul süreç ve fonksiyonlarının amaca uygun 

olarak yürütülmesinden sorumlu olan okul yöneticilerinin yeterlik algısının, bu 

süreç ve fonksiyonların yerine getirilmesinde önemli bir etken olduğu 

söylenebilir. 

McCollum ve Kajs (2007) yeterliğin okul yöneticisinin düşüncelerini 

ve motivasyonunu anlamaya hizmet eden bir araç olduğunu belirtmektedir. 

Yeterlik aynı zamanda yöneticilerin davranışlarıyla ve oluşturdukları okul 

çevresiyle bağlantılıdır. 

Leithwood ve Jantzi (2008) okul liderinin yeterlik algısını iki grupta 

toplamaktadır: (1) Öğretimi ve öğrenmeyi geliştirmek için onun öz yeterliği 

hakkındaki inançları (Leader’s Self Efficacy, LSE) ve (2) öğrenmeyi 

geliştirmek için çevredeki okullardaki meslektaşlarının ortak kapasitesi 



28 
 

hakkındaki inançları (Leader’s Collective Efficacy, LCE). Her iki grupta okul 

liderinin uygulamaları ve davranışları, okul ve sınıf ortamları ile öğrencilerin 

öğrenmesi üzerinde etkilidir. Bu etkinin karşılıklı olduğu belirtilmektedir. 

Öz-yeterlik üzerine yapılan deneysel çalışmaların tutarlı sonuçlar 

verdikleri belirtilerek; bu kavramın üretkenlik, zor işlerle baş etme, kariyer 

seçimi, öğrenme ve kazanım, yeni teknolojiye uyum sağlama gibi işle alakalı 

performansla ilişkilendirildiği vurgulanmaktadır (Gist ve Mitchell, 1992).  

Yönetici yeterlikleri konusunda Bursalıoğlu’nun (1976) “Eğitim 

Yöneticisinin Yeterlikleri” Türkiye’deki ilk araştırmalardandır. Bu araştırmanın 

temel sayıltısı, “ilköğretmen okulu müdürlerinin göstermesi gereken ve 

göstermekte olduğu yeterliklerin saptanması ve bunlar arasındaki farkların 

bulunması sonucunda, bu yöneticilerin çeşitli yeterliklere olan 

gereksemelerinin anlaşılabileceğidir.” 

Türkiye’deki diğer bir araştırmada Dönmez (2002) ilköğretim okul 

müdürlerinin yeterliklerini, müfettiş, okul müdürü ve öğretmen algılarına 

dayalı olarak görev, cinsiyet, öğrenim durumu, eğitim yönetimi alanında 

yüksek lisans yapıp yapmama, eğitim yönetimi alanında kursa katılıp 

katılmama değişkenleri açısından incelemiştir. Sonuç olarak, müfettişler ve 

öğretmenler okul müdürlerini, okul müdürlerinin kendilerini algıladıklarından 

daha yetersiz algılamaktadırlar. 

Dönmez (2002) yeterliği, bilgi ve beceri olmak üzere iki temel 

öğeden oluşan görevi yerine getirme gücü olarak tanımlanmaktadır. Bu 

şekliyle yeterlik “competence” kelimesinin karşılığı olarak ifade edilmektedir. 

“Competence” bir şeyi yapmak için gereken yetenek ve beceri, bilginin özel 

bir alanı ve belirli bir iş için gerekli olan beceri anlamlarına gelmektedir 

(Longman, 1995). Bu tanım, bu araştırmanın konusunu oluşturan karşılaşılan 

zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan yeteneklere olan inancı ifade 

eden yeterlikten (efficacy) farklılık göstermektedir. 

Dönmez (2002) yönetici yeterliklerinin algılanması konusunda 

cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık saptanmadığını belirtirken bunu kadın 

yönetici sayısının yok denecek kadar az olmasına bağlamaktadır. Dikkat 

çeken bir başka sonuç, eğitim yönetimi alanında lisans ya da yüksek lisans 

yapmış olan okul yöneticilerinin yeterliklerini, yapmamış olanlara göre daha 

düşük algılamalarıdır. Bu durum eğitim yönetimi alanında eğitim alan 
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yöneticilerin aldıkları eğitim nedeniyle bilgi birikimlerinin daha fazla olması ve 

beklentilerinin yüksek olması ve eğitim almayanların ise neyi bilmediklerini 

bilmediklerinden dolayı algı düzeylerinin yüksek olması şeklinde 

açıklanmaktadır (Dönmez, 2002). 

Demirel’in (2009) sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin 

karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançlarını belirlemek ve aralarında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Ankara ili Merkez 

ilçelerinde 311 sınıf öğretmeni ve 180 yönetici üzerinde yaptığı araştırma 

Türkiye’de yöneticileri kapsayan öz yeterlik alanındaki araştırmalardan 

birisidir. Araştırmada konu karakter eğitimine ilişkin öz yeterlik inançları 

olarak özelleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yöneticilik deneyimi 

karakter eğitimine ilişkin öz yeterlik inançlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin Öğretmen ve yöneticilerin öz-yeterlik puan ortalamaları 

arasında kişisel, genel ve toplam yeterlikte yöneticiler lehine anlamlı bir fark 

vardır. 

Leithwood ve Jantzi (2008), okul liderinin yeterliğinin doğasını, 

nedenlerini ve sonuçları anlamayı kolaylaştırmak amacıyla yaptıkları 

araştırmada okul liderinin ortak yeterliğinin (collective efficacy) okulun 

bulunduğu çevre koşulları ile öğrencilerin başarıları arasındaki bağlantı 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Okul liderinin uygulamaları, liderin 

yeterliğinden, liderin yeterliği de bölge liderinin yeterliğinden etkilenmektedir. 

Leithwood ve Jantzi (2008) okul liderinin uygulamalarını; (1) yönerge 

oluşturma, (2) insanları geliştirme, (3) örgütü yeniden tasarlama ve (4) 

öğretim programını yönetme başlıkları altında kategorilendirmektedir. 

Yönerge oluşturma, örgüt ve örgütün amaçları ve örgüt içerisinde yürütülen 

eylemler hakkında ortak bir anlayış geliştirmeye yardım eden kritik bir 

konudur. Yönerge oluşturmaya örnek olarak ilham veren vizyonlar 

gösterilmektedir. 

Bandura (2000; akt. Tschannen-Moran ve Gareis, 2004) 

yöneticilerde öz-yeterliği geliştirmek için üç yaklaşım önermektedir. Birincisi, 

bir beceriyi ya da yeterliği kazanmak için öğretimsel modellemeyi, becerilerin 

mükemmelleştirilmesini ve iş bağlamına aktarılmasını içeren klavuzlu 

ustalıktır. İkincisi, acemi liderler için düşünme becerilerini ve uygulamalarını 

öğrenecekleri bilişsel ustalık modellemesidir. Üçüncü yaklaşım ise kendi 
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kendini izleme, endi yeterliğini takdir etme, kişisel hedef belirleme ve kendi 

güdüleyicilerini kullanmak gibi öz-denetim becerileridir. 

 

 

Yönetici Öz-yeterliklerinin Boyutları 

 

McCollum, Kajs ve Minter’in (2006) sundukları kuramsal modele 

göre okul yöneticisinin öz-yeterliğinin sekiz boyutu vardır: (1) Öğretimsel 

liderlik ve personel geliştirme, (2) Okul iklimi geliştirme, (3) Toplumla işbirliği, 

(4) Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye dayalı karar verme, (5) Kaynak ve 

imkân yönetimi (6) Toplum kaynaklarının kullanımı, (7) Farklı çevrelerle 

iletişim ve (8) Okul vizyonu geliştirme (akt. McCollum ve Kajs, 2007). Bu 

boyutlar aşağıdaki başlıklar altında kısaca açıklanmaktadır. 

 

Öğretimsel liderlik ve personel geliştirme. Okulda her öğrenci 

için doyurucu bir öğrenme ortamı oluşturulması ve öğretmenlerin morallerinin 

yükseltilmesi, etkili okul yöneticisini diğer yöneticilerden ayırt eden bir 

özelliktir. Bu özellik, okulun işlevinin farkında olma, okulun amaçlarını 

personele yorumlama, öğretmenlere rehberlik etme ve destek verme gibi 

temel uğraşları gerektirmektedir. Tüm bunların yapabilen yönetici, yönetici 

olmaktan çok öğretim lideri olarak tanımlanmaktadır (Balcı, 2007). 

Bu gerçeği Erdoğan (2000, 181) şöyle ifade etmektedir;  

Okul yöneticisi için yönetim biliminin sunduğu temel ilke, bilgi ve 
becerilere sahip olmak yeterli değildir. Asıl olarak programların 
geliştirilmesi ve planlanması, okulda genel ve özel olarak gerçekleştirilen 
öğretimle kazandırılan bilgi, değer ve davranışların ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi gibi sorumluluklara sahip olmalıdır. Yani okul yöneticisi 
“öğretim lideri” olmalıdır. 

Erdoğan (2000) yöneticinin okulun varlık nedenini “öğrencinin 

başarılı bir şekilde yetişmesi” olarak görmesini öğretim liderliği olarak 

tanımlamaktadır. Lyons ve Murphy de (1994) yöneticinin öğrencinin başarılı 

olmasını sağlayabileceğine olan inancını, yöneticinin öz-yeterliği olarak 

tanımlamaktadır. Bunu yapabilmek için de okul yöneticisinin eğitim programı 

ve rehberlik gibi farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olması, bu bilgileri öğretim 
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programlarına aktarması ve öğrencileri bununla ilişkilendirmesi 

gerekmektedir (McCleary Hencley, 1970).  

Hopkins de (2003) öğretimsel liderliğin okulun değerlerini ve 

amaçlarını tanımlama, müfredat ve öğretim programının yönetimi ve okulun 

profesyonel bir topluluk haline getirilmesi şeklinde üç özel alanı olduğunu 

belirtmektedir. 

Okulun ve eğitimin amaçları ne kadar açıksa ve okulun değerleri 

bilgi toplumundan ne kadar teşvik görüyorsa okul içi ve dışı toplum da o 

kadar değer görür. Etkili liderlik için amaçlar ve sahiplik gerekli, ancak 

liderliğe asıl güç veren, değerler ve inançlardır (Hopkins, 2003). Başarılı 

liderliği aşılayan değerler ve inançlar öğrenme üzerine odaklanır. Bu daha 

geniş ve daha derin bir öğrenme bakışı gerektirir. Daha geniştir çünkü 

öğretimsel bakış açısıyla öğrenme yalnızca öğrenciyle ilgili değil aynı 

zamanda öğretmenlere, liderlere ve okulun bölümlerinde örgütsel öğrenmeye 

işaret etmektedir.  

Okul müdürleri okullarını bir sistem olarak algılayıp, çözümlemek 

için okulun amacını öncelikli ve önemli bir öğe olarak algılamalı, açıklayıp 

yorumlamalıdır (Açıkalın, 1998). Danzig, Zhang ve You (2003) yönetici için 

kullanılan “geminin kaptanı” ya da CEO’su (Chief Executive Officer) 

metaforlarının 21. Yüzyılda geçerliğini yitirdiğini onun yerine müdürün 

öğretmen ya da eğitimci rolünü üstlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Daresh ve Male de (2001) okul yöneticisinin önde gelen özelliğinin öğretimsel 

liderlik olduğunu vurgulamaktadır. 

Okullardaki öğretmenlerin ve diğer iş görenlerin gelişimlerine 

hizmet eden süreçlerden birisi de hizmet içi eğitimlerdir. Okulda 

öğretmenlerin güncel kalabilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri, ayrıca 

okulda kurumsal anlamda yenilenme, etkinleşme ve canlanmanın 

gerçekleşmesi hizmet içi eğitimle mümkündür (Erdoğan, 2000). Okulda 

kurumsal anlamdaki bu yenilenme, etkinleşme ve canlanmanın da yöneticinin 

sorumluluğu olduğu söylenebilir. 

Okul yöneticisinin yeterlik algısı görev performansını, güdülenme 

düzeyini ve okul uygulamaları ile ilgili geliştirme çabalarını etkilemektedir 

(Schultz ve Schultz, 1998; akt. McCollum ve Kajs, 2007). Okul yöneticisinin 

liderliğinin öğrenci başarısı ile olan ilişkisi, yeterlik algısının öğretimsel liderlik 
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ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Kaplan, Owings ve Nunnery, 2005; akt. 

,McCollum ve Kajs, 2007). 

 

Okul iklimi geliştirme. Her örgüt bir değerler, amaçlar, ilkeler, 

süreçler ve uygulamalar dizisine göre işler. Bütün bunları ifade eden kelime 

kültürdür. Her örgüt kültürü; değerler, normlar, beklentiler ve sembolik 

eylemlerden oluşur. Bunlar bireyin ve grupların örgüt içindeki davranışlarını 

belirler (Gorton ve Alston, 2010). Örgüt kültürü, birimleri bir arada tutan ve 

onlara ayırt edici bir kimlik kazandıran yönelimler sistemidir (Hoy ve Miskel, 

2010, 165). Emmons’a göre (1996, akt. Gorton ve Alston, 2010) iklim 

kültürün bir alt parçasıdır ve okuldaki personel ve öğrenciler arasındaki, 

öğrencilerin ve personelin kendi aralarındaki ve personel ve veliler ve toplum 

arasındaki ilişkilerinin sıklığı ve kalitesi olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel 

dünyada bitkilerin yeşermesine ya da kurumasına neden olan iklimin 

gösterdiği etkiyi okul iklimi de öğrenme, üretkenlik ve moral üzerinde gösterir 

(Gorton ve Alston, 2010). 

Hoy ve Miskel (2010) okul kültürünün analiz ederken “yeterlik 

odaklı kültür”, “güven odaklı kültür” ve “kontrol odaklı kültür” olmak üzere üç 

çeşit okul kültürü olduğunu belirtmektedir. Bunlardan yeterlik odaklı kültür 

öğretmenlerin ve müdürlerin kapasite ve yeteneklerine ilişkin olarak 

paylaşılan değerleri ve algıları kapsamaktadır. Ortak yeterlik (collective 

efficacy) kültürü kullanıldığında daha da güçlenen ve okula farklı bir kimlik 

kazandıran inançları ve sosyal algıları ifade eder. Bandura (1993) okul 

düzeyinde ortak öğretmen yeterliğinin öğrenci başarısını desteklediğini ortaya 

koymaktadır. 

