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ÖZET
Spora kat
n genel sa k üzerine etkileri bilinmektedir. Literatürde yer alan birçok çal mada, spora kat
n
fiziksel, metabolik, psikolojik ve ruhsal sa k üzerine olumlu etkileri oldu u tespit edilmi tir. spora kat
n söz
konusu sa kla ili kili faydalar n yan nda sosyal geli imin desteklenmesine de katk sa lad bilinmektedir. Bu
kapsamda toplumlar n sosyal geli im düzeyleri yüksek bireylerden olu mas nda beden e itimi ve spora kat
n
etkili olaca söylenebilir. Özellikle küçük ya gruplar ndaki çocuklar n spor etkinlikleri yolu ile sosyalle meleri
gelecek nesillerin sosyal aç dan daha uyumlu bireyler olmalar na katk sa layaca söylenebilir. lgili literatür
tarand zaman spor ve sosyalle me aras ndaki ili kiyi inceleyen ara rmalar n oldukça fazla oldu u, buna
kar k beden e itimi ve spor etkinliklerinin çocuklarda sosyal geli imi hangi düzeyde etkiledi ini ele alan
ara rmalar n s rl oldu u görülmü tür. Bu kapsamda yap lan bu ara rmada beden e itimi ve spor etkinliklerine
kat
n çocuklarda sosyal geli im üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm r.
Anahtar kelimeler: Beden e itimi ve spor, çocuk, sosyalle me

ABSTRACT
The effects of participation to sports on general health have been well known. Through various studies in literature,
it has been revealed that participation to sports has positive effects on physical, metabolic, psychological and
spiritual health. In addition to benefits in terms of health, participation to sports provides some benefits in terms
of social development as well. In this respect, in order to provide societies with socially developed individuals,
physical education and participation to sports can be said to have an utmost effect. Especially children at younger
ages are thought to be easy going and harmonious individuals in terms of social life provided that they are
participated in sports activities at early ages. Having reviewed the literature in the field, it was seen that the number
of studies focusing on the relationship between sports and socialization were plentiful, however, as to the number
of studies investigating how much physical education and participation to sports activities effected social
development in children, it was quite limited. In this framework, this study aimed to find out the effects of physical
education and participation to sports on social development in children.
Keywords: Physical education and sports, kids, socialization
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Baz etkile imler vas tas ile bireyin hem kendisinin ve hem de di er bireylerin duygu, dü ünce
ve davran lar anlama ve bu anlay lara uygun davran lar sergilemeleri sosyal beceri olarak
tan mlanmaktad r. Sosyal beceriler özellikle insanlar n ba kalar ile iyi ili kiler kurmas nda,
toplumsal baz kurallara uymas nda, sorumluluk duygusu yüklenebilmesinde, ba kalar na
yard mc olabilmesinde ve haklar
kullanabilmesinde oldukça önemlidir. Çünkü insan n
ya ad toplumun bir üyesi haline gelmesi, toplumun bir parças oldu unun fark na varmas ve
toplumsal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ancak sosyal becerilerinin geli mesi ile
mümkündür (Çubukçu & Gültekin, 2006).
Sosyalle me hem birey hem de toplum aç ndan önemli bir yer tutmakla beraber, toplum
açs ndan kültürün ku aklar aras nda aktar lmas ve bireyin, toplumsal yap içerisinde
belirlenmi normlara uymas sa lamaktad r. Dolay yla sosyalle menin bireyin benlik ve
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ki ili ini olu turan temel unsurlardan oldu u söylenebilir (Küçük & Koç, 2004). Gelecekte
toplumsal ileti imin yüksek olmas nda sosyal yönleri kuvvetli olan insanlar n say
n
artmas n önemli katk lar olaca söylenebilir. Bu noktada sosyal beceri düzeyi yüksek
ki ilerin topluma kazand lmas için gerekli çal malar yap lmal r. Bacanl (2012), toplumda
sosyal beceri düzeyi yüksek insanlar n say lar n artt lmas için sosyal beceri konusunda
gerekli e itimin verilmesi gerekti ini vurgulam r. Çubukçu ve Gültekin (2006) taraf ndan
yap lan ara rmada da çocuklara verilen temel e itim hizmetlerinin amaçlar n içerisinde
çocuklar n sosyal becerilerinin artt lmas n da yer ald belirtilmi tir.
Sosyalle meyi etkileyen birçok unsur bulunmakla beraber, sosyal geli imin desteklenmesinde
spora kat
n ayr bir yeri vard r. Salar, Hekim & Tokgöz (2012) taraf ndan yap lan
ara rmada spora kat
n sadece fiziksel ve fizyolojik geli im üzerine de il, ayn zamanda
sosyal geli im üzerine de baz yararlar oldu u belirtilmi tir. Literatürde yer alan birçok
çal mada da spora kat
n ki isel ve sosyal geli im üzerine etkileri ele al nm r (Rhodes &
Smith, 2006; Bailey, 2005). Bunun temelinde üphesiz spor ve sosyalle me aras nda ba olmas
yatmaktad r.
Beden e itimi ve spor faaliyetleri çocuklarda kendine güven, ruhsal dayan kl k, ani kararlara
kar pratik dü ünebilme ve çözüm yollar bulabilme, cesaret ve atak olma gibi baz zihinsel
özelliklerin geli imini desteklemektedir (Açak, 2006). Bunun yan nda sportif aktiviteler
insanlar n çok de er verdikleri birtak m sosyal olgular n olu mas na ve söz konusu olgular n
sürekli hale gelmesine destek olmaktad r. Özellikle ki ilerin psiko-sosyal geli imlerinin
desteklenmesi sporun sa lad sosyal yararlar n ba nda gelmektedir. Spor yolu ile sosyal
geli imin desteklenmesinin temelinde de insanlar n kendilerini ifade edecekleri bir alan spor
vas tas ile bulabilmeleri yatmaktad r (Küçük & Koç, 2004). Literatürde yer alan çe itli
ara rma bulgular da bu dü ünceyi desteklemektedir (Efe ve ark., 2008; Çetin & Kuru, 2009).
Çocuklarda sosyal beceri ve sosyal geli im düzeyinin dü ük olmas n beraberinde getirdi i
baz problemler bulunmaktad r. Bunlar n ba nda iddet e ilimi gösterme, kendine güven
konusunda s nt lar ya ama ve sürekli kayg içerisinde olma gibi davran problemleri
gelmektedir (Co kun & Samanc , 2012). Literatürde yer alan bilgiler
nda çocuklar n
sosyalle me düzeylerinin spor yolu ile artt lmas n söz konusu davran problemleri ba ta
olmak üzere birçok olumsuz sosyal davran ve dü üncenin ortadan kalkmas na katk
sa layaca görülmektedir. Yap lan bu ara rmada da beden e itimi ve spor aktivitelerine
kat
n çocuklar n sosyal geli imleri üzerine etkilerinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Beden E itimi Kavram
Toplumdaki kültürlenme sürecinin önemli bir parças olan e itim (Demirel & Kaya, 2007),
insan ö esinden ba lamak üzere toplumun her kesiminin geli mesini, yeti mesini, belli bir
amaç do rultusunda hareket etmesini sa layan yeti tirme, geli tirme ve etkileme etkinliklerinin
tamam olarak tan mlanmaktad r (Ba er, 2009).
Çocuklar n fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal ve motorsal becerilerinin geli mesini amaçlayan
beden e itimi dersleri e itim sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Alparslan (2008) beden
itimini ‘’ nsan n beden ve ruh sa
geli tirmek için insan organizmas n bütünlük
ilkesine dayal tüm ki ili in e itimidir’’ eklinde tan mlam r. Açak (2006) ise beden
itimini ‘’ nsanlar n ruhsal, fiziksel ve fikren geli melerine katk sa layan, en az yorgunlu a
kar k en çok fayda sa layan oyun, spor ve jimnastik etkinliklerini içeren ilimdir’’ eklinde
2

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi
Ekim-Kas m-Aral k Cilt: 1 Say : 1 / October-November-December Volume: 1 Issue: 1
31.12.2014
www.joimar.com

tan mlam r. Literatürde yer alan bu bilgiler
nda, beden e itiminin rekabete dayal
olmadan çocuklar n çok yönlü geli imini destekleyen bir olgu oldu u söylenebilir.
Spor Kavram
Genel anlam ile spor, insanlar n, yar mak, mücadele etmek, e lenceli vakit geçirmek veya
sa kl bir ya ama sahip olmak için yapt klar hareketler bütünü olarak tan mlan r
(Ramazano lu ve ark., 2005).
Sportif etkinlikler ister bireysel olsun ister grup halinde olsun belli kurallar dâhilinde yap lan,
bunun yan nda belirli disiplin kurallar na ba
olarak gerçekle tirilen etkinliklerdir. Son
llarda spor etkinlikleri giderek daha çok ki i taraf ndan do rudan ya da dolayl olarak ilgi
görmeye ba lam , daha organize hale gelmi ve ülkelerin uluslar aras alanda kendilerini
gösterebilmek için büyük u ra verdikleri bir olgu halini alm r (Aytan, 2010). Bu kapsamda
ele al nd
zaman sporun toplumlar n vazgeçemeyece i evrensel bir olgu haline geldi i
söylenebilir (Bayraktar & Sunay, 2007).
Sporun sahip oldu u baz amaç ve fonksiyonlar bulunmaktad r. Sporun söz konusu amaçlar
‘’tüm fertlerin spor yapmas
sa lamak, sa kl , mutlu, çal kan, moral düzeyi yüksek,
dinamik ve ça da bir toplum olu turmak, toplumsal görev ve sorumluluklar bilen, ahlakl ,
erdemli ve fazilet örne i nesiller yeti tirmek ve toplumun tüm fertlerini dinamik, zinde, yüksek
moralli ve mutlu tutmakt r’’ eklinde s ralamak mümkündür (Küçük, 2012).
Çocuklarda Beden E itimi ve Sporun Sosyalle me Üzerine Etkileri
Toplum bilimi aç ndan ele al nd zaman sportif aktiviteler sadece bir yar ma ve fiziksel
üstünlük olarak de il, ayn zamanda sosyal karakteristikleri de olan bir yap ya sahiptir (Aytan,
2010). çünkü spor aktiviteleri farkl dü ünce ve kültür yap na sahip olan birçok ki iyi bir araya
getirmeyi ba armaktad r. Böyle bir ortamda da insanlar n kendilerini ifade etme konusunda
rahat hareket etmeleri ve sosyal yanlar geli tirmeleri do al bir sonuçtur (Küçük & Koç,
2004).
Bireyin ergenlik öncesi ve sonras düzenli olarak kat ld beden e itimi ve spor aktiviteleri
sa kl bir fiziki yap n geli mesine yard mc olman n yan nda, ruhsal geli imin
desteklenmesine de katk sa lamaktad r (Yazarer ve ark., 2004). Bunun yan nda çocuklarda
spora kat m rekabet edebilmeyi, cesaretli olmay , mücadele azmine sahip olmay , kazanma ve
kaybetmeyi kabullenmeyi, yard mla may , payla may , ba kalar na sayg göstermeyi ve sosyal
sorumluluk bilincine ula may ö retmektedir ( ahan, 2007).
Gezer (2010) taraf ndan yap lan bir çal mada, ya ortalamalar 14 ve üzerinde olan, bunun
yan nda tak m ve ferdi spor dallar ile ilgilenen bireylerin sosyal beceri düzeyleri baz
de kenlere göre incelenmi tir. Ara rman n sonunda spora kat
n sosyal geli imi
destekledi i, tak m veya ferdi spor dallar ile ilgilenen bireylerin sosyal beceri düzeylerinin baz
farkl klar gösterdi i belirlenmi tir. Y ld m (2011) taraf ndan yap lan benzer bir çal mada
da lisansl olarak spora kat lan bireylerin baz sosyal yönlerinin sedanter bireylerden daha
yüksek oldu u bulunmu tur. Öztürk, Efe & Koparan (2007) taraf ndan yap lan ara rmada,
çocuklara uygulanan hentbol antrenmanlar n sosyal geli imi destekledi i tespit edilmi tir.
Salar, Hekim & Tokgöz (2012) taraf ndan yap lan ara rmada da tak m sporlar na kat
n
bireylerin sosyalle me ve iyi ileti im kurma becerileri geli tirmelerine katk sa layaca
belirtilmi tir.
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Ya ortalamas 14-16 aras nda bulunan çocuklar üzerinde yap lan bir ara rmada, çocuklar n
sosyalle me düzeylerinin voleybol çal malar ile geli tirilmesi amaçlanm r. Ara rmaya
kat lan çocuklara dokuz ayl k voleybol antrenman program uygulanm , ara rman n sonunda
voleybol antrenmanlar n çocuklar n sosyal geli imlerini destekledi i tespit edilmi tir (Efe ve
ark., 2008). Ortaö retim ö rencileri üzerinde yap lan di er bir çal mada da beden e itimi
derslerinde i birlikli ö retim yönteminin kullan lmas n çocuklarda sosyal geli imi
destekledi i belirlenmi tir (Gülay, 2008).
SONUÇ
Literatürde yer alan ara rma bulgular de erlendirildi i zaman, çocuklarda sosyal geli imin
desteklenmesinde beden e itimi ve spora kat
n faydal olaca görülmektedir. Bu nedenle
özellikle gelecek nesillerin sosyal aç dan sa kl bireyler olmas için çocuklar n spora
kat mlar n artt lmas için birtak m önlemlerin al nmas oldukça önemlidir. lk olarak çocuk
sahibi ailelerin çocuklar spora yönlendirme konusunda te vik edilmeleri ve spora kat
n
çocuklar n sa
na yararlar konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Nitekim hem
serbest zaman hem de lisansl olarak çocuklar n spora yönlendirilmesinde en büyük sorumluluk
ailelere dü mektedir. Ülkemizde alt yap kulüplerine yap lacak olan te vik ve yard mlar n
artt lmas ve alt yap lara daha fazla sporcu kazand lmas da çocuklar n spora kat mlar ve
spor yolu ile sosyalle melerini artt racakt r. lkö retim kurumlar nda beden e itimi derslerine
gereken önemin verilmesinin, beden e itimi ders saatlerinin ve derslere kat
n artt lmas n
da çocuklarda spor yolu ile sosyalle menin artt lmas na katk sa layaca dü ünülebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
There are various factors that affect human health negatively. Especially the number of factors
affecting the psychological and spiritual health of people is increasing day by day. This situation
causes people to weaken psychologically, and not to be able to pursue some social roles in a
healthy way. As a result of all these factors, people who are isolated from society, unable to
manage their social roles, and who are alienated appear in society. This situation causes lack of
communication in terms of social relationships and alienation in society.
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In order to provide a unity and develop a healthy social network in society, socially strong
people are required. Some methods are used to increase socialization levels of people and
developing social communication. The primary one of these especially focuses on children and
it is leading children to activities that promote their social development. Physical education and
sports activities have an important role in these activities.
Today’s children need socializing through sports more than previous generations. Compared to
previous years, there are plenty of factors that leave children away from social life and make
them strangers in their own societies in modern world. For example, children used to play on
streets with their peers in the past; however, today they play computer games alone at home.
These kinds of factors affect development of social skills of children negatively, and they cause
the emergence of an alienated generation to society. From this point, today’s children need to
be leaded to sports more than ever before.
Although the effects of participation to sports on socialization have been known for a long time,
the studies on the effects of physical education and participation to sports on social development
in children remain limited in literature. In this respect, this study focused on the importance of
physical education and sports in socializing procedures of children in the light of related
literature.
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SPORT F OYUNLARDA SIÇRAMA PERFORMANSININ GEL
PL OMETR K ANTRENMANLARIN ÖNEM

LMES NDE

THE IMPORTANCE OF PLYOMETRIC TRAININGS IN DEVELOPMENT OF
JUMPING PERFORMANCES IN SPORTIVE GAMES
uz GÜRKAN
Bozok Üniversitesi, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu, Yozgat
e-mail: oguzgurkan@bozok.edu.tr

ÖZET
Sporcular n antrenman ve müsabaka performanslar etkileyen birçok unsur bulunmaktad r. Sporcular n sahip
olduklar motorik özellikler söz konusu unsurlar aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Özellikle sporcular n spor
dal na özgü sahip olduklar baz motorik özellikler müsabaka sonucunu do rudan etkileyebilmektedir. Söz konusu
spor dal na özgü motorik özellikler içerisinde s çrama kuvveti önemli bir yer tutmaktad r. Çünkü tak m sporlar
ba ta olmak üzere birçok ferdi spor dal nda sporcular n sahip olduklar s çrama performans oyun kazanmada
önemli bir etkendir. Bu noktada s çrama performans n ön planda oldu u spor dallar nda sporcular n s çrama
yeteneklerinin geli tirilmesi oldukça önemlidir. s çrama performans n geli tirilmesinde kullan lan birçok
yöntem olmakla beraber, özellikle pliometrik antrenmanlar n s çrama performans üzerinde önemli bir etkisinin
oldu u dü ünülmektedir. Literatürde yer alan birçok ara rma sonucu da bu dü ünceyi desteklemektedir. Yap lan
bu ara rmada da sporda s çrama performans ve s çrama performans n geli tirilmesinde pliometrik
antrenmanlar n önemi üzerinde durulmu tur.
Anahtar kelimeler: S çrama, s çrama kuvveti, pliometrik antrenman

ABSTRACT
There are various factors affecting training and competition performances of athletes. Motoric characteristics the
athletes have play an important role among these factors. Especially the motoric characteristics the athletes have
peculiar to a branch of sports affect the results of a competition directly. Among these motoric characteristics,
jumping force has a distinct role, as it is an important factor in winning a game both in team sports and individual
sports. From this aspect, especially in sport branches that depend mainly on jumping performance, the development
of jumping skills of athletes becomes crucial. Although there are various methods to develop jumping
performances, especially the plyometric trainings are thought to have important positive effects. Results of various
studies in literature support this idea. This study focused on jumping performance in sports and the importance of
plyometric trainings in developing jumping performance.
Key Words: Jumping, jumping force, plyometric training.

