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Abstract: This research aims to determine the degree of the school managers’ carrying out cultural leadership roles. It is 

a descriptive research. Data were obtained during 2016-2017 academic year from 586 school managers working in public 

primary schools, middle schools and high schools in the central districts of Mersin Province. Quantitative methods were 

employed in the study. “The Scale of School Managers’ Cultural Leadership Roles” were used in data collection process.  

In data analysis; the non-parametric tests were used. According to the research results; the school managers perceived 

that they carry out their cultural leadership roles at a high level.  There is a significant difference in the degree of the 

school managers’ carrying out cultural leadership roles according to the variables of gender, education level and branch.  

Keywords: School Managers, Cultural Leadership, Cultural Leadership Roles. 

 

INTRODUCTION 

Culture is one of the most important concepts 

in 21
st
 century. Culture is composed of a nation’s 

economy, law, history, moral values, language, 

intellectual and aesthetic knowledge, products, dresses, 

food and artefacts [1]. Culture, which is harmonious 

collection of a nation’s physical entities and spiritual 

and sentimental values, influences all of the dimensions 

of life including societal life, business life and social 

life. In other words, culture and developments related to 

culture crucially affect all of the systems [2].  

 

States and nations are great systems, which are 

composed of subsystems. Education is one of the basic 

systems that shape a state’s today and future. That fact 

that these systems function efficiently and perfectly has 

a vital impact on a countries and nation’s welfare and 

development [3].  

 

The systems which have a vital role on a 

nation’s continuing its existence and which raise human 

resources needed by a country are education systems 

[4]. The main component of educations systems are 

schools [5]. According to System Theory, schools are 

open social systems that take inputs such as students, 

equipments, technology, workforce and money and 

provide the environment with the outputs such as 

products (educated students) and services [6]. The 

schools expose the students they take as inputs to 

enculturation process, enable them  acquire the culture 

of the society in which they exist, shape them according 

to the society’s expectations, raise the type of human 

that is wanted by the society, thus enable cultural union 

and societal peace  [7, 8].  

 

The schools which have important duties and 

missions related to cultural transmission own informal 

organizational qualities in addition to formal 

organizational structures [9]. Each school possess 

distinctive and specific beliefs, assumptions, and values, 

norms, meaning patterns, customs, traditions, 

ceremonies and stories. In other words, each school has 

a unique organizational culture [10, 11]. The researches 

in the literature have determined that there is a 

significant relationship between organizational culture 

and schools’ efficiency.  The degree that the school 

having strong organizational culture carry out their aims 

and become efficient and effective is higher than that of 

the school having weak organizational culture [12, 13]. 

In the schools with strong organizational cultures, the 

staff including all of the workers has higher job 

satisfaction, organizational commitment and healthier 

organizational qualities [14]. While the conflicts are at 

the lowest level, cooperation, adaptation and 

organizational support are at the highest level and open 

and constructive communication exists at these schools 

[15, 16]. Cultural synergy and team work, aim and 

human centered approach, parent satisfaction are the 

principal and prominent qualities of the schools with 

strong school culture. The schools possessing strong 

organizational culture efficiently and effectively use the 

manpower resources, money, students which are 

provided as inputs and don’t cause waste of resources 

[17]. The school managers are important determinants 

causing whether the organizational culture is strong or 

weak.  
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The school managers should play the roles of 

cultural leadership in order to manage the 

organizational culture efficiently and effectively. 

Cultural leadership is the process in which the workers 

(teachers and other staff) are directed to act and perform 

according to the aims of the organization by means of 

common thought, beliefs, symbols, customs and 

traditions which form the school culture [18, 19]. While 

the school managers as cultural leaders protect the 

qualities of the school culture which are functional and 

enable the aims to be reached, they change the qualities 

which are dysfunctional and which prevent the aims 

from being achieved [20]. The school managers as 

cultural leaders unite all of the school personnel, 

students and parents around an inspirational vision to 

create a successful school; strengthen effective 

cooperation and trust among the staff, develop school 

culture academically and institutionally by changing the 

schools’ values and norms and forming new symbols, 

customs and ceremonies [21]. Moreover, the school 

managers, who are cultural leaders, enable their 

personnel and the organization to be ready for the 

situational conditions and fast changes by forming a 

strong, flexible learning organization. Additionally, 

they adapt the school culture to the society’s culture, 

environment and legal process. Furthermore, there are 

roles, which are related to each other and which the 

school managers should play while carrying out cultural 

leadership. While the school managers are recognizing 

the school culture and introducing it verbally by means 

of “their interpreter role”, they emphasize the 

importance and necessity of school culture by means of 

“their behavioural model role”. Additionally, the school 

managers strengthen the values and norms and integrate 

them to the environment and society by means of “their 

formal role” [22, 23].  

 

Cultural leadership, which is very important 

for school organization, is stated as one of the duties of 

school managers in the legislation and laws and it 

functions as a standard and criterion in the process of 

supervision and evaluation of the school managers and 

the schools. For example, in the Regulation of Ministry 

of National Education Secondary Education 

Institutions, the school managers’ duties related to 

cultural leadership are emphasized with these sentences 

[24]: “The school managers; lead the teachers, students, 

parents and school environment in education and 

teaching, do activities and work to increase school 

efficiency and productivity, form team spirit, integrate 

the school with the environment and society, develop 

institutional culture”.  Similar to the statements above, 

in The Institutional Standart System, which is used to 

supervise and evaluate the schools of Ministry of 

National Education, the statements related to the 

cultural leadership of school administration are 

emphasized with these sentences [25]. “The school 

administrations have to form a positive organizational 

environment to support the children’s and teachers 

motivation. “Based on the development of the work 

culture in school and values system, the school based 

professional development includes the realization of the 

aims related to the fact that the school integrates with 

the environment and environment resource and facilities 

are used for the solution of the school problems”. 

Furthermore, the evaluation criterion related to “The 

Motivation-Enhancing Activities Related to Children, 

Parents and School Personnel”, which is one of The 

Institutional Standards of Ministry of National 

Education and which is stated below, is related to the 

school managers’ cultural leadership roles [26]. “There 

are social activities (such as competitions, entertainment 

activities, school trips and kermis)”. When the 

legislation and standards above are considered, the 

school managers’ cultural leadership are understood to 

be one of the concepts, which The Ministry of National 

Education place importance on to develop institutional 

culture, increase school efficiency, integrate school with 

the environment and to motivate students, parents and 

all of the personnel. 

 

In 21
th 

century, which we step from 

information age to culture age, the schools need school 

managers who carry out their cultural leadership roles at 

the best level to gain competitive advantages. The 

changes are needed for school managers and school 

organizations that still continue using traditional 

management styles. Even in the 21. century, in which 

changes and developments related to every aspect of 

life occur very fast and the information about an issue 

changes within 24 hours, the existence of the schools 

organizations, which are just managed by formal rules 

and in which the relationships between staff and the 

school managers are just organized hierarchically attract 

a great deal of attention [27]. In the researches done 

previously, it was determined that the school managers 

couldn’t carry out their cultural leadership roles at a 

sufficient level [29, 30, 31]. Thus, the school managers’ 

cultural leadership roles are considered as an original 

and important concept to do research in relation to the 

school managers in the field of educational 

administration. This research aims to determine the 

degree of the school managers’ carrying out cultural 

leadership roles. To reach this aim, it is aimed to find 

answers to the research questions below. 

 

1-What is the degree of the school managers’ carrying 

out cultural leadership roles? 

2-Is there a significant difference among school 

managers’ perceptions about their carrying out cultural 

leadership roles in terms of the variable of gender? 

3-Is there a significant difference among school 

managers’ perceptions about their carrying out cultural 

leadership roles in terms of the variable of education 

level? 

http://saspjournals.com/sjahss


 

 

Serkan Gökalp et al.; Sch. J. Arts. Humanit. Soc. Sci., Jul 2017; 5(8D):1043-1049 

Available Online:  http://saspjournals.com/sjahss  1045 
 

4- Is there a significant difference among schooll 

managers’ perceptions about their carrying out cultural 

leadership roles in terms of the variable of branch?  

 

MATERIAL AND METHOD  

It is aimed to determine whether there is a 

significant difference among the school managers’ 

perceptions about the degree of their carrying out 

cultural leadership roles. As the research aims to 

determine the existing situation as it is, it is a 

descriptive research. Hence, a general scanning model 

is used in the research. The different groups are 

compared in terms of the variables indicated above. 

Thus, this research is also a relational research. 

 

Population and Sample 

The target population of the study includes the 

school managers working in the high schools, middle 

schools and primary schools in the central districts of 

Mersin Province in 2016-2017 academic years. There 

are 1011 school managers in the target population. As it 

isn't possible to reach all of the school managers, a 

sample is chosen from the population. Accordingly, 

simple random technique is used and 586 school 

managers are determined as the sample. 

 

The Research Instrument 
One scale has been used for collecting data. To 

collect the data related to the perceptions of high school 

managers about the degree of their carrying out cultural 

leadership roles, the scale which is developed by 

Yıldırım [21] was used in this study. The name of this 

scale is Cultural Capital Scale. The scale is a Likert-

type scale and its items are rated on 5 point scale which 

ranges from Definitely Disagree (1) to Definitely Agree 

(5). The validity and reliability analysis of the scale was 

done by Yıldırım [10] and Sağban [43]. According to 

their analysis, Cronbach alpha for the scale was 0.90. 

KMO Value of the scale was found to be .96 and 

Bartlett’s Test was found to be statistically significant 

(p<.01). The factor loads of the factors in the scale 

ranged from .46 and. 80. 

 

 Data Analysis 

Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 17.0 was used to analyse the data. 