Hoy ve Miskel (2010, 185) bir okulu diğerinden ayıran ve okulun 

her bir üyesinin davranışını etkileyen okul iklimini kabaca okulun kişiliği 

olarak tanımlamaktadır. Okul ikliminin örgütsel davranış üzerinde önemli bir 

etkisi olmasından dolayı ve yöneticilerin okulun kişilik gelişimi üzerinde 

önemli ve olumlu bir etkisi olabileceği için, bu yazarlar okul ikliminin analiz 

edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bu noktada, okulun kişilik gelişimi 

üzerinde önemli ve olumlu etkisi olan yöneticilerin okulun kişilik gelişimi 

konusunda kendi yeterlikleri hakkındaki inançlarının önemli olduğu 

söylenebilir. 
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Toplum işbirliği. Genel olarak okulun çevre kalkınmasına katkıda 

bulunduğu, çevresindeki yaşam ve düşünce biçimlerini etkilediği ve 

değiştirdiği iddia edilir. Bu nedenle bir okul açıldığında 1000 hapishane 

kapanacağı varsayılır. Bu durum okulun çevresindeki diğer sistemlerle birlikte 

daha üst bir sistemin parçası olduğu ve bu parçaların birbirlerini karşılıklı 

olarak etkilediği gerçeğine götürür (Açıkalın, 1998, 32) 

Varış (1998, 125), okul-toplum işbirliğinin geniş bir etkinlik alanı 

gerektirdiğini belirterek bu alanları kabaca beş kısımda toplamaktadır. Bunlar; 

(1) okulun etkinlikler yoluyla kendini topluma tanıtması ve toplumu tanıması, 

(2) güçlü bir okul-aile işbirliğinin sağlanması, (3) okulun bir toplum merkezi 

haline getirilmesi, (4) eğitim etkinliklerinde toplum kaynaklarından 

yararlanılması ve (5) okulda genç kuşakların gereksinimlerinin ne ölçüde 

karşılandığının incelenmesidir. 

Okul, aile ve toplum arasındaki bağlantının kurulması okulun 

etkililiğini artırmak için çaba harcanan konulardan birisidir (Bandura, 1993). 

Aile öğrencinin okul başarısında anahtar rol oynayan faktörlerden birisidir. 

Aileler çocuklarının zihinsel gelişimine birçok farklı yolla katkıda 

bulunmaktadır. Okul yönetimine katılmak, okul faaliyetlerini desteklemek ve 

okul gelişimi için toplumsal destek gruplarına katılmak bunlardan yalnızca 

bazılarıdır (Epstein, 1990; akt. Bandura, 1993). Burada okul yöneticisinin 

ailelerin bu katkılarını desteklemek için gereken yeterliklere ilişkin inancı öne 

çıkmaktadır. 

Okul-toplum ilişkisinin önemini ifade ederken modern toplumun 

özelliklerine dikkat çeken Sumption ve Engstrom (1966), okulun toplum için 

anahtar bir kurum olduğunu ifade etmektedir. Sumption ve Engström’e (1966) 

göre modern toplum değişkendir, çeşitlidir, yapılandırılmıştır, örgütlüdür ve 

kararlar verir. Toplumun verdiği kararlara okullar da dâhildir. İşler haldeki her 

kurum ve örgüt bir güç yapısına sahiptir. Bu güç yapısını karar verenler 

oluşturur. Sosyal sorumluluk olmaksızın güç kullanmaya olan ilgilerin 

arasındaki ilişki olan “güç yapısını” Sumption ve Engstrom (1966) temsili 

demokrasiye yönelik ciddi ve adaletsiz bir tehdit olarak görmektedir. 

Bütün yöneticiler gibi okul yöneticileri de işlerinin büyük bir kısmını 

başka insanlarla birlikte çalışarak yaparlar. Başka insanlarla çalışmak 
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yöneticinin etki ve güç sahibi olmasını gerektirir (Lyons ve Murphy, 1994). 

Toplum için yaşamsal öneme sahip bir kurum olan okulun ve okul 

yöneticisinin toplum içerisindeki güç yapısı karşısında nasıl bir konumda 

olacağı önemlidir. Çünkü okul yöneticisi istese de istemese de okul toplumu 

içerisindeki güç yapısından kaçamaz. Yöneticinin ilk yapacağı iş okul 

toplumunun geleneksel güç yapısını saptamaktır (Sumption ve Engstrom, 

1966, 24-25). Bursalıoğlu (2011) en önemli baskı gruplarının hükümet 

dairelerindeki kanun yapıcı ve uygulayıcı personelden ya da görünürde lideri 

bulunan ufak ve güçlü gruplardan meydana geldiğini ifade etmektedir. Okul 

çevresinde çeşitli grupların bulunmasının olağan olduğunu belirten 

Bursalıoğlu (2011) bu grupların dengede olduğu sürece okul yöneticisini 

yıpratıcı bir durum meydana gelmeyeceğini ve okul yöneticisinin bu yapıyı iyi 

tanımak ve gözetlemek zorunda olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumu 

Açıkalın da (1998, 33) okul yöneticisinin çevreye olan duyarlılığı ve ilgisinin 

onun çevrenin güç odaklarını tanımasını zorunlu kıldığı ve yeterli okul 

müdürlerinin çevreye duyarlı, “halkla ilişkiler” yeterliği kazanmış yöneticiler 

olduğunu ifade etmektedir. 

Sumption ve Engstrom (1966) güç gruplarının farklı kılıflar altında 

hareket ettiklerini ve onların etkisinden kurtulmak isteyen yöneticinin şunlara 

dikkat etmesi gerektiğini belirtmektedir; 

Öncelikle, yöneticinin, tam bir eylem bağımsızlığı ve özgürlüğü 

olmalıdır. Bunun için yapılması gereken; yöneticinin kendini tüm güç 

gruplarından izole etmesidir. İkinci olarak, her konuyu kendi konumunda 

değerlendirmeli ve mümkün olduğunca olayları kişiselleştirmekten 

kaçınmalıdır. Üçüncüsü, kendini hiçbir zaman herhangi bir grubun yanında 

konumlandırmamalıdır. Dördüncüsü, toplumdaki tüm gruplar ile ilişkilerinde 

adil, tutarlı, tarafsız bir davranış yolu belirlemelidir. Son olarak, işini 

kaybetmenin güvenilirliğini kaybetmekten daha az önemli olduğunun 

bilincinde olmalıdır. Çünkü güvenilir bir insan için her zaman daha iyi iş 

imkânları bulunabilir. 

Sumption ve Engstrom (1966) kamu yönetimi için birincil güç 

kaynağının kurumsal yönetim olduğunu; sonra göreceli olarak sendikalar, 

öğretmen dernekleri gibi resmi ilgi gruplarının ve yasal kurumlar üzerinde 

etkili olan diğer örgütlerin geldiğini belirtmektedir.  
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Okul yöneticisinin iş dünyasından, üniversitelerden, sivil toplum 

örgütlerinden çeşitli aktörlerle ve öğrenci velileriyle işbirliği içerisinde olması 

okulun etkiliğinin artırılması için önemlidir. Bu bağlamda tüm bu işbirliğini 

sağlamak için karşılaşacağı zorlukların üstesinden gelmek için yöneticinin 

kendi öz-yeterlik algısının ne düzeyde olduğu önemlidir. 

 

Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye dayalı karar verme. Karar 

verme yöneticilerin en önemli sorumluluğudur. Eyleme dönüşmeyen kararlar 

sadece iyi niyet olarak kalırlar (Hoy ve Miskel, 2010). Yöneticiyi diğerlerinden 

ayıran, ona statü sağlayan, onun hiyerarşideki yerini belirleyen, birlikte 

çalışanların değerlendirmelerine esas olan eylemleri, kararlarıdır. Zira 

yönetici karar veren, sorunlara çözüm arayan ve sorunları çözen kişidir 

(Açıkalın, 1998). 

Okul toplumun bütün bireylerine hizmet eder ve bu nedenle tüm 

bireylere karşı sorumludur. Eğitimin liderliği ile sorumlu olan insanlar eğer 

güç gruplarının baskısı ile karşılaşmadan önce mesleki etik kodlarını 

uyarlamışlarsa, sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha rahat bir 

konuma yerleşmiş olurlar (Sumption ve Engstrom, 1966). Etkili karar 

verebilme yeteneği bir okul yöneticisinin başarılı olabilmesi için hayati önem 

taşımaktadır. Karar verme bilgi ve değerler tarafından etkilenen bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır ki bu şekilde algılanan bir sorun açıkça 

tanımlanabilir, alternatif çözümler ortaya atılıp ağırlıklandırılır ve bir seçim 

yapılarak uygulanır ve değerlendirilir. Karar verme teknikleri ve süreçleri 

hakkındaki uzmanlığa ek olarak kişisel değerler ve etik faktörler her zaman 

yöneticinin vereceği kararları etkiler (Gorton ve Alston, 2010). Yasalar okul 

yöneticisinin vereceği kararlar için önemli bir temel oluşturmaktadır. Yasalara 

ek olarak evrensel etik ilkeler de okul yöneticisinin kararlarının yönlendirmesi 

gereken diğer bir etkendir. Etik ilkeler yöneticilerin tartışmaya açık eylem ve 

kararlardan uzak durmalarını sağlar (Aydın, 2006). 

Okul yöneticisinin verdiği kararların etkililiğini değerlendirmesi 

oldukça zordur. Öncelikle okul yöneticileri çok meşguldür ve yüksek öncelik 

verilmeksizin karar vermenin etkiliğinin değerlendirilmesi mümkün 

görünmemektedir. Ayrıca karar vericilerin kendi kararlarına karşı objektif 

kalmaları güçtür ve doğal olarak verdikleri kararların etkililiği lehine bir eğilim 
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vardır (Gorton ve Alston, 2010, 60). Bu durumda yöneticilerin karar verme 

süreçleri ve teknikleri, kararlarını sınırlayan yasal ve etik ilkeler ve kendi karar 

verme becerileri hakkındaki düşünce ve inançları önem kazanmaktadır. 

Yöneticilerin yasal ve etik ilkelerle uyumlu veriye dayalı karar verme becerileri 

konusunda kendi öz-yeterlik algılarının ortaya konulmasının verecekleri 

kararlar konusunda onlara ayna tutacağı söylenebilir. 

 

Kaynak ve imkân yönetimi. İnsan kaynakları yönetimi okulların 

yönetilmesinde üzerinde durulması gereken bir konu olmalıdır. İnsan 

kaynakları yönetimi çerçevesi doğrultusunda okul yöneticisinin yapması 

gereken işler şunlardır (Erdoğan, 2000, 123-124); 

 Okulun etkili yönetilmesi ve başarılı bir eğitim öğretim için kimlere 

ve ne tür becerilere ihtiyaç olduğu saptanmalıdır. 

 İhtiyaç duyulan insan kaynakları etkili bir yöntemle, dikkatli ve 

doğru bir şekilde seçilmelidir. 

 Okulda yapılan işler analiz edilerek içeriği, gereklilikleri ve işlem 

sırası gibi unsurları belirlenmelidir. 

 Okul personelinin performansını yükseltecek sistemler 

oluşturulmalıdır. 

 Okul personelinin mesleki gelişimleri planlanarak bu doğrultuda 

onlara rehberlik edilmelidir. 

 Doğru işi doğru kişinin yapmasına özen gösterilmelidir. 

 Personel eğitimi ve gelişiminin okulda sürdürülebilmesi 

yaygınlaştırılmalıdır. 

Yönetsel yeterlik okulun yeniden yapılandırılma sürecinde merkezi 

bir rol oynamaktadır ve öğrenme ve öğretmenin ne kadar iyi olduğu ile 

yakından ilişkilidir (Smith, Guarino, Strom, ve Adams, 2006).  

Yönetim açısından okulun en önemli parçası eğitici personeldir 

(Açıkalın, 1998). McCleary ve Hencley’e (1970) göre yöneticilerin en önemli 

rolleri okulun eğitim programının geliştirilmesidir. Bununla birlikte, onlar 

Trump’dan (1960), yöneticilerin öğretmenlerin denetimine, tüm öğrenme 

kaynaklarının eşgüdümlenmesine, eğitim programı geliştirilmesine, öğrenme 

ve öğretme olanaklarının geliştirilmesine ve araştırma ve değerlendirmeye 
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önemli ölçüde zaman ayırdıklarını aktarmaktadırlar. Ek olarak öğretmenlerin 

yeni öğretim yöntemleri hakkında hizmet içi eğitimlerinin yöneticilerin önemli 

sorumluluklarından olduğunu ifade etmektedirler. 

 

Toplum kaynaklarının kullanımı. Murphy (1998, akt. Dönmez, 

2002) okulların geleceğinin dışarıdaki ekonomik, sosyal ve politik güçlerdeki 

gelişmeye dayanmakta olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle okul yöneticileri 

daha çok sosyal ve örgütsel mimar olarak hareket edeceklerdir. 

Okul yöneticisinin, yeterliğinin, okul toplumunda ve daha büyük 

toplumda oluşturduğu uzun süreli etki nedeniyle yeterlik yapısı ve okulla ilgili 

eylemleri ve planlama, karar verme ve örgütsel gelişme gibi süreçleri nasıl 

etkilediği çok önemlidir (McCollum ve Kajs, 2007). 

 

Farklı çevrelerle iletişim. Okulların hedeflerine ulaşabilmesi için 

bireylerin eylemlerine ihtiyaç vardır. Hedefe yönelik davranışlar iletişim 

yoluyla ortaya çıkarılır. Mesajın netliği ve anlaşılırlığı ne kadar iyiyse 

bireylerin hedefe yönelik ilerleme şansları da o derece fazladır. Okuldaki 

hedeflerin geçerliğini vurgulayacak, ortak anlayışı teşvik edecek ve ortak 

hareket edilmesini sağlayacak olan kişi lider olarak okul yöneticisidir (Hoy ve 

Miskel, 2010, 358). Okulda iletişimin başlatıcısı okul yöneticisidir (Açıkalın, 

1998). 

Gorton ve Alston’a (2010) göre çoğu okul müdürü, kendisini 

iletişim içerisindeki rollerini gönderen ya da aktaran olarak görmektedir. 

İletişimi başlatan çoğu zaman yönetici olsa da okul müdürünün iletişiminin 

çoğunluğunu planlanmamış ve günlük iletişim oluşturmaktadır. Bu nedenle 

gönderen olmanın yanında okul müdürünün iletişimdeki rolü alıcı, izleyici ve 

arayıcı olarak değişmektedir. 