JEL CODE: L83

Sportif aç dan ele al nd zaman kuvvet düzeyi sporcularda baz motorik özelliklerin en iyi
ekilde uygulanmas na da katk sa lamaktad r. Özellikle sporcular n müsabaka esnas nda h zl
yön de tirmelerinde, sürat performans üzerinde ve s çrama performans n üst düzey
uygulanmas nda kuvvete gereksinim duyulmaktad r (Karatosun, 2012). Pliometrik
antrenmanlar da patlay kuvveti geli tirmek, bunun yan nda kas kuvvetinin çabuk ve etkili
biçimde kullan lmas na olanak sa lamak için yap lan kuvvet antrenmanlar r (Bavl , 2012).
Pliometrik antrenmanlar sadece kuvvet geli iminin yan nda genel antrenman program
içerisinde bir bütün olarak de erlendirilmesi gereken önemli bir antrenman yöntemidir. Düzenli
ve amac na uygun bir biçimde yap lan pliometrik antrenmanlar ile kas içi koordinasyon
düzeyinde art meydana gelmekle beraber, maksimal kuvvetin geli mesine paralel olarak
patlay kuvvette de önemli bir art ortaya ç kar. Ayr ca pliometrik antrenmanlarda yüklenme
yo unlu unun her ya ve güç düzeyindeki sporcuya göre ayarlanabilmesi de bu antrenman
modelini avantajl k lmaktad r (Muratl ve ark., 2007).
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Pliometrik antrenmanlar genellikle s çrama performans n önemli oldu u spor dallar için
önemli bir çal ma yöntemidir. Ancak pliometrik antrenmanlar n uygulanaca spor dal ve
sporcular n sahip olduklar mevcut kondisyonel özellikler uygulanacak pliometrik
antrenmanlar n içerik, yo unluk ve kapsam de tirmektedir. Çünkü her sporcunun sahip
oldu u kondisyonel özellik ve s çrama performans di er sporcular ile benzer de ildir. Örne in,
güre ve voleybol sporcular üzerinde yap lan bir ara rmada voleybol sporcular n s çrama
performanslar n güre sporcular ndan daha yüksek oldu u tespit edilmi tir (Atan ve ark.,
2012). Bu nedenle sporculara uygulanacak olan pliometrik s çrama antrenmanlar nda mutlaka
sporcular n sahip olduklar kondisyonel özellikler ve spor dal n karakteristik özellikleri göz
önünde bulundurulmal r.
Sporda s çrama performans n önemli bir performans bile eni oldu u göz önünde
bulunduruldu u zaman, sporcular n s çrama performanslar n geli tirilmesinde pliometrik
antrenmanlar n önemli bir yere sahip oldu u ortaya ç kmaktad r. Yap lan bu ara rmada da
sportif performans aç ndan s çraman n önemi ve s çrama performans n geli tirilmesinde
pliometrik antrenmanlar n önemi üzerinde durulmu tur.
Sporda S çrama Performans n Önemi
Sportif oyunlarda ve birçok ferdi spor dal nda s çrama performans müsabaka sonucunu
etkileyebilecek bir yetenektir. Basketbolda oyuncular n smaç, blok ve ribaund pozisyonlar nda
çrama performans önemli bir avantaj sa lamaktad r. Futbolda hava topu mücadelelerinde
sporcular n genel kuvvetlerinin yan nda s çrama performanslar da önemli bir belirleyicidir.
Voleybolda smaç ve blok performans n yeterli düzeyde olmas nda s çrama performans kilit
bir role sahiptir. Benzer ekilde hentbolda blok üstü ut performans n üst düzey olmas
çrama performans ile yak ndan ili kilidir. Okur ve ark., (2013) taraf ndan yap lan ara rmada
basketbolcular n sahip olduklar s çrama performans n genel müsabaka performans da
anlaml düzeyde etkiledi i tespit edilmi tir.
Bireysel spor dallar
de erlendirdi imiz zaman, baz bran larda sadece s çrama
performans n önemli bir belirleyici oldu u görülmektedir. Özellikle uzun atlama, yüksek
atlama ve üç ad m atlama gibi atletizm dallar sporcular n üst düzey s çrama performans na
sahip olmalar gereken dallard r. Bunun yan nda jimnastik ba ta olmak üzere birçok ferdi spor
dal nda s çrama performans hem müsabaka performans hem de uygulanan hareketlerin di er
teknik özelliklerini yak ndan etkilemektedir.
Sporda s çrama performans n önemli bir kondisyonel özellik oldu u görülmektedir. Bu
nedenle s çrama performans n sporcular n ya ve kondisyonel özellikleri göz önünde
bulundurularak geli tirilmesi oldukça önemlidir. yap lan ara rmalarda 10-13 ya lar nda olan
ve düzenli spor yapma al kanl
bulunan sporcular n s çrama performanslar n ayn ya
grubundaki sedanter çocuklardan daha iyi oldu u belirtilmi tir (Atabek ve ark., 2010). Ancak
çocuklara uygulanacak olan antrenmanlarda pliometrik al rmalara yer verilebilmesi için
mutlaka s çrama ve engel yüksekliklerinin çocuklar n geli imlerine uygun olmas gerekti i
vurgulanm r. Ayr ca s çrama egzersizlerinin hem haz rl k dönemlerinde hem de sezon
içerisinde uygulanmas n çocuklarda s çrama performans
olumlu yönde etkileyece i
belirtilmi tir. Yeti kin sporcularda yap lan çal malarda da s çrama performans n uygun
antrenman programlar ile geli tirilebilece i belirtilmi tir (Kald mc ve ark., 2010; Baktaal,
2008; Metavulj et al., 2001).
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Sporda önemli bir performans bile eni olan s çrama özelli inin geli tirilmesi için s çrama
performans belirleyen unsurlar n da göz önünde bulundurulmas gerekir. Örne in, s çrama
performans sporcular n sahip olduklar izokinetik diz kuvveti ile yak ndan ili kili bir beceridir
im ek ve ark., 2007). Dolay yla sporcular n s çrama performanslar
geli tirmeyi
amaçlayan bir antrenör mutlaka sporcular n sahip olduklar izokinetik kas kuvvetinin
geli tirilmesi için de gerekli çal malar yapmal r.
Pliometrik Antrenman Kavram
Pliometrik antrenmanlar genel olarak sporcunun maksimal kuvvet, sürat ve patlay gücünü
geli tiren yöntemler bütünüdür. Di er bir ifade ile pliometrik antrenmanlar k sa bir zaman
içinde, kuvvetli bir hareket üretmek için eksantrik kas lmadan konsantrik kas lmaya geçerken
kas n h zl gerilmesini içeren direnç antrenmanlar r ( im ek, 2002).
Maksimal kuvvet ile patlay güç aras ndaki ili kinin geli mesinde pliometrik antrenmanlar
büyük bir öneme sahiptir. Bu durum özellikle ko maya, s çramaya, sekmeye, atlamaya,
yükselmeye ve f rlatmaya dayal sporlarda pliometrik antrenmanlar n zorunlu hale gelmesine
katk sa lam r hale gelmi tir (Yüksel, 2001).
Eniseler’e (2010) göre, sporcular n antrenmanlar ile kazand klar kuvvetin güce
dönü türülmesinde pliometrik antrenman yöntemleri oldukça etkilidir. Ayr ca pliometrik
antrenmanlar kazan lan kuvvet ve güç potansiyelinin h z ile birle tirilebilmesinde de önemli bir
paya sahiptir.
Alt ekstremiteye yönelik olarak yap lan pliometrik s çramalar tek ayakla yap labildi i bibi
antrenman n amac na göre çift ayakla da uygulanabilmektedir. S çrama al rmalar n
uygulanmas nda genel olarak kalça, diz ve ayak bile inin fleksiyonu ve vücudun aç lmamas
prensibi bulunmaktad r. S çrama hareketinin ard ndan yere dü te ayak bile i, diz ve kalçan n
fleksiyonu ile yere yumu ak bir ini gerçekle tirilmelidir (Mengütay, 2005). Bunun yan nda
birçok spor dal nda s çrama performans farkl biçimlerde sergilendi i için (Ayd n ve ark.,
2011) uygulanacak pliometrik antrenmanlar n müsabakaya özgü s çrama egzersizlerinden
olu mas sporcular n teknik becerilerinin geli imini de desteklemektedir. Bunun yan nda
pliometrik antrenmanlar öncesinde uygulanacak program n içeri ine uygun
nma
çal malar na yer verilmelidir. Çünkü nma protokollerinin içeri i s çrama performans
etkileyebilmektedir (Gelen, 2008).
Pliometrik çal malar genellikle elit sporcular n yapm olduklar antrenman yöntemidir. Bu
nedenle pliometrik antrenmanlar n uygulanabilmesi için kas ve iskelet sisteminin yeterli
düzeyde geli mi olmas ön artt r. Bu kapsamda pliometrik antrenmanlara mümkün oldu u
kadar adolesan dönem öncesinde ba lanmamal r. Mutlaka sporcular n kas ve iskelet
sistemlerinin pliometrik çal malara uygun hale gelmesi beklenmelidir (Muratl ve ark., 2007).
çrama Performans n Geli tirilmesinde Pliometrik Antrenman n Önemi
Pliometrik antrenmanlar n içerisinde kullan lan s çrama egzersizleri genellikle vücut a rl ve
yerçekimi gibi fonksiyonlar n ön planda oldu u çal malard r. Yap lan al rmalar genellikle
ard k olarak uygulanan s çramalar , derinlik s çramalar , tek veya çift ayakla yap lan
çramalar içermektedir. Söz konusu al rmalar n belirli bir düzen ve uyum içerisinde
yap lmas baz kaslar n nöromüscüler geli imine de yard mc olmaktad r. Pliometrik
egzersizleri içerisinde bar nd ran antrenman programlar , h z ve s çrama gibi kuvvet - güç
ili kili hareketlerde performansa pozitif yönde etki yapmaktad r (Baktaal, 2008).
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Hentbol oyuncular üzerinde yap lan bir ara rmada, ya ortalamas 20 olan hentbolculara 8
hafta boyunca haftada 2’ er gün pliometrik antrenman program uygulanm r. Ayn ya
grubunda bulunan di er bir hentbolcu grup ise ara rmaya kontrol grubu olarak dahil edilmi
ve herhangi bir pliometrik çal maya dahil edilmemi lerdir. Deney grubunda bulunan
hentbolculara 8 hafta boyunca ve haftada 2’ er defa uygulanan pliometrik antrenmanlar
boyunca ‘’çift ayak s çrama, çift ayakla ileriye do ru s çrama, tek ayak sekme(sa ve sol), çift
ayak kasaya s çrama, tek ayak kasaya s çrama, çift ayak yerden kasaya kasadan yere seri,
kasalar aras yan olarak s çrama, 360° dönü ve s çrama, kasalar aras seri s çrama, tek ayak(sa
ve sol) kasalar aras seri s çrama, kasadan kasaya s çrama’’ egzersizleri uygulanm r.
Ara rman n sonunda kontrol grubunda bulunan hentbolcular n s çrama performanslar nda
herhangi bir anlaml de me gözlenmedi i, buna kar k deney grubunda bulunan ve
pliometrik antrenman program na dahil edilen hentbolcular n dikey s çrama performanslar nda
istatistiksel olarak anlaml bir geli me meydana geldi i tespit edilmi tir (Kald mc ve ark.,
2010).
16-22 ya grubunda bulunan voleybol oyuncular üzerinde yap lan bir ara rmada, sporculara
6 hafta boyunca pliometrik antrenman program uygulanm r. Antrenman program içerisinde
sporculara yükseklikleri 50-75 cm aras nda de en ve aralar nda 1’er metre bulunan engeller
üzerinden s çrama antrenman uygulanm r. Uygulanan antrenman program n
voleybolcularda dikey s çrama performans istatistiksel olarak anlaml düzeyde geli tirdi i
belirlenmi tir (Baktaal, 2008).
12-14 ya grubunda bulunan genç basketbol oyuncular üzerinde yap lan bir çal mada, deney
grubunda bulunan sporculara 8 hafta boyunca ve haftada 2’ er gün olmak üzere pliometrik
antrenmanlar uygulanm , kontrol grubundaki sporculara ise sadece spor dal na özgü teknik ve
taktik antrenmanlar uygulanm r. Ara rman n sonunda kontrol grubu ile k yasland zaman
deney grubunda bulunan basketbolcular n dikey ve yatay s çrama performanslar nda
istatistiksel olarak anlaml düzeyde geli im meydana geldi i tespit edilmi tir (Uluçay, 2009).
Genç basketbolcular üzerinde yap lan di er bir çal mada da 50-100 cm yüksekli indeki
engeller üzerinde yap lan pliometrik s çrama çal malar n sporcular n s çrama
performanslar anlaml düzeyde geli tirdi i belirtilmi tir (Metavulj et al., 2001).
Literatürde yer alan birçok ara rmada da farkl spor dallar ile ilgilenen sporcular üzerinde
uygulanan çe itli pliometrik antrenman modellerinin sporcular n s çrama performanslar
anlaml düzeyde geli tirdi i tespit edilmi tir (Fatouros et al., 2001; Luebbers et al., 2003; de
Villarreal et al., 2009; Markovic, 2007; ).
SONUÇ
Sonuç olarak birçok spor dal nda s çrama özelli i müsabaka performans do rudan ya da
dolayl bir biçimde etkilemektedir. Bu durum hem tak m hem de bireysel sporlarda s çrama
performans n geli tirilmesine yönelik antrenmanlara a rl k verilmesi gerekti i sonucunu
ortaya ç karmaktad r. Kuvvet antrenmanlar içerisinde de erlendirilen pliometrik antrenmanlar
birçok spor dal nda s çrama performans
ve alt ekstremite kuvvet geli imini do rudan
etkileyen bir antrenman modelidir. Bu nedenle ya grubu ve spor dal na uygun pliometrik
antrenman programlar n sporcular n s çrama performanslar
geli tirmeye destek olaca
söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Force is defined as nerve and muscle skill that helps managing to overcome internal and external
resistances. The highest force level a muscle group can produce is related to the biomechanical
structure of the action and the size of related muscle groups. Since power performance is equal
to the multiplication of force and acceleration, the increase in force level occurs with the
alteration of one or both of these characteristics (Bompa, 2003). Participation level to sports is
important in terms of development of force that is among motoric characteristics. Exercise
familiarization trainings and participation to sports have been identified to have positive
contributions to human organism in various aspects and increased force development at a
significant level (Demir & Filiz, 2004).
Various training models are used to provide force development in sports. These training models
usually consist of some exercise and endurance methods peculiar to sports branch. One of the
most important methods in supporting force development is plyometric training. Although
plyometric trainings were used in sports branches that mainly required jumping performance in
the past, today, they are used in various sports branches that initially require power, speed and
agility.
There are some rules to be followed carefully while applying plyometric trainings. The first and
the most important one of these is peculiarity to related sports branch because plyometric
trainings conducted peculiar to the sports branch support development of technical skills of
athletes.
Various motoric characteristics are used during the application of sportive activities. In
addition, sportive performance can only be possible with conduction of various complex actions
together in harmony. In this framework, jumping performance that athletes have can be
accepted as a significant sportive skill as various actions depend on jumping performance both
in individual and team sports. Even in some sports branches jumping performance is a factor
that directly affects the result of a competition.
Various methods are used to develop jumping performances of athletes. Plyometric trainings
are among the mostly preferred trainings in development of jumping performance. This study
focused on the importance of jumping in sports and plyometric trainings in development of
12
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jumping performances. Designed as a literature review, the study was supported with the
findings of previous studies in terms of the role of plyometric trainings in development of
jumping performances of athletes.
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LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE
RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY
LÇES ÖRNE
PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL
PRINCIPALS AND STRESS LEVEL IT CAUSED ON TEACHERS: GAZ ANTEP
AH NBEY COUNTY SAMPLE
Kerim YILDIZ
Day Ahmet A a lkokulu, Gaziantep
kerimyildiz27@gmail.com
ÖZET
Bu ara rman n amac ilkokul yöneticilerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde olu turdu u
stres düzeyine etkilerini belirlemekti. Ara rmaya Gaziantep ili ahinbey ilçesinde görev yapan 228 kad n ve 242
erkek olmak üzere toplam 470 ilkokul ö retmeni kat lm r. Ara rmada veri toplama arac olarak Örgütsel
Çat ma Envanteri 2 (Rahim Organizational Conflict Inventory II- ROCI II) kullan lm r. Elde edilen verilerin
analizinde SPSS 15.0 for Windows Paket Program kullan lm r. Ara rman n sonuçlar na göre, ö retmen
alg lar na göre okul müdürlerinin tümle tirrme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerini orta düzeyde
kulland klar , hükmetme stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar belirlenmi tir. Okul müdürlerinin
kulland klar tümle tirme stilinin ö retmenlerde di er stillere göre daha fazla stres yaratt tespit edilmi tir. Kad n
retmenlerin ödün verme ve uzla ma stilinin kullan
konusundaki alg lar n erkek ö retmenlere göre
istatistiksel olarak daha dü ük bulunmu tur (p<0,05). Ancak kullan lan çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde
olu turdu u stres düzeyinin cinsiyete göre istatistiksel olarak farkl k göstermedi i belirlenmi tir (P>0.05). Bunun
yan nda alg lanan çat ma yönetim stillerinin ve çat ma yönetim stillerinden kaynaklanan stres düzeyinin
retmenlerin ya gruplar na ve e itim durumlar na göre farkl k göstermedi i belirlenmi tir (p>0.05). Kullan lan
çat ma yönetimi ile ö retmenlerde olu turdu u stres düzeyi aras ndaki korelasyon analizine göre, kullan lan
çat ma yönetim stili ile ortaya ç kan stres düzeyi aras nda anlaml bir ili ki oldu u bulunmu tur. Buna göre
yöneticilerin çat ma yönetiminde hükmetme stilini kullanmalar n ö retmenlerde stres düzeyini istatistiksel
olarak anlaml düzeyde artt rd (p>0.05), di er çat ma yöntemlerinin ise ö retmenlerde stres düzeyini azaltt
tespit edilmi tir.
Anahtar kelimeler: Çat ma, çat ma yönetimi, stres

ABSTRACT
The aim of this study was to find out the effects of conflict management styles used by primary school
administrators on stress levels of teachers. Participants of the study were 470 primary school teachers, 228 of
whom were female and 242 male, working in ahinbey County of Gaziantep province. Data were collected through
Rahim Organizational Conflict Inventory II - ROCI II, and they were analyzed by using SPSS 15.0 package
program for Windows. Results of the study revealed that school principals used integration, appeasement,
avoidance and negotiation styles at moderate level according to the perceptions of teachers. As for ruling styles,
they used it at below-moderate level. Integration style used by principals was observed to cause more stress on
teachers compared to other styles. Perceptions of female teachers on the usage of appeasement and negotiation
styles were found to be statistically lower than male teachers (p<0,05). However, conflict management styles that
were used by principals did not reveal any statistically significant difference in terms of gender (P>0.05). In
addition, perceived conflict management styles and stress level stemmed from conflict management styles did not
reveal any significant difference in terms of age groups and education level of teachers (p>0.05). The correlation
analysis between used conflict management and the stress level it caused on teachers showed that there was a
significant relationship between used conflict management and stress level it caused on teachers. It can be derived
from those findings that ruling style used by administrators in conflict management increased stress level of
teachers at a statistically significant degree (p>0.05), as to the other conflict management styles, they decreased
stress level of teachers.
Key Words: Conflict, Conflict management, stress