Before starting to analyse the data, data were analysed 

in terms of marginal values, missing value, normality 

and multicollinearity. In other words, the assumptions 

of the analyses were tested. According to Kolmogorov-

Smirnov Test, it was determined that the data didn’t 

have a normal distribution. Mean values and standard 

deviation were computed to determine school 

managers’ perceptions about the degree of their 

carrying out cultural leadership roles. In the evaluation 

of the arithmetic means of the responses which the 

participants gave to the research questions, the criteria 

below were used. 

 

Table-1: The Table for the Evaluation of Cultural Capital Scale (Avcı, 2015) 

Options Point Intervals Scale Evaluation 

1 I Definitely Disagree 1.00-1.80 Insufficient 

2 I Agree Partially 1.81-2.60 Low Level 

3 I Agree 2.61-3.40 Middle Level 

4 I Agree Considerably 3.41-4.20 High Level 

5 I Agree Totally 4.21-5.00 Very High Level 

 

However, as the data didn’t have a normal 

distribution, nonparametric test were used in the 

research. Mann-Whitney U Test was used to determine 

whether there was a significant difference among the 

managers' perceptions in terms of the variableS of 

gender and education level. Kruskal-Wallis Test was 

used to determine whether there was a significant 

difference among the managers' perceptions in terms of 

the variable of branch. When the significant difference 

was determined according to Kruskal-Wallis Test, 

Mann-Whitney U Test was used to determine which 

groups differed and clarify which groups among the 

sample in specific had significant differences. 

 

 

RESULTS 

When the school managers' perceptions are 

considered and the average score (total mean) of the 

means of the school managers' perceptions about the 

degree of their carrying out cultural leadership roles is 

calculated, it is found out that the school managers 

perceive that they carry out their cultural leadership 

roles at a high level (   =3,66).  The average score of 

the means of the school managers are a little bit over 

“the middle level” and quite below “very high level”. In 

other words, the school managers perceive that they 

don’t carry out their cultural leadership roles totally 

adequately. The table related to this finding is shown 

below. 
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Table-2: The total mean of the means of the school managers' perceptions about the degree of their carrying out 

cultural leadership roles and standart deviation 

   School Managers   

N 
  SD 

Total Mean 586 3,66 1,06 

 

The results of Mann-Whitney U Test, which is 

performed to determine whether there is a significant 

difference among the school managers’ perceptions 

about the degree at which they carry out their cultural 

leadership roles in terms of variable of gender are 

shown in Table 3.  

 

Table-3: The Results of Mann-Whitney U Test in Terms of the Variable of Gender 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

 12202,500 19952,500 -9,832 ,000 

 Gender  N Mean Ranks Sum of Ranks 

Cultural Leadership 

Roles 

Men 462 329,09 152038,50 

 Women 124 160,91 19952,50 

 Total 586   

p<0.05     

 

In Table 3, it is seen that there is a significant 

difference among the perceptions of the school 

managers about the degree at which they carry out their 

cultural leadership roles in terms of the variable gender 

(p<0.05). The mean ranks shows which group school 

managers differ and clarify which groups of school 

managers among the sample in specific have significant 

differences. When these mean ranks are compared, it is 

seen that male school managers have higher mean ranks 

than female school managers and male school managers 

carry out their cultural leadership roles at a higher level 

than female school managers. Therefore, it can be said 

that male school managers are more proficient at 

carrying out their cultural leadership roles than female 

managers. 

 

The results of Mann-Whitney U Test, which is 

performed to determine whether there is a significant 

difference among the school managers’ perceptions 

about the degree at which they carry out their cultural 

leadership roles in terms of variable of education level 

are shown in Table 4. 

 

Table-4: The Results of Mann-Whitney U Test in Terms of the Variable of Education Level 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 

 25215,000 85941,000 -8,055 ,000 

 Education Level N Mean Ranks Sum of Ranks 

Cultural 

Leadership 

Roles 

Bachelor's Degree 348 246,96 85941,00 

 Master’s Degree 238 361,55 86050,00 

 Total 586   

p<0.05     

 

In Table 4, it is seen that there is a significant 

difference among the perceptions of the school 

managers about the degree at which they carry out their 

cultural leadership roles in terms of the variable of 

education level (p<0.05). The mean ranks shows which 

group school managers differ and clarify which groups 

of school managers among the sample in specific have 

significant differences. When these mean ranks are 

compared, it is seen that the school managers who have 

master’s degree have higher mean ranks than school 

managers who have bachelor's degree and school 

managers who have master’s degree carry out their 

cultural leadership roles at a higher level than school 

managers who have bachelor’s degree. Therefore, it can 

be said that school managers who have master’s degree 

are more proficient at carrying out their cultural 

leadership roles than school managers who have 

bachelor’s degree. Moreover, it can be said that the 

more the school managers’ education level increases the 

more the degree of their carrying out cultural leadership 

roles increases. 
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The results of  Kruskal-Wallis Test, which is 

performed to determine whether there is a significant 

difference among the school managers’ perceptions 

about the degree at which they carry out their cultural 

leadership roles in terms of variable of branch are 

shown in Table 5. 

 

Tablo-4: The Results of  Kruskal-Wallis Test Test in Terms of the Variable of Branch 

 Chi-square Df p. 

 110,488    2 ,000 

 Branch N Mean Ranks Difference  (MWU Testi) 

Cultural 

Leadership Roles 

A- Social Sciences 315 325,61 A-B, B-C 

 B-Physical Sciences 121 150,13 

 C-Special Talent 150 341,72 

 Total 586  

p<0.05     

 

In Table 4, it is seen that there is a significant 

difference among the perceptions of the school 

managers about the degree at which they carry out their 

cultural leadership roles in terms of the variable of 

branch (p<0.05). When the mean ranks are compared, it 

is seen that the school principals whose branches are in 

social sciences carry out their cultural leadership roles 

at a higher and more proficient level than the school 

principals whose branches are in the physical sciences 

and special talent. Moreover, it is seen that principals 

whose branches are in special talent carry out their 

cultural leadership roles at a higher and more proficient 

level than the school principals whose branches are in 

the physical sciences. The results of Mann Whitney U 

Test establish that the groups of the school managers 

whose branches are in social sciences and special talent 

differ and have significant differences. In other words, 

groups of the school managers whose branches are in 

social sciences and special talent cause the source of 

significant difference. Consequently, it can be said that 

the school managers whose branches are in social 

sciences and special talent carry out their cultural 

leadership roles at a significantly higher and more 

proficient level than the school managers whose 

branches are in physical sciences. The situation can 

result from the fact that the branches of special talent 

and social sciences are more related to human relations, 

human psychology, and leadership, and sociology, 

social and cultural activities. 

  

CONCLUSION AND DISCUSSION 

In this study, it is found out that the school 

managers perceive that they carry out their cultural 

leadership roles at a high level. However, as the average 

score of the means of the school managers are a little bit 

over “the middle level” and quite below “very high 

level”, the school managers perceive that they don’t 

carry out their cultural leadership roles at a totally 

adequate level. This finding of the research is similar to 

the findings of the research done by [32]. According to 

Çek’s research findings, the teachers’ perceptions about 

the level at which school principals perform cultural 

leadership behaviours are at “I agree” (high) level and 

they perceive that the school principals are proficient in 

terms of cultural leadership behaviours although they 

think that the school principals aren’t totally proficient 

and the degree of their performing cultural leadership 

behaviours aren’t at a very high level.  Moreover, 

according to the research done by [32], it is found out 

that elementary school managers think that they carry 

out their cultural leadership roles at a high level.  

 

According to the findings, there is a significant 

difference among the perceptions of the school 

managers about the degree at which they carry out their 

cultural leadership roles in terms of the variable of 

gender and male school managers carry out their 

cultural leadership roles at a higher level than female 

school managers. Therefore, it can be said that male 

school managers are more proficient at carrying out 

their cultural leadership roles than female managers. 

This finding is similar to the findings of the research 

performed by [33, 34].  Finds out that there is a 

significant difference among the perceptions of the 

participants about the degree at which they carry out 

their cultural leadership roles in terms of the variable of 

gender; the male participants perceive that school 

managers carry out cultural leadership roles at a higher 

and more proficient level than female participants. The 

fact that the female school managers are exposed to 

mobbing while doing their jobs, encounter glass ceiling 

that prevents them from being successful and the fact 

that the school cultures aren’t formed in a way in which 

women can be successful can cause the female school 

managers to carry out cultural leadership roles at a less 

proficient level [35]. 

 

According to the findings, there is a significant 

difference among the perceptions of the school 

managers about the degree at which they carry out their 

cultural leadership roles in terms of the variable of 

education level. It is found out that school managers 

who have master’s degree carry out their cultural 

leadership roles at a higher level than school managers 
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who have bachelor’s degree. Therefore, it can be said 

that school managers who have master’s degree are 

more proficient at carrying out their cultural leadership 

roles than school managers who have bachelor’s degree. 

Moreover, it can be said that the more the school 

managers’ education level increases, the more the 

degree of their carrying out cultural leadership roles 

increases. This finding is similar to the findings of the 

research performed by Uygur [36, 37]. finds out that the 

elementary school managers who have master’s degree 

are more successful than elementary school managers 

who have bachelor’s degree in terms of the degree of 

carrying out cultural leadership roles. 

 

According to the findings, there is a significant 

difference among the perceptions of the school 

managers about the degree at which they carry out their 

cultural leadership roles in terms of the variable of 

branch. It is found out that school managers whose 

branches are in social sciences and special talent carry 

out their cultural leadership roles at a significantly 

higher and more proficient level than the school 

managers whose branches are in physical sciences. The 

situation can result from the fact that the branches of 

special talent and social sciences are more related to 

human relations, human psychology, and leadership, 

and sociology, social and cultural activities. This 

finding is similar to the findings of the research 

performed by [38, 39]. Finds out the teachers whose 

branches are in social sciences perceive that the school 

principals carry out cultural leadership roles at a higher 

level than the teachers whose branches are physical 

sciences and other branches. 