 

Okul müdürü örgütsel hiyerarşide anahtar bir konumda 

bulunmaktadır. Bu nokta çok farklı kişilerle farklı durumlar, sorunlar ve 

konular hakkında iletişim içerisinde olmayı zorunlu kılmaktadır. İletişimci 

olarak yönetici şu altı konunun farkında olmalıdır (Seiler ve diğerleri, 1982; 

akt. Gorton ve Alston, 2010, 98); 

 Mesajla başarılacak amaç, 
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 Mesajın gideceği kişi ya da kişiler, 

 Mesajı gönderen, 

 Mesajın içeriği, 

 Mesajı iletmek için alternatif kanallar ve 

 Mesajı cevaplama ya da dönüt alma. 

Gorton ve Alston (2010) iletişim kanallarını yazılı, sözel/ elektronik/ 

görsel ve yüz yüze olmak üzere üç başlık altında incelemektedir. Bu 

kanalların etkili şekilde kullanılması okul iklimini bozan personelin ya da 

kişilerin güdülenmesi, gerekli duyuruların yapılması ve bilgilerin toplanması 

açısından önem taşımaktadır. 

 

Okul vizyonu geliştirme. Okul yöneticisinin yeterliğinin bir boyutu 

da vizyon geliştirmedir. Vizyon örgütün gelecekte ne olacağının bu günkü 

resmidir (Balcı, 2010a). Vizyon, geliştirilmesi aşamasında somut değildir. 

Dokunulmaz, görülmez; ancak varlığı hissedilir. İletilme ve sürdürme 

aşamasında ise ortak dinamik eylemlere dönüşür, kendini gösterir ve 

paylaşılır (Aytaç, 2000, 51). 

Vizyonun, değerlere dayanması gerektiği gibi değerlerin de 

vizyona dönüşmesi gerekir. Değerler üstüne kurulan vizyon örgütte başarıyı 

artıran bir faktördür (Durukan, 2006). Vizyoner bir okul yöneticisi, okul 

toplumu tarafından paylaşılan bir okul vizyonu geliştirerek, açıklayarak ve 

uygulayarak bütün öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayan liderdir 

(Gümüşeli, 2001). Vizyoner lider vizyonu örgütün bütün kademelerine 

başarıyla iletebilir ve kurumsallaştırabilir (Durukan, 2006).  

İlham verici vizyonlar duygusal uyarılma süreçlerini besler. 

Fizyolojik ve etkisel durumlardan olan duygusal uyarılma süreçleri ise öz-

yeterlik inancının geliştirilmesine kaynaklık eder (Leithwood & Jantzi, 2008).  

Yüksek öz-yeterlik algısına sahip okul liderleri okulun amaçlarını başarmak 

için zor durumlarda gereken direnç de dâhil olmak üzere her türlü çabayı 

gösterme eğilimindedirler (Osterman ve Sullivan, 1996).  

İlham verici bir okul vizyonunun yöneticinin öz-yeterlik algısına 

kaynaklık eden fizyolojik ve etkisel durumları destekleyeceği, yüksek bir öz-

yeterlik algısının da okulun amaçlarına ulaşmasına yardım edeceğinden 
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hareketle okul  vizyonu ve yönetici yeterliğinin okul için doğurgan ya da kısır 

bir döngü oluşturacağı söylenebilir. Okul vizyonunun ilham verici olması, 

değerlere dayanması ve okul örgütünün bireyleri tarafından paylaşılması 

durumunda ve yöneticinin öz-yeterlik algısının yüksek olması durumunda bu 

döngünün doğurgan bir döngü olacağı ve birbirini destekleyeceği; tersi bir 

durumda ise kısır bir döngü oluşacağı ve birbirini olumsuz etkileyeceği 

söylenebilir. 

Türkiye’de eğitimle ilgili sorunlar konuşlurken, hemen herkes 

tarafından ilk öne sürülen nedenlerin sistem kaynaklı sorunlar olduğu 

söylenebilir. Olası başarısızlıkların sorumlusu olarak çoğunlukla “eğitim 

sistemi” gösterilir. Öğretmenler ve okul yöneticileri de bunun dışında değildir. 

Öz-yeterliği düşük yöneticilern başarısızlıkları kendileri dışında nedenlere 

bağlama ve önceki davranışlarını sürdürme eğiliminde oldukları söylenebilir.  
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BÖLÜM 3 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, verilerin nasıl toplandığı 

ve analiz edildiğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli 

 

Bu araştırma nedensel karşılaştırma modeli ile yapılmıştır. 

Nedensel karşılaştırma insan grupları arasındaki farklılıkların nedenlerini ve 

sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi bir müdahale 

olmaksızın belirlemeyi amaçlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2011). Balcı (2010b, 255) nedensel karşılaştırma yönteminin bir 

deneysel araştırma yapma öncesi değişkenler arası ilişkileri araştıran, bazen 

de deneysel araştırmalar yerine kullanılan bir yöntem olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca eğitim araştırmasının bir eğitsel olayı betimlemek ya da 

değişenler arası ilişkileri bulmak üzere yapıldığını ifade ederek neden sonuç 

araştırmalarının eğitimcilerin ilgisini çeken ilişki araştırmalarından birisi 

olduğunu belirtmektedir. Bu ilginin nedeni olarak da nedensel karşılaştırma 

yönteminin kuram geliştirme ve eğitimsel gelişme için önemli olmasını 

göstermektedir. Nedensel karşılaştırma yöntemi değişkenler arası neden 

sonuç ilişkilerini araştıran bir yaklaşımdır. Bu araştırmada da ortaöğretim 

okulu yöneticilerinin öz-yeterlik algıları farklı boyutlarda betimlenmeye 

çalışılmış ve çeşitli değişkenlerle arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
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Evren  

Araştırmanın hedef evrenini Ankara ilinde görev yapan kamu 

ortaöğretim okulu yöneticileri oluşturmaktadır. Ankara ili merkez ve taşra 

ilçelerinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında 328 ortaöğretim okulu 

bulunmaktadır. Bu okullarda 1561 yönetici görev yapmaktadır (Ankara Milli 

Eğitim Müdürlüğü, 2011). Bu yöneticilerden Çamlıdere, Kazan, 

Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerinde görev yapanlar, uyarlanacak olan 

ölçeğin ön uygulaması için seçilmiştir. Geri kalan ilçelerde görev yapan 

yöneticilerin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Bu amaçla ilçe milli eğitim 

müdürlükleri ile ilişki kurulmuş Altındağ, Etimesgut, Keçiören, Sincan, 

Yenimahalle, Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Kalecik, Polatlı ve 

Şereflikoçhisar ilçelerinde görev yapan yöneticilere ulaştırılmıştır. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin bulundukları ilçelere göre sayıları, 

gönderilen ve dönen anket sayıları Ek 5’te sunulmuştur. Belirtilen ilçelerdeki 

yöneticilerden bazılarına ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, bazılarına 

posta yoluyla, bazı okullara da doğrudan ulaşma yoluyla 900 adet anket 

formu dağıtılmış bunlardan 465 tanesi geri dönmüştür. Geri dönüş oranı 

%51.67 olarak gerçekleşmiştir. Bu anketlerden 15 tanesi sistematik hata 

nedeniyle ayıklanmış ve 450 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin cinsiyet, eğitim durumu, 

yöneticilik kıdemi ve atanma şekli değişkenlerine göre frekans ve yüzdeleri 

Çizelge 3’te sunulmuştur.  

Çizelge 3. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerinin Çeşitli Değişkenlere 
Göre Dağılımları 

Değişken Grup N % 

Cinsiyet 
Kadın 69 15.33 
Erkek 381 84.67 

Eğitim Durumu 
Önlisans ve Lisans 360 80.00 
Yüksek Lisans ve 
üstü 

90 20.00 

Yöneticilik 
Kıdemi (yıl) 

0-5  187 41.56 
6-10 102 22.67 
11-15 77 17.11 
16 ve üzeri 84 18.67 

Atanma şekli 
Sınavla 229 50.89 
Sınavsız 175 38.89 
Görevlendirme 46 10.22 

Tüm Değişkenler İçin Toplam 450 100,0 
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Çizelge 3’te görüldüğü gibi, araştırma grubunda yer alan 

yöneticilerin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde 450 kişiden 69’unun 

(%15.33) kadın, 381’inin (%84.67) erkek olduğu görülmektedir. Eğitim 

durumuna göre dağılımları incelendiğinde 360’ının (%80.00) ön-lisans ve 

lisans mezunu oldukları, 90’ının (%20.00) ise yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir. Yöneticilik kıdemleri incelendiğinde 

0-5 yıl arasında yöneticilik kıdemi bulunan yönetici sayısının 187 (%41.56), 6-

10 yıl kıdemi bulunanların 102 (%22.67), 11-15 yıl arası kıdemi bulunanların 

77 (%17.11) ve 16 yıl ve üzeri yöneticilik kıdemi bulunanların 84 (%18.67) 

kişi oldukları görülmektedir. Yöneticilerin 229’unun (%50.89) sınavla, 175’inin 

(%38.89) sınavsız atandıkları 46’sının (10.22) ise yönetici olmadıkları halde 

yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir.  

 

Verilerin Toplanması 

 

İlişkisel taramada değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi 

için veri toplama araçlarını yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olması 

gerekmektedir. Nedensel karşılaştırma da bir ilişkisel taramadır. 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011). Bu nedenle bu 

araştırmada kullanılacak ölçeğin yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olması 

gerekmektedir.  

Tschannen-Moran ve Gareis (2004), yöneticilerin yeterlik duygusu 

hakkındaki  literatürün oldukça az olduğu için ileriki çalışmaları teşvik eden 

sonuçlar bulunmadığını, öğretmenlerin yeterlik duygusu gibi yöneticilerin 

yeterlik duygusu çalışmalarında da kullanılacak geçerli ve güvenilir ölçeklerin 

azlığı nedeniyle bu çalışmalara çok ilgi duyulmadığını ifade etmektedir. Bu 

araştırmada, literatürde var olan ölçekler incelenerek araştırma amaçlarına 

en uygun olanı seçilmeye çalışılmıştır. İncelenen ölçeklerle ilgili sonuçlar 

aşağıda sunulmuştur. 

Tschannen-Moran ve Gareis (2004, 575-576) yöneticilerin yeterlik 

duygusu araştırmalarında kullanılan araçları inceleyen ve geçerli ve güvenilir 

ölçek geliştirmeyi amaçlayan çalışmalarında üç ölçeği temel alan bir çalışma 
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yürütmüşlerdir. Bu ölçekleri farklı gruplara uygulayarak elde edilen sonuçları 

karşılaştırmış ve geçerlik ve güvenirlik düzeyi en yüksek olanı belirlemeye 

çalışmışlardır. Bu ölçeklerden birincisi Dimmock ve Hattie (1996) tarafından 

geliştirilen ölçektir. Uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre ortak faktör 

varyanslarının çok düşük olduğu (0.21 – 0.44), dokuz maddeden yalnızca 

dördünün en düşük kabul düzeyi olan 0.40’a ulaştığı belirtilmektedir. 

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.77 olmasına rağmen madde toplam 

korelasyonları (0.34 – 0.61 arası) düşüktür. İkinci ölçek Goddard ve diğ. 

(2000) tarafından geliştirilen “ortak öğretmen yeterliği ölçeği”nden uyarlanan 

ölçektir. Ölçek 6’lı Likert tipinde 22 maddeden oluşmuştur. Birinci ölçeğin 

uygulandığı gruba ve 53 ilave yöneticiye uygulanmıştır. Ortak faktör 

varyansları 0.21 ve 0.65 arasında değişmiş ve sekiz madde 0.40’ın altında 

kalmıştır. Elde edilen yedi faktör, varyansın %65.85’ini açıklamış ancak en 

güçlü faktör yalnızca %42’sini açıklayabilmiştir. Cronbach alpha güvenirlik 

katsayısı ise 0.79 olarak elde edilmiştir. Tschannen-Moran ve Gareis (2004) 

her iki ölçeğin de yeteri kadar geçerli ve güvenilir yönetici yeterlik ölçeği 

olmadıklarını ifade etmektedir. 

Üçüncü ölçek Tschannen-Moran ve Woolfork Hoy (2001; akt. 

Tschannen-Moran ve Gareis, 2004) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen 

Yeterlik Ölçeği (TSES)” model alınarak geliştirilen yönetici öz-yeterlik 

ölçeğidir (PSES). Bu ölçeğin 544 yöneticiye uygulanmasından elde edilen 

sonuçlara göre başlangıçta 50 olan madde sayısı ortak faktör varyansı 

0.30’un altında olanlar, birden fazla faktör altında olanlar ve bir faktör 

altındaki madde yükü 0.40’ın altında olanlar çıkarılarak 18 maddeye 

indirilmiştir. Birinci faktör için maddelerin faktör yükleri 0.53 ile 0.82 arasında 

iken ikinci için 0.45 ile 0.81 arası ve üçüncü için 0.42 ve 0.78 arasında 

bulunmuştur. Bu faktörler; yönetim, öğretimsel liderlik ve moral liderliktir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak okul yöneticilerinin öz-

yeterlik algısını belirlemek amacıyla McCollum, Kajs ve Minter (2006) 

tarafından geliştirilen  “Okul Yöneticisi Yeterlik Ölçeği” (School Administrators 

Efficacy Scale – SAES (Ek 2)) gerekli izinler alındıktan sonra (Ek 3) 

uyarlanarak kullanılmıştır. Bu ölçeğin seçilme nedeni incelenen ölçeklere 

oranla daha geniş bir boyutta ölçme olanağı sunması ve güvenirlik 

katsayısının boyutlar bazında görece daha yüksek olmasıdır. McCollum, Kajs 
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ve Minter’e (2006) göre SAES, üniversitelerin yönetici yetiştirme 

programlarında süreç ve sonuç değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. 

İkinci olarak, SAES bir yönetici yetiştirme programının başarısını 

değerlendirmek içinde kullanılabilir. Üçüncü olarak SAES okul yöneticileri 

tarafından etkili bir yönetici olabilmek için güçlü yanların ve ihtiyaçların 

belirlenmesi için bir öz değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Bu 

nedenle SAES’in araştırmanın amacına en uygun ölçme aracı olduğu 

düşünülmektedir. 

