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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul örgütlerinde yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin ilkokul ve ortaokul
öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel bir çalışma olup olgubilim desenine göre yürütülen
araştırmada veri toplamak amacıyla ilgili literatür taranmış, kullanılmak üzere on tane açık uçlu soru
hazırlanmıştır. Sorular çalışma grubunda yer alan 15 ilk ve ortaokul öğretmenine yöneltilmiştir. Yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle
irdelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ilk ve ortaokul öğretmenleri okul örgütlerinde yönetici ve öğretmenlerin
sorunlarını karşılıklı olarak paylaştıklarını ve yüz yüze iletişime önem verdiklerini; yönetici ve öğretmenler
arasında formal ve informal iletişim kanallarının açık olduğunu; örgütteki diğer öğretmenlerle yatay iletişimin
tam, doğru ve serbestçe yapıldığını; yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişimin sağlıklı işlediğini;
öğretmenlerin okul sürecine fikir ve önerileri ile katkıda bulunduklarını; yönetici ve öğretmenlerin ilişkilerine
statü farklılıklarını zaman zaman yansıttıklarını; öğretmenlerin ders dışı sosyal içerikli toplantılarda zaman
zaman bir araya geldiklerini; öğretmenler arasında dedikoduya izin vermeyen olumlu bir iletişim ortamı
olmadığını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: iletişim, örgütsel iletişim, okul yöneticisi, öğretmen