 

Based on the results of the research, it can be 

said that school managers don’t carry out the cultural 

leadership roles at very high level, which is an expected 

level. Considering this finding, the factors preventing 

school managers from carrying out cultural leadership 

roles at higher level should be determined and 

eliminated. The school managers should be encouraged 

to have master’s degree and those who have master’s 

degree and PhD. should be rewarded. The barriers 

causing female school managers to encounter glass 

ceiling should be eliminated. The school managers 

should be provided in-service training about the cultural 

leadership roles. 
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Abstract: This study aims to examine the effects of the teachers' trust in the school principals on the teachers' job 
satisfaction and to analyze the mediating role of leader-member exchange in this effect. In that context, a research has 

been conducted on the teachers working in middle schools in Mersin. As a research design, correlational survey design 

has been used. The sample group of the research consists of 291 people who have been selected by means of simple 

random sampling. Minnesota Satisfaction Questionnaire, Scale of Trust in the Manager, Scale of Multidimensional 

Leader-Member Exchange 12 have been used as scales. Data have been analyzed by hierarchical multiple linear 
regression method. Findings of this study indicate that teachers' trust in the school principals and the leader-member 

exchange between school principals and teachers significantly predict teachers’ job satisfaction. The results of the 

mediation tests show that  the leader-member exchange between school principals and teachers is a partial mediator of 

the relationship between the teachers' trust in the school principals and teachers’ job satisfaction levels.  It is concluded 

that that the teachers' trust in school principal directly predicts the teachers' job satisfaction and the teachers' trust in 

school principals indirectly predicts the teachers' job satisfaction by means of leader-member exchange. Based on the 

findings of the research, it is suggested that the school principals should improve their knowledge and abilities related to 

organizational behaviour, human relations, psychology and human resource management. 

Keywords: job satisfaction; leader-member exchange; mediating role; trust in school principal. 

INTRODUCTION 
The trust is an important factor in terms of the 

fact that it enables the organizations to achieve their 

goals, increase their efficiency, preserve their positions 

or progress. The trust is a key element which helps 
people to have healthy and long term relationships, 

become efficient and happy. Therefore, the trust has a 

vital prominence for organizations. The fact that the 

trust based relationship is formed in the organization 

reduces the workers' stress and decreases the conflicts 

and uncertainties. Thus, this situation can have a 

positive impact on the workers' motivation and 

performance.  Moreover, the increase in the workers' 

motivation and performance influences the workers' 

commitment to the organization and job satisfaction [1-

2-3]. 

The managers of the organizations have 

responsibilities for the fact that the organization can 

obtain the advantages and returns of the trust based 

environment. The managers should strengthen the trust 

based environment by having trustworthy behaviours. 

As some of the researchers think that the attitude and 

behaviours which the managers have represent the 

organizations' institutional structure, they  state that the 

feeling of trust put in managers is regarded as the 

feeling of the trust placed in whole organization. In the 

literature, the trust in manager is defined as like that:  

Even though what the manager in superior position will 
do is uncertain, the person in subordinate position 

believes  that the manager will behave in a way creating 

positive results for himself and take all of the risks [4-5-

6-7]. The antecedents of the trust expected from the 

manager are honesty, competence, having caring and 

helpful behaviours towards workers [8]. In other words, 

the manager's remarks should be consistent with his 

behaviors, he should be honest, he should be 

communicative, he should be helpful towards workers 

and he should be competent enough to carry out his 

duty successfully [9]. When the manager has these 
qualities, the relationships based on the trust, which is 

very invaluable for organizational efficiency can be 

established. 

The formation of trust based relationships in the 

organizations enables the workers to feel trust in their 

managers and all of the organizations, have emotional 

commitment to the organization, define themselves as 
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part of the organization, have job satisfaction and not to 

desert the organization. The workers' trust positively 

contributes to their expectations, job satisfaction from 

doing their jobs, their abilities and skills. The workers' 

trusting their organization, their managers and friends 
enable them to committing themselves to their job and 

have high morale. The workers gain the job satisfaction, 

which is the positive feeling that the workers have as a 

result of evaluating their jobs,  more quickly and at a 

higher degree together with the feeling of trust [10].  

 

When the workers believe that the managers are 

reliable, they feel more positive about the managers' 

decisions and they feel more secure [11]; the workers 

believe that the managers will not abuse 

responsibilities and reciprocal expectations that are 
formed between them and the managers during the 

process of working. As a result of this situation, the 

workers have positive feelings about their jobs and 

they feel satisfied [12]. 

 

The research done in the field of organizational 

behaviour emphasizes the trust in manager has an 

important role in job satisfaction [13-14-15-16-17]. It is 

stated that the trust in manager influences the 

relationship between the manager and the workers 

positively and enables this relationship to be formed on 

strong bases. It is also expressed that the workers have 
more efficient performances than expected and have job 

satisfaction as they feel trust in managers [18]. Many 

researches done related to the trust in manager and job 

satisfaction support the fact that there is a relationship 

between the trust in manager and job satisfaction. For 

example, [19], [20] find out that there is a meaningful 

relationship between the trust in manager and job 

satisfaction. In the research done on managers and shop 

assistants by [21], it is found out that the trust in 

managers influences the shop assistants' job satisfaction 

to a high extent.  In the meta-analysis carried out on the 
trust in manager,  [22] states that there is a meaningful 

relationship between the trust in manager and job 

satisfaction. Moreover, [23] make a research on the 

relationship between the trust in manager and job 

satisfaction and they find out that the trust in manager 

influences the job satisfaction and the trust in manager 

plays an important role in job satisfaction.  

 

Another concept, which is closely related to the 

workers' trust in managers and their job satisfaction, is 

the concept of leader-member exchange. One of the 
theories which focuses on leader-member exchange, 

which means the exchange and interaction between 

workers and managers is Leader-Member Exchange 

Theory (LMX, Leader-Member  Exchange) [24-25]. 

Leader-Member Exchange Theory suggests that the 

leader doesn't establish  the same relationship with all of 

the workers in the organization, the relationship which 

the leader establishes with one of the subordinates can 

be different from the leader's relationship with other 

subordinates; therefore, the researches must focus on 

the exchange between the leader and subordinates 

instead of focusing on the leader or the subordinates. 

Consequently, Leader-Member Exchange Theory 

differs from traditional leadership theories and models 
which focus on leaders (managers) or subordinates 

(workers) in terms of the fact that it focuses on the 

exchange between leaders and subordinates.[26-27].  

 

Leader-Member Exchange Theory explains how 

the leader uses his position power in order develop 

relationships with a subordinate, which is different from 

the relationships with the other subordinates. Based on 

the assumption that the leader doesn't use the same 

leadership style for all of subordinates in the 

organization and the leader's treatments towards 
subordinates change from one subordinate to another 

subordinate, the theory focuses on how the leader 

develops different relationships with each of the 

subordinates. Leader-Member Exchange Theory 

develops from various theories. The  name of these 

theories are role theory, social change theory, equity 

theory and organizational justice models [28-29]. 

 

According to Leader-Member Exchange Theory, 

which is the synthesis of the theories indicated above, 

leader-member exchange is composed of four 

dimensions, whose names are contribution, affect, 
loyalty and professional respect. According to the 

dimension of contribution, the workers who influence 

their leaders and who are in their leaders' favour by 

means of their performance have higher quality 

relationship than other workers [30-31-32]. The 

dimension of affect means that the leader and the 

subordinate influence each other. In this dimension,  the 

feelings that the leader and the subordinate have about 

each other depend on interpersonal relations and care. 

[33] finds out that liking a person is more efficient 

factor for determining leader-member exchange than 
the leader's evaluating the worker's job performance. In 

the dimension of loyalty, as the leaders can't observe 

and control the tasks and duties that they assign to the 

subordinates and they are selective about assigning all 

of tasks to the subordinates, they prefer assigning the 

task requiring responsibility and correct decisions to the 

loyal subordinates [34]. The dimension of professional 

respect means that the professional esteem that the 

leader or the subordinate has  gained inside or outside 

the institution and in this dimension, the leader wants 

the workers whose professional knowledge he trusts in 
to be in the group which is close to him so that s/he can 

benefit from their experiences [35].   

 

The quality of the relationship between the 

manager and the worker affects the trust which the 

worker feels in the manager. The worker's not 

suspecting the manager's behaviours and remarks 

depends on the quality of the exchange between them. 

The fact that quality of the exchange is high between 

http://saspjournals.com/sjahss


 

 

Ahmet Cezmi SAVAŞ et al.; Sch. J. Arts. Humanit. Soc. Sci. 2015; 3(1A):56-71   

Available Online:  http://saspjournals.com/sjahss  58 
 

the worker and the manager influences the trust which 

the worker feels in the manager positively [36]. In the 

high quality exchange, the relationship between the 

manager and the subordinate is friendly; there are 

reciprocal trust, respect, exchange and commitment. 
The trust and respect are important factors for the fact 

that high quality exchange can be developed [37].  

Nonexistence of trust causes the disagreement and 

conflict. Hence, the trust is prerequisite for high quality 

leader-member exchange [38].  In other words, the 

manager has expectations from the workers and the 

workers have expectations from the manager. Provided 

that the parties concerned trust each other and perform 

the tasks and meet the expectations, the expectation can 

be met and, thus they feel satisfied reciprocally. In fact, 

some researchers regard the trust as the component of  
Leader-Member Exchange Teory and a dimension of 

leader behaviour. Emphasizing that the trust has been an 

important factor recently and the reciprocal trust 

between the managers and the workers strengthens the 

leader-member exchange quality, [39] suggest that a 

balance should be kept between the manager's trust in 

workers and the workers' trust in managers. Moreover, 

[40] state that high quality leader-member exchange 

depends on reciprocal trust, respect, positive support, 

open communication, loyalty and love and that high 

quality leader-member exchange is related to high 

performance. 
 