“Okul Yöneticisi Yeterlik Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili, 

yeni atanan müdürlerle ve müdür adaylarıyla (n=559), yapılan çalışmanın 

sonucu şu şekildedir (McCollum, Kajs ve Minter, 2006, 111); 

Okul yöneticilerinin yeterlik algısının sekiz boyutunu ölçmeyi amaçlayan 
SAES 51 maddeyi içermektedir. SAES yedili Likert tipi ölçek (1= benim 
için kesinlikle doğru değil, 7= benim için tamamen doğru) kullanılarak 
hazırlanmıştır. McCollum, Kajs ve Minter’e (2006) dayanan sekiz boyut 
ve güvenirlik katsayıları (Cronbach’s Alpha); (1) öğretimsel liderlik ve 
personel geliştirme (.93), (2) okul iklimi geliştirme (.93), (3) toplum 
işbirliği (.91), (4) yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye dayalı karar verme 
(.93), (5) kaynak ve imkân yönetimi (.89) (6) toplum kaynaklarının 
kullanımı (.95), (7) farklı çevrelerle iletişim (.81) ve (8) okul vizyonu 
geliştirme (.86) olarak belirlenmiştir. Bu boyutlar faktör analizi ile elde 
edilmiştir. Bu nedenle, geçerlik için yapısal kanıtlar mevcuttur. SAES 
aracının içerik geçerliği, Educational Leadership Constituent Council 
(ELCC) ulusal standartlarını temel almaktadır. Yeni olan bu ölçek, ilk 
geçerlik ve güvenirlik kanıtlarını taşımaktadır. 

Araştırmada kullanılan ölçek araştırmacı tarafından Türkçeye 

çevrilmiş ve Türkiye koşullarına uyarlanmıştır. Bunun için SAES’in İngilizce 

orijinali İngilizce yeterliği olan ve eğitim yönetimi ve denetimi alanında 

doktora yapan, eğitim bilimleri alanında doktora yapan ve eğitim yönetimi 

alanında yüksek lisans yapmış olup okul yöneticiliği yapmakta olan üç kişi 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu üç çeviri metin birleştirilerek Türkçe 

taslak metin oluşturulmuştur. Oluşturulan Türkçe taslak metin İngilizce 

yeterliği olan bir mütercim, birisi eğitim yönetimi alanında yüksek lisans 

yapan iki İngilizce öğretmeni tarafından Türkçe’den İngilizce’ye çevrilerek 

çeviri işleminin sağlaması yapılmıştır. Ayrıca orijinal ölçek ve Türkçe taslak 

Amerika Birleşik Devletlerinde, ölçme değerlendirme alanında doktora 

sonrası çalışmasını yürüten bir Türk uzmana sunularak görüşü alınmıştır. 

Son olarak, Türkçe taslak metin uzman görüşüne sunulmuş ve uzmanların 

önerileri doğrultusunda 49 olan madde sayısı bazı maddeler bölünerek 64 
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maddeye çıkarılmıştır. Böylelikte ölçek ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan ve Pursaklar ilçelerinde görev yapan okul 

yöneticilerinin katılımıyla (N=120) ölçeğin ön uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Ön uygulamadan elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin geçerlik 

ve güvenirliği sınanmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre taslak 

ölçekte bulunan 64 madde 40 maddeye düşmüş ve altı boyutta 

faktörleşmiştir. Maddelerin döndürülmüş yük değerleri Çizelge 4’te 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 4. Okul Yöneticisi Öz-yeterlik Ölçeği Faktör Analizi Sonucu 

Madde 
No 

Faktör 1: Okul İklimi ve Vizyonu Geliştirme Döndürülmüş 
Faktör Yük 

Değeri 

1 Açık bir okul vizyonu geliştirmek için okul toplumunu 
yönetebileceğimden eminim. 

.68 

2 Tüm öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak bir 
vizyon geliştirebilirim. 

.55 

3 Okul vizyonunu gerçekleştirmek için paydaşlarla iki 
yönlü iletişim kurabileceğimden eminim. 

.78 

4 Okulumuzun iklimini değerlendirmede öğrencilerin 
katkısını sağlama becerisine sahibim. 

.80 

5 Çoklu yöntemler kullanarak okul iklimini 
değerlendirme becerisine sahibim. 

.70 

6 Okulumuzun iklimini değerlendirmede personelin 
katkısını sağlama becerisine sahibim. 

.72 

7 Okulumuzun iklimini değerlendirmede velilerin 
katkısını sağlama becerisine sahibim. 

.74 

8 Personel ve öğrencilerin moralini yükselterek okul 
kültürünü geliştirmek için okul iklimi hakkındaki 
bilgileri nasıl kullanacağımı bildiğimden eminim. 

.79 

9 Uygun öğrenci davranışlarını teşvik etmek için okul 
iklimimiz hakkındaki bilgilerin nasıl kullanılacağını 
bildiğimden eminim. 

.68 

10 Olumlu öğrenme ortamını desteklemek üzere okul 
iklimimiz hakkındaki bilgilerin nasıl kullanılacağını 
bildiğimden eminim. 

.64 

11 Okulumdaki müfredat programının bütününü hakkında 
bilgi sahibi olduğumdan eminim. 

.61 

18 Okul toplumunu oluşturan farklı gruplarla olumlu 
etkileşim kurabilme becerilerime güvenirim. 

.62 

19 Öğrenci başarısını desteklemek için toplum 
kaynaklarını kullanabileceğimden eminim. 

.60 

20 Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için toplum 
kaynaklarını kullanabileceğimden eminim. 

.61 

Özdeğer: 19.75 Açıklanan Varyans : %49.37  Cronbach-Alfa: .95 
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Madde 
No 

Faktör 2: Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye 
dayalı karar verme 

Döndürülmüş 
Faktör Yük 

Değeri 

30 Okulumdaki iş ve işlemlerle ilgili eğitimsel 
araştırmaları anlayabileceğimden eminim. 

.63 

31 Okulumdaki programlarla ilgili eğitimsel araştırmaları 
değerlendirebileceğimden eminim. 

.79 

32 Okulumdaki iş ve işlemlerle ilgili eğitimsel 
araştırmaları değerlendirebileceğimden eminim. 

.84 

33 Okul ortamında uygun araştırma yöntemlerini 
kullanabileceğimden eminim. 

.70 

34 Okul bölgemin karar alma süreçlerini personele 
açıklayabilirim. 

.62 

35 Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal 
kurumlarla ve siyasetle nasıl bir ilişkisi olduğunu 
personele açıklayabilirim. 

.62 

36 Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal 
kurumlarla ve siyasetle nasıl bir ilişkisi olduğunu 
velilere açıklayabilirim. 

.54 

37 Okul gelişim planı için gerekli bilgileri elde etmek için 
öğrencilerin performans verilerini değerlendirme 
becerilerimden eminim. 

.60 

Özdeğer: 2.90  Açıklanan Varyans : %7.27  Cronbach-Alfa: .92 

Madde 
No 

Faktör 3: Öğretimsel Liderlik ve Personel 
Geliştirme 

Döndürülmüş 
Faktör Yük 

Değeri 

12 Öğretimle ilgili karmaşık konuları anlayabileceğimden 
eminim. 

.81 

13 Öğretimle ilgili karmaşık konuları personele 
iletebileceğimden eminim. 

.79 

14 Motivasyonla ilgili karmaşık konuları 
anlayabileceğimden eminim. 

.84 

15 Motivasyonla ilgili karmaşık konuları personele 
iletebileceğimden eminim. 

.77 

16 Öğrencilerin ve ailelerinin öğrenme sürecine 
katabilecekleri bilgi ve beceri türlerini takdir etme 
konusunda personelime liderlik edebileceğimden 
eminim.  

.64 

17 Bu okulun personel geliştirme ihtiyaçlarını 
değerlendirme becerilerime güvenirim. 

.52 

Özdeğer: 2.11  Açıklanan Varyans : %5.28  Cronbach-Alfa: .91 

Madde 
No 

Faktör 4: Toplumla İşbirliği 
Döndürülmüş 

Faktör Yük 
Değeri 

25 Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için 
gereken toplum ilişkileri modellerini anlayabilirim. 

.67 

26 İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken toplum 
ilişkileri modellerini anlayabilirim. 

.76 

27 Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için 
gereken pazarlama stratejileri ve süreçlerini 
kullanabilme yeteneğimden eminim. 

.84 
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 Çizelge 4 Devam  

Madde 
No 

Faktör 4: Toplumla İşbirliği 
Döndürülmüş 

Faktör Yük 
Değeri 

28 İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken 
pazarlama stratejileri ve süreçlerini kullanabilme 
yeteneğimden eminim. 

.86 

29 Okulumdaki öğrencilerin aileleri için kaynak 
sağlayabilecek toplum kuruluşlarının hizmetlerini 
bilirim. 

.68 

Özdeğer: 1.82  Açıklanan Varyans : %4.56  Cronbach-Alfa: .92 
 

Madde 
No 

Faktör 5: Kaynak ve İmkan Yönetimi  
Döndürülmüş 
Faktör Yük 
Değeri 

21 Eğitimde eşitliği sağlayacak mevzuat bilgime 
güvenirim. 

.60 

22 Yasal öncelikler gereğince tesislerin (bina, oyun alanı) 
güvenliğini sağlayabilirim. 

.72 

23 Tesislerle ilgili problemleri, yasal ilkelere uygun olarak 
çözecek bilgilere ulaşabilirim.. 

.71 

24 Tesislerle ilgili problemleri çözmek için uygun 
personel bulabilirim. 

.74 

Özdeğer: 1.39  Açıklanan Varyans : %3.47  Cronbach-Alfa: .91 

Madde 
No 

Faktör 6: Toplum Kaynaklarının Kullanımı 
Döndürülmüş 
Faktör Yük 
Değeri 

38 Bütçeleme ile ilgili konuları çözebileceğimden eminim. .69 

39 Okulun mevcut kaynaklarına, toplumdan ilave 
kaynaklar bulma becerilerimden eminim. 

.85 

40 Okul sorunlarını çözmek için toplumdan ilave 
kaynaklar bulma becerilerimden eminim. 

.72 

Özdeğer: 1.28   Açıklanan Varyans : %3.21  Cronbach-Alfa: .87 

Toplam Açıklanan Varyans : %73.16  Tüm ölçek Cronbach-Alfa: .97 
KMO katsayısı=.90  Barlett Küresellik Testi X2=3855.546,  p=.000 

 

Öncelikle ölçeğin faktör analizine uygunluğunu test etmek 

amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik testi 

sonuçlarına bakılmıştır. KMO katsayısının .60’tan yüksek, Barlett testinin 

anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir 

(Büyüköztürk, 2006). Bulunan KMO katsayısı (.90) verilerin faktör analizi için 

uygun olduğunu, Barlett testi sonucu da (x2=3855.546, p=.00) anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 
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Sonraki aşamada faktör sayısını belirlemenin ölçütü olan özdeğer 

incelenmiştir. Özdeğer, hem faktörlerce açıklanan varyansı hesaplamada, 

hem de önemli faktör sayısına karar vermede dikkate alınan bir katsayıdır. 

Faktör analizinde genel olarak öz değeri 1 ya da 1’den büyük olan faktörler 

önemli faktörler olarak alınır (Büyüköztürk, 2006). Çizelge 4’te görüldüğü gibi 

birinci faktörün özdeğeri 19.75, ikinci faktörün özdeğeri 2.90, üçüncü faktörün 

özdeğeri 2.11, dördüncü faktörün özdeğeri 1.82, beşinci faktörün özdeğeri 

1.39 ve altıncı faktörün özdeğeri 1.28 olarak saptanmıştır.  

Uyarlanan ölçekte (McCollum, Kajs, ve Minter, 2006) (1) 

öğretimsel liderlik ve personel geliştirme, (2) okul iklimi geliştirme, (3) 

toplumla işbirliği, (4) yasal ve etik ilkelere dayalı karar verme, (5) kaynak ve 

imkan yönetimi, (6) toplum kaynaklarının kullanımı, (7) farklı çevrelerle 

iletişim ve (8) okul vizyonu geliştirme başlıkları altında faktörleşen maddeler 

yapılan faktör analizi sonucunda altı faktör altında toplanmıştır. Orijinal 

ölçekte iki ayrı faktör olarak gösterilen “okul iklimi geliştirme” ve “okul vizyonu 

geliştirme” boyutları altındaki maddeler aynı faktör altında toplanmış ve “okul 

iklimi ve vizyonu geliştirme” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca orijinal ölçekte 

bulunan “farklı çevrelerle iletişim” boyutundaki maddelerin biri hariç (madde 

18) tamamı yük değerlerinin düşük çıkması nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. 

Analiz sonucunda maddelerin gruplaştığı faktörler; (1) okul iklimi ve vizyonu 

geliştirme, (2) yasal ve etik ilkelere dayalı karar verme, (3) öğretimsel liderlik 

ve personel geliştirme, (4) toplumla işbirliği, (5) kaynak ve imkan yönetimi ve 

(6) toplum kaynaklarının kullanımı olarak belirlenmiştir. Maddelerin faktörlere 

göre dağılımının büyük oranda orijinal ölçekle uyumlu olduğu görülmüştür. 

Yalnızca “okul iklimi ve vizyonu geliştirme” başlığı altında yer alan dört 

madde orijinal ölçekte öğretimsel liderlik ve personel geliştirme (madde 11), 

farklı çevrelerle iletişim (madde 18) ve toplum kaynaklarının kullanımı 

(madde 19 ve 20) yer almalarına rağmen faktör analizi sonucunda farklı bir 

başlık altında toplanmışlardır. 

“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nin ilk boyutu olan “okul iklimi 

ve vizyonu geliştirme” boyutunda 14 madde yer almaktadır. Maddelerin 

Varimax dik döndürme yöntemiyle döndürülmüş faktör yük değerleri .55 ve 

.80 arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans 

%49.37 ve Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı .95’tir. 
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“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nin ikinci boyutu olan “yasal 

ve etik ilkelere dayalı karar verme” boyutunda sekiz madde yer almaktadır. 

Maddelerin Varimax dik döndürme yöntemiyle döndürülmüş faktör yük 

değerleri .54 ve .84 arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına 

açıkladığı varyans %7.27 ve Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı .92’dir. 

“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nin üçüncü boyutu olan 

“öğretimsel liderlik ve personel geliştirme” boyutunda altı madde yer 

almaktadır. Maddelerin Varimax dik döndürme yöntemiyle döndürülmüş 

faktör yük değerleri .52 ve .84 arasında değişmektedir. Bu faktörün tek 

başına açıkladığı varyans %5.28 ve Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 

.91’dir. 

“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nin dördüncü boyutu olan 

“toplumla işbirliği” boyutunda beş madde yer almaktadır. Maddelerin Varimax 

dik döndürme yöntemiyle döndürülmüş faktör yük değerleri .67 ve .86 

arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans %4.56 ve 

Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı .92’dir. 