JEL CODES: I20, I30
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Bir e itim örgütü olan okullarda çat malar çok yönlü olarak sürekli ya anmaktad r. Bu
çat malar; ö rencilerin kendi aralar ndaki çat malar ; ö renci ö retmen aras ndaki çat malar;
retmenlerin kendi aralar nda ya ad klar bireyler aras veya gruplar aras çat malar; okul
çal anlar n velilerle ya ad klar çat malar; ö retmenlerin ve di er personelin yöneticilerle
ya ad klar çat malar; okul yöneticilerinin üst makamlarla ya ad klar çat malar eklinde
kendini göstermektedir. Okul ortam nda ya anan çat malar, bu ortamda bulunan her bireyin
performans üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yapmaktad r. Okul müdürleri, okulun tüm
idaresinden birinci derecede sorumlu olduklar ndan; kendisi taraf olmasa da okul ortam nda
olu an uyu mazl klar üçüncü taraf olarak çözmek zorundad r. Aksi halde çat ma derinle ecek
veya okul müdürüne yönelebilecektir. Yani okul müdürü, kendisi taraf olmasa da çözemedi i
bir çat ma sonunda olu acak yeni bir çat man n taraf olabilir. Çat malar n olumsuz
sonuçlar ndan yaln zca okul çevresinin de il toplumun hatta toplumun gelece inin de olumsuz
etkilenece i gerçe i birçok örneklerle de do rulanm r. Gelece imiz olan gençleri yeti tiren
itim çal anlar n (yöneticiler, ö retmenler ve di er personel) çat ma yönetimi konusunda
donan ml olmas hem toplumun gelece i hem de etkili okulun olu turulmas aç ndan son
derece önemlidir (Sertok, 2006).
Sosyal hayat
n dinamik örgütleri olan okullarda da çat ma yönetiminde en büyük görev
okul yöneticilerine dü mektedir. Okul yöneticilerinin mümkün oldu unca ortaya ç kan
çat malardan korkmamas ve bu çat malar yap bir yönde kullanmas artt r. Ortaya ç kan
her çat man n sonucunun olumsuz olaca gibi bir hisse kap lmamal , çat malar n bazen
yenilik ve de imi de beraberinde getirdi ini unutmamal r. Ortaya ç kan problem durumuna
göre en uygun çat ma yönetimi stratejisini seçip uygulamal ve sonuçlar n okulun amaçlar
do rultusunda gerçekle mesini sa lamal r (K rçan, 2009).
Okullarda çat malar n yönetimi, ö retmenlerin kar la
en büyük güçlüklerin bas nda
gelmektedir. Ö retmenler, amaçlar na ula abilmek için kar la klar çat malar etkili ekilde
yönetebilme kabiliyetine sahip olabilmelidirler. E er kar la lan çat malar iyi yönetilemezse;
arkada , ö renci, yönetici ve velilerle ili kilerinin bozulmas na sebep olabilir. Ö retmenlerin
çat ma yönetimini etkili bir biçimde yapabilmesi için; çat man n do al ve kaç lmaz
oldu unu kabul etmesi, çat may belirli bir düzeyde tutabilmesi gibi bilgi ve becerilere sahip
olmalar gerekmektedir. Okullarda kar la lan çat malar n iyi yönetilememesi sonucunda
farkl duygular ortaya ç kabilir. Bireyler hem kendileriyle hem de çevresiyle çat ma
yasad nda ortaya ç kan duygulardan biri de öfkedir. Di er duygular da oldu u gibi öfke
duygusu da do ald r. Öfke; davran lar n gözlenmesi ya da sözlü ifadeler sonucunda verilen
mesajlarla anla r (Türker, 2010).
Çat man n varl ndan örgütsel amaçlar n gerçekle tirilmesi amac yla yararlanabilmek için
örgütsel çat ma kaynaklar n bilinmesi ve örgütsel amaçlar do rultusunda yönetilmesi
gerekmektedir. Okul müdürünün ve ö retmenlerin, kar la klar çat malar uygun yöntemleri
kullanarak okulun yarar na olacak ekilde yönetmeleri gerekir. Aksi takdirde, okulun etkilili i,
verimlili i ve motivasyonu azalabilir ve amaçlanan e itim ö retim ortam sa lanamayabilir.
Okullarda çat malar n orta düzeyde tutulmas ve etkin bir ekilde yönetilmesi, amaçlar
gerçekle tirmesi aç ndan okullar n etkilili ine katk sa lamaktad r. Okul müdürlerinin
çat ma durumlar nda gösterecekleri davran biçimi, okullar n etkilili ini belirleyici temel bir
niteliktir. Bu nitelik ile ilgili mevcut durumun ortaya ç kar lmas , ara
lmas gereken bir
problemdir (Kaya, 2008).
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Bir okul müdürü; ö retmenlerin, ö rencilerin ve yard mc personelin duygular n ve
davran lar n üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Okul müdürünün tutum ve davran lar ,
okulda meydana gelen çat malar yönetme biçimleri, okuldaki iklimi do rudan etkiler. Bir okul
müdürü davran lar ile ö retmenlerin i doyumunu, motivasyonunu ve ba ar lar
nas l
etkiledi ini bilmelidir. Okul müdürü, okulunda meydana gelebilecek çat malar en iyi biçimde
yönetebilmeli ve yönetim ile çal anlar aras nda sayg , güven ve deste in olu mas
sa lamal r (Tanr verdi, 2008).
Örgütsel ve bireysel anlamda stresin belli bir düzeyinin korunmas gerekti i ve stresin ayn
zamanda bireyi ve örgütü harekete geçirme aç ndan pozitif yönlerinin de oldu u bilinen bir
gerçektir. Stresin olumsuz etkilerinden korunmak için de örgütsel bazda bireylerin daha verimli
çal abilmeleri aç ndan birtak m tedbirler al nmaktad r. Günümüz i dünyas nda stresi
yönetmeye çal an irketler bünyelerinde düzenledikleri e itsel, sosyal vb. faaliyetlerle stresten
en az etkilenme gayreti içerisindedirler. Örgütsel ya amda stresin maliyetleri oldukça yüksektir
ve bu kaç lmaz bir olgudur. Bu yüzden örgütlerde stresi önlemeye ve yönetmeye ili kin
zaman yönetimi, sosyal destek yakla
, amaçlar belirleme faaliyetleri, i zenginle tirilmesi,
kat lmal yönetim, rollerin belirgin olmas ve çat may önleme, kariyer planlamas ve yönetimi,
stres dan manl ve stres yönetimi ile ilgili çe itli teknikler geli tirilmektedir (Gümü tekin &
Gültekin, 2010). Bunun yan nda insanlarda stres düzeyini etkileyen birçok örgütsel, çevresel ve
bireysel unsur oldu u bilinmektedir ( ahin & Erigüç, 2000; Okutan & Tengilimo lu, 2002;
Gümü tekin & Öztemiz, 2004; tar, 2012).
Literatürde yer alan bu bilgilere göre, okul ortam nda çat ma yönetiminin önemli bir olgu
oldu u görülmektedir. Bunun yan nda okullarda kullan lan çat ma yönetim stillerinin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyinin de belirlenmesi, özellikle ö retmenlerin rahat bir
ortamda çal malar için önemlidir. Bu ba lamda yap lan bu çal mada, ilkö retim okullar nda
görev yapan yöneticilerin kulland klar çat ma yönetim stillerinin ve kullan lan stillerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyine etkilerinin incelenmesi amaçlanm r.
MATERYAL ve METOT
Ara rman n Modeli
Yap lan bu ara rmada, ilkokul yöneticilerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinin
belirlenmesinde ve kullan lan çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde olu turdu u stres
düzeyinin belirlenmesinde genel tarama modeli kullan lm r. Okul müdürlerinin çat ma
yönetim stillerinin ö retmenlerin demografik özelikleriyle (cinsiyet, ya , k dem y , ö renim
düzeyi) ili kisinin incelenmesinde ve kullan lan çat ma yöntemi türünün ö retmenlerde
olu turdu u stres düzeyinin belirlenmesinde ili kisel tarama yöntemi kullan lm r.
Evren ve Örneklem
Ara rman n evrenini 2012-2013 e itim ö retim y nda Gaziantep ili ahinbey ilçesi
ilkokullar nda görev yapan ilkokulu ö retmenleri olu turmu tur. lçede görev yapan tüm
retmenlere ula ma sorunu oldu u için, ilçede görev yapan ö retmenlerin bir bölümü
örneklem olarak al nm r. Bu ba lamda ara rman n örneklem grubunu Gaziantep ili
ahinbey ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 228 kad n ve 242 erkek olmak üzere toplam 470
ilkokul ö retmeni olu turmu tur.
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Veri Toplama Araçlar ve Yöntemleri
Ara rmada veri toplama arac olarak, daha önce Polat (2008) taraf ndan kullan lan “Rahim
Organizational Conflict Inventory II- Örgütsel Çat ma Envanteri” kullan lm r. Ölçek
Gümü eli (1994) taraf ndan Türkçe’ ye uyarlanm r. Ölçek iki bölümden olu maktad r. lk
bölüm ki isel bilgi formundan olu maktad r. kinci bölümde okul müdürlerinin çat ma
yönetim stillerini ve söz konusu stillerin ö retmenlerde olu turdu u stres düzeyini belirlemek
için k sa ad ROCI II olan Rahim Organizational Conflict Inventory uygulanm r. Bunun
yan nda uygulanan ankette, ö retmenlerin ya , cinsiyet, mesleki k dem, ö renim durumu ve
bran lar n belirlenmesini amaçlayan be demografik soru da bulunmaktad r. ROCI II;
tümle tirme, ödün verme, hükmetme, kaç nma ve uzla ma stilleri olmak üzere be boyuttan
olu maktad r. ROCI II 5’li Likert tekni ine göre düzenlenmi tir. Ölçekte okul müdürlerinin
çat ma yönetim stillerine ili kin davran lar ölçerken çok az kat yorum (1), az kat yorum
(2), ara s ra kat yorum (3), ço unlukla kat yorum (4), her zaman kat yorum (5) seklinde
puanlan rken, bu davran lar n ö retmenlerde yaratt stres düzeyi çok az (1), az (2), biraz (3),
fazla (4), çok fazla (5) seklinde puanlanm r. Ölçek hem okul müdürlerinin çat ma yönetim
stillerinin ö renilmesini hem de kulland klar çat ma yönetim stillerin her birinin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyini ortaya ç karmaya yöneliktir. Ölçe in sol taraf nda
okul müdürlerinin ö retmenlerle aralar nda ya anan çat malar çözümlemede gösterdikleri
davran lar n s kl be li dereceleme ölçe iyle ölçülürken, sol taraf nda ise bu maddelerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyi ölçülmektedir. Ölçek be boyuttan olu maktad r. Bu
boyutlar tümle tirme, ödün verme, hükmetme, kaç nma ve uzla ma stili olmak üzere be farkl
çat ma yönetim stilini kapsamaktad r. Tümle tirme stili 1., 5., 12., 22., 23., 28. sorularla; ödün
verme stili 2., 11., 13., 19., 24. sorularla; hükmetme stili 8., 9., 18., 21., 25. sorularla; kaç nma
stili 3., 6., 16., 17., 26., 27., sorularla ve uzla ma stili ise 4., 7., 10., 14., 15., 20. sorularla
ölçülmektedir (Aktaran; Polat, 2008).
Veri ölçme arac n geli tirilmesi sürecinde haz rlanan ölçek tasla ilk olarak 60 MBA ve
lisans ö rencisi, 38 yönetici taraf ndan yan tlanm r. Her madde ölçe i yan tlayan deneklerle
tart lm r. Anla lmas zor, belirsiz veya tutars z olarak kabul edilen maddeler ölçekten
kart lm ya da düzeltilmi tir. Ölçekten ç kart lan her bir maddenin yerine yeni bir madde
eklenmi tir. Daha sonra ölçek s ras yla 184, 351 ve 133 ki iden olu an ö retmen ve müdürlere
ve 185 ki iden olu an hastane yönetim i görenlerine uygulanm r. Yap lan faktör analizleri
sonucunda .40 faktör yükünün alt nda kalan maddeler ölçekten ç kar lm veya düzeltilmi tir.
Yakla k 105 maddenin ölçekte kalmas na karar verilmi tir. Bu süreçte elde edilen verilerin
de erlendirilmesi sonucunda ölçekte her bir boyut için 7 sorunun bulunmas , dolay yla
ölçe in 35 maddeden olu mas na karar verilmi tir. Farkl boyutlar içeren maddeler ölçek
içinde rasgele da lm r. 35 maddeden olu an ölçek 1.3 milyon yöneticiyi kapsayan
Penton/IPC listesinden rasgele seçilen 4000 yöneticiye yollanm r. 1219 ölçek
de erlendirmeye al nm r. Yap lan faktör analizi neticesinde 8 faktör elde edilmi tir.
Faktörlerden ilk 5’ine isabet eden ve faktör yük de eri 40 olan 28 madde ölçe in son haline
dâhil edilmi tir. Test-tekrar güvenirli i için ölçek Youngstown Üniversitesi’nden 119 MBA ve
lisans ö rencisine bir hafta arayla iki kez uygulanm ; verilerin analizi sonucunda tümle tirme
stili için = .83, ödün verme stili için = .81, hükmetme stili için = .76, kaç nma stili için = .79,
uzla ma stili için = .60 (p<.01) de erleri elde edilmi tir. 5 boyut için elde edilen Cronbach
Alpha de erleri de s ras yla .77, .72, .72, .75 ve .72’dir (Aktaran; Polat, 2008).
statistiksel Analiz
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows paket program kullan lm r. Veriler
analiz edilmeden önce elde edilen verilerin güvenilirli i için iç tutarl k kat say na
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(Cronbach's Alpha) bak lm r. Alfa katsay , toplam puanlar üzerine kurulu Likert tipi bir
ölçe in güvenilirli inin hesaplanmas nda s kl kla kullan r (Alpar, 2006). Ölçe in çat ma
yönetim stillerinin kullan m s kl ile ilgili olan bölümü için Alfa kat say 96,5; çat ma
yönetim stillerinin kullan
n yaratt stres düzeyi bölümü için ise 88,4 olarak bulunmu tur.
Alfa ( ) katsay na ba olarak ölçe in güvenirli i a
daki gibi yorumlan r:
<0.40 ise ölçek güvenilir de ildir,
0.40
< 0.60 ise ölçe in güvenirli i dü ük,
0.60
< 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir ve
0.80
< 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. (Tav anc l, 2002).
Bu ara rmada ölçe in her iki bölümü için de bulunan Alfa de eri 0,80’den büyük oldu u için
ölçe in yüksek derecede güvenilir bir ölçek oldu unu söyleyebiliriz.
Ara rmada kullan lacak istatistiksel analizler belirlenmeden önce verilerin normal da ma
uygun olup olmad na One-Sample Kolmogorov-Smirnov test ile bak lm r. Verilerin normal
da ma uymamas durumunda parametrik olmayan testler (non-parametrik) kullan r (Y lmaz
& Y lmaz, 2005). Bu ara rmada kullan lan ölçekteki tüm faktörler için “p” de eri 0,05’den
küçük bulunmu tur. Bulunan “P” de eri 0,05’den küçük ise verilerin normal da m
göstermedi i söylenir (Alpar, 2006). Veriler normal da ma uymad ndan dolay iki gruba
ait kar la rmalar n yap lmas için Mann-Whitney U testi, üç ve ya daha fazla gruba ait
ortalamalar n kar la
lmas için ise Kruskal-Wallis H varyans analizi kulln lm r. Ayr ca
tan mlay istatistiklerden olan frekans analizi ve ortalama analizleri kullan lm r. Çat ma
stillerinin kullan
ile ilgili bölüm için elde edilen ortalama 1,0-1,79 aras eylemin nadiren
yap ld
, ortalama 1,80-2,59 aras eylemin ara s ra yap ld
, ortalama 2,60-3,49 aras
eylemin s k s k yap ld
, ortalama 3,40-4,19 aras eylemin ço unlukla yap ld
, ortalama
4,20-5,0 aras eylemin her zaman yap ld
ifade etmektedir. Çat ma stillerinin kullan
yaratt
stres ile ilgili bölüm için elde edilen ortalama 1,0-1,79 aras eylemin az stres
yaratt
, ortalama 1,80-2,59 aras eylemin orta düzeyin alt nda, ortalama 2,60-3,49 aras
eylemin orta düzeyde stres yaratt
, ortalama 3,40-4,19 aras eylemin orta düzeyin üzerinde
stres yaratt
, ortalama 4,20-5,0 aras eylemin oldukça fazla stres yaratt
ifade etmektedir.
BULGULAR
Tablo 1. Ara
De kenler

rmaya kat lan ö retmenlere ait tan mlay istatistikler
Alt de kenler
f
%
Kad n
228
48,5
Cinsiyet
Erkek
242
51,5
21-30
139
29,6
31-40
261
55,5
Ya gruplar
41-50
58
12,3
51 ve üzeri
12
2,6
Ön lisans
13
2,8
Lisans tamamlama
42
8,9
renim durumu
Lisans
391
83,2
Yüksek lisans
24
5,1
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin %48,5’i kad n, %51,5’i ise erkektir. Kat mc lar n
yar ndan fazlas 31-40 ya grubunda bulunuyorken, kat mc lar n büyük ço unlu u lisans
mezunudur.
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Tablo 2. Ara rmaya kat lan ö retmenlerin görü lerine göre okul müdürlerinin
kulland klar çat ma yönetim stillerine ait ortalamalar
Çat ma yönetim stilleri
N
X
Ss
Tümle tirme
470
3,27
,97
Ödün verme
470
2,90
,80
Hükmetme
470
2,52
,82
Kaç nma
470
2,93
,64
Uzla ma
470
3,19
,84
Kat mc lar n alg lar na göre okul müdürlerinin tümle titrme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma
stillerini orta düzeyde kulland klar , hükmetme stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar
tespit edilmi tir.
Tablo 3. Okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinden dolay
ara rmaya kat lan ö retmenlerin ya ad klar stres düzeyine ait ortalamalar
Çat ma yönetim stilleri
N
X
Ss
Tümle tirme
470
2,60
,95
Ödün verme
470
2,51
,88
Hükmetme
470
2,41
,91
Kaç nma
470
2,48
,84
Uzla ma
470
2,53
,91
Okul müdürlerinin tümle tirme stilini kullanmalar ndan dolay ö retmenler orta düzeyde stres
ya amaktad rlar. Di er çat ma yönetimi stillerinin kullan ndan dolay ö retmenler orta
düzeyin alt nda stres ya amaktad rlar.
Tablo 4. Ara rmaya kat lan ö retmenlerin cinsiyetlerine göre okul müdürlerinin
çat ma yönetim stillerini kullanma düzeyleri hakk ndaki alg lar n kar la
lmas
Kad n (n=228)
Erkek (n=242)
De kenler
Anlaml k
X±Ss
X±Ss
Z= -1,83
Tümle tirme
3,19
1,01
3,35
0,94
P= ,067
Z= -2,10
Ödün verme
2,83
0,81
2,97
0,80
P= ,035*
Z= -,420
Hükmetme
2,54
0,82
2,50
0,83
P= ,674
Z= -,761
Kaç nma
2,92
0,64
2,96
0,64
P= ,446
Z= -2,04
Uzla ma
3,13
0,85
3,27
0,84
P= ,040*
Hem kad n hem de erkek ö retmenler okul müdürlerinin tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve
uzla ma stillerini orta düzeyde kulland klar alg nda iken, hem kad n hem de erkek
retmenler müdürlerin hükmetme stilini orta düzeyin alt nda kulland klar
dü ünmektedirler. Her ne kadar kad n ve erkek ö retmenlerin okul müdürlerinin kulland klar
çat ma stilleri konusunda alg lar benzer gibi görünse de kad n ö retmenlerin ödün verme ve
uzla ma stilinin kullan
konusundaki alg lar erkek ö retmenlere göre anlaml derece de
dü ük bulunmu tur (p<0,05).
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Tablo 5. Okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinden dolay ya anan
stresin ara rmaya kat lan ö retmenlerin cinsiyetlerine göre kar la
lmas
Kad n (n=228)
Erkek (n=242)
De kenler
Anlaml k
X±Ss
X±Ss
Z= -1,20
Tümle tirme
2,66
0,93
2,55
0,97
P= ,229
Z= -1,38
Ödün verme
2,59
0,91
2,45
0,86
P= ,167
Z= -1,37
Hükmetme
2,48
0,93
2,35
0,89
P= ,168
Z= -1,19
Kaç nma
2,54
0,86
2,44
0,83
P= ,231
Z= -1,06
Uzla ma
2,57
0,90
2,49
0,94
P= ,286
Kad n ö retmenler okul müdürlerinin tümle tirme stilinin kullanmalar ndan dolay orta
düzeyde stres ya arken erkek ö retmenler orta düzeyin alt nda stres ya amaktad rlar. Okul
müdürlerinin ödün verme, hükmetme, kaç nma ve uzla ma stillerinin kullan
hem erkek hem
de kad n ö retmenlerin üzerinde orta düzeyin alt nda stres yaratmaktad r. Genel olarak kad n
ve erkek ö retmenlerin maruz kald klar dü ündükleri stres düzeyleri aras nda istatistiksel
aç dan bir farkl k bulunmamaktad r (p>0,05).
Tablo 6. Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ya gruplar na göre okul müdürlerinin
çat ma yönetim stillerini kullanma düzeyleri hakk ndaki alg lar n kar la
lmas
De

kenler

21-30 ya
(n=139)
X±Ss

31-40 ya
(n=261)
X±Ss

41-50 ya
(n=58)
X±Ss

51+ ya
(n=12)
X±Ss

Tümle tirme

3,21

0,95

3,25

1,01

3,48

0,90

3,46

0,82

Ödün verme

2,93

0,79

2,87

0,82

3,02

0,82

2,67

0,59

Hükmetme

2,48

0,80

2,52

0,83

2,61

0,80

2,50

1,07

Kaç nma

2,88

0,63

2,95

0,66

3,07

0,58

2,76

0,51

Uzla ma

3,20

0,83

3,17

0,87

3,33

0,85

3,18

0,74

Anlaml k
X2= 3,66
P= ,300
X2= 3,32
P= ,344
X2= 1,57
P= ,665
X2= 5,91
P= ,116
X2= 1,67
P= ,642