Just as the relationship between leader-member 

exchange and the trust in manager is stated in the 

theory, it is also stated to be found out by means of the 

researches. For example, in the researches done by  [41] 

and Gornez and Rosen [as cited in 42] and Wat and 

Shaffer [as cited in 43], it is found out that there is a 

meaningful relationship between leader-member 

exchange and the trust in manager. Moreover, in the 

research done by [44] in order to determine the effect of 

leader-member exchange on the trust in manager among 
the white collar workers, it is found out that there is a 

high meaningful relationship between leader-member 

exchange and the trust in manager. Furthermore, [45] 

determines that the socially interpersonal similarities 

predict the formation of the trust in managers. 

 

In addition to the relationship between the trust 

in manager and leader-member exchange, it seems 

possible that there is a positive relationship between the 

leader-member exchange and job satisfaction. The 

manager has a strong influence on determination of the 
responsibilities and  the subordinates' carrying out the 

tasks assigned to them. When the similarity of value 

judgement and personal characteristics between the 

manager and the subordinate increases, the possibility 

that the leader-member exchange will have high quality 

increases. This situation increases the possibility that 

the subordinate will be assigned to tasks and duties that 

are appropriate to his skill and performance. Hence, job 

satisfaction increases. When the low quality exchange 

exists, the manager can't recognize the subordinate and 

the possibility that the subordinate is assigned to the 

tasks that is inappropriate to his/her performance 

increases. This situation causes job dissatisfaction [46-

47].  Moreover, when the high exchange is formed, the 
manager supports the subordinate; the subordinate can 

get the necessary resources and as the chance for getting 

feedback for his performance and having cooperation 

with the manager is high, job satisfaction becomes 

higher [48]. [49] state that leader-member exchange is 

effective in the  increase in the workers' performance.  

 

In the researches done on the relationship 

between leader-member exchange and job satisfaction, 

it is found out that there  is a positive relationship 

between leader-member exchange and job satisfaction. 
For example, [50] aims to determine the relationship 

between leader-member exchange and job satisfaction 

and finds out that there is a positive, meaningful and 

average relationship between leader-member exchange 

and job satisfaction. In addition, [51] analyses the 

relationship between the determining factors of  leader-

member exchange and job satisfaction in China, they 

determine that there is a high meaningful relationship 

between leader-member exchange and job satisfaction.  

Furhermore, in the research done in the Netherlands,  

[52] detect that there is a positive relationship between 

leader-member exchange and job satisfaction.       
 

As a result, it is possible that there is a 

meaningful relationship among the trust in manager, 

leader-member exchange and job satisfaction. The 

similarities between the personal characters and value 

judgements increase the exchange between the leader 

and the subordinate. The fact that the leader is 

consistent in terms of his remarks and behaviour, he has 

professional respect and honesty enables the workers to 

trust in their manager. The workers' trusting the 

manager influences the exchange between the manager 
and the subordinate positively. Consequently, the 

increase in the leader-member exchange has a positive 

impact on the workers' performance and job satisfaction 

[53]. This research is based on this idea and in this 

research, it is tried to prove the correctness of this 

hypothesis. Moreover, in literature, the researches 

finding out that there is a meaningful relationship 

between the trust in manager and job satisfaction and 

between leader-member exchange and job satisfaction 

suggest that these variables should be analyzed together 

with other variables in other sectors [54-55-56].  By 
considering these suggestions, this study aims to 

examine the effects of the teachers' (subordinates') 

trust in the school principals (manager) on job satisfaction 

and to analyze the mediating role of leader-member 

exchange in this effect. 

 

In the 21st century,  the organizations have 

started to understand the importance of the human 

factor for their success. This situation increases the 
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value placed on human beings. In the era, in which we 

live and the competition increases very fast, the 

workers' happiness, their job satisfaction and their trust 

in managers, co-workers and the organization have a 

vital prominence for the fact that the organizations 
prevent the skilled worker from leaving the institution. 

As the workers' satisfaction from their job and work 

environment, their trust in the manager creates positive 

results both for the organization and the worker, the 

variables of the job satisfaction and trust in manager 

have been analysed in various researches. The fact that 

the workers don't suspect the managers' behaviours and 

remarks depends on the quality of the exchange which 

they have with their managers. The worker who has a 

high quality exchange with the manager also has a 

higher degree of trust in the manager. Consequently, the 
workers who trust their managers and have a high 

quality exchange with their managers have more job 

satisfaction and this situation makes them more 

efficient. The similar situation is valid for the teachers 

working in the educational institutions. In Turkey, there 

aren't any researches which examine the effects of the 

teachers' trust in the school principals on job satisfaction 

and  analyze the mediating role of leader-member 

exchange in this effect.  Within the context of related 

literature, it is aimed to research  whether the teachers' 

trust in the school principals directly predict their job 

satisfaction and whether there is a mediating role of 
leader-member exchange in the relationship between 

the teachers' feeling of trust in the school principals 

and  their job satisfaction. The findings of the research 

can be taken into account during the process of 

selecting school principals, who are one of the key 

components determining the efficiency of the schools 

and these findings can also be used for improving in-

service trainings of school principals, which are 

organized for making them more efficient. 

 

METHOD 

Research Model 
In the study, as it is aimed to examine the effects 

of the teachers' trust in the school principals on job 

satisfaction and to analyze the mediating role of leader-

member exchange in this effect, this research is 

designed with correlational survey design. 

Correlational survey design is a research model 

which aims to determine the existence and/or degree of 

joint variation between two or more variants. 

Correlation and comparison are analysis models that 

relate to correlational survey design . Correlation 
aims to determine whether two or more variables 

fluctuate together and the extent to which the two or 

more variables fluctuate together if there is a 

fluctuation. In the comparison, cause-effect relationship 

(causality) is aimed to be predicted. The first variable is 

the independent variable, the second variable is 

dependent variable. It is tried to determine whether the 

dependent variable changes according to the 

independent variable. It isn't possible to determine the 

level of joint variation in comparison as it is in 

correlation. In comparison, the result is indicated as the 

fact that there is a relationship or there isn't a 

relationship [57-58-59]. 

 

Population and Sample 

The target population of the study includes the 

teachers working in middle school in the centre of 

Mersin Province in 2014-2015 fall and spring 

semesters.  The sample group of the research consists 

of 291 people who have been selected from the 

population by means of simple random sampling. 

The sample consists of 160 males (55%), 131 

females (45%). In terms of education level, 184 

subjects have bachelor's degree (63%), 72 subjects 

have postgraduate degree (24%) and 35 subjects 
have associate degree (two year degree) (13%). In 

terms of branches, 110 participants have branches 

related to math and science (37,8%), 150 

participants have branches related to social sciences 

(51,5%) and 31 participants have branches related to 

culture (10,7%). In terms of salary levels, 66 subjects 

(22,7%) indicate their level of salary as 2000 Turkish 

Liras and below, 151 subjects (51,9%) indicate their 

level of salary between 2001-2800 Turkish Liras, 74 

(25,4 %) subjects indicate their level of salary above 

3000 Turkish Liras. In terms of age, 46 (15,8%) 

participants have ages between 20 and 30, 103 (35,4%) 
participants have ages between 31 and 40, 90 (30,9%) 

have ages between 41 and 50, 52 (17,9%) participants 

have ages 51 and above. In terms of the number of the 

year for the teachers' working with the same school 

principal, 43 (14,8%) participants work with the same 

manager for one year, 116 (39,9%) participants work 

for 2 years, 21 (7,2%) participants work for 3 years, 32 

(11%) participants work for 4 years and 79 (27,1%) 

participants work for 5 years. In terms of seniority, 76 

(26,1%) participants have a seniority between 1 and 10 

years, 108 (37,1%) participants have a seniority 
between 11 and 20 years, 107 (36,8%) participants have 

a seniority for more than 20 years. 

 

The Research Instruments 
Three scales have been used for collecting data. 

To collect data about the teachers' feeling of trust in 

school principals, the scale, which is developed by [60] 

was used in this study. The  name of the scale is The 

Scale of Trust in Manager. The scale is a Likert-type 

scale and its items are rated on 5 point scale which 

ranges from Definitely Agree (1) to Definitely Disagree 
(5). Based on the results of reliability analysis, it is seen 

that that cronbach alpha for the scale is 0,932. To 

collect data about the teachers' feeling of job 

satisfaction, Minnesota Satisfaction Questionnare is 

used. This scale is developed by [61]. It is translated 

into Turkish by Baycan [62]. This scale is a Likert-type 

scale and its items are rated on 5 point scale which 

ranges from Not Satisfied (1) to Extremely Satisfied (5). 

Based on the results of reliability analysis, it is seen that 
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that cronbach alpha for the scale is 0,930.  To collect 

data about leader-member exchange, The Scale of 

Multidimensionality of Leader-Member Exchange 12 

(LMX-MDX-12) is used. This scale is developed by 

[63]. The version of the scale, which is translated by 
Cevrioğlu [64] is used in the study. This scale is a 

Likert-type scale and its items are rated on 5 point scale 

which ranges from Not Satisfied (1) to Extremely 

Satisfied (5). Based on the results of reliability analysis, 

it is seen that that cronbach alpha for the scale is 0,850.  