“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nin beşinci boyutu olan 

“kaynak ve imkan yönetimi” boyutunda dört madde yer almaktadır. 

Maddelerin Varimax dik döndürme yöntemiyle döndürülmüş faktör yük 

değerleri .60 ve .74 arasında değişmektedir. Bu faktörün tek başına 

açıkladığı varyans %3.47 ve Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı .91’dir. 

“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nin altıncı boyutu olan “toplum 

kaynaklarının kullanımı” boyutunda üç madde yer almaktadır. Maddelerin 

Varimax dik döndürme yöntemiyle döndürülmüş faktör yük değerleri .69, .72 

ve .85’tir. Bu faktörün tek başına açıkladığı varyans %3.21 ve Cronbach-Alfa 

güvenirlik katsayısı .87’dir. 

“Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeği”nde (Ek 1) yer alan altı 

boyutun birlikte açıkladığı toplam varyans %73.16 ve tüm ölçek için 

Cronbach-Alfa .97’dir. Büyüköztürk (2006, 124 - 125) maddelerin yer aldıkları 

faktörlerdeki yük değerlerin .45 ya da üzerinde olmasının iyi bir ölçü olduğunu 

ifade etmektedir. Ayrıca tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve 

daha fazla olmasının yeterli görülebileceğini, çok faktörlü ölçeklerde ise daha 

fazla olmasının beklendiğini belirtmektedir.  
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Sonuç olarak “Okul Yöneticileri Öz-yetelik Ölçeği”nin (Ek 1) bu 

haliyle geçerli ve güvenilir ölçümler yapan bir ölçek olduğu söylenebilir.  

Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçeğin çalışma grubuna 

uygulanabilmesi için Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmış (Ek 4) 

ve ölçek araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

 

Toplanan veriler, SPSS 13.0 for Windows programına aktarılarak 

istatistik analizleri yapılmış ve veriler çözümlenmiştir. Okul yöneticileri öz-

yeterlik ölçeğinin altı boyutundaki öz-yeterlik algı düzeyleri için, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. Okul yöneticilerinin altı 

boyuttaki öz-yeterlik algısı düzeylerinin, cinsiyet ve eğitim durumu 

değişkenlerine göre değişmesini sınamak üzere ilişkisiz örneklem t- testi ve 

yöneticilikte geçen süre ve atanma şekli değişkenlerine göre sınamak üzere 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış ve anlamlılık sınamaları .05 

düzeyinde yapılmıştır. Farkın anlamlı olduğu durumlarda, farkın kaynağını 

belirlemek üzere Post HOC toplu karşılaştırma testlerinden Fisher tarafından 

geliştirilen en küçük manidarlık testi - Least Significant Difference - (LSD) 

kullanılmıştır. LSD testi varyans analizinde evren ortalamalarının eşit olduğu 

null hipotezini test etmede ilktir (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2010).  
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BÖLÜM 4 

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

 

 

Bu bölümde okul yöneticileri öz-yeterliklerine ilişkin kamu 

ortaöğretim okulu yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla 

uyarlanmış olan ölçek kullanılarak toplanan verilerin analizinden elde edilen 

bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.  

Bu bölümde ilk aşamada katılımcıların okul yöneticileri öz-yeterlik 

ölçeğinde belirtilen maddelere altı boyutta katılım düzeyleri incelenmiştir. Son 

olarak da yöneticilerin öz-yeterlik algılarının cinsiyet, eğitim durumu, 

yöneticilik kıdemi ve atanma şekli değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediği incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

Katılımcıların Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımlarının Değerlendirilmesi 

 

Çizelge 3’te sunulan sonuçlara göre göre kadın yöneticilerin 

sayısının (%15.33) erkeklere (%84.67) oranla oldukça az olduğu 

görülmektedir. Balcı (1981) Ankara ili merkez ilçelerinde yaptığı “Lise 

Yöneticisinin Rolleri” adlı araştırmada araştırmaya katılan kadın yöneticilerin 

oranının %47 olduğunu söylemektedir. Bucher (2010) kadın ve erkek 

yöneticilerin oranının sırasıyla %44.6 ve %55.4 olduğunu ifade etmektedir. 

Aradan geçen 31 yılda lise yöneticleri arasında ki kadın-erkek oranının 

kadınlar aleyhine önemli oranda gerilediğini söylemek mümkündür. Coleman 

(2003; akt. Bucher, 2010) lise yöneticisi rollerinin erkek rolü olduğunu ve lise 

yöneticisi olan kadınların bu konuda önyargı ile karşılaştıklarını, personel, 

yönetici, aileler ve öğrenciler tarafından yetenekleri hakkında ön kabuller 
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bulunduğunu ifade etmektedir. Kadınları yöneticilikten uzak tutan 

nedenlerden birisinin bu ön-kabuller olduğu söylenebilir. 

Yüksek lisans ve üzeri eğitim görmüş olanların (%20.00) ise lisans 

ve ön-lisans düzeyinde eğitim alanlara (%80.00) oranla az olduğu 

görülmektedir. Ek olarak yönetim alanında yüksek lisans yapanların oranına 

bakıldığında ise (N=12, %2.66) yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. 

Yönetim alanında yüksek lisans yapanların sayısının bu denli az olması 

nedeniyle istatistiksel hesaplamalara dahil edilmemiş ve yüksek lisans ve 

üzeri kategorisi içerisinde değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) ile karşılaştırıldığında çıkan sonuç çok çarpıcı 

görünmektedir. Bucher’in (2010) Ohio’da yaptığı araştırmaya katılan 

yöneticilerin %91.5’inin bir lisans derecesine, %8.5’inin de iki lisans 

derecesine sahip oldukları belirtilmektedir. Yöneticilerin %83.9’unun bir, 

%16.1’inin de iki yüksek lisans derecesine sahip oldukları ifade edilirken 

bunların %66.3’ünün eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans 

derecesi olduğu belirtilmektedir. Bu durumda Erdoğan (2000) tarafından ifade 

edilen “Türkiye’de okul yöneticiliğinin mesleki açıdan belirli bir çerçeveye 

oturduğunu söylemenin zor olduğu” görüşünün doğrulandığı ve “okul 

yöneticiliğinin başka mesleklerde olduğu gibi bilimsel çalışmalardan 

faydalanabilir hale getirilmesi gerektiği” konusunda bir mesafe kat 

edilemediği söylenebilir. 

Yine Balcı (1981) 0-5 yıl arası yöneticilik kıdemine sahip 

yöneticilerin oranının yaklaşık %50 civarında olduğunu söyleyerek bu durumu  

araştırmanın yapıldığı dönemde etkin olan politik tayin mekanizmasına 

bağlamaktadır. Bu araştıma da ise 0-5 yıl arası yöneticilik kıdemine sahip 

yöneticilerin oranı %41.56 olarak bulunmuştur. Aradan geçen zamana ve 

değişen yönetici atama politikalarına rağmen yöneticilik deneyimi görece az 

olan yöneticilerin oranının yaklaşık olarak aynı olması ve toplam yönetici 

sayınının yarısına eşit ya da yakın olması Türkiye’de her dönemde çok 

sayıda yönetici ataması yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. 

Son on yıllık dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 

sınavla yönetici atama politikası göz önüne alındığında sınavla atanan 

yönetici oranı (%50.89) ve 10 yıl ve altında deneyime sahip yönetici oranı 

(%64.23) karşılaştırıldığında Balcı’nın (1981) ifade ettiği “politik tayin 
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mekanizması” nın yaklaşık olarak görevlendirme olarak çalışanların oranıyla 

(%10.22) sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. 

 

Katılımcıların Ölçek Maddelerine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi 

 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin, okul yöneticileri öz-yeterliik 

ölçeğinin altı boyuttaki maddelerine katılım düzeylerinin aritmetik ortalamaları 

ve standart sapmaları Çizelge 5’te sunulmuştur.  

 

 

Çizelge 5. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Boyutlara Göre Ölçek 
Maddelerine Katılım Durumlarını Gösterir Betimsel İstatistikler 

Madde 
No 

Boyut 1: Okul İklimi ve Vizyonu Geliştirme N X   ss 

1 
Açık bir okul vizyonu geliştirmek için okul toplumunu 
yönetebileceğimden eminim. 450 5,61 1,38 

2 
Tüm öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak bir 
vizyon geliştirebilirim. 450 5,09 1,36 

3 
Okul vizyonunu gerçekleştirmek için paydaşlarla iki 
yönlü iletişim kurabileceğimden eminim. 450 5,64 1,19 

4 
Okulumuzun iklimini değerlendirmede öğrencilerin 
katkısını sağlama becerisine sahibim. 450 5,58 1,10 

5 
Çoklu yöntemler kullanarak okul iklimini 
değerlendirme becerisine sahibim. 450 5,40 1,16 

6 
Okulumuzun iklimini değerlendirmede personelin 
katkısını sağlama becerisine sahibim. 450 5,41 1,26 

7 
Okulumuzun iklimini değerlendirmede velilerin 
katkısını sağlama becerisine sahibim. 450 5,02 1,33 

8 
Personel ve öğrencilerin moralini yükselterek okul 
kültürünü geliştirmek için okul iklimi hakkındaki 
bilgileri nasıl kullanacağımı bildiğimden eminim. 450 5,42 1,33 

9 
Uygun öğrenci davranışlarını teşvik etmek için okul 
iklimimiz hakkındaki bilgilerin nasıl kullanılacağını 
bildiğimden eminim. 450 5,37 1,25 

10 
Olumlu öğrenme ortamını desteklemek üzere okul 
iklimimiz hakkındaki bilgilerin nasıl kullanılacağını 
bildiğimden eminim. 450 5,46 1,13 

11 
Okulumdaki müfredat programının bütününü 
hakkında bilgi sahibi olduğumdan eminim. 450 5,23 1,25 

18 
Okul toplumunu oluşturan farklı gruplarla olumlu 
etkileşim kurabilme becerilerime güvenirim. 450 5,58 1,27 

19 
Öğrenci başarısını desteklemek için toplum 
kaynaklarını kullanabileceğimden eminim. 450 5,35 1,27 

20 
Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için toplum 
kaynaklarını kullanabileceğimden eminim. 450 5,34 1,26 

 
Boyut 1 Toplam 450 5,39 1,00 
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 Çizelge 5 Devam    

Madde 
No 

Boyut 2: Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye 
dayalı karar verme 

N X   ss 

30 
Okulumdaki iş ve işlemlerle ilgili eğitimsel 
araştırmaları anlayabileceğimden eminim. 450 5,56 1,20 

31 
Okulumdaki programlarla ilgili eğitimsel araştırmaları 
değerlendirebileceğimden eminim. 450 5,51 1,15 

32 
Okulumdaki iş ve işlemlerle ilgili eğitimsel 
araştırmaları değerlendirebileceğimden eminim. 450 5,57 1,19 

33 
Okul ortamında uygun araştırma yöntemlerini 
kullanabileceğimden eminim. 450 5,49 1,23 

34 
Okul bölgemin karar alma süreçlerini personele 
açıklayabilirim. 450 5,73 1,24 

35 
Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal 
kurumlarla ve siyasetle nasıl bir ilişkisi olduğunu 
personele açıklayabilirim. 450 5,61 1,29 

36 
Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal 
kurumlarla ve siyasetle nasıl bir ilişkisi olduğunu 
velilere açıklayabilirim. 450 5,55 1,37 

37 
Okul gelişim planı için gerekli bilgileri elde etmek için 
öğrencilerin performans verilerini değerlendirme 
becerilerimden eminim. 450 5,45 1,24 

 
Boyut 2 Toplam 
 

450 
5,51 1,06 

Madde 
No 

Boyut 3: Öğretimsel Liderlik ve Personel 
Geliştirme 

N X  ss 

12 
Öğretimle ilgili karmaşık konuları anlayabileceğimden 
eminim. 450 5,59 1,15 

13 
Öğretimle ilgili karmaşık konuları personele 
iletebileceğimden eminim. 450 5,52 1,14 

14 
Motivasyonla ilgili karmaşık konuları 
anlayabileceğimden eminim. 450 5,51 1,26 

15 
Motivasyonla ilgili karmaşık konuları personele 
iletebileceğimden eminim. 450 5,49 1,29 

16 

Öğrencilerin ve ailelerinin öğrenme sürecine 
katabilecekleri bilgi ve beceri türlerini takdir etme 
konusunda personelime liderlik edebileceğimden 
eminim.  450 5,52 1,29 

17 
Bu okulun personel geliştirme ihtiyaçlarını 
değerlendirme becerilerime güvenirim. 450 5,43 1,31 

 
Boyut 3 Toplam 
 

450 
5,47 1,07 

Madde 
No 

Boyut 4: Toplumla İşbirliği N X  ss 

25 
Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için 
gereken toplum ilişkileri modellerini anlayabilirim. 450 5,22 1,23 

26 
İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken toplum 
ilişkileri modellerini anlayabilirim. 450 5,11 1,29 

27 
Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için 
gereken pazarlama stratejileri ve süreçlerini 
kullanabilme yeteneğimden eminim. 450 4,97 1,30 

28 
İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken 
pazarlama stratejileri ve süreçlerini kullanabilme 
yeteneğimden eminim. 450 4,98 1,28 
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 Çizelge 5 Devam 
   

Madde 
No 

Boyut 4: Toplumla İşbirliği N X  ss 

29 
Okulumdaki öğrencilerin aileleri için kaynak 
sağlayabilecek toplum kuruluşlarının hizmetlerini 
bilirim. 450 5,01 1,38 

 
Boyut 4 Toplam 
 

450 
5,05 1,11 

Madde 
No 

Boyut 5: Kaynak ve İmkan Yönetimi  N X   ss 

21 
Eğitimde eşitliği sağlayacak mevzuat bilgime 
güvenirim. 450 5,61 1,21 

22 
Yasal öncelikler gereğince tesislerin (bina, oyun 
alanı) güvenliğini sağlayabilirim. 450 5,49 1,28 

23 
Tesislerle ilgili problemleri, yasal ilkelere uygun olarak 
çözecek bilgilere ulaşabilirim. 450 5,56 1,21 

24 
Tesislerle ilgili problemleri çözmek için uygun 
personel bulabilirim. 450 5,24 1,36 

 
Boyut 5 Toplam 
 

450 
5,56 1,06 

Madde 
No 

Boyut 6: Toplum Kaynaklarının Kullanımı N X   ss 

38 
Bütçeleme ile ilgili konuları çözebileceğimden 
eminim. 450 5,07 1,39 

39 
Okulun mevcut kaynaklarına, toplumdan ilave 
kaynaklar bulma becerilerimden eminim. 450 4,90 1,46 

40 
Okul sorunlarını çözmek için toplumdan ilave 
kaynaklar bulma becerilerimden eminim. 450 4,96 1,51 

  Boyut 6 Toplam 450 4,98 1,35 

 