Evaluation of the Communication Process between School
Administrators and Teachers according to Teachers' Opinions
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the communication process between school administrators and teachers in
school organizations according to the primary and secondary school teachers' opinions. In this research as a
qualitative study carried out according to the phenomenology design, the related literature was scanned in order
to collect data and ten open-ended questions were prepared to be used. The questions were posed to 15 primary
and secondary school teachers. The data collected by means of semi-structured interview form was discussed
through descriptive and content analysis methods. According to the findings, primary and secondary school
teachers have stated that in school organizations, they do not have problems in sharing problems mutually, face
to face communication, formal, informal, horizontal and vertical communication and participation in decision
making issues while they have trouble, from time to time, because of the difference between status,
extracurricular activities and gossip.
Key Words: communication, organizational communication, school administrator, teacher
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EXTENDED SUMMARY
The aim of this study is to evaluate the communication between administrators and teachers according
to the primary and secondary school teachers' opinions. The study was conducted in accordance with
the phenomenology design among qualitative research methods. In the phenomenology pattern, it is
aimed to obtain in depth information about the situations that we are aware but do not have in depth
knowledge. 15 primary and secondary school teachers working in Sivas was designated as the study
group. The related literature was scanned in order to collect data and ten open-ended questions were
prepared to be used in the research. In the research, semi-structured interview form was used and ten
open-ended questions were posed to the relevant participants. The answers received were examined
through descriptive analysis and content analysis methods and the results were tabularized. In
addition, the answers given by the participants were evaluated within the scope of descriptive analysis
and they were given in the categories yes, partly and no. In order to avoid repetition, the responses
with similar contents were included for once in the table. The participant were numbered from the
number one to fifteen (K: 1, K: 2,..).
According to the findings in the research, it is understood from the responses given by the primary and
secondary school teachers to the questions concerning whether teachers share their problems mutually
or not, that teachers and administrators share their problems mutually since total of their responses yes
and partly is 80%; and that the administrators and teachers reflect their status on their relationships,
however this situation differs from time to time since the option partly 60% becomes prominent
although the total of the opinions yes and partly is 73% in the responses given by them to the
questions concerning whether the administrators and teachers reflect their status on their relationships
or not.
One can say that the horizontal communication between teachers within the organization were done
accurately, completely and freely due to the fact that the response, yes, as 53% is in the foreground
and there is no response, no, whereas the total of the responses yes and partly is 100% in the responses
given to the question concerning whether the horizontal communication with other teachers in the
organization is done accurately, completely and freely; that the vertical communication between the
administrators and teachers within the organization is functioning healthily since the response, yes is
66%, the responses yes and partly is 100% and there is no response, no, among the responses
concerning whether he vertical communication between the administrators and teachers within the
organization is functioning healthily or not; the formal channels of communication are open between
the principals and teachers since the response, yes is in the foreground with its proportion 66% and the
total of the responses yes and partly is 83%. According to these results, the participants state that they
do not face problems on the subject of horizontal, vertical, formal and informal communication in
their schools.
One can also say that teacher come together from time to time in the extracurricular social meetings
since the total of the responses yes and partly is 93%; that a great emphasis is placed on the face to
face communication between administrators and teachers since the response, yes 60% is in the
foreground and the total of the responses yes and partly is 87%; that there is a gossip environment
between teachers and there is no positive communication media since most of the participants give the
response, no in the proportion of 53%; and that the school teachers participate in the process of school
with their ideas and suggestions since the total of the responses yes and partly is 93% and the
response, yes is in the foreground with its proportion 60%. According to these results, the participants
state that they do not face problems in participating to the decisions taken at the school and face to
face communication; however they have problems from time to time about the subjects of coming
together and the formation of gossip environments in the school.
The following suggestions can be made within the research:
1. It is seen that the administrators and teachers share their problems mutually and they put their
emphasis on face to face communication. The necessary measures must be taken in order to ensure the
continuity of this situation.
2. The necessary steps must be taken in order to avoid the differences in status reflected on the process
in the communication between administrators and teachers from time to time.
3. It is seen that the formal and informal channels of communication between administrators and
teachers are open. The necessary measures must be taken in order to hold it up.
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4. Teachers and administrators must full their weight in order to create a positive communication
environment within school organization; the gossip environment should be avoided.
5. The horizontal and vertical communication between teachers and administrators is identified for
functioning completely, freely and healthily. The necessary measures must be taken in order to hold it
up.
6. The teachers participating in the process of school with their ideas and suggestions should be
encouraged by the school administrator.
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GİRİŞ
İnsanları birleştiren ve onların birlikte hareket etmelerini sağlayan iletişim olgusunun, belli bir amacı
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olan insanlardan oluşan örgüt ve kurumlarda işlevsel olarak
kullanılması gerekmektedir. Söz konusu olan eğitim örgütleri ise iletişimin önemi bir kat daha
artmaktadır. Çünkü hammaddesi insan olan eğitim örgütlerinde insanın eğitilmesi ve öğretilmesi
sürecinde iletişim her boyutuyla kullanılmaktadır. Bu nedenle eğitim örgütlerinde iletişim farklı
boyutlarda ve farklı bireyler arasında yoğun olarak gerçekleşmektedir. Bu gerçekliğin en önemli
paydaşları ise eğitim ve öğretim sürecine can veren öğretmen ve yöneticilerdir. Öğretmen ve
yöneticiler arasında oluşan sağlıklı iletişim kanalları öğrencileri, velileri ve tüm okul paydaşlarını
yakından etkilemektedir. Goldring’e (2002) göre iletişim, grup üyelerinin duygu ve düşünceleriyle
hayat bulur. İletişim insanların belirli amaca ya da amaçlara ulaşmak için bir araya gelerek her
anlamda güç birliği yapmaları (Arısoy, 2007); fikir ve düşüncelerin bir kişiden başka bir kişiye
nakledilmesi süreci (Atak, 2005; Ersoy, 2006) olarak tanımlanabilir. Arısoy’a (2007) göre iletişim bir
süreç olarak çeşitli öğelerden oluşur. Bunlar sırasıyla, kaynak, mesaj, kodlama, kanal, alıcı, kod açma,
geri bildirim ve gürültüdür. Bu bağlamda Bolat (1996) iletişimi kuranlar arasında etkileşimin nerede
başlayıp nerede bittiğini belirlemek son derece zor olduğundan, iletişim sürecinde belli ve kesin bir
başlangıç ve sondan söz edebilmemiz de oldukça zordur.
Kişiler arası iletişimin sağlığı örgütsel iletişimin yapılandırılmasında etkilidir. Çünkü Halis (2000),
tüm örgütler bilgiye gereksinim duyarlar. Gereksinim duyulan bu bilgi sadece üst düzey yöneticileri
değil, orta kademe yöneticileri ve her ne kadar karar verici olmasalar da işlerini etkin görmek için tüm
çalışanları da yakından ilgilendirmektedir. Atak’a (2005) göre örgütlerde etkin bir yönetim iyi bir
iletişim sürecine dayanmaktadır. Yönetim fonksiyonları ile ilgili kararları oluşturan fikirler çeşitli
biçimlerde gönderici ve alıcının karşılıklı duygu ve jestlerini de içererek iletilmektedir. Kısaca
denilebilir ki; iletişim örgütsel faaliyetin temelini oluşturan; Eroğluer (2011) bilginin bir yöneticiden
diğerine, bir çalışandan diğerine aktarılarak taşınmasını sağlayan bir süreçtir.
1970’li yıllardan beri örgütsel davranış üzerine yapılan çalışmalar okul yönetimlerinin uygulamalarını
güçlü bir şekilde etkilemiştir (Wren, 1999:593). Yönetim her yönüyle liderin, yönetilen bireylerin
kişiliklerine ve örgütün iklimine dayanmaktadır (Rıza, 1996:185). Bu bağlamda örgüt yöneticilerinin
ve çalışanlarının örgütü değişik boyutlarda nasıl algıladıklarının anlaşılması başarı için önemlidir (Ay
ve Çelik, 2003). Çünkü okulda yaşanan tüm olaylar okulun hislerini yansıtmaktadır (Friberg,
1983:505). Bu nedenle değişimi sağlayacak okul yöneticisinin herkes tarafından hissedilen enerjiye,
coşkuya ve inanca sahip olması gerekmektedir (Fullan, 2002:179). Sözü edilen amaçlara ulaşma
konusunda en başarılı yöntem etkili ve iyi iletişim kurmaktır. Ancak söylenenlerle yapılanlar birbirini
tutmalıdır (Ron, 1992:3).
Etkili ve görece daha az etkili olan okullar karşılaştırıldığında, okul performanslarından kaynaklanan
faktörlere bağlı olarak pek çok farklılıkların bulunduğu bir liste oluşturmak mümkündür (Piet,
2005:130). Buna göre etkili okul, akademik başarı konusunda yüksek standartlara; bütün okul üyeleri
tarafından çok iyi tanımlanan amaçlarla ve değerlerle oluşturulmuş bir yapıya sahiptir. Okul yöneticisi,
tüm okulun beklentileri doğrultusunda akademik başarı gözetilerek belirlenen amaçları açık bir şekilde
okul paydaşlarına iletebilirse; öğretmen ve öğrencilerin bu amaçları benimsemelerini ve
desteklemelerini sağlayabilirse, başarı için gereken motivasyonu da sağlamış olacaktır (Ron, 1992:4).