 

Data Analysis 
Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 13.0 is used to analyze the data. Data 

have been analyzed by hierarchical multiple linear 

regression method. Before starting to analyze the data, 
data have been analysed in terms of marginal values, 

missing value, normality and multi-collinearity . In 

other words,  the assumptions of the analyses have been 

tested. The assumptions of regression analyses have 

been tested by investigating the degree of associations 

between variables as well as linear relationships There 

ought to be significant and linear relationships among 

research variables but no multi-collinearity should exist 

among independent variables to enable us to perform 

regression analysis [65]. 

 

In our research model, hierarchical multiple 
linear regression has been used. In the analysis model,  

the effect (predicition) of independent variables such as 

the trust in manager and leader-member exchange on 

the dependent variable, which is job satisfaction, is 

analyzed while the variables such as gender, age, 

seniority, level of education, branch, salary levels and 

the number of years for working with the same manager 

are controlled. The model that is wanted to be tested is 
"The middle school teachers' trust in the school 

principals predicts their job satisfaction directly and it 

also predicts their job satisfaction indirectly by means 

of the mediation of leader-member exchange".  In this 

research, the mediating effect of leader-member 

exchange on the fact that middle school teachers' trust 

in school principals predicts the teachers' job 

satisfaction is researched. Mediation model is one that 

seeks to identify and explicate the mechanism or 

process that underlies an observed relationship between 

an independent variable and a dependent variable via 
the inclusion of a third explanatory variable, known as a 

mediator variable. the mediator variable serves to 

clarify the nature of the relationship between the 

independent and dependent variables. In other words, 

mediating relationships occur when a third variable 

plays an important role in governing the relationship 

between the other two variables. 

 

The mediation effect can be defined as the state 

of being mediator of the third variable in the 

relationship between two variables. There are some 

requirements that must be met to say that the third 
variable mediates the relationship between the two 

variables or say that there is an indirect mediation effect 

on the relationship between the two variables. 

 
Fig-1: Mediation Effect in Baron and Kenny Model 

 

As it is seen in Figure 1, it is assumed that there 

are three variables, which are (I) Independent Variable, 

(D) Dependent Variable and (M) Mediator Variable in 

order to explain the mediation effect. [66] states that the 

four requirements below must be met to prove the 
mediation effect by means of regression analysis. (1) I 

is a significant predictor of D. (2) I is a significant 

predictor of M. (3) M is a significant predictor of D, 

while controlling for I. (4) I's predicting D has been 

significantly reduced or the relationship between I and 

D has been statistically insignificant while controlling 

for M. In the fourth step, in the case of the fact that I's 

predicting D has become statistically insignificant, M is 

defined as full mediator variable. However, if there is a 

significant reduction in I's predicting D, M is defined as 

partial mediator variable [67-68]. In partial mediation 

effect, I predicts D directly and I also predicts D via M 
indirectly. In this model, the effect of I on D, which is 

calculated without controlling for M is a total of direct 

and indirect effects.   

 

To test the significance of mediation effects, there are 

14 testing methods in the literature. Sobel's Test, which 

is used mostly and which is determined to produce 
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reliable results is used in this research. Sobel’s test is 

calculated to determine if the relationship between the 

independent variable and dependent variable has been 

significantly reduced after inclusion of the mediator 

variable. In other words, this test assesses whether a 
mediation effect is significant [69]. To use Sobel's Test, 

MedGraph-I Programme, which has been developed by 

[70] and which is free and accessible on the internet is 

used.  

 

RESULTS 

Correlation Analysis Among The Trust in School 

Principals, Teachers' Job Satisfaction and Leader-

Member Exchange 

In order to analyze the data by using the method 

of hierarchical multiple linear regression, there should 

be a correlation among the independent variable, 

dependent variable and the variable that is thought to be 

a mediator variable [71]. Pearson Correlation Analysis 
is used to examine the correlations between the  

variables.  The findings related to Pearson Correlation 

Analysis, which is performed to determine whether 

there is a relationship among the variable of trust in 

school principals, the variable of teachers' job 

satisfaction and the variable of leader-member 

exchange are given in the correlation matrix, shown in 

Table 1. 

 

Table.1 The Results of the Correlation Analysis of The Variables of Trust in School Principal, Teachers' Job 

Satisfaction and Leader-Member Exchange 

Variables Trust in S. Principal  Leader Member Exchange Job Satisfaction 

Trust in S. Principal 0,000 

  Leader Member Exchange 0,859*** 

  Job Satisfaction 0,954*** 0,776***   

***p<0,001 

    

In Table 1, it is seen that there is a positive and 

meaningful relationship between the teachers' trust in 

school principals and their job satisfaction (r=0,954; 

p<0,001). As the correlation coefficient is higher than 

0,70, the relationship between the teachers' trust in 
school principals and their job satisfaction is a strong 

relationship [72-73]. Considering the determination 

coefficient (r2=0,910), it can be said that 91 % of the 

total variance in the job satisfaction results from the 

trust in school principals. 91 % of the total variance in 

job satisfaction can be explained by variation in the 

trust in school principals. In other words, total 

explained variance is 91 % , which is considered to be 

high. When the trust in school principals increases by 1 

unit, the teachers' job satisfaction increases by 0,910 

unit. (One unit of increase in the trust in school 
principal means 0,910 unit of increase in job 

satisfaction.)Thus, when the value of the trust in school 

principals increases, the value of the teachers' job 

satisfaction increases. Similarly, it is found out that 

there is a positive and meaningful relationship between 

the teachers' trust in school principals and leader-

member exchange (r=0,859; p<0,001). As the 

correlation coefficient is higher than 0,70, the 

relationship between the teachers' trust in school 

principals and leader-member exchange is a strong 

relationship [74-75]. Considering the determination 

coefficient (r2=0,737), it can be said that 73 % of the 
total variance in the leader-member exchange results 

from the trust in school principals. 73 % of the variance 

in leader-member exchange can be explained by 

variation in the trust in school principal. In other words, 

total explained variance is 73 % , which is considered to 

be high. When the trust in school principals increases 

by 1 unit, the leader-member exchange increases by 

0,737 unit. Thus, when the value of the trust in school 

principals increases, the value of the leader-member 

exchange increases. Moreover, it is seen that there is a 

positive and meaningful relationship between the 

leader-member exchange and their job satisfaction 
(r=0,776; p<0,001). As the correlation coefficient is 

higher than 0,70, the relationship between the leader-

member exchange and job satisfaction is a strong 

relationship [76-77]. Considering the determination 

coefficient (r2=0,602), it can be said that 60 % of the 

total variance in the job satisfaction results from the 

leader-member exchange. 60 % of the variance in job 

satisfaction can be explained by variation in the leader-

member exchange. In other words, total explained 

variance is 60 %, which is considered to be high. When 

the leader-member exchange increases by 1 unit, the 
teachers' job satisfaction increases by 0,602 unit. Thus, 

when the value of the leader-member exchange 

increases, the value of the teachers' job satisfaction 

increases. 

 

The Relationship Between The Trust in School 

Principals and Teachers' Job Satisfaction 

As it is mentioned above, [78] states that there 

are some requirements that must be met to say that the 

third variable mediates the relationship between the two 

variables or say that there is an indirect mediation effect 

on the relationship between the two variables. To prove 
the mediation effect by means of regression analysis, 

the first requirement that must be met is that the 

independent variable has to predict the dependent 

variable significantly. To determine whether this 

requirement has been met, the general scores (means) of 

the variables of the trust in school principals and the 

teachers' job satisfaction have been used and  simple 
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linear regression analysis have been carried out. The 

findings related to the simple linear regression analysis, 

which has been carried out to determine whether the 

trust in school principal significantly predicts teachers' 

job satisfaction is shown in Table 2.  

 

Table-2:The Results of Simple Linear Regression Analysis For the Variable of  the Trust in School Principal to  

Predict the Variable of Teachers' Job Satisfaction 

    Model                         Dependent Variable  Job Satisfaction 

            Independent Variable B Std. Error Beta     t   p    f 

  Constant 0,381 0,465 
 

0,818 0,414 

 
  

Gender 0,326 0,126 0,139 2,598 0,011 

 Age 0,433 0,117 -0,356 -3,719 0,371 

   Level of Education 0,432 0,122 0,219 3,552 0,134 15,423 

 1
.S

te
p
 

Years with S. Principal 0,041 -0,081 0,051 0,501 0,616 

 Salary 0,309 -0,141 0,183 2,199 0,148 

   Seniority 0,149 0,171 0,101 0,875 0,383 

   Branch 0,05 0,088 0,039 0,759 0,448   

  Constant -0,2 0,322 
 

-0,621 0,535 

 
  

Gender -0,093 0,088 0,041 1,059 0,291 

 Age -0,076 0,085 0,063 -0,893 0,372 

 

2
. 

S
te

p
 

Level Education 0,126 0,086 0,064 1,465 0,144 67,293*** 

Years with S. Principal -0,172 0,057 0,218 -3,003 0,132 

 Salary -0,076 0,099 0,045 -0,76 0,448 

 Seniority 0,166 0,117 0,112 1,415 0,158 

 
  

Branch 0,051 0,061 0,029 0,821 0,412 

 Trust in S. Principal 0,851 0,039 0,954 17,658 0   

ΔR
2 = ,910*** 

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

       

The simple linear regression analysis establishes 

that the trust in school principals statistically 

significantly predicts the teachers' job satisfaction 
(F=67,293; p<0,001).  When the general score of the 

trust in school principal increases by 1 unit, the general 

score of job satisfaction increases by 0,954 unit 

(ß=0,954; t=17,658; p<0,001). The results of the 

regression analysis show that the trust in school 

principal explains a significant proportion of variance in 

job satisfaction (R2=0,910). It can be said that the trust 

in school principal accounts for 91% of the explained 

variability in teachers' job satisfaction. Considering 

these findings, it can said that the trust in school 

principals significantly predicts teachers' job 
satisfaction. 