 

Çizelge 5 incelendiğinde yöneticilerin en yüksek düzeyde sırasıyla 

“yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye dayalı karar verme” boyutunda yer alan 

“okul bölgemin karar alma süreçlerini personele açıklaya bilirim” (madde 34)  

( X =5.73), “okul iklimi ve vizyonu geliştirme” boyutunda yer alan “okul 

vizyonunu gerçekleştirmek için paydaşlarla iki yönlü iletişim 

kurabileceğimden eminim” (madde 3) ( X =5.64) ve “açık bir okul vizyonu 

geliştirmek için okul toplumunu yönetebileceğimden eminim” (madde 1) ( X = 

5.61), yine “yasa ve etik ilkelerle uyumlu veriye dayalı karar verme” boyutuda 

bulunan “Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal kurumlarla ve 

siyasetle nasıl bir ilişkisi olduğunu personele açıklayabilirim” (madde 35) ( X

=5.61) ve “kaynak ve imkan yönetimi” boyutunda yer alan “Eğitimde eşitliği 

sağlayacak mevzuat bilgime güvenirim” (madde 21) ( X =5.61) maddelerine 
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katıldıkları gözlenmiştir. Bu bulgular değerlendirildiğinde yöneticilerin anılan 

maddelere ilişkin karşılaştıkları/karşılaşacakları sorunlarla baş edebilme 

konusunda kendilerine daha fazla güvendikleri; bu maddelere ilişkin 

karşılaşılması muhtemel başarısızlıkların çaba eksikliğinden kaynalandığına 

inandıklarını söylemek mümkündür. Çünkü yüksek yeterlik algısına sahip 

kişiler başarısızlığı çaba yetersizliği olarak görürken, düşük yeterlik algısına 

sahip olanlar yetenek eksikliği olarak görmektedirler (Smith ve diğerleri, 

2006; akt. Costa-Hernandez, 2010). 

 Yöneticilerin en az ise sırasıyla “toplum kaynaklarının kullanımı” 

boyutunda yer alan “Okulun mevcut kaynaklarına, toplumdan ilave kaynaklar 

bulma becerilerimden eminim” (madde 39) ( X =4.90) ve “Okul sorunlarını 

çözmek için toplumdan ilave kaynaklar bulma becerilerimden eminim” 

(madde 40) ( X =4.96) ile “toplumla işbirliği” boyutunda yer alan 

“Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için gereken pazarlama 

stratejileri ve süreçlerini kullanabilme yeteneğimden eminim” (madde 27) ( X

=4.97) ve “İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken pazarlama stratejileri 

ve süreçlerini kullanabilme yeteneğimden eminim” (madde 28) ( X =4.98) 

maddelerine katıldıkları gözlenmiştir. Benzer şekilde yöneticilerin katılım 

düzeyinin düşük olduğu maddelere ilişkin karşılaşacakları sorunlarla başetme 

konusunda kendilerine daha az güvendikleri ve muhtemel başarısızlıkları 

yetenek eksikliğine (Smith ve diğerleri, 2006; akt. Costa-Hernandez, 2010) 

yordukları söylenebirlir. 

Boyutlar düzeyinde ise en yüksek katılım düzeyinin ( X =5.56) 

beşinci boyut olan “Kaynak ve İmkan Yönetimi”, ve en düşük katılımın ( X

=4.98) altıncı boyut olan “Toplum Kaynaklarının Kullanımı” olduğu 

gözlenmiştir. Diğer boyutların katılım durumları ise sırasıyla birinci boyut 

“Okul İklimi ve Vizyonu Geliştirme” ( X =5.39), ikinci boyut “ Yasal ve Etik 

İlkelere Uyumlu Veriye Dayalı Karar Verme” ( X =5.51), üçüncü boyut 

“Öğretimsel Liderlik ve Personel Geliştirme” ( X =5.47) ve dördüncü boyut 

“Toplumla İşbirliği” ( X =5.05) olarak bulunmuştur. Bu bulguların yöneticilerin 

kendilerini en çok “kaynak ve imkan yönetimi boyutunda” en az ise “toplum 

kaynaklarının kullanımı” konusunda yeterli olarak algıladıklarını 
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göstermektedir. Bu durumun nedeni olarak da eğitim sistemimizin yapısı 

gösterilebilir. Başka bir ifadeyle yöneticiler en çok var olan kaynak ve 

imkanların kullanımı konusuda kendi öz-yeterliklerine güvenirken, yeni 

kaynaklar bulma konusunda aynı tutumu gösterme konusunda en az 

güvenmektedirler. Türkiye’de okulun toplumdan kaynak bulması konusunda 

ilk akla gelen yapının okul-aile birlikleri olduğu söylenebilir. Özmen ve 

Canpolat (2010), yönetici ve öğretmenlerin, okul aile birliklerinin işleyişini 

ekonomik destek, sağlık ve hijyen, öğrenci başarısı, okul güvenliği ve 

dezavantajlı gruplar konularında hizmet desteği bakımından etkili 

bulmadıklarını ifade etmektedir. Ayrıca yönetici ve öğretmenler toplumla 

entegrasyon bakımından da okul aile birliklerini etkili bulmamaktadırlar. 

Özmen ve Canpolat’a göre (2010) öğretmenler okul aile birliği ile ilgili iş ve 

işlemlerin gerçekte okul yöneticileri tarafından yürütüldüğünü ifade 

etmektedirler. Okula toplumdan katkı sağlamanın en önemli yollarında birisi 

olan okul aile birliklerinin yöneticiler kontrolünde olmasının ve yöneticiler ve 

öğretmenleri tarafından etkisiz bulunuyor olmasının bir çelişki olduğu 

söylenebilir. Yöneticilerin kendi öz-yeterliklerini en az düzeyde algıladıkları 

alanın “toplum kaynaklarının kullanımı” olduğu düşünüldüğünde okul aile 

birliklerinin etkisiz bulunmasının nedenlerinden birisinin de yöneticilerin öz-

yeterlikleri olduğu söylenebilir. 

 

 

Katılımcıların Öz-yeterlik Algılarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 

 

Okul yöneticilerinin öz-yeterlik algıları altı boyutta cinsiyet 

değişkenine göre değerlendirilmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 6’daki, Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeğine ilişkin 

görüşlerin katılımcıların cinsiyetine göre karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız 

örneklemler için t testi sonuçları incelendiğinde ölçeğin altı boyutundan 

yalnızca “Toplumla işbirliği” boyutunda anlamlı farklılık [ t (448)=2.45, p<.01] 

bulunduğu görülmektedir. Kadın yöneticilerin görece “Toplumla işbirliği” 

boyutunda öz-yeterlik algılarının ( X = 5.36) erkek yöneticilerden ( X  = 5.00) 

anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 6. Okul Yöneticilerinin Öz-yeterlik Algısının Cinsiyet Değişkenine 
Göre T-Testi Sonuçları 

Boyutlar Grup N 
 

ss V sd t p 

Okul İklimi ve 
Vizyonu Geliştirme 

Kadin 69 5,45 0,73 13,32 

448 0,46 .64 Erkek 381 5,38 1,04 19,28 
Yasal ve etik ilkelere 
uyumlu veriye dayalı 
karar verme 

Kadin 69 5,70 0,73 12,75 

448 1,65 .10 Erkek 381 5,48 1,11 20,24 
Öğretimsel Liderlik 
ve Personel 
Geliştirme 

Kadin 69 5,61 0,72 12,83 

448 1,13 .26 Erkek 381 5,45 1,12 20,50 

Toplumla İşbirliği 
Kadin 69 5,36 0,85 15,83 

448 2,45 .01* Erkek 381 5,00 1,15 22,97 

Kaynak ve İmkan 
Yönetimi  

Kadin 69 5,72 0,70 12,17 

448 1,40 .16 Erkek 381 5,53 1,11 20,05 
Toplum 
Kaynaklarının 
Kullanımı 

Kadin 69 5,06 1,30 25,63 

448 0,58 .56 Erkek 381 4,96 1,36 27,38 

 

 

Okul Yöneticileri Öz-yeterlik Ölçeğinin diğer altı boyutunda ise 

kadın yöneticilerin öz-yeterlik algıları ile erkek yöneticilerin öz-yeterlik algıları 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Lyons ve Murphy (1994) öz-

yeterlik ile cinsiyet arasında bir ilişki bulunmadığını ifade etmektedir. 

Tschannen-Moran ve Gareis de (2004) yöneticilerin yeterlik duygusu ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını belirtmektedir. Araştırma 

bulguları bir boyut dışında (toplumla işbirliği) genel olarak bu sonucu 

desteklemektedir. Bucher (2010) ise öğretimsel öz-yeterlik konusunda 

cinsiyetin kadınlar lehine anlamlı bir değişken olduğunu ifade etmektedir. Ek 

olarak Imants ve De Brabander (1996) okul odaklı görevlerde erkek 

yöneticilerin, öğrenci odaklı görevlerde ise kadın yöneticilerin daha güçlü öz-

yeterlik algısına sahip olduklarını ifade etmektedir. Bu araştırmada ise 

“Toplumla işbirliği” boyutunda kadın yöneticiler öz-yeterliklerini erkek 

yöneticilere oranla daha yüksek algılamaktadırlar. Bu durum, kadın 

yöneticilerin iletişim ve insanlarla işbirliği konusunda kendilerini erkeklere 

oranla daha yeterli gördükleri şeklinde yorumlanabilir. Kadın yöneticilerin, öte 

yandan, “Toplumla işbirliği” boyutundaki öz-yeterlik algıları “toplum 
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kaynaklarının kullanımı” boyutu dışında diğer boyutlara göre görece daha 

düşüktür.  

 

Katılımcıların Öz-yeterlik Algılarının Eğitim Durumuna Göre 

Değerlendirilmesi 

 

Okul yöneticilerinin öz-yeterlik algılarının altı boyutta eğitim 

durumu değişkenine göre değerlendirilmesi sonuçları Çizelge 7’de 

özetlenmiştir. Okul yöneticilerinin eğitim durumları önlisans ve lisans (N=360) 

ve yüksek lisans ve doktora (N=60) başlıkları altında incelenmiştir. 

 

Çizelge 7. Okul Yöneticilerinin Öz-yeterlik Algısının Eğitim Durumu 
Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Boyut Grup N X  ss V sd t p 

Okul İklimi ve 
Vizyonu Geliştirme 

Önlisans ve 
Lisans 360 5,39 1,01 18,75 

448 
-

0,26 .79 
Yüksek Lisans 
ve Doktora 90 5,42 0,94 17,39 

Yasal ve etik 
ilkelere uyumlu 
veriye dayalı karar 
verme 

Önlisans ve 
Lisans 360 5,47 1,10 20,16 

448 
-

1,79 .07 
Yüksek Lisans 
ve Doktora 90 5,69 0,86 15,16 

Öğretimsel Liderlik 
ve Personel 
Geliştirme 

Önlisans ve 
Lisans 360 5,46 1,10 20,07 

448 
-

0,68 .50 
Yüksek Lisans 
ve Doktora 90 5,54 0,95 17,11 

Toplumla İşbirliği 

Önlisans ve 
Lisans 360 5,06 1,08 21,40 

448 0,08 .93 
Yüksek Lisans 
ve Doktora 90 5,05 1,24 24,62 

Kaynak ve İmkan 
Yönetimi  

Önlisans ve 
Lisans 360 5,54 1,09 19,61 

448 
-

0,60 .54 
Yüksek Lisans 
ve Doktora 90 5,62 0,93 16,57 

Toplum 
Kaynaklarının 
Kullanımı 

Önlisans ve 
Lisans 360 4,99 1,33 26,56 

448 0,45 .64 
Yüksek Lisans 
ve Doktora 90 4,92 1,44 29,33 

 

 

Çizelge 7’de ki Okul Yöneticileri Öz-yeterlik ölçeğine ilişkin 

görüşlerin katılımcıların eğitim durumlarına göre karşılaştırılmasına ilişkin 

bağımsız örneklemler için t testi sonuçları incelendiğinde ölçeğin altı 
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boyutundan hiçbir  boyutunda anlamlı farklılık [ t (448)= 0.08-1.79, p>.05] 

bulunmadığı görülmektedir. Bucher (2010) eğitim durumunun yöneticilerin öz-

yeterliği konusunda anlamlı bir değişken olmadığını belirtmektedir. Öz-

yeterliğin kaynaklarının ustalık deneyimi, dolaylı deneyimler, sözel ikna ve 

birbirine bağlı sosyal etkiler ile fizyolojik ve etkisel durumlar olduğu (Bandura, 

1997) düşünüldüğünde eğitim durumunun öz-yeterlik üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmaması anlaşılabilir görünmektedir. 