Tümle tirme stili 41-50 ya ve 51+ ya ö retmenlerin görü üne göre müdürleri taraf ndan
oldukça kullan lmakta iken, 21-30 ya ve 31-40 ya kat mc lara göre orta düzeyde
kullan lmaktad r. Her ya grubundaki ö retmenlere göre ödün verme, kaç nma ve uzla ma
stilleri müdürler taraf ndan orta düzeyde kullan lmaktad r. Buna ek olarak 21-30 ya , 31-40 ya
ve 51+ ya ö retmenler, okul müdürlerinin hükmetme stilini orta düzeyinden alt nda
kulland klar alg nda iken, 41-50 ya kat mc lar bu stilin orta düzeyde kullan ld
alg ndad rlar. Kat mc lar n ya gruplar na göre müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim
stillerinin kullan m s kl konusundaki alg lar nda farkl klar olsa da bu farkl klar istatistiksel
olarak anlaml de ildir (p>0,05).
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Tablo 7. Okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinden dolay ya anan
stresin ara rmaya kat lan ö retmenlerin ya gruplar na göre kar la
lmas
De

kenler

21-30 ya
(n=139)
X±Ss

31-40 ya
(n=261)
X±Ss

41-50 ya
(n=58)
X±Ss

51+ ya
(n=12)
X±Ss

Tümle tirme

2,56

0,90

2,60

0,99

2,70

0,90

2,68

0,88

Ödün verme

2,49

0,87

2,52

0,91

2,54

0,85

2,72

0,83

Hükmetme

2,45

0,92

2,40

0,92

2,40

0,87

2,42

0,95

Kaç nma

2,48

0,85

2,50

0,86

2,42

0,78

2,67

0,78

Uzla ma

2,50

0,88

2,53

0,94

2,55

0,94

2,82

0,79

Anlaml k
X2= ,946
P= ,814
X2= ,909
P= ,823
X2= ,299
P= ,960
X2= 1,11
P= ,774
X2= 1,44
P= ,694

Tümle tirme stilinin kullan ndan dolay 21-30 ya kat mc lar orta düzeyin alt nda, di er
kat mc lar ise orta düzeyde stres ya amaktad rlar. Ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerinin
kullan ndan dolay 51+ ya kat mc lar orta düzeyde, di erleri ise orta düzeyin alt nda stres
ya amakta iken, hükmetme stilinin kullan ndan dolay tüm ya grubundaki kat mc lar orta
düzeyin alt nda stres ya amaktad rlar. Kat mc lar ya gruplar na göre farkl düzeylerde stres
ya amaktad rlar. Genel olarak en fazla stresi 51+ ya kat mc lar ya amaktad rlar ancak
kat mc lar n ya ad klar stres düzeyi ya gruplar na göre istatistiksel aç dan farkl k
göstermemektedir (p>0,05).
Tablo 8. Okul yöneticilerinin kulland klar çat ma yönetim stilleri ve kullan lan stillerin
retmenlerde yaratt stres düzeyi aras ndaki ili ki
Tümle tirme Ödün verme Hükmetme Kaç nma Uzla ma
Korelasyon
YSD
YSD
YSD
YSD
YSD
r
-,388
Tümle tirme
GS
p
,000
r
-,316
-,309
Ödün verme
GS
p
,000
,000
r
,344
,371
,590
Hükmetme
GS
p
,000
,000
,000
r
-,156
-,153
-,188
-,195
Kaç nma
GS
p
,001
,001
,000
,000
r
-,350
-,334
-,419
-,383
-,362
Uzla ma GS
p
,000
,000
,000
,000
,000
GS: Görülme S kl

; YSD: Yaratt

Stres Düzeyi

Okul müdürleri taraf ndan tümle tirme stilinin kullan m oran artt kça bu stilin kullan
n
yaratt stres düzeyi azalmaktad r. Benzer ekilde ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerinin
kullan m oran artt kça yaratt klar stres düzeyleri azalmaktad r, ancak hükmetme stilinin
kullan m oran artt kça yaratt
stres düzeyi de artmaktad r. Tümle tirme, ödün verme,
hükmetme, kaç nma ve uzla ma stillerinin kullan
ve yaratt klar stres düzeyleri aras ndaki
ili kiler istatistiksel olarak anlaml r (p<0,05).
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TARTI MA ve SONUÇ
Ara rmada müdürlerin kullanm olduklar çat ma yönetim stillerinden tümle tirme
yönteminin ö retmenlerde en fazla stres yaratan yöntem oldu u belirlenmi tir. Tümle tirme
yöntemi bir sorun çözme yöntemidir. Ö retmenlerin tümle tirme yönteminde di er yöntemlere
göre daha fazla stres ya amalar n temelinde, sorun çözümünde okul müdürüne yeterince
çat ma nedenlerini aç klamam olmalar , problem çözmenin taraflar n ihtiyaçlar
yeterli
düzeyde kar lamamas veya okul müdürünün problem çözme stilini yeterince etkili
uygulamamas n yatt dü ünülebilir.
Okullarda çat ma yönetiminde problem çözmenin (tümle tirme) çat malarda en s k kullan lan
strateji olmas yöneticilerin çat ma yönetimi sürecinde hem kendisine hem de kar tarafa
yönelik ilgisinin yüksek oldu unu göstermektedir. Bu durum yönetici- ö retmen ili kilerinde
olumlu bir havan n varl na i aret etmekle birlikte yöneticilerin çat ma sürecinde etkili bir
çözüm üretebilmek için taraflar aras i birli ine haz r oldu unu göstermektedir. Dolay yla
çat ma sonucunun i levsel olma olas
yüksektir. Yöneticilerin ö retmen kökenli olmalar ,
okullarda ö retmen yönetici ili kilerinin informal yan n daha a r basmas , bunlar n sonucu
olarak da yönetici ö retmen ili kilerinin s cak, samimi ve içten olmas çat ma süreçlerinde
problem çözme stratejisinin daha s k tercih edilmesinin nedeni olabilir. Kaç nma stratejisinin
en az kullan lan strateji olmas e itim örgütleri aç ndan oldukça manidar olan ba ka bir
sonuçtur. Çat malardan kaç nmak okullarda sorunlar n daha çözümsüz hale gelmesine neden
olabilir. Çözüme kavu turulamayan sorunlar n gittikçe artmas da çat malar n y
etkilerini
art racakt r. Ayr ca çat malardan kaç nma taraflar aras bir gerilimin varl na i aret etmekte
olup sa kl bir ileti im ortam n kurulmas n zor oldu unu göstermektedir. Bu nedenle
yöneticiler taraf ndan kaç nma stratejisinin az kullan lmas okullarda sa kl ileti imin egemen
oldu u sonucunu desteklemektedir ( ahin, 2007). Ayr ca okul müdürlerinin ve ö retmenlerin
alg lar na göre tümle tirme tarz n birinci s rada olu u müdürlerin kendilerinin taraf
olmad klar çat malarda demokratik ve kal çözümler bulduklar anlam nda yorumlanabilir
(Sertok, 2006).
Görün (2009) taraf ndan yap lan çal mada, ilkö retim ve ortaö retim yöneticilerinin çat ma
yönetiminde s ras yla problem çözme, ödün verme, kaç nma ve hükmetme yöntemlerini
kulland klar tespit edilmi tir. Kaya (2008) taraf ndan yap lan çal mada, ö retmen alg lar na
göre okul müdürlerinin etkili olarak ‘’tümle tirme’’ yöntemini kulland klar , bu stili s ras yla
uzla ma, kaç nma, ödün verme ve hükmetme stillerinin takip etti i belirlenmi tir. Ara rma
sonunda okul müdürlerinin tümle tirme stilini kullanmalar n, okulda ç kan anla mazl klarda
her iki taraf nda tatmin edecek bir yöntem benimsendi inin göstergesi oldu u vurgulanm r.
Bu bulgular destekleyen di er bir çal mada, ilkö etim okul yöneticilerinin çat ma
yönetiminde en fazla tümle tirme ve uzla ma stillerini kulland klar , en az kullan lan stilin ise
hükmetme stili oldu u belirlenmi tir (Öztay, 2008). Bu ara rma sonuçlar n büyük bir
bölümü bizim çal ma bulgular
desteklemektedir
Ara rmada ö retmenlerin alg lad klar çat ma yönetim biçimlerinin cinsiyetlerine göre
anlaml farkl k gösterdi i bulunmu , buna göre kad n ö retmenlerin ödün verme ve uzla ma
stilinin kullan
konusundaki alg lar n erkek ö retmenlerden anlaml düzeyde daha dü ük
oldu u belirlenmi tir. Buna kar k ö retmenlerin kullan lan çat ma stillerinden kaynaklanan
stres düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlaml farkl k göstermedi i bulunmu tur.

22

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi
Ekim-Kas m-Aral k Cilt: 1 Say : 1 / October-November-December Volume: 1 Issue: 1
31.12.2014
www.joimar.com

Elde edilen bu bulgulara göre okul müdürlerinin kad n ö retmenlere çat ma yönetiminde daha
çok ödün verme ve uzla ma yoluna gittikleri, dolay yla kad n ö retmenlere bu konuda daha
çok taviz verdikleri ve çat malar n çözümünde pazarl k yoluna gittiklerini söyleyebiliriz.
lkö retim okullar nda görev yapan ö retmenler üzerinde yap lan benzer bir çal mada,
retmenlerin alg lad klar baz çat ma yönetim stillerinin cinsiyete göre farkl k gösterdi i
bulunmu tur. Buna göre, erkek ö retmenlerin kaç nma, uzla ma ve uyma stillerini kad n
retmenlerden daha fazla kulland klar bulunmu tur. Buna kar k bütünle tirme ve
hükmetme stillerinin ö retmenlerin cinsiyetlerine göre farkl k göstermedi i bulunmu tur
(Uysal, 2012). Örgütsel çat ma yönetiminde cinsiyet farkl klar n de erlendirildi i di er bir
çal mada, kad n ve erkek serbest piyasa çal an yöneticilerinin çat ma yönetim stratejilerinin
cinsiyete göre farkl k göstermedi i bulunmu tur. Bunun muhtemel nedenleri olarak, kad n
yöneticilerin erkek yöneticilere göre örgütsel ya amda ve özellikle yönetim kat nda daha k sa
bir süredir yer almalar ve kad nlar yöneticilerin erkek meslekta lar n tecrübe ve davran
biçimlerine göre hareket etmeleri gösterilmi tir (Özta & Ak n, 2009).
Acar (2006) taraf ndan yap lan çal mada, ö retmen alg lar na göre okul müdürlerinin
kulland klar çat ma yönetim stillerinden sadece hükmetme stilinin cinsiyetler aras
farkl la
belirlenmi tir. Buna göre kad n ö retmenlerin erkek ö retmenlere göre hükmetme
stilini daha fazla alg lad klar tespit edilmi tir. Ayn çal mada erkek ö retmenlerde
tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerinden kaynaklanan stres düzeyinin az
oldu u, kad n ö retmenlerde de tümle tirme, uzla ma, ödün verme ve kaç nma stillerinden
kaynaklanan stres düzeyinin az oldu u, hükmetme stilinden kaynaklanan stres düzeyinin ise
hem erkek hem de kad n ö retmenlerde orta düzeyde oldu u belirlenmi tir. Tekkoyun (2008)
taraf ndan yap lan çal mada, ö retmenlerin okul ortam nda maruz kald klar stres düzeyi çe itli
de kenlere göre de erlendirilmi ve ö retmenlerin stres düzeylerinin cinsiyete göre
farkl la mad sonucuna ula lm r. Kuma (2008) ise yapt çal mada, kad n ö retmenlerin
erkek ö retmenlere göre daha stresli bir ya ant ya sahip olduklar , bunun temel nedenlerinin
ise okul ortam ndaki e itim sorunlar ndan kaynakland
tespit etmi tir.
Ara rmaya kat lan ö retmenlerin ya gruplar n kendilerine okul müdürleri taraf ndan
uygulanan çat ma yönetim stillerini de tirmedi i, benzer ekilde ö retmenlerin ya gruplar
ne olursa olsun okul ortam nda benzer düzeyde strese sahip olduklar tespit edilmi tir.
Sertok (2006) taraf ndan yap lan çal mada, ö retmenlerin alg lad klar çat ma yönetim
stillerinin ya gruplar na göre farkl la mad tespit edilmi tir. Ayn çal mada ö retmenlerin
ya lar na göre okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinden kaynaklanan stres
düzeyi de de erlendirilmi tir. Buna göre, ya 25’e kadar olan ö retmenlerin en fazla stresi
hükmetme stilinde, en az stresi ödün verme stilinde ya ad klar , ya 26-30 olan ö retmenlerin
en fazla stresi hükmetme stilinde, en az stresi ödün verme stilinde ya ad klar , ya 31-35 olan
retmenlerin en fazla stresi hükmetme stilinde, en az stresi ödün verme stilinde ya ad klar ,
ya 36-40 olan ö retmenlerin en fazla stresi tümle tirme stilinde ya ad klar , en az stresi
kaç nma stilinde ya ad klar , ya 40 ve üzeri olan ö retmenlerin ise en fazla stresi tümle tirme
stilinde, en az stresi ise kaç nma stilinde ya ad klar belirlenmi tir. Ancak ö retmenlerin
alg lad klar çat ma yönetim stillerinden kaynaklanan stres düzeylerinin ya gruplar na göre
farkl la mad
bulunmu tur. Tekkoyun (2006) yapt
çal mada da, ö retmenlerin okul
ortam nda maruz kald klar stres düzeyinin ya ile ili kisini de erlendirmi , çal man n sonunda
retmenlerin ya gruplar na göre ya ad klar stres düzeyinin farkl la mad
tespit etmi tir.
Kuma (2008) yapt çal mada, okul ortam nda 20-25 ya grubunda yer alan ö retmenlerin
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stres düzeylerinin 26-30, 31-40 ve 41 ve üzeri ya grubunda yer alan ö retmenlerin stres
düzeylerinden daha dü ük oldu unu, buna kar k 41 ve üzeri ya grubunda yer alan
retmenlerinde en yüksek stres düzeyine sahip olduklar tespit etmi tir.
Yap lan benzer bir çal mada, ö retmenlerin çat ma yönetim stillerinden kaç nma ve uzla ma
stillerini kullanma düzeylerinin ya gruplar na göre farkl k gösterdi i, di er çat ma yönetim
stillerinin ise ya gruplar na göre anlaml düzeyde farkl la mad tespit edilmi tir (Uysal,
2012). lkö retim okul yöneticileri üzerinde yap lan bir di er çal mada, çat ma yönetiminde
yap stratejileri en fazla 41-50 ya grubundaki yöneticilerin kulland klar , bu stili en az 20-30
ya aras ndaki yöneticilerin kulland klar tespit edilmi tir. Bunun yan nda y
stratejileri en
fazla 20-30 ya grubundaki yöneticilerin, en az 41-50 ya aras yöneticilerin kulland klar tespit
edilmi tir. Ayr ca 16–20 y l aras nda görev yapan yöneticilerin ve 21 y l ve üzerinde görev
yapan yöneticilerin kaç nma Stratejilerini “ara s ra” kulland klar , di er k dem gruplar ndaki
yöneticilerin ise “çok nadir” olarak kulland klar , ba kalar ndan yard m almaya dayal
Stratejilerin ise bütün k dem y gruplar taraf ndan “ara s ra” kullan ld belirlenmi tir (Bal,
2008).
Ara rmada okul müdürlerinin çat ma yönetim stillerinden olan hükmetme stilini
kullanmalar n ö retmenlerde stres düzeyini artt ran bir unsur oldu u bulunmu tur.
Ortaö retim kurumlar nda yap lan benzer bir çal mada, okul müdürlerinin kulland klar tüm
çat ma yönetim stilleri ile ö retmenlerin stres düzeyi aras nda anlaml bir ili ki oldu u
görülmü tür. Tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma çat ma yönetim stilleri ile stres
olu umu aras nda ters yönde, hükmetme stili ile ise do rusal yönde bir ili ki oldu u
belirlenmi tir. Di er bir ifadeyle okul müdürlerinin tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve
uzla ma çat ma yönetim stillerini kulland kça, ö retmenlerin stres düzeylerinin azald , ancak
hükmetme stili söz konusu oldu unda, okul müdürleri hükmetme stilini ne kadar çok kullan rsa
retmenlerin stres düzeylerinin de o kadar çok artmakta; ne kadar az kullan rsa da
retmenlerin stres düzeylerinin o ölçüde azalmakta oldu u tespit edilmi tir (Polat, 2008).
Sertok (2006), ö retmenlerin alg lad klar çat ma yönetimlerinin kendilerinde olu turdu u
stres düzeyinin incelendi i çal mada, okul müdürlerinin çat ma yönetim stilleri ve bu stillerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyi aras nda hükmetme stilinde do ru yönde, di er stillerde
ters yönde bir ili ki oldu u belirlenmi tir. Buna göre; okul müdürlerinin hükmetme stilini
kulland klar nda ö retmenlerin stres düzeyinde artma meydana geldi i, buna kar k okul
müdürlerinin tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma çat ma yönetim stillerini
kulland klar nda ö retmenlerin stres düzeylerinde azalma meydana geldi i belirlenmi tir. Bu
sonuçlarda, okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stilleri ile ö retmenlerde
olu turdu u stres düzeyi aras nda anlaml ili ki oldu u sonucunu desteklemektedir.
Acar (2006) yapt çal mada, müdürler taraf ndan kullan lan çat ma stillerinden yaln zca
hükmetme ile bu stilin ö retmende yaratt
stres düzeyi aras nda do ru yönde (pozitif
korelasyon de erine sahip), bir ili ki oldu unu, di er dört alg lama eklinde ise ters yönde
ili kiler bulundu unu tespit etmi tir. Di er bir ifadeyle hükmetme stilini okul müdürü ne kadar
çok kullan rsa ö retmenlerin stres düzeyi o ölçüde artmakta, ne kadar az kullan rsa o ölçüde
dü mektedir sonucuna ula
r. Buna kar di er dört alg lama eklinde ise stres düzeyi
müdürlerin çat ma yönetim stillerini kullanma derecesi ile ters orant olarak de ti ini, Okul
müdürü tümle tirme, ödün verme, uzla ma ve kaç nma stilini kulland kça, ö retmenlerin stres
düzeyinin dü mekte; bu stilleri kullan m derecesi azald kça, ö retmenlerin stres düzeyinin
artmakta oldu unu belirlemi tir.
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Sonuç olarak, ö retmenlerin alg lar na göre okul müdürlerinin çat ma yönetim stili olarak
tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerini orta düzeyde kulland klar , hükmetme
stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar görülmektedir. Okul müdürlerinin kulland klar
çat ma yönetim stillerinin ö retmenler üzerinde yaratm
oldu u stres düzeyini
de erlendirdi imiz zaman, okul müdürlerinin tümle tirme stilini kullanmalar n
retmenlerde orta düzey strese neden oldu u, buna kar k di er çat ma yönetim stillerinin
retmenlerde orta düzeyin alt nda strese neden oldu u belirlenmi tir.
Ara rmada hem kad n hem de erkek ö retmenlerin alg lar na göre okul müdürlerinin çat ma
stilleri olarak tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma stillerini orta düzeyde
kulland klar , hükmetme stilini ise orta düzeyin alt nda kulland klar belirlenmi tir. Cinsiyet
de kenine göre ö retmenlerin çat ma yönetim alg lar
kar la rd
z zaman, kad n
retmenlerin ödün verme ve uzla ma stillerini erkek ö retmenlerden daha fazla alg lad klar
ve gruplar aras ndaki bu farkl klar n istatistiksel olarak anlaml oldu u tespit edilmi tir. Buna
kar k okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde olu turdu u
stres düzeyinin cinsiyete göre farkl k göstermedi i, hem kad n hem de erkek ö retmenlerin
benzer düzeyde strese maruz kald klar bulunmu tur. Günlük hayat içerisinde ve örgütlerde,
insanlar n birçok konuda kar cinse kar farkl yakla m sergiledi i bilinmektedir. Bu nedenle
örgütlerde çat ma yönetiminde yöneticilerin kulland klar çat ma yönetim stilleri, personelin
cinsiyetine göre farkl k göstermesi muhtemel bir sonuçtur. Bunun yan nda, yöneticilerin
çat ma yönetiminde kulland klar stillerin çal anlarda olu turdu u stres düzeyinin cinsiyete
göre farkl k göstermemesi de beklenen bir sonuçtur. Çünkü hem kad n hem de erkek çal anlar
için çat ma ortam olan bir i yerinde, çal anlar psikolojik olarak sürekli y pranma ile kar
kar yad rlar. Bu nedenle çat ma yönetimlerinde yöneticilerin kullanm olduklar çat ma
yönetim stili ne olursa olsun, çat malara etkili çözümler getiren ve çal anlar n i ortam nda
rahat çal malar sa layacak stratejiler olmal r.
Ara rmada ö retmenlerin ya gruplar na göre okul müdürlerinin kulland klar çat ma
yönetim stili alg lar n ö retmenlerde baz farkl klar gösterdi i, ancak genel olarak
retmenlerin ya gruplar na göre alg lad klar çat ma yönetim stillerinin istatistiksel olarak
anlaml farkl k göstermedi i tespit edilmi tir. Benzer ekilde okul müdürlerinin kulland klar
çat ma yönetim stillerinin ö retmenlerde yaratt stres düzeyinin ö retmenlerin ya gruplar na
göre farkl k göstermedi i belirlenmi tir. Çat ma yönetiminde yöneticilerin kulland klar
çat ma yönetim stillerinin çal anlar n ya gruplar na göre farkl k göstermemesi, yöneticilerin
belli çat ma yönetim stillerini benimsediklerini ve kendilerine ait bu kal plar n d na ç kmak
istemediklerini göstermektedir. Asl nda yöneticilerin çat ma yönetimlerinde, çal anlar n ya
gruplar dikkate alarak hareket etmesi önemli bir husustur. Örne in, çal maya henüz yeni
ba lam olan bir personel, çal ma ortam ndaki kendinden büyük i arkada lar na göre daha
tecrübesizdir. Bu nedenle, kendinden büyükler ile k yasland
zaman basit olaylarda bile
çat maya ba vurabilir, bunun yan nda mevcut çat malarda tecrübesiz olmas ndan kaynakl
birçok sorun ya ayabilir. Dolay yla özellikle okul gibi e itim ve ö retimin önemli bir parças
olan örgütlerde, okul müdürlerinin çat ma yönetimlerinde personelin ya özelli ini de dikkate
almas gerekir.
Ara rmada okul müdürlerinin kulland klar çat ma yönetim stilleri ile bu stillerin
retmenlerde olu turdu u stres düzeyi aras nda anlaml bir ili ki oldu u tespit edilmi tir. Buna
göre okul müdürlerinin çat ma yönetiminde tümle tirme, ödün verme, kaç nma ve uzla ma
stillerini kullan m düzeylerinin artmas n ö retmenlerde stres olu umunu azaltt
tespit
edilmi tir. Çat ma yönetiminde kullan lan yöntemlerin çal anlarda olu turdu u stres düzeyini
25