 

The Relationship Between The Trust in School 

Principal and Leader-Member Exchange 
 The second requirement that must be met in 

order to prove the mediation effect by means of 

regression analysis is that the independent variable 

statistically significantly predicts the mediator variable 

[79]. To determine whether this requirement has been 

met, the simple linear regression analysis has been 

carried out by using the total score of the trust in school 

principal and the total score of leader-member 
exchange. The findings related to the simple linear 

regression analysis, which has been carried out to 

determine whether the trust in school principal 

significantly predicts leader-member exchange is shown 

in Table 3.  

 
The simple linear regression analysis establishes 

that the trust in school principals statistically 

significantly predict the leader-member exchange 

(F=106,682; p<0,001). When total score of the trust in 

school principal increases by 1 unit, the total score of 

leader-member exchange increases by 0,882 unit 

(ß=0,882; t=28,580; p<0,05). The results of the 

regression analysis show that the trust in school 

principal explains a significant proportion of variance in 

leader-member exchange (R2=0,777). It can be said that 

the trust in school principal accounts for 77,7 % of the 
explained variability in leader-member exchange. 

Considering these findings, it can said that the trust in 

school principals significantly predicts leader-member 

exchange. 

 

The Relationship Between Leader-Member 

Exchange and Job Satisfaction 
The third requirement that must be met in order 

to prove the mediation effect by means of regression 

analysis is that the mediator variable statistically 

significantly predicts the dependent variable while 

controlling for the independent variable [80]. To 
determine whether this requirement has been met, the 

simple linear regression analysis has been carried out by 

using the total score of leader-member exchange and 
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the total score of job satisfaction. The findings related 

to the simple linear regression analysis, which has been 

carried out to determine whether the leader-member 

exchange significantly predicts the teachers' job 

satisfaction is shown in Table 4.  

 

Table -3:The Results of Simple Linear Regression Analysis For the Variable of the Trust in School Principal to 

Predict the Variable of Leader-Member Exchange

    Model   
    

Dependent Variable 

Leader -Member Exchange 

            Independent Variables B Std. Error Beta t p     f 

  Constant 0,812 0,401 
 

2,023 0,424 

 
  

Gender 0,198 0,109 0,187 1,824 0,111 

 Age 0,567 0,101 0,418 5,631 0,371 

   Level of Education 0,209 0,105 0,109 1,993 0,234 30,087 

1
. 

S
te

p
 

Years with S. Principal 0,042 -0,07 0,054 0,596 0,552 

 Salary 0,351 -0,121 0,214 2,889 0,108 

   Seniority 0,061 0,147 0,402 0,413 0,683 

   Branch 0,013 0,076 0,103 0,165 0,869   

  Constant 0,291 0,266 
 

1,093 0,275 

 
  

Gender -0,012 0,072 0,401 0,159 0,873 

 Age -0,109 0,07 0,613 1,551 0,112 

 

2
. 

S
te

p
 

Level of Education 0,066 0,071 0,364 0,928 0,354 106,682*** 

Years with S. Principal -0,149 0,047 0,218 -3,155 0,132 

 Salary -0,006 0,082 0,145 -0,068 0,946 

 Seniority 0,076 0,097 0,212 0,786 0,432 

 
  

Branch 0,003 0,052 0,129 0,053 0,958 

 Trust in S. Principal 0,926 0,048 0,882 28,580 0,000   

ΔR
2 = ,777*** 

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

 

Table-4:The Results of Simple Linear Regression Analysis For the Variable of the Leader-Member Exchange to 

Predict the Variable of Teachers' Job Satisfaction 

    Model           Dependent Variable: Job Satisfaction       

            Independent Variables B Std. Error Beta t p f 

  Constant 0,381 0,465 
 

0,818 0,414 

 
  

Gender 0,326 0,126 0,139 2,598 0,151 

 Age 0,433 0,117 0,356 3,719 0,171 

   Level of Education 0,432 0,122 0,219 3,552 0,221 15,423 

1
. 

S
te

p
 Years with S. Principal 0,041 -0,081 0,051 0,501 0,452 

 Salary 0,309 -0,141 0,183 2,199 0,408 

 

  Seniority 0,149 0,17 0,101 0,875 0,383 

 

  Branch 0,067 0,088 0,224 0,759 0,469   

  Constant 0,253 0,346 
 

0,73 0,466 

 
  

Gender -0,172 0,094 0,301 1,838 0,813 

 Age -0,119 0,091 0,214 0,119 0,924 

 

2
. 

S
te

p
 

Level of Education 0,269 0,091 0,364 2,964 0,614 53,924*** 

Years with S. Principal -0,103 0,061 0,118 0,135 0,893 

 Salary -0,201 0,106 0,245 0,336 0,737 

 Seniority 0,101 0,126 0,112 0,806 0,422 

 
  

Branch 0,057 0,065 0,129 0,876 0,382 

 Trust in S. Principal 0,789 0,040 0,332 20,255 0,000   

ΔR
2 = ,110*** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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The simple linear regression analysis establishes 

that the leader-member exchange statistically 

significantly predicts the teachers' job satisfaction 

(F=53,924; p<0,001). When total score of the leader-

member exchange increases by 1 unit, the total score of 
the teachers' job satisfaction increases by 0,332 unit 

(ß=0,332; t=20,255; p<0,001). The results of the 

regression analysis show that the leader-member 

exchange explains a significant proportion of variance 

in the teachers' job satisfaction (R2=0,110). It can be 

said that the trust in leader-member exchange accounts 

for 11 % of the explained variability in the teachers' job 

satisfaction. Considering these findings, it can said that 

the leader-member exchange significantly predicts the 

teachers' job satisfaction. 

 

The Relationship Among The Trust in School 

Principal, Teachers' Job Satisfaction and Leader-

Member Exchange 

The fourth requirement that must be met in order 

to prove the mediation effect by means of regression 

analysis is that the independent variable's predicting 

dependent variable has been significantly reduced or the 

relationship between the independent variable and 
dependent variable has been statistically insignificant 

while controlling for mediator variable [81]. In this part 

of the article, there are findings related to hierarchical 

multiple linear regression, which has been done to 

determine whether there is a mediation effect of leader-

member exchange on the fact that the trust in school 

principal significantly predicts the teachers' job 

satisfaction. In Table 5, which shows the results of 

mediation analysis, the trust in school principal is used 

as a control variable in analysis model while analyzing 

the data to determine whether the leader-member 
exchange significantly predicts the teachers' job 

satisfaction. 

 

Table-5:The Results of Hierarchical  Multiple Linear Regression Analysis For The Variables of Leader-Member 

Exchange and Trust in School Principal to Predict the Variable of Teachers' Job Satisfaction

    Model       

Dependent Variable: Job              

Satisfaction 

            Independent Variables B Std. Error Beta t p f 

  Constant -0,200 0,322 

 

-0,047 0,963 

 

  

Gender 0,093 0,088 0,079 -1,059 0,291 

 Age -0,076 0,085 0,101 -0,893 0,372 

   Level of  Education 0,126 0,086 0,064 1,465 0,144 67,293*** 

1
. 

S
te

p
 Years with S. Principal -0,172 0,057 -0,218 -3,003 0,113 

 Salary -0,076 0,099 -0,045 -0,76 0,448 

   Seniority 0,166 0,117 0,093 1,415 0,158 

 

  

Branch 0,05 0,061 0,029 0,821 0,412 

 Trust in S. Principal 1,032 0,058 0,954 17,658 0,000   

  Constant -0,300 0,310 

 

-0,359 0,72 

 

  

Gender 0,097 0,084 0,081 -1,149 0,252 

 Age -0,114 0,082 -0,103 -1,38 0,169 

 

2
. 

S
te

p
 

Level of Education 0,148 0,082 0,75 1,795 0,174 67,486*** 

Years with S. Principal -0,121 0,056 -0,153 -2,159 0,032 

 Salary -0,078 0,096 -0,046 -0,811 0,418 

 Seniority 0,14 0,113 0,094 1,239 0,216 

 

  

Branch 0,051 0,058 0,029 0,87 0,385 

 Trust in S. Principal 0,715 0,085 0,661 8,377 0,000 

 Leader-Member Ex. 0,343 0,069 0,332 4,398 0,000   

ΔR
2 = ,684*** 

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

 

As it is seen in Table 5, after the demographic 

variables, which are gender, age, level of education, the  

number of the years for the teachers' working with the 

same school principal, salary, branch and the variable of 

the trust in school principal have been entered in the 

first step, the score of leader-member exchange has 
been entered into the model by means of enter method 

in the second step. As a result of the hierarchical 

multiple regression analysis, it is found out that the 

effect of the trust in school principal on the teachers' job 

satisfaction has been significantly reduced as the Beta 

coefficent has been reduced from β=.954 to β=.661 after 

the leader-member exchange has been entered into the 

model. In other words, reduction in variability in the 

teachers' job satisfaction explained by the trust in 
manager is significant after the inclusion of leader-

member exchange. After the leader-member exchange 

has been entered into the model, there is a reduction in 
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the effect of the trust in school principal on the teachers' 

job satisfaction, but the effect of the trust in school 

principal on teachers' job satisfaction is still meaningful. 

This finding shows that the leader-member exchange is 

a partial mediator. In other words, the trust in school 
principal directly predict the teachers' job satisfaction 

and it also indirectly predicts the teachers' job 

satisfaction by means of leader-member exchange.  

 

Some of the data in Table 5 have been entered 

into [82] MedGraph-I Programme in order to carry out  

the Sobel's Test, which is calculated to determine if the 

relationship between the independent variable and 

dependent variable has been significantly reduced after 

inclusion of the mediator variable and which assesses 

whether a mediation effect is significant. The findings 
related to Sobel Test Analysis is shown in Table 6. 