 

Katılımcıların Öz-yeterlik Algılarının Yöneticilik Kıdemine Göre 

Değerlendirilmesi 

 

Okul yöneticilerinin öz-yeterlik algılarının altı boyutta yöneticilik 

kıdemi değişkenine göre değerlendirilmesi sonuçları Çizelge 8’de 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 8. Okul Yöneticilerinin Öz-yeterlik Algısının Yöneticilik Kıdemi 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar N 
X  

ss V sd F p 
Farkın 

Kaynağı 

Okul İklimi ve 
Vizyonu 
Geliştirme 

1. 0-5 yıl 187 5,40 0,88 16,29 3 

2,28 .08 - 
2. 6-10 yıl 102 5,35 0,95 17,76 446 

3. 11-15 yıl 77 5,21 1,21 23,32 449 

4. 16 yıl ve üstü 84 5,61 1,05 18,74   

Yasal ve etik 
ilkelere uyumlu 
veriye dayalı 
karar verme 

1. 0-5 yıl 187 5,59 0,91 16,29 3 

1,84 .14 - 
2. 6-10 yıl 102 5,42 0,90 16,68 446 

3. 11-15 yıl 77 5,31 1,38 25,92 449 

4. 16 yıl ve üstü 84 5,62 1,20 21,29 
 

Öğretimsel 
Liderlik ve 
Personel 
Geliştirme 

1. 0-5 yıl 187 5,58 0,92 16,48 3 

2,12 .10 - 
2. 6-10 yıl 102 5,41 0,98 18,10 446 

3. 11-15 yıl 77 5,24 1,28 24,52 449 

4. 16 yıl ve üstü 84 5,54 1,22 22,11   

Toplumla 
İşbirliği 

1. 0-5 yıl 187 4,98 1,13 22,77 3 

2,06 .10 - 
2. 6-10 yıl 102 5,18 0,93 17,89 446 

3. 11-15 yıl 77 4,88 1,20 24,60 449 

4. 16 yıl ve üstü 84 5,23 1,18 22,46   

Kaynak ve 
İmkan 
Yönetimi  

1. 0-5 yıl 187 5,56 0,89 16,06 3 

1,50 .21 - 
2. 6-10 yıl 102 5,59 0,94 16,73 446 

3. 11-15 yıl 77 5,36 1,41 26,35 449 

4. 16 yıl ve üstü 84 5,70 1,15 20,09   
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Çizelge 8 Devam 

Boyutlar Gruplar N 
X  

ss V sd F p 
Farkın 

Kaynağı 

Toplum 
Kaynaklarının 
Kullanımı 

1. 0-5 yıl 187 4,94 1,27 25,71 3 

2,70 .05* 

2-3 
2. 6-10 yıl 102 5,17 1,13 21,87 446 

3. 11-15 yıl 77 4,64 1,53 33,01 449 
4-3 

4. 16 yıl ve üstü 84 5,12 1,53 29,84   

 

Çizelge 8’de ki Okul Yöneticileri Öz-yeterlik ölçeğine ilişkin 

görüşlerin katılımcıların yöneticilik yaptıkları süreye göre karşılaştırılmasına 

ilişkin tek yönü varyans analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin altı 

boyutundan yalnızca “Toplum kaynaklarının kullanımı” boyutunda gruplar 

arasında anlamlı farklılık [ F(3,446)=2.70, p≤.05] bulunduğu görülmektedir. 

Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun tespiti için post-Hoc testlerinden 

LSD testi uygulanmış ve 6-10 arası yöneticilik kıdemi bulunan yöneticilerin 

öz-yeterlik algılarının “Toplum kaynaklarının kullanımı” boyutunda ( X = 5.17), 

11-15 yıl arası yöneticilik kıdemi bulunan yöneticilerden ( X  = 4.64) anlamlı 

şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde, 16 yıl ve üzeri yöneticilik 

kıdemi bulunan yöneticilerin öz-yeterlik algılarının “Toplum kaynaklarının 

kullanımı” boyutunda ( X = 5.12) 11-15 yıl arası yöneticilik kıdemi bulunan 

yöneticilerden ( X  = 4.64) anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Okul 

yöneticileri öz-yeterlik ölçeğinin diğer beş boyutunda ise yöneticilerin 

kıdemine göre öz-yeterlik algıları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı 

görülmektedir. 

Lyons ve Murphy (1994) deneyimli yöneticilerin öz-yeterlik 

algılarının daha düşük olduğunu ve dışsal gücü kullanmaya daha eğilimli 

olduklarını belirtmektedir. Öz-yeterlik üzerindeki en güçlü etkinin ustalık 

deneyimi olmasına rağmen ulaştıkları bu sonucu şu şekilde 

açıklamaktadırlar; İlk olarak, öğrenme ve öğretme ile ilişkilerinin zayıflaması 

nedeniyle uzmanlık güçlerini kaybetmiş olabilirler. İkinci olarak, düşük öz-

yeterliğe sahip yöneticiler geçmişte başarılı deneyimlerinden daha çok 

başarısızlık deneyimi yaşamışlardır. Üçüncü olarak, yöneticiler zaman 

içerisinde kendi uzmanlık güçlerinde ziyade örgütsel olarak tanımlanan güç 

kaynaklarına dayanır hale gelmişlerdir ya da, son olarak, daha deneyimli 

yöneticilerin atandıkları zamanki atama kriterlerinin içsel güç kaynaklarını 
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seçmek ödül gücü, yasal güç ya da zorlayıcı güce önem veren nitelikte 

olabileceğini ifade etmektedirler.  

Bunların ışığında 5-10 yıl arası deneyimi olan yöneticilerle, 16 yıl 

ve üzeri deneyimi olan yöneticilerin her ikisinin de 11-15 yıl denetimi olanlara 

göre öz-yeterliklerini “toplum kaynaklarının kullanımı” boyutunda daha yüksek 

algılamalarının nedeninin deneyim dışında başka bir faktörden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Çünkü Tschannen-Moran ve Gareis (2004) ise yöneticilerin 

yeterlik duygusu ile yöneticilik kıdemi veya bulundukları okulda geçirdikleri 

süre arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını belirtmektedir. Lyons ve Murphy 

de (1994) deneyimli yöneticilerin öz-yeterlik kaynağı olan içsel güçten daha 

çok dışsal gücü kullanmaya eğilimli olduklarını ifade ederken bunun 

nedenlerinden birisinin yöneticilerin atandıkları dönemdeki atama ölçütleri 

olabileceğini söylemektedir. Balcı (1981) ise “politik tayin mekanizmaları”nın 

Türkiye’de yönetici atamarında etkili olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla 5-

10 yıl ve 16 yıl ve üzeri denetimi olan yöneticiler ile 11-15 yıl deneyimi 

olanları öz-yeterlik algıları arasındaki anlamlı farkın nedeninin yöneticilerin 

atandıkları dönemdeki “politik tayin mekanizmaları” etkisiyle belirlenen atama 

ölçütlerinden kaynaklanabileceğini söylemek mümkün olabilir. Ek olarak 

Bandura ve Woods (1989) yönetsel yeterliğin gelecekteki performans için 

önemli ve anlamlı bir gösterge olduğunu ifade etmektedirler. Sonuç olarak 

yönetsel yeterliğin deneyimli yöneticilerden daha çok yeni atanan ve 

yöneticilik görevinin başında olanlarda saptanması ilgil araştırma bulgularıyla 

tutarlılık göstermektedir. 

 

Katılımcıların Öz-yeterlik Algılarının Atanma Şekline Göre 

Değerlendirilmesi 

 

Okul yöneticilerinin öz-yeterlik algıları altı boyutta yöneticiliğe 

atanma şekli değişkenine göre değerlendirilmiştir (Çizelge 9). Yöneticilerin 

atanma şekilleri sınavla atama (N=229), sınavsız atama (N=175) ve 

görevlendirme (N=46) şeklinde değişmektedir.  
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Çizelge 9. Okul Yöneticilerinin Öz-yeterlik Algısının Atanma Şekli 
Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar N X  ss V sd F p 
Farkın 

Kaynağı 

Okul İklimi ve 
Vizyonu 

Geliştirme 

1. Sınavla 229 5,46 0,84 15,46 2 

3,35 .04* 

1-3 
2-3 

2. Sınavsız 175 5,40 1,11 20,55 447 

3. Görevlendirme 46 5,04 1,18 23,31 449 

Yasal ve etik 
ilkelere uyumlu 
veriye dayalı 
karar verme 

1. Sınavla 229 5,66 0,81 14,34 2 

6,24 .00* 

1 - 2 
1 - 3 

2. Sınavsız 175 5,43 1,20 22,20 447 

3. Görevlendirme 46 5,11 1,41 27,62 449 

Öğretimsel 
Liderlik ve 
Personel 
Geliştirme 

1. Sınavla 229 5,63 0,89 15,80 2 

8,45 .00* 

1 - 2 
1 - 3 
2 - 3 

2. Sınavsız 175 5,42 1,17 21,63 447 

3. Görevlendirme 46 4,95 1,28 25,86 449 

Toplumla 
İşbirliği 

1. Sınavla 229 5,11 1,10 21,58 2 

4,25 .01* 

1 - 3 
2 - 3 

2. Sınavsız 175 5,11 1,07 20,88 447 

3. Görevlendirme 46 4,60 1,27 27,56 449 

Kaynak ve 
İmkan 

Yönetimi  

1. Sınavla 229 5,67 0,83 14,58 2 

3,47 .03* 

1 - 3 2. Sınavsız 175 5,50 1,25 22,65 447 

3. Görevlendirme 46 5,25 1,24 23,55 449 

Toplum 
Kaynaklarının 

Kullanımı 

1. Sınavla 229 5,02 1,23 24,51 2 

0,46 .63 

- 2. Sınavsız 175 4,96 1,47 29,53 447 

3. Görevlendirme 46 4,81 1,46 30,31 449 

 

Çizelge 9’daki Okul Yöneticilerinin Öz-yeterlik Ölçeğine ilişkin 

görüşler, atanma şekli değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönü 

varyans analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin biri dışında (Toplum 

kaynaklarının kullanımı) tüm boyutlarda gruplar arasında .05 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı farklılık bulunduğunu göstermektedir. Bu farkın hangi 

gruplar arasında olduğunun tespiti için post-Hoc testlerinden LSD testi 

uygulanmıştır.  Birinci boyut olan “Okul iklimi ve vizyonu geliştirme” 

boyutunda hem sınavla atanan yöneticilerin ( X = 5.46) hem de sınavsız 

atanan yöneticilerin ( X =5.40) öz-yeterlik algılarının görevlendirme çalışan 

yöneticilere göre ( X = 5.04) anlamlı şekilde [ F(2,447)=3.35, p<.05] yüksek 

olduğu görülmüştür. İkinci boyut olan “Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye 

dayalı karar verme” boyutunda sınavla atanmış olan yöneticilerin öz-yeterlik 

algılarının ( X = 5.66) sınavsız atanların ( X =5.43) ve görevlendirme 

çalışanların ( X =5.11) her ikisinden de anlamlı şekilde [ F(2,447) = 6.24, 

p<.05 ] yüksek olduğu görülmektedir. Üçüncü boyut olan “Öğretimsel liderlik 
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ve personel geliştirme” boyutunda sınavla atanan yöneticilerin öz-yeterlik 

algılarının ( X =5.63) sınavsız atananların ( X =5.42) ve görevlendirme 

çalışanların ( X  = 4.95) her ikisinden de anlamlı şekilde [ F(2,447) = 8.45, 

p<.05 ] yüksek olduğu görülürken sınavsız atanan yöneticilerin öz-yeterlik 

algıları da ( X =5.42) görevlendirme çalışanlardan ( X = 4.95) anlamlı şekilde 

yüksektir. Dördüncü boyut olan “Toplumla işbirliği” boyutunda hem sınavla 

atanan yöneticilerin ( X = 5.11) hem de sınavsız atanan yöneticilerin ( X

=5.11) öz-yeterlik algılarının görevlendirme çalışan yöneticilere göre ( X = 

4.60) anlamlı şekilde [ F(2,447) = 4.25, p<.05 ] yüksek olduğu görülmüştür. 

Beşinci boyut olan “kaynak ve imkan yönetimi” boyutunda ise yalnızca 

sınavla atanan yöneticilerle ( X = 5.67) görevlendirme çalışan yöneticiler ( X = 

5.25) arasındaki fark anlamlı [ F(2,447) = 3.47, p<.05 ] bulunmuştur.  

“Okul iklimi ve vizyonu geliştirme” boyutunda hem sınavla atanan 

yöneticilerin hem de sınavsız atanan yöneticilerin öz-yeterlik algılarının 

görevlendirme çalışan yöneticilere göre anlamlı şekilde yüksek olduğu 

görülmüştür. Öz-yeterliğin kaynaklarının ustalık deneyimi, dolaylı deneyimler, 

sözel ikna ve birbirine bağlı sosyal etkiler ile fizyolojik ve etkisel durumlardır 

(Bandura, 1997). Görevlendirme çalışan yöneticiler gerçekte yönetici 

olmadıkları halde yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Görev yaptıkları okullara yönetici sınavla ya da sınavsız 

yönetici ataması yapıldığı zaman öğretmenlik görevine geri dönmektedirler. 

Bu nedenle yöneticilik konumlarının garanti olduğu ve bu rahatlıkla yöneticilik 

görevlerini yerine getirebildikleri söylenemez. Böyle bir durumda diğer 

yöneticilere göre ustalık deneyimlerinin az olduğu, sözel ikna ve fizyolojik ve 

etkisel durumlarda diğer yöneticilere göre dezavantajlı konumda oldukları, 

yöneticiliği bir kariyer olarak göremeyecekleri söylenebilir. 

 “Yasal ve etik ilkelere uyumlu veriye dayalı karar verme” 

boyutunda sınavla atanmış olan yöneticilerin öz-yeterlik algılarının sınavsız 

atananların ve görevlendirme ile çalışanların her ikisinden de anlamlı şekilde 

yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 9). Sınavla atanan yöneticilerin atanma 

dayanaklarının sınavda başarılı olmak olması nedeniyle toplumsal ve politik 

baskılara karşı diğer meslekteşlarına göre daha bağımsız hareket 

edebildiklerini söylemek mümkündür. Bu nedenle verdikleri kararlarda yasal 
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ve etik ilkelere uyma konusunda ve verilere dayalı karar verme konusunda 

diğer yöneticilere oranla kendilerini daha yeterli algıladıkları söylenebilir. 

Sınavla atanan yöneticiler “sınav kazanmış” olarak yöneticilik görevine 

atanmasının onlara bu öz-güven duygusunu kazandırdığı söylenebilir. 

 “Öğretimsel liderlik ve personel geliştirme” boyutunda sınavla 

atanan yöneticilerin öz-yeterlik algılarının sınavsız atananların ve 

görevlendirme ile çalışanların her ikisinden de anlamlı şekilde yüksek olduğu 

görülürken sınavsız atanan yöneticilerin öz-yeterlik algılarının da 

görevlendirme ile çalışanlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 9). Balcı (2007) okulda her öğrenci için doyurucu bir öğrenme ortamı 

oluşturulması ve öğretmenlerin morallerinin yükseltilmesinin etkili okul 

yöneticisini diğer yöneticilerden ayırt eden bir özellik olduğunu belirtmektedir. 

Bu özellik, okul işlevinin farkında olma, okulun amaçlarını personele 

yorumlama, öğretmenlere rehberlik etme ve destek verme gibi temel 

uğraşları gerektirmektedir. Benzer şekilde, sınavla atanan yöneticiler de, bu 

boyut kapsamında kendilerini hazırlamaları ayrıca da “sınav kazanmış” 

olmaktan doğan öz-güven duygusu, bu farka neden olmuş olabilir. 