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi
Ekim-Kas m-Aral k Cilt: 1 Say : 1 / October-November-December Volume: 1 Issue: 1
31.12.2014
www.joimar.com

etkilemesi muhtemel bir sonuçtur. Çünkü çat ma yönetiminde kullan lan her yöntem,
çal anlarda farkl psikolojik sonuçlar do urabilir. Örne in, uzla ma yönteminin kullan ld
bir çat mada, yönetici taraflar n tamamen tatmin olaca ekilde çat may çözerse, çal anlar
psikolojik olarak rahatlar ve i ortam nda stres ya amazlar. Ancak, çat ma yönetiminde
hükmetme yönteminin kullan ld
bir örgütte, çal anlar aras ndaki çat malar taraflar n
isteklerini tatmin etmeyecek ekilde sonuçlanaca için çal anlar n i ortam nda daha fazla
stres ya amalar na neden olacakt r.
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EXTENDED ABSTRACT
Conflicts in educational organizations are usually reported to stem from human relations.
Conflicts that appear from differences in political opinions might be among some of these
conflicts as an example. Especially in some schools, it was observed that some teachers
separated their rooms in terms of their political opinions. Another conflict that might be
observed in schools can be the controversies among branches. Especially in some secondary
schools, some arguments on the importance of some courses were observed between teachers
of numerical and verbal courses. Moreover, the similar arguments were occasionally observed
between form masters and branch teachers. Another conflict sample that can be encountered in
educational institutions based on who did his/her job more seriously and selflessly. Trying to
do one’s best; entering and leaving classes on time; activities that are done in classes; and
extracurricular responsibilities were among the other conflict samples observed in educational
organizations. These conflicts have usually been gossiped among teachers and caused new
conflict situations to appear (Genç, 2011).
Stress is a tension state that is caused by threatening physical and spiritual borders of an
organism. As soon as the organism encounters a dangerous situation, it tries to protect itself. If
he thinks that he can overcome it, he struggles against it; if not, he escapes from or avoids it.
Various changes may be observed on human metabolism during the stress process when the
organism is under threat. Stress is both a physical and psycho-social tension that is caused by
the expectations towards a person, and derangement among personal values, attitudes, needs,
talents and capabilities a person has. Stress is a psychological condition that appears as a
reaction to an action or situation as a result of psychological reinforcement. Stress is a negative
situation that may damage the health of organism (Aytaç, 2009).
27

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi
Ekim-Kas m-Aral k Cilt: 1 Say : 1 / October-November-December Volume: 1 Issue: 1
31.12.2014
www.joimar.com

It is observed that, as in other fields, today, the number of studies on stress levels of employers
in education fields has been increased. However, these studies are observed to lack studies on
causes of job related stress experienced by teachers. One of these areas is conflict management
styles used by school administrators. Teachers’ perceptions of conflict management styles
might have a significant effect on stress levels. In this framework, present study aims to find
out the effects of conflict management styles used by school principals on stress levels of
teachers.
Participants of the study were class teachers working at primary schools in ahinbey county of
Gaziantep province in 2012-2013 academic year. Since it was difficult to reach all of the
teachers in the county a group of teachers participated the study. In this respect, participants of
the study were 470 primary school teachers, 228 of whom were female and 242 male, working
in ahinbey County of Gaziantep province.
Data collection tool of the study was “Rahim Organizational Conflict Inventory II” that was
used by Polat (2008) before as well. The scale was adapted to Turkish by Gümü eli. It has two
parts which are the first part that includes personal information form, and the second part that
was ROCI II, the abbreviated name of Rahim Organizational Conflict Inventory. It was
developed to identify conflict management styles and their effects on stress levels of teachers.
In addition to these, the scale had five questions aiming to gather demographic information
about the participants such as age, gender, experience, education level and branches of teachers.
Statistical analyses of the study were conducted by using SPSS 15.0 program for Windows
through One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis H
variant analyses.
Findings of the study revealed that perceived conflict management styles of female and male
teachers were statistically significantly different (p<0,05). However, conflict management
styles that were perceived by teachers did not reveal any statistically significant difference in
terms of age groups. In addition, conflict management styles used by school principlas were
found to be effective on stress levels of teachers. Especially the ruling style used by
administrators as conflict management way increased stress level of teachers.
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ÖZET
Bu ara rman n amac okul müdürlerinin liderlik stillerinin ö retmenlerin örgütsel vatanda klar üzerine etkisini
incelemektir. Ara rman n kat mc lar Gaziantep’ten tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 125 okul öncesi, s f
ve bran ö retmeni olu turmaktad r. Ara rmada veriler “Çok Faktörlü Liderlik Ölçe i” ve “Örgütsel Vatanda k
Davran lar Ölçe i” yoluyla toplanm r. De kenlerin birbiriyle ili kisini ortaya ç karmak için de, SPSS 20
program ile çoklu regresyon analizi uygulanm r. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, okul
müdürlerinin liderlik stilleri genel ortalamas ile örgütsel vatanda k davran lar alt boyutlar ndan nezaket ve
üyelik erdemi boyutlar aras nda pozitif yönlü bir ili kinin oldu u ara rma sonucunda ortaya konmu tur.
Anahtar kelimeler: Liderlik, liderlik stilleri, örgütsel vatanda k davran

ABSTRACT
The aim of this study was to find out the effect of leadership styles of school principals on organizational
citizenship behaviors of teachers. Participants of the study were 125 preschool, class and branch teachers who
were randomly selected. Data of the study were collected through “Multifactor Leadership Scale” and
“Organizational Citizenship Behaviors Scale”. In order to find out the relationship among variables, multiple
regression analysis was applied through SPSS 20 program. According to the results of this analysis, there was a
positive relationship between overall average of leadership styles of school principals and organizational
citizenship behaviors sub-dimensions and membership morality dimensions.
Key words: Leadership, leadership styles, organizational citizenship behavior.