 

As it is seen in Table 6, the results of the Sobel's 

Test, which is calculated by entering some data shown 

in Table 5 into MedGraph-I Programme in order to 

determine whether the mediation effect is significant 

shows that the mediation effect of leader-member 

exchange is statistically significant (p<.001). 

Considering the results of the analyses done to 
determine the mediation effect, it is seen that β=.954 is 

for the total effect of the trust in school principal on job 

satisfaction. After the inclusion of leader-member 

exchange (or when controlling for leader-member 

exchange), β=.661 is for the direct effect of the trust in 

school principal on job satisfaction. The difference 

between the Beta coefficients, which is β=.293, results 

from the mediation effect of leader-member exchange, 

which is an indirect effect. The mediation effect and the 

general model are shown in Figure 2. In the figure, the 

fact that the variables predict each other is shown by 
one way arrow sign. The standardized Beta coefficients 

in the Regression table are shown above the arrow 

signs.  

 

Table 6. The Results of Sobel's Test Analysis Related to The Significance of Mediation Effect of Leader-Member 

Exchange  on the Trust in School Principal's Predicting Teachers' Job Satisfaction 

Type of Mediation Partial 

Sobel Z value 4,787 

Significance 0,000 

Direct Effect 0,661 

Indirect Effect 0,293 

Total Effect 0,954 

 

 
 

Fig-2: The Mediation Effect of Leader-Member Exchange on the Effect of the Trust in School Principal on the 

Teacher's Job Satisfaction and Standardized Beta Coefficients 

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

 

As it is seen in Figure 2, the leader-member 

exchange between the school principals and the teachers 

has a partial mediation effect on the fact that the 
teachers' trust in school principal predict teachers' job 

satisfaction (Z=4,787, p<.001). Accordingly, it can be 

said that the teachers' trust in school principal directly 

predicts the teachers' job satisfaction and the teachers' 

trust in school principal indirectly predict the teachers' 

job satisfaction by means of leader-member exchange. 

It can also be inferred that the teachers' high degree of 
trust in school principals increases the teachers' job 

satisfaction directly and it also increases their job 

satisfaction indirectly by means of leader-member 

exchange. 

Trust in 

School 

Principal 

Job 

Satisfact-

ion 

Leader-

Member 

Exchange 

β = 0,332*** 

β = 0,661*** 

β = 0,882*** 
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DISCUSSION, CONCLUSION AND 

SUGGESTIONS 

In the research, it is found that there is a positive, 

meaningful and strong relationship between the trust in 
school principal and job satisfaction (r=0,954; 

p<0,001). Accordingly, it can be inferred that the more 

the teachers' trust in school principal increases, the more 

the teachers' job satisfaction increases. A similar finding 

is determined by [83]. [84] determines that there is a 

meaningful relationship between the trust in manager 

and the job satisfaction. Moreover, in the research, 

which is conducted by [85] to study the relationship 

between organizational trust and job satisfaction in the 

companies working on the automotive industry and 

food industry, it is found out that there is positive and 
meaningful relationship between the trust in manager 

and job satisfaction. Based on the findings of the 

research related to the trust in school principal and job 

satisfaction, it can be said that the school principals 

should earn the teachers' trust so that they can manage 

the schools efficiently and the teacher will have a job 

satisfaction. 

 

One of the findings in the research, which results 

from correlation analysis is that there is a positive, 

meaningful and strong relationship between the leader-

member exchange and the teachers' job satisfaction 
(r=0,776; p=0,001). Based on this finding, it can be 

inferred that the more the exchange between the school 

principal and the teachers, the more the teachers' job 

satisfaction increases. This finding is similar to the 

findings of the research done by [86]. [87] find out that 

there is a meaningful relationship between the leader-

member exchange and the nurses' job satisfaction. 

Moreover, [88] determines that there is a positive and 

meaningful relationship between leader-member 

exchange and job satisfaction. In the light of this 

finding related to the leader-member exchange and the 
job satisfaction, it can  be said that the school principals 

should attach importance to the exchange with their 

subordinates (teachers) so that the they can have 

personnel who have job satisfaction. 

 

Another important finding in the research, which 

is determined via correlation analysis is that there is a 

positive, meaningful and strong relationship between 

the trust in school principal and leader-member 

exchange (r=0,859; p=0,001). This finding overlaps 

with the findings of the research done  by [89]. 
According to the results of the research done by [90], 

the trust in manager and the leader-member exchange 

influence each other reciprocally; that is, high quality 

leader-member exchange increases the trust in manager 

and the trust in manager causes the formation of high 

quality leader-member exchange. [91], who conducts a 

research on the workers in private sector, determines 

that there is positive and meaningful relationship 

between the trust in manager and leader-member 

exchange. Based on the findings of the research related 

to the trust in school principal and leader-member 

exchange, it can be said that the school principals 

should create a school climate in which the teachers 

trust them and take the exchange with the teachers into 
consideration to have an efficient school management. 

 

According to the results of regression analysis 

done in this research, it is found out that the total score 

of the trust in school principals statistically significantly 

predicts the teachers' job satisfaction (β=.954, p<.001). 

Accordingly, it can be said that the teachers' trust in 

school principals statistically significantly predicts 

teachers' job satisfaction. The finding in this research is 

similar to the findings of some researches done abroad, 

which determine that the workers' trust in manager 
causes positive effects on the workers' job satisfaction 

[92-93]. In the research done on the workers in private 

sectors to determine the relationship between 

organizational trust and job satisfaction, [94] finds out 

that the trust in manager significantly predicts the 

workers' job satisfaction . In domestic researches, it is 

determined that the workers' trust in managers 

positively influences the workers' job satisfaction [95-

96-97]. Bilişik [98] studies the effect of the teachers' 

trust in school principals on their job satisfaction and 

determines that there is a positive and strong 

relationship between the teachers' trust in school 
principals and teachers' job satisfaction. In the light of 

this finding related to the trust in school principals and 

teachers' job satisfaction, it can be said that the school 

principals' management should centre around the trust 

so that the teachers have job satisfaction. It can also 

suggested that the teachers' trusting school principals 

can make the teachers happier and thus the teachers' job 

satisfaction can increase and the schools can be more 

efficient.  

 

One of the important findings found out in the 
research is that the regression model used to determine 

whether the total score of trust in school principal 

predicts the total score of leader-member exchange is 

statistically significant (β=.882, p<.001). Accordingly, 

it can be inferred that the teachers' trust in school 

principal statistically significantly predict the leader-

member exchange between the school principals and 

teachers. This finding of research is supported by the 

findings of the researches done abroad and 

domestically. For example, [99] finds out that the trust 

in manager significantly predicts leader-member 
exchange. In the research done by [100] in order to 

determine the effect of leader-member exchange on the 

trust in manager among the white collar workers, it is 

found out that there is a high meaningful relationship 

between leader-member exchange and the trust in 

manager. According to the findings of the research, it 

can be suggested that the school principals should 

maintain their exchange with the teacher on the basis of 

trust. 
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Another important finding found out in the 

research is that the regression model used to determine 

whether the total score of leader-member exchange 

predicts the total score of job satisfaction is statistically 
significant (β=.332, p<.001). Accordingly, it can be 

inferred that the leader-member exchange between the 

school principals and teachers statistically significantly 

predicts the teachers' job satisfaction. In the research 

done to study the literature related to leader-member 

exchange by means of the method of meta analysis, 

[101]  find out that there is meaningful relationship 

between leader-member exchange and job satisfaction 

and high quality leader-member exchange positively 

influences the workers' work experiences such as job 

satisfaction and work performance Moreover, [102] 
determine that there is a positive and meaningful 

relationship between the quality of leader-member 

exchange and the nurses' job satisfaction. Furthermore, 

[103] conducts a research in medicine faculty and finds 

out that there is a statistically significant and positive 

relationship between the quality of leader-member 

exchange and the faculty members. According to this 

finding of the research, it can be suggested that the 

school principals should form an efficient, effective and 

high quality exchange with the teachers so that the 

teachers can have job satisfaction.  

 
In the research, it is found out that the leader-

member exchange between the school principals and the 

teachers have a partial mediation effect on the fact that 

the teachers' trust in the school principals significantly 

predicts the teachers' job satisfaction (Z=4,787, p<.001). 

Accordingly, it can be inferred that the teachers' trust in 

school principals directly predicts the teachers' job 

satisfaction and the teachers' trust in school principal 

indirectly predicts the teachers' job satisfaction by 

means of leader-member exchange. Similarly, [104] 

determines that there is a meaningful positive and 
moderate relationship between the leader-member 

exchange and job satisfaction. In the researches 

conducted by [105] and [106], it is determined that 

there is a strong positive relationship between leader-

member exchange and job satisfaction. There are a few 

researches about the this topic. In one of these 

researches done by [107], it is found out that there is a 

meaningful and positive relationship between the 

leader-member exchange and job satisfaction. It can be 

said that the candidates who earn teachers' trust, who 

communicate with the teachers effectively and who do 
their best to make teachers feel satisfied should be 

chosen as school principals.  

 

Our findings provide important guidelines for 

the school principals and also for the top level 

executives who have the responsibility of decision 

making in the process of selecting and training school 
managers. The school principals should improve their 

knowledge and abilities related to organizational 

behaviour, human relations, psychology and human 

resource management. Moreover, the school principals 

should take psychometric tests which measure their 

mental health and their knowledge about the human 

relations. The candidates who can't pass the test 

shouldn't be school principals. In-depth investigation 

should be made about the candidates who want to be 

school principal in terms of their past experiences, their 

conformity with the social environment, personality, 
commitment to the ethical values. The candidates who 

are detected to be incompatible with the social 

environment, who are unreliable and uncommunicative 

and who behave unethically shouldn't be allowed to be 

school principals after the investigations made about 

them. The school principals should be consistent in their 

remarks and behaviours, they should have behaviours 

and attitudes which increase their professional esteem 

and dignity, they should be fair in terms of their 

decisions and practices, they should have high level of 

self-confidence  and have a profile that values their 

subordinates. Furthermore, the school principals should 
participate in the activities which are organized inside 

and outside the school in order to increase the exchange 

and interaction with the teachers and they should make 

the teachers feel sympathy for themselves. 