Sağlıklı bir okul atmosferi ise önemli bir motivasyon kaynağıdır (Flient, 2000:3) ve güven temeline
dayalı bir iletişim gerektirir. Rafferty (2003:67), yöneticiler ve öğretmenler arasındaki güven
ilişkisinin etkileri ve sonuçları aşağıda sıralanmıştır:
1. Öğretmenler ve yöneticiler arasında kurulan güven ilişkisi ne kadar yoğunsa, özelikle okulun etkili
ve verimli çalışması konularında öğretmenler ve yöneticiler arasında kurulan iletişim o kadar riskten
uzak ve şeffaf olmaktadır.
2. İletişimde algılanan riskin az olması öğretmenlerin okul gelişim süreçlerine daha çok katılmalarını
sağlamaktadır. Celep (2000:117), öğretmenlerin kararlara katılımları, başarılı öğretimi geliştiren
kararlar alınmasını olanaklı kılabilmektedir.
3. Okul gelişim süreçlerine aktif katılım, öğretmen ve yöneticilerin kendi menfaatlerini bir kenara
bırakarak çalışmalara istekli katılmaları sayesinde gerçekleşmektedir.
4. Niyetlerin ve amaçların açık bir şekilde paylaşılması grup sinerjisinin doğal olarak gelişmesini
sağlamaktadır.
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5. Örgüt üyeleri arasındaki bağlılığın arttırılması, belirlenen amaçlara ulaşılmasında ve üyelerin
memnuniyet verici bir çalışma iklimi oluşturmalarında etkili bir faktördür.
6. Giderek artan iş memnuniyeti ve mesleğe olan bağlılığın güçlenmesi iş ilişkilerinde daha çok güven
ve açık iletişim sağlayacaktır.
Rafferty (2003:67) tarafından yukarıda ifade edilen güven ilişkisi öğretmen ve yöneticiler arasında
kurulamazsa Yeniçeri (1993:223), örgüt içinde panik ve çatışma baş gösterir. Bu nedenle Ron,
(1992:3) okul yöneticileri, akademik başarının sağlanması için öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve
diğer okul paydaşlarını inandırmak, ve ikna etmek zorundadırlar. Korir ve Karr-Kidwell (2000) aynı
zamanda yöneticiler, öğrenci başarısının arttırılmasında okulun vizyonları doğrultusunda hareket
etmeli ve okulda açık, anlaşılır kurallar belirleyerek bir davranış modeli oluşturmalıdırlar.
Toplumu etkileyen en önemli örgütler olarak okulların sağlıklı ve verimli iletişim kanallarına sahip
olması toplumun gelişimi açısından önemli bir etkendir. Okulda bulunan tüm paydaşlar iletişim
konusunda sürekli aktif olmak durumundadır. Çünkü insan ancak iletişim ve etkileşim ile eğitilebilir
ve geliştirilebilir. Okul paydaşları arasında gerçekleşen tüm iletişim süreçleri sistem bütünlüğü
içerisinde birbirini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda eğitim sisteminin yönetilmesi ve eğitim
öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için okul yöneticileri ile öğretmenler
arasındaki iletişim ön plana çıkmaktadır. Bu iletişimin ilgili taraflar arasında sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi öncelikle eğitim öğretim süreçlerinin en önemli muhatapları olan öğrenciler için
sonrasında ise tüm okul paydaşları için önem arz etmektedir. Çünkü iletişim kanallarının doğru bir
şekilde işletilememesi okulun veriminin ve motivasyonunun azalmasına neden olacaktır. Bu kapsamda
araştırmanın amacı yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişimin ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin
görüşlerine dayanılarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Olgubilim
deseninde, farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız durumlar hakkında
derinlemesine bilgi edinmek amaçlanmaktadır.
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Maksimum çeşitlilik örneklemesi; göreli olarak küçük bir örneklem oluşturarak bu örneklemde
çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım
ve Şimşek, 2011:113). Bu bağlamda araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim
sürecine taraf olan öğretmenler örnekleme alınmıştır. Örnekleme alınacak katılımcılar belirlenirken
ilkokul ve ortaokul öğretmeni olmaları ve okulların bulunduğu yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik
ve kültürel düzeyi dikkate alınmıştır. Buna göre araştırmanın örneklemini Sivas ilinde görev yapan 8
ortaokul öğretmeni ve 7 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem dağılımının bir başka düzeyini
ise sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek olan bölgelerde görev yapan 8 öğretmen, sosyal,
ekonomik ve kültürel düzeyi düşük olan bölgelerden 7 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların sayısı
belirlenirken derinlemesine analiz yapılabilmesi, görüşme yapmayı kabul etme ve katılmaya istekli
olma durumları göz önünde bulundurulmuştur.
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve konu ile ilgili katılımcılara literatür
taraması sonucu elde edilen on tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara
yöneltilecek açık uçlu sorular öncelikle araştırmanın çalışma grubunda yer almayan iki öğretmene
yöneltilmiş, elde edilen sonuçlara göre soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. Ayrıca sorular
nitel araştırmalar konusunda uzman bir öğretim üyesi tarafından incelemeye tabi tutulmuş ve son
olarak iki Türkçe öğretmeni tarafından gözden geçirilmiştir. Araştırmada katılımcılara yöneltilen
sorular şunlardır: 1. Yönetici ve öğretmenler sorunlarını karşılıklı olarak paylaşırlar mı? Niçin? 2.
Yönetici ve öğretmenler ilişkilerine statü farklılıklarını yansıtırlar mı? Niçin? 3. Yönetici ve
öğretmenler arasında yüz yüze iletişime önem verilir mi? Niçin? 4. Öğretmenler arasında dedikoduya
izin vermeyen, olumlu bir iletişim ortamı var mıdır? Nasıl? 5. Yönetici ve öğretmenler arasında formal
(resmi) iletişim kanalları açık mıdır? Nasıl? 6. Yönetici ve öğretmenler arasında informal iletişim
kanalları açık mıdır? Nasıl? 7. Öğretmenler arasında yatay iletişim doğru, tam ve serbestçe
yapılmakta mıdır? Nasıl? 8. Örgütte yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişim sağlıklı işlemekte
midir? Nasıl? 9. Öğretmenler okul yönetim sürecine fikir ve önerileri ile katılımda bulunmakta
mıdırlar? Nasıl? 10. Öğretmenler ders dışı sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelirler mi? Nasıl?
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Araştırma kapsamında elde edilen sorular 15 katılımcıya yöneltilmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler
belirlenen katılımcılarla yapılan konu odaklı görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Konu odaklı
görüşmeler kişilerin yaşamlarından ziyade bir program, konu ya da süreç üzerine odaklanmış
görüşmelerdir. Görüşmeler hakkında katılımcılara bilgi verilmiş daha sonra katılımcılardan randevu
alınmış ve tam randevu saatinde okullara gidilerek sessiz bir ortamda görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerden sonra elde edilen veriler ham veri olarak Microsoft Word yazı işleme programıyla
metne dönüştürülmüştür. Veriler kodlanmadan önce iki araştırmacı tarafından verilerin dökümü olan
transkriptler satır satır okunmuştur. Bu amaçla veriler dört aşamada analiz edilmiştir: (1) verilerin
kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların düzenlenmesi, (4) bulguların
tanımlanması ve yorumlanması. Bu kapsamda elde edilen cevaplar betimsel analiz ve içerik analizi
yöntemleri ile irdelenmiş ve sonuçlar tablo haline getirilmiştir. Sönmez ve Alacapınar’a (2011) göre
betimsel analiz, verilerin olduğu gibi gösterildiği, betimlendiği, resmedildiği, anlatıldığı analiz
şeklidir. İçerik analizi ise verilerin içeriğinin irdelendiği, verilerin sınıflara (kategorilere) ayrıldığı,
veriler arasındaki ilişki ve bağıntıların gösterilmesi için matrislerin hazırlandığı ve elde edilen
sınıflamaların sayısal verilere dönüştürülebildiği bir analiz şeklidir. Bu tanımlamalardan yola çıkılarak
araştırmacılar tarafından elde edilen verilerin içeriği irdelenmiş ve elde edilen sonuçların “evet,
kısmen, hayır” olmak üzere üç kategoride ele alınmasının uygun olduğu görülmüştür. Bu kapsamda 15
öğretmene ait her bir soruya verilen yanıtlar tek tek okunmuş, içeriğine göre soruya ilişkin yanıt
niteliği taşıyan ifadeler belirlenen kategorilere kodlanmış, yazı ve anlam açısından aynılık gösteren
yanıtların frekansları alınarak bu frekansların o yanıtlayıcı sayısı içerisindeki yüzdesi hesaplanmıştır.
Ayrıca oluşturulan tablolarda, betimsel analiz kapsamında, katılımcıların vermiş olduğu cevaplar
değerlendirilerek “evet, kısmen, hayır” kategorileri içerisinde verilmiştir. Tekrardan kaçınmak
amacıyla benzer içerikli cevaplara tablo içerisinde bir defalığına yer verilmiştir. Katılımcılar bir ile on
beş rakamları arasında numaralandırılmıştır (K: 1, K: 2,..).
Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmada geçerlik ve güvenirlik kavramları yerine
inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirlik kavramlarının kullanılması daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Geçerlik ve güvenirlik kavramları nicel araştırmalara özgü kavramlar niteliğinde
olup, nitel araştırmaların temel ilkeleri ve temel paradigması ile çelişmektedir (Mills, 2003:78). Bu
kapsamda araştırmada inandırıcılığı sağlamak için öncelikle araştırmanın uygulama sürecinde tüm
görüşmeler yüz yüze yapılmıştır. Aktarılabilirlik konusunda çalışmanın yöntem bölümünde;
araştırmanın yapıldığı yer, zaman ve içerik ile ilgili açıklayıcı bir şekilde bilgi verilmiştir.
Araştırmanın tutarlılığını artırmak için çalışmada elde edilen bulguların tamamı yorum ve genelleme
yapılmadan doğrudan okuyucuya sunulmuştur. Araştırmanın teyit edilebilirliğini sağlamak için,
verilerin nasıl toplandığı, verilerin nasıl kaydedildiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
BULGULAR ve YORUMLAR
Bu bölümde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine sorulan açık uçlu sorulardan elde edilen verilerin
betimsel ve içerik analizi yöntemleri ile irdelenerek oluşturulan tablolar ve tablolara ilişkin
açıklamalar yer almaktadır.
Yönetici ve öğretmenler sorunlarını karşılıklı olarak paylaşırlar mı? Niçin? Sorusuna ilişkin öğretmen
görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını karşılıklı olarak paylaşıp paylaşmadıklarına ilişkin oranları
Kategoriler Görüşler
f
(%)
Evet, karşılıklı olarak paylaşırlar ve çözüm yolları bulurlar (K: 3).
Evet, gerek toplantılarda, gerek teneffüs aralarında sorunlarını paylaşırlar.(K: 5).
Paylaşırlar. Sorunların çözülmesi için her zaman yeterli olmasa da paylaşılabilmesi
ve yapıcı bir dilin kullanılması da önemli bir adımdır (K: 7).
Evet. Gerekli görüldüğü takdirde ortak kararlarla sorunların çözümüne gidilir (K:
Evet
8
53
9).
Okulda herhangi bir problem ile karşılaşıldığında okul idaresi ve öğretmenler bunu
rahatlıkla paylaşabilir (K:10).
Evet. Yönetici ve öğretmenler okulla ve herhangi bir aksaklıkla ilgili bir problemi
rahatlıkla paylaşırlar (K: 15).
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Kısmen