Görevlendirme ile çalışan yöneticiler, kendi öz-yeterliklerini sınavla ve 

sınavsız atanmış olanlardan daha düşük algılamaktadırlar. Özellikle personel 

geliştirme konusunda her an yöneticilik görevlerinin sona erip diğer 

personelle aynı konuma gelebilecekleri düşüncesinin görevlendirme ile 

yönetici olanlarda bu algının nedeni olabileceği söylenebilir. 

“Toplumla işbirliği” boyutunda hem sınavla atanan yöneticilerin 

hem de sınavsız atanan yöneticilerin öz-yeterlik algılarının görevlendirme 

çalışan yöneticilere göre anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 

9). Görevlendirme ile çalışan yöneticiler gerçekte yönetici olmadıkları halde 

yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlerden oluşmaktadır. Görev yaptıkları 

okullara sınavla ya da sınavsız yönetici ataması yapıldığı zaman öğretmenlik 

görevine geri dönmektedirler. Böyle bir durumda görevlendirme ile çalışan 

yöneticilerin, yöneticiliği bir kariyer olarak göremeyecekleri be bu yüzden 

yöneticiliğe çok da asılmayacakları düşünülebilir. 

Beşinci boyut olan “kaynak ve imkan yönetimi” boyutunda ise 

yalnızca sınavla atanan yöneticilerle görevlendirme ile çalışan yöneticiler  

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Çizelge 9). Diğer boyutlara benzer 
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şekilde yöneticilik görevlerinin sürekliliği garanti olmayan görevlendirme 

çalışan yöneticiler “kaynak ve imkan yönetimi” boyutunda da kendilerini 

sınavla atananlara göre daha az yeterli olarak algılamaktadırlar. 

Sonuç olarak öz-yeterlik algısı ile atama şekli değişkeni 

karşılaştırıldığında en dikkat çeken sonuç görevlendirme ile çalışan 

yöneticilerin kendilerini bir çok boyutta diğer yöneticilerden daha az yeterli 

görmeleridir. Her ne kadar oranları diğer yöneticilere göre az da olsa 

(%10.22) görevlendirme ile çalışan yöneticilerin okulu amacına ulaştırma 

sürecinde diğer yöneticiler kadar katkı sağlayamayacakları düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 5 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma bulgularına göre ulaşılan sonuçlar ve 

öneriler sunulmaktadır. 

 

Sonuçlar 

Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar şu şekilde 

sıralanabilir; 

1. Yöneticiler kendilerini en çok “kaynak ve imkan yönetimi” 

boyutunda yeterli olarak algılamaktadırlar. 

2. Yöneticiler kendilerini en az “toplum kaynaklarının kullanımı” 

boyutunda yeterli olarak algılamaktadır. 

3. Toplumla işbirliği boyutunda kadın yöneticilerle erkek 

yöneticilerin öz-yeterlik algıları arasındaki farkın kadın yöneticiler 

lehine anlamlı olduğu görülmektedir 

4. Eğitim durumuna göre yöneticilerin öz-yeterlik algıları 

arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir. 

5. Toplum kaynaklarının kullanımı boyutunda 6-10 yıl ve 16 yıl ve 

üzeri yöneticilik kıdemi olan yöneticilerin öz-yeterlik algıları ile 11-

15 yıl kıdemi olanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu, araştırmanın 

diğer alt boyutlarında ise gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur. 

6. Toplum kaynaklarının kullanımı dışında tüm diğer boyutlarda 

atanma şekli değikenine göre gruplar arasındaki farkın manidar 

olduğu görülmektedir. Gruplar arası farklar incelendiğinde bu 

farkın; “okul iklimi ve vizyonu geliştirme” boyutunda sınavla 

atanan-görevlendirme ve sınavsız atanan-görevlendirme; “yasal 

ve etik ilkelerle uyumlu veriye dayalı karar verme” boyutunda 
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sınavla atanan-sınavsız atanan ve sınavla atanan-görevlendirme; 

“öğretimsel liderlik ve personel geliştirme” boyutunda sınavla 

atanan-sınavsız atanan, sınavla atanan-görevlendirme ve sınavsız 

atanan- görevlendirme; “toplumla işbirliği” boyutunda sınavla 

atanan-görevlendirme ve sınavsız atanan-görevlendirme ve 

“kaynak ve imkan yönetimi boyutunda sınavla atanan-

görevlendirme gruplarının öz-yeterlik algıları arasında olduğu 

görülmektedir. 

 

Öneriler  

Araştırmanın bulgularına dayalı öneriler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

1. Yöneticiler okulun amaçları doğrultusunda toplum kaynaklarını 

daha fazla kullanmaya özendirilmelidir. Bu amaçla iyi örnekler 

ödüllendirilerek yöneticilerle paylaşılmalıdır. 

2. Yöneticilere, yöneticilik kariyerleri boyunca yenileme eğitimleri 

verilerek güdülenmeleri ve öz-yeterlik algıları yüksek tutulmalıdır. 

3. Okul yöneticilerinin özellikle eğitim yönetimi alanında yüksek 

lisans derecesine sahip olmalarını özendirici tedbirler alınmalı ve 

yöneticileri ve yönetici adayları eğitim yönetimi alanında yüksek 

lisansa özendirilmelidir. 

4. Yönetici atamaları daha düzenli ve sistemli hale getirilerek 

görevlendirme ile çalışan yöneticlerin oranı kısa vadede 

azaltılmalı, orta ve uzun vadede bu uygulama kaldırılmalıdır. 

5. Öz-yeterlik algısının gelecekteki performans başarısı için önemli 

bir gösterge olması nedeniyle yönetici atama yerdeğiştirme ve 

yükseltme kriterleri arasına öz-yeterlik algısı dahil edilmelidir.  
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EKLER 

Ek 1: Veri Toplama Aracı 

Sayın Yönetici, 

Bu araştırma Ankara ili kamu ortaöğretim okulları yöneticilerinin sahip oldukları kendi 
öz yeterliklerine ilişkin algılarını saptamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada yeterlik kavramı, 
okul yöneticilerinin, yöneticilik görevini yerine getirmek için sahip oldukları kendi öz 
yetenekleri hakkındaki inançları olarak tanımlanmıştır. Bu amaca ulaşmak üzere aşağıdaki 
ölçek tasarlanmıştır.  

Araştırmadan elde edilecek veriler yalnızca bu araştırmada kullanılacak olup bunun 
dışında her hangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmayacaktır. Ölçek, iki bölümden 
oluşmaktadır. Lütfen her bölümü başındaki açıklamaya göre cevaplandırınız. Araştırmaya 
sağlayacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. 

Mehmet Nuri Öztürk 
Ankara Üniversitesi 

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümü 
 Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER 

  

Bu bölümde sizden, kişisel bilgilere ilişkin sorulara, size uygun olan seçeneği işaretleyerek 

cevap vermeniz beklenmektedir. 

I. Cinsiyetiniz nedir? 
(   ) Kadın  (   ) Erkek 

II. Eğitim durumunuz nedir? 
(   ) Ön Lisans     (   ) Lisans   (   ) Yüksek Lisans  
(   ) Yönetim Alanında yüksek lisans  (   ) Doktora   (   ) Yönetim alanında 
doktora 

III. Bulunduğunuz kariyer basamağı nedir? 
(   ) Öğretmen    (   ) Uzman Öğretmen  

IV. Yöneticilik göreviniz nedir? 

(   ) Müdür   (   ) Müdür Başyardımcısı   (   ) Müdür Yardımcısı 

V. Yöneticilikte geçirmiş olduğunuz süre kaç yıldır? 
(   ) 0-5 yıl   (   ) 6-10 yıl   (   ) 11-15 yıl   (   ) 16 yıl ve üzeri 

VI. Öğretmenlik mesleğinde geçirdiğiniz süre kaç yıldır? 
(   ) 0-5 yıl   (   ) 6-10 yıl   (   ) 11-15 yıl   (   ) 16 yıl ve üzeri 

VII. Yöneticiliğe atanma şekliniz nedir? 
(   ) Sınavla   (   ) Sınavsız  (   ) Görevlendirme 

 
Lütfen Arka Sayfaya Geçiniz… 
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İKİNCİ BÖLÜM: ÖZ-YETERLİKLER 
1. Benim için kesinlikle doğru değil, 

7. Benim için tamamen doğru 
Bu bölümde, aşağıdaki maddeler hakkındaki düşüncelerinizi, 1 ve 7 arasında bir 
değerle değerlendirmeniz beklenmektedir. 
 

  Katılma durumu 

1 
Açık bir okul vizyonu geliştirmek için okul toplumunu yönetebileceğimden 
eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Tüm öğrencilerin başarılı olmasını sağlayacak bir vizyon geliştirebilirim 1 2 3 4 5 6 7 

3 
Okul vizyonunu gerçekleştirmek için paydaşlarla iki yönlü iletişim 
kurabileceğimden eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Okulumuzun iklimini değerlendirmede öğrencilerin katkısını sağlama 
becerisine sahibim 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Çoklu yöntemler kullanarak okul iklimini değerlendirme becerisine sahibim 1 2 3 4 5 6 7 

6 
Okulumuzun iklimini değerlendirmede personelin katkısını sağlama 
becerisine sahibim 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Okulumuzun iklimini değerlendirmede velilerin katkısını sağlama becerisine 
sahibim 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Personel ve öğrencilerin moralini yükselterek okul kültürünü geliştirmek için 
okul iklimi hakkındaki bilgileri nasıl kullanacağımı bildiğimden eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Uygun öğrenci davranışlarını teşvik etmek için okul iklimimiz hakkındaki 
bilgilerin nasıl kullanılacağını bildiğimden eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
Olumlu öğrenme ortamını desteklemek üzere okul iklimimiz hakkındaki 
bilgilerin nasıl kullanılacağını bildiğimden eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Okulumdaki müfredat programının bütününü hakkında bilgi sahibi 
olduğumdan eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Öğretimle ilgili karmaşık konuları anlayabileceğimden eminim. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Öğretimle ilgili karmaşık konuları personele iletebileceğimden eminim. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Motivasyonla ilgili karmaşık konuları anlayabileceğimden eminim. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Motivasyonla ilgili karmaşık konuları personele iletebileceğimden eminim 1 2 3 4 5 6 7 

16 

Öğrencilerin ve ailelerinin öğrenme sürecine katabilecekleri bilgi ve beceri 
türlerini takdir etme konusunda personelime liderlik edebileceğimden 
eminim.  

1 2 3 4 5 6 7 

17 
Bu okulun personel geliştirme ihtiyaçlarını değerlendirme becerilerime 
güvenirim 

1 2 3 4 5 6 7 

18 
Okul toplumunu oluşturan farklı gruplarla olumlu etkileşim kurabilme 
becerilerime güvenirim 

1 2 3 4 5 6 7 

19 
Öğrenci başarısını desteklemek için toplum kaynaklarını kullanabileceğimden 
eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için toplum kaynaklarını 
kullanabileceğimden eminim 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Eğitimde eşitliği sağlayacak mevzuat bilgime güvenirim 1 2 3 4 5 6 7 

22 
Yasal öncelikler gereğince tesislerin (bina, oyun alanı) güvenliğini 
sağlayabilirim 

1 2 3 4 5 6 7 

23 
Tesislerle ilgili problemleri, yasal ilkelere uygun olarak çözecek bilgilere 
ulaşabilirim 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Tesislerle ilgili problemleri çözmek için uygun personel bulabilirim 1 2 3 4 5 6 7 

25 
Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için gereken toplum ilişkileri 
modellerini anlayabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 
İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken toplum ilişkileri modellerini 
anlayabilirim 

1 2 3 4 5 6 7 

27 
Yükseköğretim kurumları ile ortaklıklar kurmak için gereken pazarlama 
stratejileri ve süreçlerini kullanabilme yeteneğimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

28 
İş dünyası ile ortaklıklar kurmak için gereken pazarlama stratejileri ve 
süreçlerini kullanabilme yeteneğimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

29 Okulumdaki öğrencilerin aileleri için kaynak sağlayabilecek toplum 1 2 3 4 5 6 7 
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kuruluşlarının hizmetlerini bilirim 

30 
Okulumdaki iş ve işlemlerle ilgili eğitimsel araştırmaları anlayabileceğimden 
eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

31 
Okulumdaki programlarla ilgili eğitimsel araştırmaları 
değerlendirebileceğimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

32 
Okulumdaki iş ve işlemlerle ilgili eğitimsel araştırmaları 
değerlendirebileceğimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Okul ortamında uygun araştırma yöntemlerini kullanabileceğimden eminim. 1 2 3 4 5 6 7 

34 Okul bölgemin karar alma süreçlerini personele açıklayabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

35 
Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal kurumlarla ve siyasetle nasıl bir 
ilişkisi olduğunu personele açıklayabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

36 
Okulumun yönetim sürecinin; devletle, ulusal kurumlarla ve siyasetle nasıl bir 
ilişkisi olduğunu velilere açıklayabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 
Okul gelişim planı için gerekli bilgileri elde etmek için öğrencilerin 
performans verilerini değerlendirme becerilerimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

38 Bütçeleme ile ilgili konuları çözebileceğimden eminim. 1 2 3 4 5 6 7 

39 
Okulun mevcut kaynaklarına, toplumdan ilave kaynaklar bulma 
becerilerimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 

40 
Okul sorunlarını çözmek için toplumdan ilave kaynaklar bulma 
becerilerimden eminim. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ek 2: School Administrators Efficacy Scale – SAES İngilizce Orijinali 
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Ek 3: Daniel McCollum’dan alınan SAES kullanım izni 
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Ek 4: Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma İzni 
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Ek 5: Gönderilen ve Dönen Anket Sayıları 

 

 

Müdür 
Müdür 

Yardımcısı 

Toplam 
yönetici 
sayısı 

Verilen 
Anket 

Dönen 
Anket 

Dönüş 
oranı 

ALTINDAĞ 37 132 169 162 110 67,90% 

ETİMESGUT 21 75 96 96 60 62,50% 

KEÇİÖREN 27 138 165 165 56 33,94% 

SİNCAN 21 108 129 129 75 58,14% 

YENİMAHALLE 37 197 234 180 35 19,44% 

BEYPAZARI 10 28 38 38 31 81,58% 

ELMADAĞ 12 22 34 34 18 52,94% 

HAYMANA 4 7 11 11 11 100,00% 

KALECİK 3 9 12 12 12 100,00% 

POLATLI 36 20 56 56 40 71,43% 

ŞEREFLİ-
KOÇHİSAR 

4 13 17 17 17 100,00% 

TOPLAM 212 749 961 900 465 51,67% 
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