JEL CODES: I20, I29

Günümüzde okul kurallar n ve gelenekselle mi bir tak m davran lar n yo unlu u, okul
yöneticilerinin liderlikten daha çok yöneticilik görevlerini sergilemelerine neden olmaktad r.
Bu durum okullarda tercih edilen en kolay yol olarak görülmektedir. Ama en do ru yol
olmad da a ikârd r (Marino, 1999). Çünkü problemin olmad rahat dönemlerde fazlaca
gerek duyulmayan liderlik davran lar n önemi, kriz dönemlerinde sistemin bütün ö elerinin
ma dur olmamalar için, do ru kararlar vererek, bu kararlar uygulayacak liderlere ihtiyaç
duymalar yla daha net anla labilmektedir (Gül & Çöl, 2003). Gerek normal dönemlerde,
gerekse kriz dönemlerinde okul yöneticilerinin kendileri için belirledikleri liderlik davran
biçimleri de en çok okulda çal an ö retmenleri etkiledi i söylenebilir.
Okul içinde liderlik, gücünü bulundu u pozisyonun verdi i yetkileri kullanarak öne ç karan
yöneticilikten farkl r. Liderli i; George R. Terry öyle tan mlamaktad r: “Bir grubun amaçlar
do rultusunda, insanlar n çaba göstermesini sa lamak için onlar etkileme faaliyetidir” (Hersey
et al.,1996). Bir ba ka ifadeyle, çal anlar n, bireysel rollerinin ötesinde ve gönüllülük esas nda,
zorunlu olduklar ndan de il kendi özgür iradeleriyle isteyerek hizmete ve üretime kat mlar yla
etkin liderlikten söz edilir. Gönüllülük esas na dayal olan, fazladan rol davran lar da
“örgütsel vatanda k davran lar ” ba
alt nda incelenebilir.
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Okullarda örgütsel vatanda k davran lar , ö retmenlerin yapmak zorunda olmad klar , yani
yapmakla zorunlu olduklar davran lar n d nda kalan, bireysel seçimine ba
olan ve
yap lmad nda herhangi bir cezai yapt
olmayan davran lar olarak tan mlar z (Çetin,
2004). Tan mdan yola ç karak ÖVD okulun amaçlar n gerçekle tirilmesinde önemli bir yere
sahip oldu unu söyleyebiliriz.
Okullarda çal anlar n örgütsel vatanda k davran lar göstermesinin sa lanmas ; liderin,
astlar taraf ndan yeterli ve güvenilir görülmesine, ilham vermesine, kurumlar nda vizyon
olu turmas na ve otoriteden daha çok hedef ve fikirlere ba
k olu turmas na ba
r
(Antonioni, 2000). Yap lan bu ara rmada da okullarda liderlik rolünü üstlenen okul
müdürlerinin liderlik stillerinin, ö retmenlerdeki örgütsel vatanda k davran lar na etkisinin
baz aç lardan incelenmesi amaçlanm r.
Liderlik Kavram
Liderlik kavram n tan
konusunda birçok örnekle kar la abiliriz. Tan mlar n çoklu unu
farkl bilim adamlar n de ik tan mlamalar yapmas yla aç klayabiliriz. Mesela Yukl’a göre
liderlik, bireyin, grupla yap lan faaliyetleri ortak bir hedefe ula ma do rultusunda organize
etmesi veya yönlendirme yapmas durumunda, grupta yer alan bireyler üzerinde sahip oldu u
ve gönüllülük esas na dayal olan davran sal etkidir. (Yukl, 1989). Eren liderli i, belirli bir
grup insan toplulu unu önceden planlanm belirli hedefler etraf nda toplayabilme, bu
hedefleri gerçekle tirmek için grubu harekete geçirebilme bilgi ve yeteneklerinin tamam
eklinde tan mlam r. (Eren, 1998). Hedlund ve arkada lar na göre liderlik, bireyler aras nda
ve örgütsel sorunlar çözme becerisini gerektiren karma k bir beceri alan r (Hedlund et al.,
2003: 121). Liderli in tan
üzerine sayfalarca literatür sonucu ekleyebiliriz. Burada en k sa
ifadeyle liderlik; grubu etkileme ve belirli hedef do rultusunda harekete geçirebilme becerisi
eklinde tan mlanabilir.
Liderlik Türleri
Literatürde liderlik ile ilgili yap lan farkl tan mlar n yan nda liderli in çe itleri ile ilgili de
çe itli yakla mlar bulundu u bilinmektedir. Bu bölümde liderlik türleri hakk ndaki genel
literatür bilgisine yer verilmi tir.
Dönü ümcü Liderlik
1990’l y llar n ba lar nda çok yo un bir de im ve dönü üm sürecinin liderlikle ilgili yeni
anlay lar ortaya ç karm r. Okullarda ö retimsel liderlik anlay , yerini bu dönemde
dönü ümcü liderli e b rakm r (Çelik, 2003). Dönü ümcü liderlik anlay na, ilk olarak 1978
nda Mc Gregor Burns’un “Liderlik” adl kitab nda rastlanmaktad r. (Genç & Halis, 2006).
Sonra Bernard Bass ve arkada lar ortaya bir dönü ümcü liderlik teorisi atm r. ( ahin, 2006).
Dönü ümcü liderli in temelinde, h zl de en çevre ko ullar na uyum sa layarak, örgütsel
dönü ümü gerçekle tirmek vard r (Çelik, 2003). Lider, örgütsel hedefleri gerçekle tirebilmek
için çal anlar n görevlerini daha aç k duruma getirir ve do ru davran lar ödüllerle destekler.
Dönü ümcü liderler, bunlar yaparken farkl bir bak aç na sahiptirler. Dönü ümcü liderler
de im ve dönü ümden korkmazlar. De ime aç k olurlar ve olas de im durumlar na
kolayca adapte olurlar. (Meriwether & Duyar, 1997). Özetle dönü ümcü lider özelliklerini,
insanlar motive eden, etkileyebilen, gücünü kendi bireysel yeteneklerinden alan, çal anlar na
güvenen, sayg duyulan bireyler eklinde s ralayabiliriz. Dönü ümcü liderlik modelinin
özelliklerine, risk alabilme, vizyoner olma, hedefler belirleyebilme, geli ime ve dönü üme aç k
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olma gibi maddeler eklenebilir. Dönü ümcü liderlik modelinin alt boyutlar a
daki gibi
ralanmaktad r;
Karizmatik ( lham Verici) Liderlik: Dönü ümcü liderler; takipçilerini harekete geçirebilme
ve onlara ilham verebilme, çevresinde olu an manay kar layabilme ve takipçilerinin
çal malar
te vik edebilme yeteneklerine sahip olmal r. Kurumunda veya öne ç kt
ortamda tak m ruhunu uyand rabilmelidir. . Heyecan yarat r ve en kötü zamanlarda bile
iyimserlik sergiler. Dönü ümcü liderler, takipçilerine gelece in cazip durumlar anlamalar
sa lar, çal malar nda onlar ikna edebilirler. Dönü ümcü liderler, takipçilerinin ula mak
istedikleri vizyon ve amaçlar do rultusunda beklentilerle aç k bir ekilde ileti im kurmalar
sa lar (Leithwood & Jantzi, 1999).
Entelektüel Uyar m: Dönü ümcü liderler, ba ar sorgulayarak yenilikçi olmak ve problem
durumlar yeniden düzenlemek, eski durumlara yeni bak aç lar yla yakla may sa lamak
amac yla takipçilerinin çabalar
destekler. Yarat
te vik eder. nsanlar n hatalar
toplum içinde aç k bir ekilde ele tirmez. Üyelerden, problem durumlar aç k bir biçimde
ortaya koymalar ve çözüm yollar bulmalar , yeni dü üncelerle birlikte yarat problem
çözme becerilerini istemektedir. Onlar n yeni bak aç lar ortaya koymalar te vik eder.
Liderlerinden farkl dü ünen takipçiler asla ele tirilmez.(Lunenburg, 2003).
Bireysel Destek: Üyeler, kapasitelerini kullanabilecekleri en üst düzeye ç kar rlar. Dönü ümcü
lider, üyelerine sayg davran r onlara de er verdi ini göstermekten çekinmez. zleyenlerini
anlamak ve onlarla bireysel ili ki kurmak için özel çaba harcar, onlara bir tak m görevler
devretmekten çekinmez. Devredilen bu görevlerde, izleyenler ek olarak rehberlik ya da deste e
ihtiyaç duyarlarsa süreç de erlendirmesini yapabilmek için takip edilirler. Do al olarak üyeler,
kontrol edildiklerini fark etmezler (Lunenburg, 2003).
Sürdürümcü Liderlik (Etkile imci Liderlik)
Sürdürümcü liderlik modelinde liderler, üyelerin ihtiyaçlar na cevap verir, hedefe ula mak için
yani ba ar olabilmek için, üyelerin yapmakla yükümlü olduklar görev ve sorumluluklar aç k
bir ekilde ortaya koyarlar. Ba ar standartlar na ula lmamas durumunda mutlaka müdahale
edilir, beklenen performans durumlar yla kar la ld nda takdir edilir. (Stone, 1992: 4).
Sürdürümcü liderlik modelinin alt boyutlar s ralayacak olursak:
Ödüle Ba
k (Ko ulsal Ödül): Bu anlay ta liderin önceden belirlenmi olan, yani
tan mlanan amaçlara ula malar durumunda takipçilerine maddi ödüller verilmesi esast r.
Ödüller, para veya statü seklinde olabilir. Üyeler, yap lmas beklenen davran lar ile bunlar
gerçekle tirmek için gerekli çaba sonucunda kazanaca ödül aras nda yak n bir alaka oldu unu
bilir. Lider ile takipçileri aras nda bir kar kl bir takas söz konusudur (Bolat, 2008).
stisnalarla Yönetim (Aktif): Bu anlay ta, liderlerin örgütlerinde bir hatan n ortaya ç kmas
durumunda veya bir problemin düzeltilmesi gerekti i durumlarda müdahale etme söz
konusudur. Bu yönetim anlay nda aktif liderler takipçilerinin geçmi ten gelen davran lar
daha etkin ve verimli hale getirmek üzere çal rma yolunu tercih ederler. e ba lamadan önce
standartlar belirlenir ve bir problem ortaya ç kana kadar müdahalede bulunulmaz (Bass &
Avolio,1995).
stisnalarla Yönetim (Pasif): Bu anlay ta da serbest b rak bir ortam yarat lmas esast r. Bu
anlay n gere i sorunla kar la an üye sorunu kendi çabalar yla çözmek zorundad r. Lider,
izleyenlerini yerine getirdikleri görevlerinde özgür b rakm r (Bolat, 2008).
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Serbestlik Tan yan Liderlik
Ba bo liderlik modeli veya laissez-faire liderlik modeli olarak da bilinen bu modelde etkisiz
bir liderlik anlay vard r. Bu liderler gerek kendi takipçilerine destek olmak, gerekse yol
göstermek için çaba harcamazlar. zleyenlerini etkileme konusunda isteksiz olurlar, üyelerinin
ihtiyaçlar yla ilgilenmezler. nisiyatif alma gibi riskli i lerden kaç rlar, sorumluluktan feragat
eder, tarafs z kalmay tercih ederler, olan bitenle ilgilenmezler (Deluga, 1990). Bu anlay a göre
hareket eden liderler, üyelerine tam bir özgürlük ortam sa layan, üyelerinin problemlerini
görmezden gelen, onlar n ba ar veya ba ar zl
ile ilgilenmeyen liderlerdir denilebilir.
Ba bo liderlik anlay izleyenlerde en az doyum sa layan, en etkisiz yönetim tarz olarak da
ifade edilebilir.
Üyeler liderinden bütünüyle izole edilmi ve karar verme sürecine hiç denilebilecek kadar az
kat rlar. Örgütlerde kontrolsüz bir özgürlük anlay
n olmas , kontrolün olmamas , olumlu
bir örgütsel yap n olmamas anlam na gelebilir. Bireysel istekler örgütsel hedeflerin önüne
geçer (Bass & Stodgill, 1990).
Okul Liderli i Kavram
Rekabetin öne ç kt 21. yüzy lda, verimlilik ve kalite anlay yla çal mas gereken bütün
itim kurumlar için liderlik oldukça önemli bir hale gelmi tir. Okullar n amaçlar na
ula mas nda etkili liderlik rollerinin önemi büyüktür. Okullarda lider olarak öne ç kan ki iler
öncelikle okul müdürleridir. “müdür, okulda amaçlar n yerine getirilebilmesi için i görenleri
örgütleyen, çal anlar yönlendirip, koordine eden ve denetleyen ki idir” (Gürsel, 1997).
Müdür okulunu ö renme ve bir ya am alan haline getirmek için okulun bütün unsurlar na
rehberlik etme, onlar yönetme sorumlulu una sahip olmal r. Profesyonel yöneticilik
anlay na sahip olan bir okul müdürü, okulunun vizyonunu ya da hedefini çal anlar yla birlikte
olu turmal r. Olu turulan vizyon ve hedefleri aktif bir ekilde yerine getirebilmek için de,
okul müdürlerinin bir tak m üstün insani ve mesleki özelliklere sahip olmas gereklidir. Bütün
bunlar göz önünde bulundurdu umuzda ö retmenler, çocuklar ve veliler de okul müdürlerini
bir lider, bir yol gösterici olarak görmelidir. Okulunu yeni bir ö renme ortam na çevirebilecek
bir lider, etkili bir okul liderli i bu ekilde aç klanabilir.
Örgütsel Vatanda k Davran Kavram
Ça
zda bilginin çok h zl geli mesiyle her geçen daha ac mas z bir hal alan rekabet
ortam nda örgütlerin etkili ve verimli çal abilmeleri, üyelerinin görev alanlar n ilerisinde,
fazladan rol davran
gösterebilmelerine ba
r. Bu fazladan rol davran
gösterme
durumlar na tümden ÖVD (Örgütsel Vatanda k Davran lar ) olarak aç klanmaktad r
(Kaufmann et al., 2001).
ÖVD’nin ç
noktas ; bir ülkenin vatanda statüsüyle bireyler, resmi güç taraf ndan
belirlenmi konular d nda, kendili inden ortaya koydu u fazladan olumlu davran lar
gösterebilmesi ve bu pozitif davran lar n gösterilmesindeki dü üncesi “herkes kap
n önünü
temizlerse sokaklar n p l p l olaca ” anlay
olu turmakta ise bu yakla
n örgüt
ortam nda da geçerli olaca dü ünülmü tür. Bu yakla mdan hareketle, ÖVD, insan n bireysel
olarak ortaya koydu u olumlu davran lar göstermesinin, örgütün amaçlar na ula mas nda
önemli fayda sa layaca varsay na dayand lm r(Çelik, 2007).
Birçok boyut alt nda tan mlanan ÖVD’n n alt boyutlar konusunda fikir birli i sa lanamam r.
Bunun nedenleri üzerinde yap lan geni bir literatür taramas n ard ndan 30 farkl vatanda k
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davran tan mlanm , ÖVD’n n çok boyutlu özelli ine dikkat çekilmi tir (Podsakoff et al.,
2000). Fakat ÖVD ile ilgili yap lan boyutland rma çabalar n birbirlerine çok benzedi i ve
kar la lan bir çok s fland rman n, Organ (1988) taraf ndan yap lan be boyutlu
fland rmayla benzedi i görülmektedir (Bas m &
en, 2006). Örgütsel Vatanda k
Davran lar n en belirgin be alt boyutunu a
daki gibi s ralar z.
Fedakarl k (Özgecilik): Fedakarl k örgüt içinde, mü teriler, çal anlar ya da ortaklar gibi
örgütün bütün unsurlar na yard mc olmak amac yla etkililiklerine katk sa lama olarak
tan mlanabilir (Organ, 1997). Görevlerine yeni ba layan ö retmenlere, tecrübeli ö retmenler
retmenlik mesle ine ve okula adapte olma, okul i ve i leyi lerini ö renme, okulda hâkim
olan de er ve normlar tan ma, sosyalle me gibi süreçlerde yard mc olmas , özgecilik alt
boyutuyla ilgili olarak okulun etkilili ine faydal olabilir (Sezgin, 2005).
Nezaket: Örgüt içindeki görev da
ndan kaynaklanan kar kl olarak birbirine ba
ki iler aras ndaki olumlu ileti im durumunu ifade eder (Özdevecio lu, 2003).
retmenlerin kendi aralar nda ald klar kararlar, yapacaklar aktiviteler ve kar la abilecekleri
problemler hususunda meslekta lar na bilgi vermek, okul yönetimini bilgilendirmek,
rencileri ve gerekirse velilere haber vermek gibi davran lar, nezaket boyutunda
de erlendirilecek davran lard r(Sezgin, 2005). Bu tür davran lar okullarda çal an bütün
unsurlar aras nda olumlu ileti imi artt rabilir.
Vicdanl k(Üstün Görev Bilinci): Bu alt boyut için örgütsel sadakat ifadesi de kullan labilir.
Çal anlar n kendilerinden beklenen rol davran lar n üstünde bir davran göstermelerini, bir
ba ka ifadeyle olmas gereken davran tan daha fazlas yapma durumunu ifade eder (Çetin,
2004). Okuldaki vicdanl k alt boyutunu ö retmenlerin, bireysel olarak s flar içinde ö retim
aktiviteleri için ayr lan sürenin etkin bir ekilde kullan lmas , akademik ö renmeye ayr lan
sürenin art lmas ve örgüt yap
bozmadan tutarl bir biçimde i e devam etme, i e
zaman nda gelme, önceden belirlenen farkl kurallara ba
kalma gibi birçok örnekle
vicdanl k alt boyutuna yönelik davran lar aç klayabiliriz (Sezgin, 2005).
Üyelik Erdemi (Sivil Erdem): Üyelik erdemi, örgüt ya am na etkin ve gönüllü olarak kat lma
anlam na gelir (Konovsky & Organ, 1996). Ö retmenlerin, hizme tiçi e itim çal malar na
gönüllü olarak kat lmalar , meslekleri ile ilgili yay nlar ve bilimsel çal malar takip etmeleri,
yeni ö retim yöntem ve tekniklerini takip etmeleri ve kullanmalar , ki isel ve mesleki geli im
gibi süreçlere önem vermeleri ve meslekta lar yla bilgi al -veri ine aç k olmalar üyelik
erdemi boyutuyla ilgili davran lara örnek olarak verilebilir. (Sezgin, 2005).
Sportmenlik (Centilmenlik) : Sportmenlik, üyelerin örgütleri içinde gerginli e sebebiyet
verecek olumsuz davran lardan kaç nma anlam na gelir. Problem durumlar bo u bo una
büyütmekten, enerjisinin büyük bir ço unlu unu kendi i iyle ilgili problemlerden ikayet
ederek geçirmekten, mesai arkada lar na sayg z olma vb. davran lardan kaç nan bireylerin
bu ekildeki davran lar sportmenli e örnek davran lar olarak verilebilir.( ba , 2000).
Örgütsel vatanda k davran lar n (ÖVD) sergilenmesinde örgütsel yap yla birlikte örgüt
üyelerinin bireysel özellikleri de önemli yer tutabilir. Olumlu ki ilik özelliklerine sahip
bireylerin bulundu u örgüt ortamlar nda ÖVD’yla kar la man n daha kolay olaca
söylenebilir.
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Okullarda Örgütsel Vatanda k Davran lar
Örgütsel vatanda k davran
n okullardaki durumunu ilk inceleyen ki iler olarak DiPaola &
Tschannen-Moran (2001) öne ç kmaktad r. Örgütsel vatanda k davran lar n okullardaki
durumlar , kesin bir ekilde belirlenememi tir. (DiPaola & Hoy, 2005:35).
Bu konuda okullarda yap lan ara rma sonuçlar n, örgütsel vatanda k davran lar n
gerçekle mesi konusundaki gereklili in, di er örgütsel yap lara göre çok farkl oldu u
söylenebilir. Çünkü ö retmenler, zamanlar n büyük bir ço unlu unu okulda harcamalar n
yan nda, bireysel ve kurumsal hedefleri geli tirmek için çal rlar ve bunu payla rlar. Bununla
birlikte ö retmenler, meslekta lar ile birlikte ö rencilerinin akademik ba ar lar n artmas ,
dolay yla okullar n ba ar
n artmas için de çal rlar (DiPaola & Hoy, 2005). Bütün
bunlar n etkili bir ekilde gerçekle ebilmesi için, ö retmenler yüksek düzeyde örgütsel
vatanda k davran lar sergilemesi gerekti i ifade edilebilir.
Türkiye’de örgütsel vatanda k davran lar ile ilgili ara rmalar n oldukça az olmas , var olan
çal malara da son y llarda yap lan çal malar eklinde kar la lmas , hemen hemen hepsinin
tek bir ilde yap lmas da bu alanda tespit edilen önemli bir eksikliktir.
MATERYAL VE METOT
Ara rma Modeli
Bu ara rma okul müdürlerinin liderlik stillerinin ö retmenlerde örgütsel vatanda k
davran lar na etkisinin incelenmesi amac yla planland ndan ara rma deseni, nedenselkar la rmal (causal-comperative) model olarak tercih edilmi tir. Nedensel-kar la rmal
modelde (Büyüköztürk ve ark., 2008) ortada var olan bir durum ya da olay n sebepleri nedensonuç ili kisi dikkate al narak incelenmektedir.
Ara rman n Evren ve Örneklemi
Ara rman n evrenini okul öncesi ö retmenleri ile s f ö retmenleri ve bran ö retmenleri
olu turmaktad r. Ara rman n örneklem grubu ise Gaziantep ilindeki farkl e itim
kurumlar nda çal an ve tesadüfü yöntem ile belirlenen 125 okul öncesi, s f ve bran
retmeni olu turmaktad r.
Veri Toplama Araçlar
Çok Faktörlü Liderlik Ölçe i: Çok faktörlü liderlik ölçe i, Bernard BASS taraf ndan 1985
nda liderlik stillerini, çoklu faktörlere göre ortaya ç karmak üzere haz rlanm bir ölçektir.
Orijinali ngilizce’den Türkçe’ye Ölçek Türkçeye Akdo an (2002) taraf ndan konu uzman
farkl üç ngilizce dili ö retim eleman na çevrisi yapt lm ve benzer yarg lar ölçe e direk
al nm , farkl ç kan yarg lar n üzerinde tart ma yarat larak do ru yarg ya gidilmesi
sa lanm r. Ölçek 36 ifadeden olu makta ve ifadeler “Hiç kat lm yorum”dan, “Tamamen
Kat yorum”a kadar 5 a amal Likert tipi ölçekle de erlendirilmektedir. Ölçekte bulunan 36
ifadenin ölçtü ü liderlik stilleri 3 genel faktör alt nda, 7 faktörden olu maktad r. Ölçe in
ara rmac taraf ndan yap lan faktör analizinde Cronbach alfa de eri (0,919) olarak
belirlenmi tir.
Örgütsel Vatanda k Davran lar Ölçe i: Örgütsel vatanda k davran lar ölçmek için
bu ara rmada kullan lan ölçek; Podsakoff et al., (1990) taraf ndan geli tirilen Organizational
Citizenship Behaviors Scale adl ölçek temel al narak haz rlanm r. Bu ölçek daha önce, Dilek
(2005) taraf ndan haz rlanan doktora tezinde Türkçeye uyarlanarak kullan lm r. Ölçe in 4 alt
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boyutu için ara rmac taraf ndan ayr ayr yap lan güvenirlik analizinde, Cronbach alfa
de erleri fedakârl k (0,664), nezaket (0,635), vicdanl k (0,586) ve üyelik erdemi (0,870)
eklinde ç km r.
statistiksel Analiz
Veriler hiyerar ik çoklu do rusal regresyon yöntemi kullan larak analiz edilmi tir. Verilerin
analizine ba lamazdan önce veriler eksik de er, ayk de er, normallik, çoklu de me
aç ndan incelenmi , bir ba ka ifadeyle analizlerin varsay mlar test edilmi tir. Ara rma
modelimizde ba ml de ken ö retmenlerin örgütsel vatanda k davran lar
incelerken
cinsiyet, ya , k dem ve ö renim de kenlerinin kontrol edildi i hiyerar ik çoklu regresyon
analizi yap lm r. Test edilmek istenen model: “Okul müdürlerinin liderlik stilleri
retmenlerin örgütsel vatanda k davran lar etkilemektedir”.
BULGULAR
Tablo 1. Örneklemin demografik de kenlere göre da
De kenler
Alt de kenler
N
%
Erkek
65
52,0
Cinsiyet
Kad n
60
48,0
20-25
13
10,4
26-30
39
31,2
Ya
31-35
56
44,8
36 ve üzeri
17
13,6
1-5 y l
38
30,4
6-10 y l
59
47,2
dem
11 ve üzeri
28
22,4
Tablo 1’de görüldü ü gibi, ara rmaya kat lan ö retmenlerin ço unlu u cinsiyet da
hususunda erkek ö retmenlerden olu maktad r(% 52,0). Ya da
nda ise 31 – 35 ya
aral ndaki ö retmenler % 44,8 ile ço unlu u olu turmaktad r. Ö retmenlerin çal ma süreleri
konusunda yani k dem bak ndan ço unlu u 6-10 y l aras çal ma süresindeki ö retmenler
almaktad r ( % 47,2).
Tablo 2. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin ö retmenlerde örgütsel vatanda k
davran lar na etkisi konusunda yap lan ara rma sonuçlar na göre ÖVD ve alt
boyutlar n, Liderlik Stilleri ve alt boyutlar n genel aritmetik ortalamalar
Boyutlar
ÖRGÜTSEL VATANDA LIK DAVRANI LARI
Nezaket Davran Ortalamas (ÖVD)
Üyelik Edemi Ortalamas (ÖVD)
Vicdanl k Davran lar Ortalamas (ÖVD)
Fedakarl k Davran Ortalamas (ÖVD)
DERL K DAVRANI LARI ORT. GENEL
Karizmatik ( lham Verici) Liderlik Ortalamas
Entelektüel Uyar m Ortalamas
Bireysel Destek Ortalamas
Ödüle Ba
k (Ko ulsal Ödül)
stisnalarla Yönetim (Aktif)
stisnalarla Yönetim (Pasif)

N
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Min.
3
2,8
2
3
3
1,5
1,4
1
1,4
1,3
1,3
1

Maks.
5
5
5
5
5
4,4
4,7
4,5
4,8
4,7
4,3
5

Xort
4,10
4,15
3,86
4,20
4,21
3,11
3,14
2,98
3,12
3,10
2,97
3,13

S.ht.
0,035
0,044
0,064
0,045
0,442
0,048
0,059
0,063
0,072
0,060
0,049
0,065

S.S.
0,395
0,496
0,710
0,498
0,495
0,534
0,658
0,700
0,805
0,672
0,546
0,723

Tablo 2’deki de erlere bak ld nda, ö retmenlerin ÖVD puanlar n yüksek düzeyde “K smen
- Tamamen kat yorum” (2,4 - 5,0 ) aral nda oldu u, liderlik stilleri puanlar n da ayn
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ekilde yüksek düzeyde “Kat lm yorum – Tamamen Kat yorum” (0,8 – 5,0 ) aral
görülmektedir.

nda oldu u

Tablo 3. Okul müdürlerinin liderlik stilleri genel ortalamas n ÖVD’n n alt
boyutlar ndan nezaket davran lar na etkisinin yordamas na ili kin hiyerar ik çoklu
regresyon analizi sonuçlar :
Model

Ba ml De

2. ADIM

1. ADIM

Ba ms z De kenler B
Sabit
4,106
Cinsiyet
,004
Yas
,085
dem
-,094
Sabit
4,794
Cinsiyet
-,044
Yas
,105
dem
-,105
Liderlik
Genel -,208
Ort.
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

ken: ÖVD' n n Alt Boyutlar ndan Nezaket Davran lar

Std. Hata
,225
,093
,078
,090
,358
,093
,077
,088
,085

Beta
,004
,146
-,138
-,044
,181
-,154
-,224

t
18,271
,044
1,089
-1,051
13,399
-,471
1,363
-1,193
-2,440

p
,000
,965
,278
,295
,000
,638
,175
,235
,016*

F

R2

0,455

,0,011

R2

0,047*
1,843

0,058

Tablo 4’te görüldü ü gibi, 1. ad mda ö retmenlerin cinsiyet, k dem ve ya de kenleri kontrol
edilmi olup, 2. ad mda liderlik stilleri genel ortalamas n alg puan do rudan tan mlama
(enter) metodu ile modele eklenmi tir. Yap lan hiyerar ik çoklu do rusal regresyon analizi
sonucunda okul müdürlerinin liderlik stilleri, ö retmenlerde ÖVD’n n alt boyutlar ndan
nezaket boyutunu anlaml bir ekilde etkilemektedir (= -,224 p < 0,5). Ö retmenlerde ÖVD’n n
alt boyutlar ndan nezaket davran lar ndaki varyans n % 4,7 si okul müdürlerinin liderlik stilleri
ile aç klanmaktad r. ( R2=.047, p<.05). Demografik de kenlerin varyansa anlaml bir
katk
n olup olmad na bakt
zda demografik de kenlerin anlaml katk olmad
görülmektedir (R2 =.011, p < .05). Bu durumda varyans n tamam na yak liderlik stilleri
taraf ndan sa lanmaktad r ve modelimiz anlaml r. (F=1.843 , p < .05).