Hayır

Okulun büyük olması nedeniyle karşılıklı iletişim pek olmamakla beraber
paylaşırlar. (K: 2).
Okulda öğretmenler okulla ilgili sorunlarını karşılıklı olarak paylaşırlar.
Yöneticilerle ise sorunlar paylaşılmaz (K 4).
Bazen. Günlük olağan konularda sorunlar paylaşılıyor fakat genel çözüm bekleyen
sorunlar paylaşılırken çekimser kalınıyor (K: 11).
Kısmen. Sorunlarımızı karşılıklı olarak paylaşmakla beraber çözüm konusunda
genelde idarecilerin dedikleri olur. Bizim katkılarımız çoğu zaman göz ardı edilir
(K: 12).
Okuldaki bir sorun, toplu olarak tartışılıp çözüm bulunmaya çalışılmaz. Herkes
sorununu şahsi olarak yöneticiyle çözmeye çalışır (K: 1).
Okuldaki yönetici ve öğretmenler sorunlarını karşılıklı olarak paylaşmıyorlar (K:7).

Toplam

4

27

3

20

15

100

Tablo 1’de ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin sorunlarını karşılıklı olarak paylaşıp paylaşmadıklarına
ilişkin açık uçlu soruya vermiş oldukları cevapların betimsel ve içerik analizi sonuçları görülmektedir.
Bu sonuçlara göre öğretmenler; yönetici ve öğretmenlerin sorunları karşılıklı paylaşıp
paylaşmadıklarına ilişkin soruya % 53 oranında evet (f: 8); % 27 oranında kısmen (f: 4); % 20
oranında hayır (f: 3) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen görüşlerinin
toplamının % 80 olmasından ve % 53 oranında ağırlıklı olarak evet cevabının verilmesinden dolayı
öğretmen ve yöneticilerin sorunlarını karşılıklı paylaştığı söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte
K-3 rumuzlu katılımcı “Öğretmen ve yöneticilerin yaşadıkları sorunları karşılıklı olarak
paylaştıklarını düşünüyorum. Çünkü bunu kendimiz için değil öğrencilerimiz için yapmak zorundayız.
Aksi takdirde vicdanen rahatsız olunacağı kanaatindeyim” söyleminde bulunmuştur.
Yönetici ve öğretmenler ilişkilerine statü farklılıklarını yansıtırlar mı? Niçin? Sorusuna ilişkin
öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Yönetici ve öğretmenlerin ilişkilerine statü farklılıklarını yansıtıp yansıtmadıklarına ilişkin oranları
Kategori
Görüşler
f
(%)
Evet. Yöneticilerin bu farklılığı öğretmenlere yansıtması motivasyonunu olumsuz
Evet
2
13
yönde etkiliyor ve dolayısıyla okula ve öğrencilerine olan bağlılığı azalıyor (K: 6).
Yöneticinin tutumuna göre değişir (K: 3).
Okulda yönetici ve öğretmenler arasındaki statü farkı ancak bir problem çıkması
durumunda ortaya çıkar (K: 4).
Statü farklarını yansıtma yönetici ve öğretmene göre değişmekte. Ancak ortalamanın
üstünde bir kesim statü farklarına göre hareket ediyor. (K: 8).
Zaman zaman yöneticiler statü farkını hissettirme lüzumu hissederler. Böyle de olması
Kısmen
gerekir. Öğretmenler arasında da zaman zaman kıdem farkı hissedilir (Yaşlı
9
60
öğretmenlerin gençlere sadece isimleriyle hitap etmeleri ancak genç öğretmenlerin
yaşlılara “hocam” şeklinde hitap etmeleri gibi) (K: 9).
Resmi işlerde belirgin olarak görülürken normal zamanlarda statü farkı aranmıyor. Bir
de fark yöneticilerin makamında hissediliyor (K: 11).
Zaman zaman evet. Yöneticiler çıkarlarına ters düşen durumlarda ast ve üst ilişkisini
dereye sokarlar.
Çalıştığım kurumda, yönetici ve öğretmenler arasındaki ilişkilerde statü farklılıkları
söz konusu değildir. Müdür ve müdür yardımcılarının öğretmenlerle gayet samimi
diyalogları vardır. Herhangi bir statü farkı hissedilmez (K: 1).
Hayır
4
27
Hayır, yansıtmazlar. Herhangi bir sorun karşısında veya eğitimle ilgili işlerde sorulan
sorulara veya istenen yardımlara olumlu karşılık verirler, statü farkı olduğunu
hissettirmezler (K: 5).
Toplam
15 100

Tablo 2’ye göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri yönetici ve öğretmenlerin ilişkilerine statü
farklılıklarını yansıtıp yansıtmadıklarını % 13 oranında evet (f: 2); % 60 oranında kısmen (f: 9); % 27
oranında hayır (f: 4) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen görüşlerinin
toplamının % 73 olmasına rağmen kısmen (% 60) görüşünün öne çıkmış olmasından dolayı yönetici
ve öğretmenlerin ilişkilerine statü farklılıklarını yansıttıkları ancak bu durumun zaman zaman
farklılaştığı söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte K-4 rumuzlu katılımcı “Bu durumun sadece
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eğitim kurumlarına özgü olduğunu düşünmüyorum. Yani her kurumda vardır. Zaman zaman bizde
yaşıyoruz ancak daha çok bir problem yaşandığında statü farklılıkları kendini gösteriyor” söyleminde
bulunmuştur.
Yönetici ve öğretmenler arasında yüz yüze iletişime önem verilir mi? Niçin? Sorusuna ilişkin
öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Yönetici ve öğretmenler arasında yüz yüze iletişime önem verilip verilmediğine ilişkin oranları
Kategori
Görüşler
f
Okul müdürümüz yüz yüze iletişime oldukça önem verir. Personelinin kişisel
problemlerini dinlemeye ve çözmeye çalışır (K: 1).
Okulda başarının artması için başta yöneticiler olmak üzere yüz yüze iletişime önem
verilmektedir (K: 3).
Evet
9
Önem verirler. İdare özellikle bu konuda oldukça iyi. Bu durum öğretmenlerin de
kendilerini rahat hissetmelerini ve açık iletişim kurmalarını kolaylaştırıyor (K: 8).
Evet, yönetici ve öğretmenler sorunları yüz yüze konuşarak halletmeye çalışıyorlar (K:
11).
Okulumuzda yönetici ve öğretmenler yüz yüze iletişime çoğu zaman önem verirler ( K:
Kısmen
4
14).
Yüz yüze iletişime önem verilmez. İnsanlar birbirlerine ihtiyaçları olduğunda ancak
iletişime geçerler (K: 4).
Hayır
Yüz yüze iletişimde yöneticilerin çok iyi bir dinleyici olması gerekir. Oysaki
2
okulumuzda yöneticiler dinlemekten çok kendi düşüncelerini dayatmayı tercih ederler
(K: 6).
Toplam
15

(%)

60

27

13

100

Tablo 3’e göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri yönetici ve öğretmenler arasında yüz yüze iletişime
önem verilip verilmediğini % 60 oranında evet (f: 9); % 27 oranında kısmen; % 13 oranında hayır (f:
2) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen görüşlerinin toplamının % 87 olması
ve evet (% 60) görüşünün öne çıkmış olmasından dolayı yönetici ve öğretmenler arasında yüz yüze
iletişime önem verildiği söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte K-1 rumuzlu katılımcı “Yüz yüze
iletişim en doğru iletişim biçimi bence. Çünkü insanlar konuşurken aynı zamanda birbirlerini
gözlemleme fırsatı buluyor. Bizim yöneticimiz bu konuda çok rahat ve bizimle yüz yüze iletişim
kurmayı tercih ediyor. Bu sayede pek çok problemin çözüldüğüne şahit oldum” söyleminde
bulunmuştur.
Öğretmenler arasında dedikoduya izin vermeyen, olumlu bir iletişim ortamı var mıdır? Nasıl?
Sorusuna ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenler arasında dedikoduya izin vermeyen, olumlu bir iletişim ortamı olup olmadığına
oranları
Kategori
Görüşler
f
Evet
Okulumuzda öğretmenler arasında dedikodu olmamaktadır. (K: 2).
2
Genelde yok. Öğretmenler arasında genellikle bir gruplaşma var. Bu gruplaşmanın
sonucunda doğru iletişim kurulamadığı için çoğunlukla dedikoduya müsait bir ortam
var (K: 1).
Kısmen
5
Ne var ne yok. Bu durum da kişilerin tavırlarına göre değişmekte. (K:8)
Kısmen. Örgüt içindeki gruplaşmalar dedikodu ortamını da doğurabiliyor zaman
zaman (K:15).
Hayır, yoktur. Menfaatler çakıştığında her toplulukta olduğu gibi öğretmenler
arasında da dedikodu yapılır (K: 4).
Hayır. Ne kadar iletişim olsa da yine de dedikoduya ve benzeri durumlar
yaşanmaktadır (K: 5).
Hayır
Okul yönetimine öğretmenin katılmadığı ve kararların çoğundan habersiz olduğu için 8
öğrenilen bütün bilgiler dedikodu kanalıyla bütün öğretmenlere yayılmakta ve doğru
iletişim olmamaktadır ( K: 6).
Ne kadar iletişim ortamı olsa da çözüm konusunda sıkıntı olunca dedikodu da
kaçınılmaz oluyor (K:12).
Toplam
15

ilişkin
(%)
14

33

53

100
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Tablo 4’e göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, öğretmenler arasında dedikoduya izin vermeyen,
olumlu bir iletişim ortamı olup olmadığını % 14 oranında evet (f: 2); % 33 oranında kısmen (f: 5); %
53 oranında hayır (f: 8) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğunun %
53 oranında hayır görüşü bildirmelerinden dolayı öğretmenler arasında dedikodu ortamlarının olduğu
ve olumlu bir iletişim ortamı olmadığı söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte K-6 rumuzlu
katılımcı “Dedikodu kaçınılmaz gibi bir şey. Bunun en temel nedeni ise öğretmenlerin karar alma
sürecine katılmaması. Bizler, alınan kararlarda etkimiz olmadığı için alınan kararları genellikle
dedikodular sayesinde öğreniyoruz” söyleminde bulunmuştur.
Yönetici ve öğretmenler arasında formal (resmi) iletişim kanalları açık mıdır? Nasıl? Sorusuna ilişkin
öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Yönetici ve öğretmenler arasında formal (resmi) iletişim kanallarının açık olup olmadığına
oranları
Kategori
Görüşler
f
Her zaman idare bu konuda çok hassas. Öğretmen arkadaşlar kendilerini hem formal
hem de informal yönlerden ifade etmekte rahatlar (K:8).
Evet
10
İletişim esnasında resmi kanalların kullanılması açıktır (K:11).
Evet, gerektiği durumlarda devreye girer (K: 15).
Kısmen. Samimi olan öğretmen ve yöneticiler arasında nadir görülür (K: 9).
Kısmen
2
Zaman zaman (K: 7).
Okuldaki bir konu, değişiklik, yapılması gereken bir uygulama yöneticiler tarafından
Hayır
3
ilk ağızdan ve zamanında duyurulup iletişim kurulamıyor (K: 1)
Toplam
15