DERL K
ST LLER

= - 0,224*

ÖRGÜTSEL
VATANDA
LIK
DAVRANI
LARI

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

ekil 1. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin, ö retmenlerin ÖVD’n n alt boyutlar ndan
nezaket davran lar na etkisi
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Tablo 4. Okul müdürlerinin liderlik stilleri genel ortalamas n, ÖVD’n n alt
boyutlar ndan Üyelik Erdemi boyutunu etkisini yordamas na ili kin hiyerar ik çoklu
regresyon analizi sonuçlar :
Ba ml De

Model
kenler

1. ADIM

Ba ms z De
Sabit

2. ADIM

Cinsiyet
Yas
dem
Sabit
Cinsiyet
Yas
dem
Liderlik Genel Ort.
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

ken: ÖVD' n n Alt Boyutlar ndan Üyelik Erdemi
Boyutu

B
4,157

Std. Hata
,322

Beta

-,125
-,044
,002
2,995
-,045
-,078
,020
,352

,133
,112
,129
,508
,132
,110
,125
,121

-,089
-,053
,002
-,032
-,093
,021
,265**

t
12,89
4
-,944
-,393
,016
5,891
-,338
-,710
,162
2,902

R2

p
,000

F

,347
,695
,987
,000
,736
,479
,871
,004

0,335 0,008

R2

0,065**
2,372 0,073

Tablo 4’te görüldü ü gibi, 1. ad mda ö retmenlerin cinsiyet, k dem ve ya de kenleri kontrol
edilmi olup, 2. ad mda liderlik stilleri genel ortalamas n alg puan do rudan tan mlama
(enter) metodu ile modele eklenmi tir. Yap lan hiyerar ik çoklu do rusal regresyon analizi
sonucunda okul müdürlerinin liderlik stilleri genel ortalamas , ö retmenlerde ÖVD’n n alt
boyutlar ndan üyelik erdemi boyutunu anlaml bir ekilde yordamaktad r (= ,265 p < 0,01).
retmenlerde ÖVD’n n alt boyutlat ndan üyelik erdemi boyutundaki varyans n % 6,5 i okul
müdürlerinin liderlik stilleri ile aç klanmaktad r. ( R2=.065,
p<.01).
Demografik
de kenlerin varyansa anlaml bir katk
n olup olmad na bakt
zda demografik
de kenlerin anlaml bir katk olmad
görülmektedir (R2 =.008, p>.01). Bu durumda
varyans n tamam na yak liderlik stilleri taraf ndan sa lanmaktad r ve modelimiz anlaml r
(F = 2,372, p<.01).

DERL K
ST LLER

=

0,265**

ÖRGÜTSEL
VATANDA L
IK
DAVRANI L
ARI (Üyelik
Erdemi)

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

ekil 2. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin, ö retmenlerin ÖVD’n n alt boyutlar ndan üyelik
erdemi davran lar na etkisi
TARTI MA SONUÇ
Ara rmada örgütsel vatanda k davran lar ile ilgili genel olarak, okul yöneticilerinin liderlik
stillerine ba
olmaks n ö retmenlerin yüksek oranda örgütsel vatanda k davran lar
sergiledikleri görülmektedir. Bu durum ö retmenlik mesle inin özveri isteyen, vicdani yönü
r bir yan n olmas yla aç klanabilir. Ayr ca mevcut ö retmenlerimizin mesle ini icra etme
noktas nda kar la klar birçok maddi ve manevi zorlu a ra men, ÖVD’n sergileme
konusunda olumlu bir sonucun ç kmas sevindirici bir sonuç olarak yorumlayabiliriz.
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Çal mada elde edilen bir ba ka sonuç; liderlik stilleri genel ortalamas ile ÖVD‘nin nezaket
boyutu aras nda istatistiksel aç dan anlaml bir sonuç ç kmas r. Bu sonuçtan hareketle, okul
müdürlerinin liderlik stillerinin, ö retmenlerde görülen ÖVD’nin boyutlar ndan nezaket
boyutunu pozitif yönde etkiledi i söylenebilir. Okullarda nezaket davran lar ; ö retmenlerin
kendi içlerinde ald klar kararlar, aktiviteler ve kar la abilecekleri sorunlar konusunda
meslekta lar
ve okul yönetimini bilgilendirmek, ö rencileri, gerekirse velileri haberdar
etmek gibi davran lar eklinde s ralanabilir. Okullarda bu tür davran lar olumlu ileti imi
artt rabilir. Okul yöneticilerinin ö retmenlerle pozitif yönlü ileti im kurma, ba ar takdir
etme, adil olma, hatalar kalabal k içinde ele tirmeme gibi olumlu liderlik özellikleri bu
sonucun ortaya ç kmas nda etkili olabilir.
Ara rmam zda liderlik stilleri genel ortalamas ile ÖVD‘nin üyelik erdemi boyutu aras nda
istatistiksel aç dan anlaml bir sonuç ç kmas da elde edilen bir ba ka sonuçtur. Bu sonuçtan
hareketle, okul müdürlerinin liderlik stillerinin, ö retmenlerde görülen ÖVD’nin boyutlar ndan
üyelik erdemi boyutun pozitif yönde etkiledi i söylenebilir. Ö retmenlerin, hizmet içi e itim
aktivitelerine gönüllü kat mlar , ö retmenlik mesle i ile ilgili yay nlar ve bilimsel çal malar
takip etmeleri, yeni ö retim yöntem ve tekniklerini takip etmeleri ve uygulamalar , ki isel ve
mesleki geli im gibi süreçlere önem vermeleri ve meslekta lar yla bilgi al -veri ine aç k
olmalar üyelik erdemi boyutuyla ilgili davran lara örnek olarak verilebilir. Ö retmenlerin bu
tür mesleki ve ki isel geli im çabalar hem mesleki aç dan geli imi sa layacak hem de
retmenlik mesle inin çal ma grubu olan ö rencileri yani bir ülkenin gelece ini olumlu
etkileyecektir. Okul yöneticilerinin yenilikçi olma, sorumlu davranma, eski durumlara yeni
bak aç lar ortaya koyma, yarat
te vik etme, çal anlar na güvenme gibi olumlu liderlik
özellikleri bu sonucun ortaya ç kmas nda etkili olabilir.
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EXTENDED ABSTRACT
As an instructional source, the school administrator directly tries to improve learning medium.
Developing effective communication with teachers, the school administrator encourages them
to apply recent teaching strategies and materials. Executives appraise school administrators
periodically. As an instructional resource, the most significant role of a school administrator is
to provide better facilities for a better instruction. The administrator, who provides better
instruction facilities, improves strategies and materials to improve instruction. In the framework
of human resources development program, the school administrator provides instructional
research periodicals regularly, and describes new developments in curriculum development and
child learning to teachers in his/her institution. Effective school administrators differ from
ineffective ones in terms of visions in providing a better school environment. Effective school
administrators are capable in providing necessary materials to increase teacher performance and
student success to the top point. As for the other selective and systematic supporting ways
applied by these administrators, evaluating the teachers very carefully, awarding successful
teachers and planning can be some of them. Effective school administrators not only deal with
the performances of teachers, but also with how they perceive the performance itself. School
administrator helps teachers pursue their individual tasks better and provides ideal environment
for student development (Yörük and Akda , 2010).
Dictionary definition of leadership is “director, pied piper, and frontrunner”. However, this
definition limits the term leadership to a narrow path. A leader is not only a person who leads
a group, but also demonstrates new goals and objectives to large masses (Güney, 2012). Being
a leader is not always easy. From many aspects being an administrator is much more easier than
being a leader because administration is usually related with duties and procedures. Leadership
is not related to who the person is but how he or she expresses him or herself. For this reason a
good leadership with the best of everything is incredibly effective and it brings out such results
that administration would never manage to handle directly. (Owen et al, 2007). As for education
medium, instructional leadership behaviors displayed by administrators have some
consequences. nstructional leadership is a leadership type that focuses on instruction. Thus,
such a leadership behavior can be acquired through education. This leadership theory claims
that instructional leadership can be developed through education. Teachers or administrators
who fulfill instructional leadership roles will have positive effects on instructional culture of
the organization simultaneously, which is utmost important for the institution (Erol, 2012).
It has been observed that studies in literature commonly focus on some effects of leadership
behaviors displayed by administrators on employers. However, the studies on people who work
in the field of education have been observed to be limited. Especially the number of studies that
focus on the effects of school administrators’ leadership characteristics on organizational
citizenship behavior of teachers are restricted. In this framework, this study aimed to find out
the effects of school administrators’ leadership characteristics on organizational citizenship
behavior of teachers. 125 volunteer preschool, class and branch teachers participated in the
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study. Data of the study were collected through “Multifactor Leadership Scale” and
“Organizational Citizenship Behaviors Scale”. In order to find out the relationship among
variables, multiple regression analysis was applied through SPSS 20 program. According to
the results of this analysis, there was a positive relationship between overall average of
leadership styles of school principals and organizational citizenship behaviors sub-dimensions
and membership morality dimensions. Deriving from these results, it can be inferred that
leadership behaviors displayed by school administrators are significant indicators on
organizational citizenship behaviors of teachers.
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YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )
THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS
PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT
(MERSIN EXAMPLE)
1
2

Cans n KÜLEKÇ TATLI 2Mehmet GÜNDO DU

1
Pakize Kokulu Anadolu Lisesi, Mersin
Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Alman Dili Bölümü, Mersin
*e-mail: cansintatli@hotmail.com

ÖZET
Bu ara rman n amac , Mersin ilinde yerel yönetimler taraf ndan yap lan spor parklar ile ilgili sorunlar
belirlemek ve söz konusu sorunlara ili kin çözüm önerileri sunmakt r. Ara rmaya Mersin ilinde yerel yönetimler
taraf ndan olu turulan spor parklar kullanan 166 ki i kat lm r. Kat mc lar n ki isel özelliklerini ve spor
parklar ile ilgili dü üncelerini belirlemek 1için 6 demografi ve 22 kapal uçlu soru olmak üzere toplam 28 sorudan
olu an anket kullan lm r. Ara rmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 11.0 program nda frekans analizleri
kullan lm r. Ara rman n sonunda spor parklar kullanan bireylerin orta ve üzeri ya grubunda bulunan
kad nlardan olu tu u, mesleki özelliklerine göre ele al nd zaman parklar en fazla ev han mlar n kulland
tespit edilmi tir. Spor parklar n en fazla kullan lma nedenlerinin ba nda sa kl bir ya ama sahip olma ve kilo
kontrolünün geldi i tespit edilmi tir. Spor parklar n tercih edilmesinde en fazla aç k havada spor yapma ve
parklar n ücretsiz olmas gibi unsurlar n geldi i bulunmu tur. Bunun yan nda kat mc görü lerine göre uygulanan
egzersiz türleri, parklar n sa k aç ndan yeterlilikleri, parklardan yararlanan ki ilerin oranlar hakk nda çe itli
bulgulara ula lm r.
Anahtar kelimeler: Yerel yönetimler, spor, spor parklar

ABSTRACT
Aim of this study is to identify the problems related to sports parks built by local authorities in Mersin province
and suggest solutions related to those problems. 166 participants who regularly used the sports parks built by local
authorities in Mersin province participated in the study. A questionnaire that consisted of 28 questions 6 of which
were demographic and 22 were close-ended questions was applied to the participants. Frequency analyses were
used at SPSS 11.0 program to analyze the data of the study. Results of the study revealed that the users of these
parks were women at middle or above-middle age, and as for their professional characteristics, housewives were
the most frequent job group that used sports parks. The main reasons for using sports parks were pursuing a healthy
life and weight control. It was also found out that the main reason for people to prefer sports parks was doing
sports in open air and their being free of charge. Furthermore, some other findings on exercise types in these parks,
their being sufficient in terms of health, and the rate of people benefitting from these parks were also obtained.
Key words: Local authorities, sports, sports parks

JEL CODE: L83, I18

Günümüzde spor; ekonomik, toplumsal, politik ve kültürel olmak üzere pek çok olgu ile beraber
an lmaktad r. nsanlar n ergenlik öncesi ve sonras dönemlerde düzenli olarak kat ld klar spor
etkinlikleri sa kl bir fiziki yap n geli mesine yard mc olurken, insanlar n ruhsal
geli imlerini de desteklemektedir. Gelecek y llarda toplumda sorumluluk sahibi olacak
yeti kinlerin iyi al kanl klar edinmesinde, bireyler aras iyi ili kilerin kurulmas nda ve söz

*

Bu çal ma 2013 y nda Mersin Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Anabilim Dal ’nda sunulan “Yerel Yönetimlerin
Yapt rd Spor Parklar yla lgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri ( Mersin Örne i )” ba kl tez çal mas ndan türetilmi tir.
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konusu ili kilerin devam ettirilmesinde çocukluktan ba layan spor ya am büyük önem
ta maktad r (Yazarer ve ark., 2004).
Spor amaçl yap lan hareketler belirli bir düzen içerisinde ve mücadele ruhu ile yap lmal r.
Bu ba lamda spor; insanlar n mücadele etmek, yar mak, e lenceli vakit geçirmek ve sa kl
ya ama kavu abilmek için belirli kurallar çerçevesinde maksatl , bilinçli hareketlerin bütününü
kapsamaktad r (Ramazano lu ve ark., 2005). Ayr ca spor, grup çal malar , kar kl
dayan man n olu turulmas
ve toplum üyeli inin kazan lmas
sa layan önemli bir
sosyalle me arac r. Spor faaliyetleri bir tak m fiziksel aktiviteler bütünü olmas n yan nda,
insanlara birer ki isel ve sosyal kimlik hissi ve grup üyeli i duygusu vermesi ile bireyin
sosyalle mesine yard mc olan özel bir aland r (Aksoy, Bak & Ünveren, 2012).
Yerel yönetimler, pek çok ülkede oldu u gibi, Türkiye’de de halka en yak n kurulu lard r.
Toplumsal ya amda, yerel yönetimler için halk n güven ve deste ini kazanmak öteki kamu
kurulu lar ndan daha fazla önem ta maktad r. Bu nedenle halk n ihtiyaç ve isteklerine duyarl
davranmak, halk n sürekli deste ini, be enisini ve güvenini sa lamak yerel yönetimler için
önemlidir. Halk n bu beklentilerini kar lamak içinde spor, yerel yönetimler için vazgeçilmez
unsurlardan biridir (Çoban & Devecio lu, 2006).
nsanlar n rekreasyon ve spor amaçl tercih ettikleri yerlerin ba nda yerel yönetimler taraf ndan
olu turulmu olan parklar gelmektedir ( im ek ve ark., 2011). Söz konusu parklar yerel
yönetimlerin denetiminde yap lmakla beraber, parklar ile ilgili her türlü sorumluluk yerel
yönetimlerin bünyesinde bulunan park ve bahçeler müdürlükleridir (Zengin & Özta , 2008).
Özellikle günümüzde yerel yönetimlerin spor ve rekreasyon etkinlikleri için olu turduklar
parklara çe itli egzersiz aletleri de yerle tirdikleri görülmektedir. ancak parklara yerle tirilen
kondisyon aletlerinin kullan m, bak m ve onar mlar ile ilgili çe itli sorunlar n oldu u
bilinmektedir (Erta , 2006). Yap lan bu ara rmada yerel yönetimler taraf ndan olu turulan söz
konusu spor ve rekreasyon parklar ile ilgili sorunlar n ve çözüm önerilerinin belirlenmesi
amaçlanm r.
MATERYAL ve METOT
Ara rman n Evreni ve Örneklemi
Ara rman n evreni Mersin büyük ehir belediyesine ba
belediyelerin yapt rd
spor
parklar na egzersiz yapmaya gelen ki ilerden olu maktad r. Örneklem grubu ise kolay
ula labilir örneklem yöntemi ile belirlenmi 166 ki iden olu mu tur. Örneklem grubu,
anketlerin uygulanmas s ras nda herhangi bir özel durum göz önünde bulundurulmadan,
ba ms z de ken tespitine gidilmeden ula labilen kat mc say yakla
ile belirlenmi tir.
Veri Toplama Materyali
Ara rma veri toplama arac olarak anket kullan lm r. Kullan lan ankette 6 demografik soru
(cinsiyet, ya , medeni durum, e itim durumu, meslek, ayl k gelir) ve 22 kapal uçlu soru ( evethay r, hiç-bazen-her zaman) olmak üzere toplam 28 soru bulunmaktad r. Anket sorular n
anla rl
bak ndan 30 kat mc ya, 15 gün ara ile ön test uygulamas yap lm r ve
problemli görülen sorular tekrar düzenlenmi tir.
Verilerin Toplanmas
Veri toplama i lemi kapsam nda Mersin’de spor parklar nda spor yapmaya gelmi insanlarla
bire bir görü ülerek, ara rmayla ilgili bilgi verdikten sonra, ara rmaya kat lmak isteyen
gönüllü adaylara anketler uygulanm r.
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statistiksel Analiz
Ara rmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 11.0 program nda frekans
analizi kullan lm r.
BULGULAR
Tablo 1. Kat mc lar n baz demografik özelliklerine ve parklar kullanma amaçlar na
göre da mlar
Ba ml de kenler
Ba ms z de kenler
f
%
Kad n
90
54,2
Cinsiyet
Erkek
76
45,8
18-20 ya
20
12,0
21-30 ya
38
22,9
Ya
31-40 ya
34
20,5
41-50 ya
33
19,9
50+ ya
41
24,7
Ev han
44
26,5
siz
11
6,6
Memur
16
9,6
çi
9
5,4
Meslek
Özel Sektör
18
10,8
Serbest meslek
9
5,4
renci
36
21,7
Emekli
23
13,9
Okur-yazar
3
1,8
lkokul
19
11,4
Ortaokul
30
18,1
itim durumu
Lise
48
28,9
Üniversite ve üstü
66
39,8
Evli
96
57,8
Bekâr
61
36,7
Medeni durum
Bo anm
5
3,0
Dul
4
2,4
Sa kl bir ya am sürmek
105
65,7
Kilo kontrolü sa lamak
25
15,1
Spor yaparak zihnini sa lam tutmak
8
4,8
Spor
parklar
Sosyal çevresini geni letmek
8
4,8
kullanma amaçlar
Bo zamanlar de erlendirmek
13
7,8
Vücut kaslar geli tirmek
3
1,8
Tablo 1’e göre ara rmayan kat lan bireylerinin büyük bir bölümünün kad n (%54,2) oldu u,
ya gruplar na göre de erlendirildi i zaman en fazla 50+ ya grubundaki bireylerin parklar
spor amaçl kulland klar , mesleki aç dan ele al nd zaman parklar spor amaçl en fazla ev
han mlar n kulland (%26,5), bunun yan nda kat mc lar n büyük bir bölümünün üniversite
ve üstü e itim düzeyine sahip (%39,8) oldu u, yine kat mc lar n büyük bir bölümünün evli
(%57,8) oldu u tespit edilmi tir. Kat mc lar n rekreasyon ve spor amaçl yap lan parklar
kullanma amaçlar n ba nda sa kl bir ya a sürme (%65,7) dü üncesinin geldi i tespit
edilmi tir.
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Tablo 2. Kat mc lar n parklar tercih etme nedenleri
Parklar n tercih edilme nedenleri
f
Ücretsiz oldu u için
48
Aç k havada spor yapmak için
81
Spor salonlar n ücretleri yüksek oldu u için
11
Spor salonlar n ortam ve hijyen s nt oldu u için
1
Evine yak n oldu u için
20
Ben spor yaparken çocu um parkta oynayabiliyor
4
166
Toplam