ilişkin
(%)
66

14
20
100

Tablo 5’e göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri yönetici ve öğretmenler arasında formal (resmi)
iletişim kanallarının açık olup olmadığını % 66 oranında evet (f: 10); % 14 oranında kısmen (f: 2); %
20 oranında hayır (f: 3) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen cevaplarının
toplamının % 80 olması; evet görüşünün % 66 oranında ağırlıkta olmasından dolayı yönetici ve
öğretmenler arasında formal iletişim kanallarının açık olduğu söylenebilir. Bu bulguyu destekler
nitelikte K-11 rumuzlu katılımcı “Yöneticiler zaten bu tip resmi işlemlere ve bürokrasiye gereken
önemi veriyorlar. Resmi kanallardan okula gelen her türlü yazıdan ve talepten anında haberdar
ediliyoruz. Sanırım yöneticilerin en iyi yaptığı işlerin başında bu durum geliyor” söyleminde
bulunmuştur.
Yönetici ve öğretmenler arasında informal iletişim kanalları açık mıdır? Nasıl? Sorusuna ilişkin
öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 6’da verilmiştir
Tablo 6. Yönetici ve öğretmenler arasında informal (resmi olmayan) iletişim kanallarının açık olup
ilişkin oranları
Kategori Görüşler
Açıktır. Yalnız sevgi ve saygıya dayalı samimi ilişkiler mevcuttur (K: 2).
Evet. Okulumuzda genelde idare ve öğretmenler arasındaki işler sözel yolla
Evet
yapılmaktadır (K: 10).
Evet. Öğretmenler ve yöneticiler karşılıklı olarak informal kanalla iletişim halindedir
(K: 15).
Kısmen (K: 4).
Kısmen
Zaman zaman bu yolla iletişime geçilmektedir (K: 7).
Okulumuzda yöneticilerden bilgi almak oldukça zordur. Bilgi akışı yönetimle arasını
iyi tutan ya da yönetimi belli konularda sıkıştıran kişilerce gerçekleşir. Bu da yeterli ve
Hayır
doğru iletişimi engelleyip önyargıların doğmasına neden olmaktadır. Sürekli bilgi
istenmekte ancak hiç bilgi verilmemektedir (K: 6).
Kapalı. İletişime geçmekten kaçınılıyor (K: 11).
Toplam

olmadığına
f

(%)

10

66

3

20

2

14

15

100

Tablo 6’ya göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri örgütte informal iletişim kanallarının açık olup
olmadığını % 66 oranında evet (f: 10); % 20 oranında kısmen (f: 3); % 14 oranında hayır (f: 2)
şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen cevaplarının toplamının % 83 olması;
evet görüşünün % 66 oranında ağırlıkta olmasından dolayı örgüt içinde informal iletişim kanallarının
42
TURJE Turkish Journal of Education, January, 2013 Volume 3, Issue 1 www.turje.org

DOGAN, UĞURLU, YILDIRIM, KARABULUT; Okul Yöneticileri ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Sürecinin Öğretmen
Görüşlerine Göre İncelenmesi

açık olduğu söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte K-15 rumuzlu katılımcı “Okul resmiyetten
çok gayri resmi ilişkilerin yaşandığı bir ortam. Dolayısıyla öğretmenler ve yöneticiler arasında
informal ilişkiler kaçınılmaz oluyor. Çünkü yönetmelikler pek çok sorunumuza ve talebimize cevap
veremiyor” söyleminde bulunmuştur.
Öğretmenler arasında yatay iletişim doğru, tam ve serbestçe yapılmakta mıdır? Nasıl? Sorusuna ilişkin
öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğretmenler arasında yatay iletişimin doğru, tam ve serbestçe yapılıp yapılmadığına ilişkin oranları
Kategori Görüşler
f
(%)
Öğretmen arkadaşlarla yatay iletişim doğru, tam ve serbestçe yapılır. Fikirlerimizi
açıklarız, işbirliği içerisinde yapılması gerekenler yapılır (K: 4).
Aynı branşta ya da aynı sınıfı okutan öğretmenler arasında yatay iletişim
Evet
8
53
gerçekleşmekte, iş yükü bu yolla paylaşılmaktadır. (K: 6).
Yapılmaktadır (K: 9).
Evet. Yatay iletişim tam ve serbestçe yapılır (K: 14).
Okuldaki öğretmenler okulla ilgili sorunlarda da, özel konularda da iletişim kurarken
kendi arkadaş gruplarıyla, samimiyet derecelerine göre işbirliği yapmak isterler.
Diyalog kurmadıkları meslektaşlarıyla işbirliği ya da yardımlaşmaya girmezler (K: 1).
Kısmen
7
47
Çok yeterli değil (K: 13).
Kısmen. Tüm öğretmenlerin üstlerine düşen görevi gerektiği zaman ve gerektiği kadar
yapması durumunda gerçekleşir (K: 15).
Toplam
15 100

Tablo 7’ye göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri örgütte diğer öğretmenlerle olan yatay iletişimin
doğru, tam ve serbestçe yapılıp yapılmadığını % 53 oranında evet (f: 8) ve % 47 oranında kısmen (f:
7) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Hayır cevabının hiç bulunmaması ve evet ve kısmen
cevaplarının toplamının % 100 olması; evet görüşünün % 53 oranında ağırlıkta olmasından dolayı
örgüt içinde öğretmenler arasındaki yatay iletişimin doğru, tam ve serbestçe yapıldığı söylenebilir. Bu
bulguyu destekler nitelikte K-14 rumuzlu katılımcı “Öğretmenler arasında herhangi bir statü
farklılığı bulunmadığı için yatay iletişim her zaman mümkün oluyor. Çünkü bizler aynı amaç için bir
araya gelmiş ve aynı işi yapan insanlarız. Bu konuda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum” söyleminde
bulunmuştur.
Örgütte yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişim sağlıklı işlemekte midir? Nasıl? Sorusuna
ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Örgütte yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişimin sağlıklı işleyip işlemediğine ilişkin oranları
Kategori Görüşler
f
(%)
Evet, sağlıklı işlemektedir (K: 2).
Evet. Resmi yollar çerçevesinde bu iletişim işlemektedir (K: 6).
Evet
10 66
Evet (K: 13).
Evet, sağlıklı işlemektedir (K: 14).
Kısmen. Okulumuzdaki ilişkilerde emir şeklinde bir iletişim olmasa da, bilgilendirmede
eksiklikler ve aksamalar oluyor (K: 1).
Kısmen
5
34
Bazen aksamalar olsa da genel olarak işlemektedir (K: 11).
Kısmen. Dikey iletişimde zaman zaman informal iletişim fazlaca yer alabiliyor (K: 15)
Toplam
15 100

Tablo 8’e göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri örgütte yönetici ve öğretmen arasındaki dikey
iletişimin sağlıklı işleyip işlemediğini % 66 oranında evet (f: 10); % 34 oranında kısmen (f: 5) şeklinde
görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Hayır, görüşünün olmaması; evet ve kısmen görüşünün % 100;
evet %66 oranında olmasından dolayı örgütte yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişimin sağlıklı
işlediği söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte K-2 rumuzlu katılımcı “Okulun sağlıklı işleyişi
için olmak zorunda zaten. Yöneticiler bu tip iletişim sayesinde üzerlerindeki sorumluluğu bizimle
paylaşmış oluyorlar. Dolayısıyla dikey iletişim çok iyi bir şekilde işletiliyor” söyleminde bulunmuştur.
Öğretmenler okul yönetim sürecine fikir ve önerileri ile katılımda bulunmakta mıdırlar? Nasıl?
Sorusuna ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. Öğretmenlerin okul yönetim sürecine fikir ve önerileri ile katılımda bulunup bulunmadıklarına
oranları
Kategori
Görüşler
f
Sene başı toplantılarında, o yıl okula katkı sağlayacak öneriler bulunması ve fikirlerin
söylenmesi istenir (K: 1).
Öğretmen arkadaşlar eğitimle ilgili düşüncelerini, olması gerekenleri toplantılarda
Evet
9
paylaşırlar. Kendi aralarında çözüm önerileri üretmeye çalışırlar (K: 4).
Evet. Sohbet ve toplantılarda fikirlerini açıkça belirterek katılımda bulunurlar (K: 5)
Evet, öğretmenler fikir ve önerilerini rahatlıkla sunmaktadırlar. (K: 10)
Öğretmenler her zaman katkıda bulunsalar da idare genelde kendi bildiğini
Kısmen
uygulamaktadır (K: 11).
5
Zaman zaman (K: 9).
Hayır
Hayır, idare gerek görmez (K: 3).
1
Toplam
15

ilişkin
(%)

60

33
7
100

Tablo 9’a göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, öğretmenlerin okul sürecine fikir ve önerileri ile
katılımda bulunup bulunmadıklarını % 60 oranında evet (f: 9); % 33 oranında kısmen (f: 5); % 7
oranında hayır (f: 1) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen cevaplarının
toplamının % 93 olması; evet görüşünün % 60 oranında ağırlıkta olmasından dolayı öğretmenlerin
okul sürecine fikir ve önerileri ile katılımda bulundukları söylenebilir. Bu bulguyu destekler nitelikte
K-1 rumuzlu katılımcı “Evet fikirlerimiz soruluyor. Şahsen bu konuda sorun yaşamadım. Özellikle
kurul toplantılarında herkes fikirlerini beyan ediyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor” söyleminde
bulunmuştur.
Öğretmenler ders dışı sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelirler mi? Nasıl? Sorusuna ilişkin
öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Öğretmenlerin ders dışı sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelip gelmediklerine ilişkin oranları
Kategori Görüşler
f
Evet, sosyal içerikli toplantılarda bir araya geliriz. (K: 9)
Evet, öğretmenler bu birlikteliği yakalamıştır. Sosyal içerikli toplantılarla bu birliktelik
Evet
5
pekiştirilmektedir (K: 12).
Evet. Örgüt üyeleri ders dışı sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelir (K: 15)
Kısmen. Yalnızca belli arkadaş grupları birlikte etkinliklere katılıyor (K: 1).
Kısmen
Zaman zaman gelinir (K: 4).
9
Yılda birkaç defa sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelinir (K: 14).
Gelmezler. Sosyal içerikli düzenleme olmadığından örgütün tamamını içine alan bir
Hayır
1
toplantı gerçekleşmiyor (K: 11).
Toplam
15