%
29,5
48,5
6,6
0,6
12
2,4
100

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün (%48,5) parklar tercih etme nedenlerinin
ba nda aç k havada spor yapma amac n geldi i tespit edilmi tir. Bu nedeni s ras yla parklar n
ücretsiz olmas n (%29,5), parklar n kat mc lar n evlerine yak n olmas n (%12), spor
salonlar n ücretlerinin yüksek olmas n (%6,6), kat mc lar spor yaparken çocuklar n da
parklarda oynayabilmelerinin (%2,4), spor salonlar n ücretlerinin yüksek olmas n (%0,6)
geldi i belirlenmi tir.
Tablo 3. Kat mc lar n parklarda spor yapmadan önce sa k kontrollerinden geçme ve
nma yapma düzeyleri
f
%
Sa k kontrolünden Evet
32
19,3
geçme
Hay r
134
80,7
Her zaman yap yorum
72
43,4
Çal malardan önce
Bazen yap yorum
67
40,4
nma yapma
Hiç yapm yorum
27
16,3
durumu
Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün parklardaki spor aktivitelerine kat lmadan
önce sa k kontrolünden geçmedikleri (%80,7) tespit edilmi tir. Bunun yan nda kat mc lar n
%43,4’ünün çal malardan önce her zaman
ma çal mas yapt klar , buna kar k
kat mc lar n %40,4’ünün ara s ra nma çal mas yapt klar , %16,3’ünün ise hiç nma
çal mas yapmad klar tespit edilmi tir.
Tablo 4. Kat mc lar n spor uzman gözetiminde spor yapma ve çal malarda spor
yafeti kullanma düzeyleri
f
%
Evet
7
4,2
Spor uzman gözetiminde çal ma düzeyi
Hay r
159
95,8
Her zaman
120
72,3
Çal malarda spor k yafeti kullanma düzeyi
Ara s ra
46
27,7
Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün herhangi bir spor uzman gözetiminde
çal mad klar (%95,8), bunun yan nda kat mc lar n %72,3’lük bir kesiminin spor
etkinliklerinden önce nma çal mas yapmad klar tespit edilmi tir.
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Tablo 5. Kat mc lar n spor aletlerinin üzerinde kullan m biçimlerinin yazmas ve
aletlerin hangi kas gruplar çal rd na ili kin dü ünceleri
f
%
Spor aletlerinin üzerinde kullan m biçimleri Evet
31
18,7
yaz yor mu?
Hay r
135
81,3
yi
22
13,3
biliyorum
Biraz
Hangi aletin hangi kas grubunu çal rd
112
67,3
biliyorum
biliyor musunuz?
Hiç
32
19,3
bilmiyorum
Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümü (%81,3) parklardaki spor aletlerinin üzerinde
aletlerin kullan m biçimleri ile ilgili yeterli bilgi yazmad
belirtmi lerdir. Bunun yan nda
kat mc lar n büyük bir bölümünün hangi aletlerin hangi kas gruplar
çal rd
biraz
bildikleri (%67,3), buna kar k kat mc lar n %13,3’ünün aletlerin kullan
iyi düzeyde
bildikleri, %19,3’ünün ise aletlerin kullan mlar hiç bilmedikleri tespit edilmi tir.
Tablo 6. Parklar n spor amaçl kullan mlar nda görülen baz sorunlara ili kin kat mc
görü leri
f
%
Hiç görmedim
7
4,2
Parklarda spor k yafetsiz aletleri kullanan ki iler
Ara s ra gördüm
67
40,4
gördünüz mü?
Her zaman gördüm
92
55,4
Hiç ya amad m
16
9,6
Kalabal ktan dolay parklarda spor aletlerini
Ara s ra ya ad m
118 71,1
kullanamad
z zamanlar oldu mu?
Çok ya ad m
32
19,3
21
12,7
Spor çal malar yap lan parklardaki dinlenme ve Evet
bekleme yerlerinin yeterli oldu unu dü ünüyor
Hay r
145 87,3
musunuz?
Spor parklar n yak nlar nda olas sa k sorunlar Evet
40
24,1
için sa k oca , ambulans ve doktor bulunuyor mu? Hay r
126 75,9
Spor parklar ndaki spor aletlerinin yeterli oldu unu Evet
48
28,9
dü ünüyor musunuz?
Hay r
118 71,1
Çok inan yorum
35
21,1
Spor parklar n amac na uygun hizmet verdi ine
Biraz inan yorum
97
58,4
inan yor musunuz?
Hiç inanm yorum
34
20,5
Tablo 6’ya göre kat mc lar n büyük bir ço unlu unun parklarda spor k yafeti olmayan
ki ilerin spor aletlerini kulland klar belirtikleri (%55,4), kat mc lar n baz zamanlarda a
yo unluktan ara s ra kondisyon aletlerini kullanamad klar (%71,1), spor parklar n
yak nlar ndaki dinlenme ve bekleme yerlerinin yetersiz oldu unu dü ündükleri (%87,3), spor
parklar n yak nlar nda olas sa k risklerinde müdahale edecek olan sa k oca , doktor ve
ambulans bulunmad
dü ündükleri (%75,9), parklarda bulunan aletlerin say lar n yetersiz
oldu unu ifade ettikleri (%71,1) ve parklar n amac na uygun hizmetleri k smen verdi ini
dü ündükleri (%58,4) tespit edilmi tir.
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TARTI MA ve SONUÇ
Ara rma sonunda, spor amaçl parklar en fazla kad nlar n kulland klar , ya ortalamas
aç ndan en fazla 50 ya ve üzeri bireylerin spor amaçl olarak parklara geldikleri, mesleki
aç dan de erlendirildi i zaman ise spor amaçl parklara en fazla gelenlerin ev han mlar oldu u
tespit edilmi tir. Bulgu, Ar tan & A ’ya (2007) göre; kad nlar n fiziksel etkinli e
kat lmalar na yönelik son y llarda yeni f rsatlar n yarat lmas , kad n hareketinin etkisi, kad nlara
yönelik sa k ve fiziksel uygunluk hareketlerinin artmas yla birlikte kad nlar n fiziksel
aktiviteye kat
nda önemli art lar meydana gelmi tir. Bu ara rma sonuçlar bizim çal ma
bulgular
destekler niteliktedir. Toplum sa
n geli tirilmesi için spor parklar na
toplumun her kesiminden vatanda n yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Dolay yla ba ta
yerel yönetimler olmak üzere toplumun tüm kesimini spor parklar na yönlendirmeyi amaçlayan
politikalara ihtiyaç oldu u söylenebilir.
Ara rmaya kat lan bireylerin spor amaçl olarak parklar kullanma nedenlerinin ba nda
ras yla sa kl bir ya am kazanma ve kilo kontrolü sa lama amaçlar n geldi i
belirlenmi tir. Düzenli olarak yap lan spor ve fiziksel aktivite çal malar n kilo kontrolü
sa lama ve sa kl bir ya am tarz na sahip olma konusunda büyük bir öneme sahip oldu u
bilinmektedir (Donnelly ve ark., 2000; Bize, Johnson & Plotnikoff, 2007; Brown ve ark., 2003).
Bu ba lamda yerel yönetimlerin daha fazla say da vatanda n spora yönelmesi için ehir
içerisindeki spor parklar n say lar artt rmalar , bunun yan nda mevcut parklar n yer ve
ekipman olarak geni letilmelerini sa lamak toplum sa
n yükselmesi aç ndan oldukça
önemlidir.
Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümü aç k havada spor yapma imkân sa lad için
spor amaçl yap lan parklara geldiklerini belirtmi lerdir. Bunun yan nda parklar n ücretsiz
olmalar n ve kat mc lar n evlerine yak n olmalar n da kat mc lar n parklara yönelme
nedenlerinin ba lar nda geldi i belirlenmi tir. Ara rma bulgular
destekleyen benzer bir
çal mada, aç k alan ve parklarda sunulan egzersiz imkânlar n genel olarak ücretsiz
olmalar ndan dolay insanlara sosyal faydalar sa lad belirtilmi tir ( im ek ve ark., 2011).
Günümüzde ehirlerdeki çarp k kentle meye ba olarak ye il alanlar n azald bilinmektedir.
Ancak ehirlerinin sosyal ve ekonomik özellikler hangi türde olursa olsun, ehirlerin içerisinde
halk n e lenme, dinlenme ve rekreasyonel faaliyetlerine kat lacaklar yerler olmal r (Gül &
Küçük, 2001). Yerel yönetimler taraf ndan yap lan iyi planlanm spor alanlar n ehirlerin
nefes almas na yard mc oldu u bilinmektedir. Bunun yan nda çocuk ve gençlerin spor yaparak
sa kl yeti meleri ve yeti kinlerin günlük s nt lardan kurtulup rahat bir ortamda spor
yapmalar için yerel yönetimler taraf ndan olu turulmu spor parklar na gereksinim vard r
(Sivrikaya, 2000).
Ara rman n sonunda kat mc lar n büyük bir bölümünün spor amaçl parklarda yapt klar
çal malardan önce sa k kontrollerinden geçmedikleri, bunun yan nda kat mc lar n spor
aktivitelerini uzman gözetiminde yapmad klar tespit edilmi tir. Bu bulgu, ara rmaya kat lan
bireylerin sporu bilinçli olarak yapmad klar
göstermektedir. Özellikle belirli bir ya
döneminde bulunan bireylerin sa k kontrolü yapt rman n ötesinde doktor kontrolünde
çal malar gerektirecek durumlarda orta ç kabilir ( im ek ve ark., 2007). Bunun yan nda
profesyonel amaçl spor yapanlarda oldu u gibi sa kl ya am için spor yapan bireylerin de
spora kat m öncesi genel sa k kontrollerinden geçmeleri gerekmektedir. Böylece ki inin
düzenli olarak spor yapmas na engel durumlar n olup olmad
belirlenebilir. Ayr ca spor
yapmaya engel olan durumlar n spora kat m öncesi tedavi edilebilmesi için de spora kat m
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öncesi sa k de erlendirmesi oldukça önemlidir (Ülkar, 2011). Bu kapsamda yerel yönetimler
taraf ndan yap lan spor parklar nda spor yapan bireylerin spora kat m öncesi sa k
kontrollerinden geçmeleri için gerekli tedbirler al nmal r. Aksi takdirde halk n sa
koruma ve geli tirme için olu turulan parklar halk n sa
tehdit eden bir yap ya bürünebilir.
Benzer ekilde kat mc lar n herhangi bir sa k uzman kontrolünde çal mamalar , spor
aktiviteleri esnas nda ortaya ç kabilecek istenmeyen sa k problemlerini ortaya ç karabilir.
Ara rmaya kat lan bireylerin genel olarak çal malardan önce nma egzersizleri yapt klar
belirlenmi tir. Bunun yan nda kat mc lar n büyük bir ço unlu unun çal malarda spor
yafetleri kulland klar tespit edilmi tir. Spor amaçl parklara gelen bireylerin genellikle
sedanter bireylerden olu tu unu göz önünde bulundurdu umuz zaman, söz konusu parklarda
spor yapan bireylerin
nma al kanl klar n yetersiz olmas beklenebilir. imsek ve
arkada lar (2011) taraf ndan yap lan benzer bir çal mada, spor parklar na giden bireylerin çok
büyük bir bölümünün nma egzersizleri yapmad klar tespit edilmi tir. Bu ba lamda bizim
çal mam za kat lan bireylerin aktivite öncesi nma ve spor k yafeti kullanma konusunda daha
bilinçli olduklar söyleyebiliriz.
Is nma egzersizleri spor aktivitelerine kat m sürecinde oldukça önemlidir. Bu ba lamda
ara rmaya kat lanlar n nma al kanl klar n genel olarak yüksek olmas n, yapt klar
çal malardan en iyi verimi elde etmelerine katk sa lamalar na yard mc olaca
söyleyebiliriz. Çünkü uygun nma yöntemlerinin kullan lmas , fiziksel aktivite öncesinde
kaslar n aktiviteye haz r hale gelmesine katk sa lamaktad r (Gelen, 2008). Uygun olarak
yap lan
nma egzersizleri, yüklenme esnas nda baz motorik özelliklerin daha iyi
kullan lmas na katk sa lamaktad r (Çolak & Çetin, 2010). Bunun yan nda nma egzersizleri
aktivite esnas nda performans n artmas na ve en önemlisi aktivite esnas nda sakatlanma riskinin
en aza indirilmesinde oldukça önemli fonksiyonlara sahiptir (Arslan, Gökhan & Aysan,2011).
Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün aletlerin hangi kas gruplar çal rd
tam olarak bilmedikleri, bunun yan nda parklarda yer alan aletlerin üzerinde genellikle aletlerin
kullan mlar ile ilgili bilgilerin yazmad tespit edilmi tir. Kat mc lar n aletlerin hangi kas
gruplar
çal rd klar
bilmemelerinin birçok farkl nedeni olabilir. Ancak söz konusu
nedenlerin ba nda ku kusuz aletlerin üzerinde kullan mlar ile ilgili bilgilerin yer almamas n
yatt dü ünülebilir. Parklar kullanan bireylerin aletlerin kullan
hakk nda yeterli bilgiye
sahip olmamalar çal malar esnas nda çe itli sa k sorunlar n olu mas na neden olabilir.
Dolay yla yerel yönetimlerin söz konusu aletlerin kullan mlar ile ilgili gerekli bilgileri
aletlerin üzerine ayr nt olarak yazmalar gerekmektedir. Ayr ca aletlerin kullan
konusunda
uzman olan ki ilerin de belirli aral klarda parklara gelen vatanda lara aletlerin kullan m
ekilleri ile ilgili bilgiler vermeleri de faydal olabilir.
Ara rmaya kat lan bireylerin görü leri göz önünde bulunduruldu u zaman, spor parklar nda
en fazla kar la lan sorunlar n ba nda parklarda spor k yafetsiz bireylerin aletleri kullanmalar ,
baz kalabal k durumlarda aletlerin herkesin yeterli düzeyde kullanamamas , parklarda
dinlenme ve bekleme amaçl yerlerin yetersiz olmas , sa k sorunlar na yönelik risklere kar
sa k oca , doktor ve ambulans gibi sa k birimlerinin parklara yak n yerlerde bulunmamas ,
spor aletlerinin yetersiz olmas ve parklar n amaçlar na uygun olarak hizmet vermemesinin
geldi i tespit edilmi tir.
Spor ve rekreasyon etkinliklerinin yan nda parklar n e lenme ve dinlenme fonksiyonlar n da
oldu u bilinmektedir (Onsekiz & Emür, 2008). Bu kapsamda spor ve rekreasyon amaçl
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parklar n tasar
ve ark., 2011).

nda spor bilim adamlar ndan yard m istenilmesi oldukça önemlidir ( im ek

Belediyelerin halka yönelik spor hizmetlerinin ba nda sporu halk n taban na yayma ve geni
kitlelere ula rma görevi vard r (Do u, Karda & Atal , 2013). Bu ba lamda spor parklar nda
bulunan aletlerin say lar n artt lmas n yan nda, spor parklar n say lar n da artt lmas
gerekmektedir. Çünkü söz konusu parklara evleri uzak olan bireylerin düzenli olarak
gitmelerinde baz sorunlar ya anabilir. Bunlar n en aza indirilmesi için herkesin rahat bir
biçimde ula aca ve evlerinin yak nlar nda tesis edilen parklara gereksinim vard r.
Kamu hizmetlerinin büyük bir bölümünün yerel yönetimler taraf ndan yap ld , söz konusu
hizmetlerin içerisinde spora yönelik yat mlar n da olmas gerekti i bilinmektedir. Burada
önemli olan konu yerel yönetimlerin halka hizmet amaçl uygulad spor faaliyetlerini halk n
istek ve ihtiyaçlar
göz önünde bulundurarak yapmas gerekti idir (Ekinci, 2012). Bu
kapsamda ara rmam zda tespit edilen spor parklar nda bekleme ve dinlenme yerlerinin
yetersiz olmas n, bunun yan nda parklarda bulunan aletlerin ihtiyac kar layamamas n
halk n söz konusu spor alanlar ndaki ihtiyaç ve beklentilerini olumsuz yönde etkileyebilece ini
söyleyebiliriz. Timur ve arkada lar (2011) taraf ndan yap lan benzer bir ara rmada, spor
amaçl park ve aç k alan tesislerinin yap
n halk n ihtiyaç ve beklentilerine uygun
yap lmad
belirtilmi tir. Ayn zamanda aç k alan spor tesislerinin say sal olarak yetersiz
oldu u, baz mahalli bölgelere birden fazla spor alan dü erken, baz mahalli bölgelerde
herhangi bir spor alan olmad tespit edilmi tir. Bu ara rma sonuçlar destekleyen benzer
bir çal mada, belediyelerin halka spor hizmeti verme konusunda yetersiz yönlerinin bulundu u
ifade edilmi tir (Sivrikaya, 2000).
Sonuç olarak, yerel yönetimler taraf ndan yap lan spor parklar en fazla orta ve üzeri ya
grubunda bulunan kad nlar n kulland tespit edilmi tir. Ara rmaya kat lan bireylerin büyük
bir bölümünün spor parklar ndaki aktivitelerden önce
nma çal mas yapt klar ve
çal malar
spor malzemesi kullanarak gerçekle tirdikleri, buna kar k çal malar
herhangi bir uzman denetimi olmadan yapt klar belirlenmi tir. Bunun yan nda kat mc lar n
büyük bir bölümünün hangi kondisyon aletlerinin hangi kas gruplar çal rd
yeterli
düzeyde bilmedikleri tespit edilmi tir. Kat mc lar n spor parklar ndaki sorun ve eksiklikler ile
ilgili dü ünceleri incelendi inde, spor parklar n ba ca sorunlar n kondisyon aleti
yetersizli i, dinlenme ve bekleme alanlar n k tl
, kondisyon aletlerinin üzerinde kullan m
artlar ile ilgili bilgilerin yetersiz olmas , parklar n yak nlar nda herhangi bir sa k problemine
yönelik önlem olarak sa k oca , ambulans veya doktor bulunmamas , tesislerin halk n tüm
ihtiyaçlar na cevap verememesi gibi sorunlar oldu u bulunmu tur. Ara rmada elde edilen bu
bulgulara göre, yerel yönetimlerin kentsel spor alanlar ve parklar na yönelik çal malar
yeniden gözden geçirmesi gerekti ini, halk n daha geni kesiminin parklardan yararlanmalar
için gerekli tedbirleri almalar gerekti ini, bunun yan nda parklarda yap lan fiziksel
aktivitelerinden halk n en iyi ekilde yararlanmalar için her türlü tedbirin al nmas gerekti ini
söyleyebiliriz.
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EXTENDED ABSTRACT
Preparing facilities for individuals to pursue a happier and more peaceful life for individuals
have become main goals of some authorities and institutions nowadays. In order to achieve this
goal, creating environments for individuals to be, in nature and environment simultaneously,
and have them relaxed and entertained is required. In this framework, preparing areas for
individuals to pass their spare times with sports activities can be an interesting subject. Openair exercise parks that have been increasing in recent years in Turkey have demonstrated the
relationship among spare time, entertainment, recreation, and sports activity in an effective way,
and this facilitates the formation of activities that are called sportive recreation. However, the
present condition of sports parks that are put into service of people by local authorities are not
questioned in terms of fulfillment of their aims and consciousness level of people who use them.
Aim of this study is to find out problems related to sports parks in Mersin province built by
local authorities, and suggest solutions for those problems.
Participants of the study were the people who used the sports parks built by Mersin
Metropolitan City Municipality for exercising. Sample group of the study was determined by
easily accessible sample method, and was consisted of 166 people. Sample group was
determined by accessed participant number without considering any special condition and
identifying any independent variables. A questionnaire was used as the data collection tool of
the study. There were 6 demographic questions (gender, age, marital status, education level,
profession, monthly income) and 22 close-ended questions (yes-no, never-sometimes-every
time), totally 28 questions in the questionnaire. 30 participants were applied a pretest twice in
15 days and the problematic questions were revised. During data collection process, the
participants who came to sports parks in Mersin to do sports or exercise were initially informed
about the study through a face to face meeting and the volunteers were applied the
questionnaire. Frequency analyses were used at SPSS 11.0 program to analyze the data of the
study.
Results of the study revealed that the users of these parks consisted of women at middle or
above-middle age, and as for their professional characteristics, it was found out that housewives
were the most frequent job group to use sports parks. The most frequent reason to use sports
parks for those women was pursuing a healthy life and weight control. Furthermore, doing
sports in open air and their being free of charge were among the main reasons for people to
prefer sports parks as well. Most of the participants stated that they were limbering up prior to
the sports activities, usually putting on sportswear, however, they were not doing these activities
under the supervision of an expert. Moreover, majority of the participants were unaware of the
functions of the sports implement sin the parks in terms of muscle groups. Participants stated
that the main deficiencies of those parks were limited resting and waiting areas, insufficiency
of condition implements, lack of health service, ambulance or doctor in case of an emergency
in the neighborhood of parks, insufficient information about how to use the implements, and
facilities’ not being able to meet the needs of people in various aspects. In the light of the
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findings, local authorities were suggested to revise the regulations about the usage and functions
of these parks and take necessary precautions to help more people benefit from these facilities
in safer conditions.
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