(%)
33

60
7
100

Tablo 10’a göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, öğretmenlerin ders dışı sosyal içerikli toplantılarda
bir araya gelip gelmediklerini % 33 oranında evet (f: 5); % 60 oranında kısmen (f: 9); % 7 oranında
hayır (f: 1) şeklinde görüş bildirerek değerlendirmişlerdir. Evet ve kısmen cevaplarının toplamının %
93 olması; kısmen görüşünün % 60 oranında ağırlıkta olmasından dolayı öğretmenlerin ders dışı
sosyal içerikli toplantılarda zaman zaman bir araya geldikleri söylenebilir. Bu bulguyu destekler
nitelikte K-7 rumuzlu katılımcı “İstenilen düzeyde değil. Genellikle arkadaşlar dersleri bitince
okuldan ayrılıyorlar. Birlikte birtakım sosyal faaliyetler yapma konusunda çok istekli değiliz galiba.
Ama ilginçtir ki her bir araya geldiğimizde mutlaka bunun sık sık tekrarlanması istenir” söyleminde
bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇLAR
Araştırma bulgularına göre ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, öğretmenlerin sorunlarını karşılıklı
olarak paylaşıp paylaşmadıklarına ilişkin soruya verdikleri cevaplarla evet ve kısmen görüşlerinin
toplamının % 80 olmasından ve % 53 oranında ağırlıklı olarak evet cevabının verilmesinden dolayı
öğretmen ve yöneticilerin sorunlarını karşılıklı paylaştığı; yönetici ve öğretmenlerin ilişkilerine statü
farklılıklarını yansıtıp yansıtmadıklarına ilişkin soruya verdikleri cevaplarla evet ve kısmen
görüşlerinin toplamının % 73 olmasına rağmen kısmen % 60 görüşünün öne çıkmış olmasından dolayı
yönetici ve öğretmenlerin ilişkilerine statü farklılıklarını yansıttıkları ancak bu durumun zaman zaman
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farklılaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Bolat’ın (1996) araştırmasında yöneticilerin algıladığı
iletişim düzeyi, öğretim elemanlarının ve idari personelin algıladığı iletişim düzeyinden daha yüksek
bulgusuna ulaşması bu araştırma kapsamında ortaya çıkan öğretmen ve yönetici arasındaki statü
farkının hissedilir derecede olması sonucuyla dolaylı yönden örtüşmektedir. Çünkü Bolat (1996)
bulgusunda tarafların iletişim düzeylerini farklı seviyelerde algılamaları statü farklılığına bağlanabilir.
Örgütte diğer öğretmenlerle olan yatay iletişimin doğru, tam ve serbestçe yapılıp yapılmadığını
anlamaya yönelik sorulan soruya verilen cevaplarda hayır cevabının hiç bulunmaması ve evet ve
kısmen cevaplarının toplamının % 100 olması; evet görüşünün % 53 oranında ağırlıkta olmasından
dolayı örgüt içinde öğretmenler arasındaki yatay iletişimin doğru, tam ve serbestçe yapıldığı; örgütte
yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişimin sağlıklı işleyip işlemediğini anlamaya yönelik sorulan
soruya verilen cevaplarda hayır görüşünün olmaması; evet ve kısmen görüşünün % 100; evet % 66
oranında olmasından dolayı örgütte yönetici ve öğretmen arasındaki dikey iletişimin sağlıklı işlediği
söylenebilir; yönetici ve öğretmenler arasında formal (resmi) iletişim kanallarının açık olup olmadığını
anlamaya yönelik sorulan soruya verilen cevaplarda evet ve kısmen cevaplarının toplamının % 80
olması; evet görüşünün % 66 oranında ağırlıkta olmasından dolayı yönetici ve öğretmenler arasında
formal iletişim kanallarının açık olduğu; örgütte informal iletişim kanallarının açık olup olmadığını
anlamaya yönelik sorulan soruya verilen cevaplarda evet ve kısmen cevaplarının toplamının % 83
olması; evet görüşünün % 66 oranında ağırlıkta olmasından dolayı örgüt içinde informal iletişim
kanallarının açık olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre katılımcılar okullarında yatay, dikey, formal
ve informal iletişim konusunda sorun yaşamadıklarını ifade etmektedirler. Benzer şekilde Ersoy’un
(2006) araştırmasında yönetici ve öğretmenlerin iletişim sürecinde, sözlü ve yazılı mesajların
iletiminde pek fazla sorun yasamadıklarını belirtmeleri bu araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir.
Ayrıca Atak (2005) yöneticilerin, resmi olmayan iletişim kanallarını kapamak ve engellemek yerine
kontrol altında tutarak, örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanmasının ve resmi iletişim kanallarının
yanında resmi olmayan iletişim kanallarına da yer vermesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapması
bu araştırma bulgularını tamamlayıcı bir söylem olması bakımından anlamlıdır.
Öğretmenlerin ders dışı sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelip gelmediklerini anlamaya yönelik
sorulan soruya verilen cevaplarda evet ve kısmen cevaplarının toplamının % 93 olması; kısmen
görüşünün % 60 oranında ağırlıkta olmasından dolayı öğretmenlerin ders dışı sosyal içerikli
toplantılarda zaman zaman bir araya geldikleri; yönetici ve öğretmenler arasında yüz yüze iletişime
önem verilip verilmediği şeklindeki soruya verilen cevapların evet ve kısmen görüşlerinin toplamının
% 87 olması ve evet % 60 görüşünün öne çıkmış olmasından dolayı yönetici ve öğretmenler arasında
yüz yüze iletişime önem verildiği; öğretmenler arasında dedikoduya izin vermeyen, olumlu bir iletişim
ortamı olup olmadığını anlamaya yönelik sorulan soruya katılımcıların çoğunluğunun % 53 oranında
hayır görüşü bildirmelerinden dolayı öğretmenler arasında dedikodu ortamlarının olduğu ve olumlu bir
iletişim ortamı olmadığı; öğretmenlerin okul sürecine fikir ve önerileri ile katılımda bulunup
bulunmadıklarını anlamaya yönelik sorulan soruya verilen cevaplarda evet ve kısmen cevaplarının
toplamının % 93 olması; evet görüşünün % 60 oranında ağırlıkta olmasından dolayı öğretmenlerin
okul sürecine fikir ve önerileri ile katılımda bulundukları söylenebilir. Bu sonuçlara göre katılımcılar,
okulda alınan kararlara katılım ve yüz yüze iletişim konusunda sorun yaşamadıklarını ancak resmi
olmayan ortamlarda bir araya gelme ve okulda dedikodu ortamlarının oluşması konusunda zaman
zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu noktada Arısoy (2007) örgütlerdeki iletişim sistemi
ile motivasyon ve iş doyumu arasında bir ilişki bulunduğu; Eroğluer (2011) iletişim ile iş tatmini
boyutlarından yönetim politikası, çalışma arkadaşları, yönetici, ücret ve işin niteliği boyutları arasında
anlamlı ilişkiler bulunduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Arısoy (2007) ve Eroğluer (2011)’in iletişim ile
motivasyon ve iş tatmini arasında ilişki olduğunu belirtmeleri bu araştırmada katılımcıların kararlara
katılım ve yüz yüze iletişim konusunda sorun yaşamamalarına bağlı olarak bu konularda
motivasyonlarının ve iş tatminlerinin yüksek olduğu; resmi olmayan ortamlarda bir araya gelme ve
okulda dedikodu ortamlarının oluşması konusunda zaman zaman sıkıntı yaşamalarına bağlı olarak bu
konularda motivasyonlarının ve iş tatminlerinin düşük olduğu söylenebilir. Bu araştırmada iletişim
konusunda ortaya çıkan bulguların Arısoy (2007) ve Eroğluer’in (2011) iletişim ile motivasyon ve iş
tatmini arasında ilişki olduğu yönündeki bulgularını dolaylı yönden desteklediği belirtilebilir.
Goldhardt’ın (2004), araştırmasında lise öğrencilerinin yöneticileriyle etkileşim içinde olmak
istediğini saptaması öğrenciler ve yöneticiler arasında sağlıklı bir iletişimin sağlanabileceğini
göstermektedir. Rivers (2003) ise araştırmasında öğretmen ve yönetici davranışları destekleyici
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olduğunda, öğrencilerin okula daha düzenli devam etmeye, okulda kalmaya ve okulu dört yılda
tamamlamaya istekli olduklarını saptaması öğrenci, öğretmen ve yönetici ilişkilerinin önemine bir kez
daha vurgu yapmaktadır. Delany ve Arredondo (1998:14) yaptıkları araştırma da okul yönetimi
tarafından desteklenen ve fırsatları değerlendirme konusunda cesaret verilen öğretmenlerin mesleki
gelişimlerinde çözümleyici, yansıtıcı ve insiyatif sahibi oldukları; mesleki uygulamalar sırasında
karşılaşılan sorunların öğretmenlerin kendilerini sorgulamalarını sağladıkları; öğretmenlerin öğretim
uygulamalarında “ne, neden, niçin” sorularını sorduklarını bu sayede farkındalık düzeylerinin arttığını
ortaya koymuşlardır. Halawah’ın (2005:334), okul yöneticilerinin etkili iletişim becerileri ile okul
iklimi arasındaki ilişki üzerine Abu Dhabi’de yaptığı araştırmaya 555 lise öğrencisi ve 208 lise
öğretmeni denek olarak katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul iklimi ile yöneticilerin iletişim
becerileri arasında pozitif yönde ilişkiler vardır. Buna göre yöneticilerin performansı, öğrenci ve
öğretmen başarısını etkilemektedir. Goldhardt’ın (2004), Rivers (2003), Delany ve Arredondo
(1998:14) ve Halawah’ın (2005:334) bulguları yöneticilerin iletişim becerilerinin öğrencileri,
öğretmenleri ve diğer okul paydaşlarını etkilediğini göstermesi açısından ve bu araştırma bulgularını
tamamlaması açısından önemlidir.
Araştırma kapsamında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
1-Yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını karşılıklı olarak paylaştıkları ve yüz yüze iletişime önem
verdikleri görülmüştür. Bu durumun devamlılığının sağlanması için gerekli önlemler alınması,
2-Yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişimde zaman zaman sürece yansıtılan statü farklılıklarının
iletişim engeli olmaması için gerekli çalışmalar yapılması,
3-Yönetici ve öğretmenler arasındaki formal ve informal iletişim kanallarının açık olduğu
görülmüştür. Bunun korunması için gerekli önlemler alınması,
4- Okul örgütünde olumlu bir iletişim ortamı yaratmak için öğretmen ve yöneticiler kendilerine düşen
görevleri yapmalı, dedikodu ortamları yaratılmaması,
5- Öğretmen ve yöneticilerle olan yatay ve dikey iletişimin tam, serbest ve sağlıklı işlediği tespit
edilmiştir. Bunun korunması için gerekli önlemler alınması,
6- Okul süreçlerine fikir ve önerileriyle katılan öğretmenler yöneticiler tarafından teşvik edilmesi,
7-Öğretmenler iletişimi pekiştirmek için ders dışı sosyal içerikli etkinlik ve toplantılar düzenlenmesi
önerilebilir.
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