 

In addition to the generalization made based on 

the findings, there are also some limitations related to 

the research. This research is only conducted on the 

teachers working in middle schools in Mersin Province. 

The researches that will be conducted on the teachers 

working in other provinces  or the workers working in 
other sectors will be beneficial as they will provide 

more complete and healthy results. The researchers can 

study whether there are other mediator effects on the 

relationship between the trust in school principals and 

leader-member exchange. In this research, the job 

satisfaction, which is influenced by the trust in school 

principal and leader-member exchange, is used as a 

dependent variable. The researchers can study emotion 

based variables (burnout, stress, anxiety, depression, 

etc.) as dependent variables except the variable of job 

satisfaction. 
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Abstract: The purpose of this study was to analyze the teachers' perceptions about 

their educational background and their levels of income in terms of the variables of 

gender, education level, and the type of the school. The data were collected from the 

450 teachers working in primary schools, which were in the centre of Mersin 

Province in 2015-2016 fall and spring semesters.  It was found out that there was a 

significant difference among the teachers' perceptions in terms of the variables of 

gender, education level, and the career ladders.  

Keywords: Teachers, perceptions, human capital, screening hypothesis. 

 

INTRODUCTION 
               Human beings have continuously felt responsible for educating the 

posterity and next generations since the prehistoric ages. The reasons for which 

human beings have needed education have varied according to the periods of the 

history. In antiquity, the societies have used the education to convey the information 

which they have owned to the next generations. In the middle Ages, the societies 

have especially used the education to inform the next generations about their 

religions and cultures. However, limited number of people have had benefited from 

the opportunities of education [1]. After the Industrial Revolution, all of the citizens 

have started to utilise the opportunities of education. 

 

The Industrial Revolution made important 

changes in the structure of the societies. The 

modernization, technological and scientific 

development, the new mode of production, the 

industrial society that stemmed from the Industrial 

Revolution and the need for developing national 

consciousness required the countries to educate their 

citizens [2]. Especially, the new mode of production 

resulting from the Industrial Revolution necessitated the 

people being educated because the people who were 

educated became more efficient and productive and the 

workers also needed more technical information. 

Consequently, it was understood that education was 

very important and necessary for efficiency and 

productivity [3]. Hence, the close relationship between 

education and economy started. Henceforth, it was 

accepted that educational institutions played a key and 

invaluable role in economic growth and the societies' 

having prosperity.  Both the governments and the 

private institutions provided great amounts of funds for 

education and this provision of funds continues. The 

returns and costs of the field in which large amounts of 

investments have been made, needed to be calculated. 

The scientists in both economy and education made a 

research on both economy and education economy and 

they created theories and models [4-5]. These theories 

and models made suggestions and explanations related 

to education's functions, which were contradictory. Two 

of the most remarkable and important theories are 

Human Capital Theory and Screening Hypothesis [6]. 

 

Human Capital Theory 

According to [7] and [8] the human capital 

means knowledge, skill, understanding and values 

accumulated in human beings that influences the 

production process directly or indirectly. Moreover [9], 

states that the total of skills and knowledge about 

production formed or concretised in human beings form 

the human capital. The first origins and implications of 

human capital can be traced back to Adam Smith, who 

was one of the first economists. Smith regarded the 

human capital as the totality of skills. Some of the 

economists as Smith accept the fact that the educations 

are an investment instrument that is used for earning 

capacity in the future [10]. Approximately two hundred 

years later after Smith [11], created the revolution of 

human capital in economy by emphasizing the role of 

human capital in the economic development [12-14] 

enabled the education to take part in the theories of 

economic growth as one of the most important 

elements. Before them, the economic growth theories 

focused on production factors such as land, work and 
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capital. After the acceptance of education as one of the 

most important elements, the researchers studied the 

contribution of education to various areas of economic 

growth such as agricultural productivity, reduction in 

poverty, distribution of income, health, nutrition, and 

democracy, civil rights.  Education was regarded as an 

important development and growth instrument in these 

areas [15]. Another person who contributed to the 

development of the concept of human capital was 

Becker [16]. Stated that human capital was the same as 

the physical production instruments such as factory and 

machines. According to Becker, a person can invest in 

human capital by means of education and a person's 

efficiency is dependent on the rate of return on human 

capital [17]. Defined the concept of human capital as a 

production instrument, which means additional 

investment resulted in additional efficiency. 

 

Human Capital Theory analyses educational 

factors as variables that influence level of wage and 

employment. According to Human Capital Theory, 

human capital makes a significant contribution to 

country, organization and the individuals. It is found out 

that one percent increase in the schooling rate that 

enables the human capital to exist causes one or three 

percent increase in Gross Domestic Product [18]. 

Human capital also makes a significant contribution to 

the organization as human beings are valuable and 

significant capitals in today's knowledge economy. [19] 

Determines that eighty percent of a company's value 

depends on the people working in the company. Just 

accessing financial capital isn't a situation that provides 

opportunities for the competition. In the business world, 

in which a very high competition is experienced, the 

human capital adds significant values and real 

contribution to an organization's performance [20].  

 

According to Human Capital Theory, the highly 

paid jobs generally encourage the individuals to invest 

in the formal education or informal education related to 

these jobs. Provided that an educational programme 

enables people to have more income, they prefer 

investing in the programme.  The Human Capital 

Theory states that an individual who is accepted to 

behave rationally tries to maximize his lifelong benefit. 

Hence, he makes a choice between today and future. 

The individual invests in human capital by reducing 

today's consumption to attain the skills increasing their 

efficiency; in other words, he has an education which 

enables him to attain skills that will result in efficiency. 

Thus, he wants to increase his income and consumption 

in the future [21].  

 

Human Capital Theory suggests that the skills 

attained by means of education can change the profits 

and wages that the individuals earn. The rationale of 

this suggestion depends on this fact: The number of 

workers having education for a longer period of time is 

less than the number of workers having education for a 

shorter period of time. The worker whose number is 

less is expected to have more wages and profits than 

other workers [22]. However, there are some exceptions 

to this situation: When the number of workers having 

education for a longer period of time is more than the 

number of workers needed for the job, the wages may 

not be high enough. Generally, it is accepted that the 

workers having more education have more profits due 

to the fact that they invest in human capital [23]. To 

date, new models and theories have been developed as 

an alternative to Human Capital Theory. These theories 

criticised Human Capital Theory [24]. One of the most 

important theories criticising Human Capital Theory is 

Screening Hypothesis.  

 

Screening Hypothesis 

The thought which develops against perfect 

competition conditions and which is thought to start by 

means of the article written by Staffa in 1926 enables 

the workings of imperfect competition market to be 

defined. One of the significant points that Theory of 

Imperfect Competition emphasizes is the information 

asymmetry [25]. The information asymmetry, which is 

related to the fact that the profit is regarded as the return 

for the risk of not knowing the future causes the 

acceptance of the fact that the uncertainty causes 

instability. This idea contrasts with the idea of 

continuous (fundamental) equilibrium which the 

conditions of total competition create automatically. 

Human Capital Theory bases its analysis and 

assumptions of labour supply and labour demand on 

perfect competition conditions. As the analysis and 

assumptions related to the market, which  Theory of 

Imperfect Competition causes are based on the fact that 

some of the perfect competition conditions are invalid, 

they influence the analysis and assumptions related to 

formal education and education at work. In other words, 

the investments in education and the interpretation of 

the results have changed. Akerlof's explanation about 

information asymmetry caused the formation of 

Screening Hypothesis [26, 27]. 

 

The model, which was created by Spence, 

defines the process of employment as lottery for both 

the employers and employees. Spence states that the 

workers normally can collect information about the 

well-known and famous employers; however, the 

employers can collect some information about the 

workers and he defines this situation as information 

asymmetry [28]. The employers observe the qualities 

such as gender, age and race, which the employees can't 

control and other features (signals) which they can 

control. These signals (descriptors) can be gained by 

means of education. The employers can monitor the 

workers after they are employed and can have 

information about their performance. However, the 

employers can predict the employees' future 

performance just by using some of the signals related to 

potential efficiency before they start working [29]. The 

individuals can have signals that enable them to be 

employed by means of investments in education. 
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Having these signals can be gained by means of cost 

(expenditure). Some of the costs of the investments 

made for having these signals are financial (monetary) 

and some of them are related to time. According to 

Screening Hypothesis, the economic aim of the 

education system is to define the individuals according 

to their different levels of efficiency. It also suggests 

that education is a mechanism that categorizes the 

individuals according to their skills and labels these 

skills as educational documents. Therefore, diploma, 

certificate and similar documents are the signals for the 

skills at a specific level [30]. 

 

When a person enters a system and progresses in 

the system, he is exposed to screening elimination 

process. Some of them can progress and move to a 

specific stage, but they are screened and eliminated 

from the system. The others graduate. Some of the 

workers can pass the next stage, but they can complete 

the stage successfully or they have to go out of the 

system. The system declares that the individuals are 

successful or unsuccessful, grade (rank) their success. 

This is totally dependent on the congruence between the 

individuals' skills and the skills that are required by a 

specific education level [31]. Thus, the educational 

documents that a person gets and the degrees of the 

document are the signals for his skills. Diplomas and 

certificates are the signals for success, improvement 

skills, desire for promotion and other values that a firm 

expects the workers to possess. These documents define 

the individual according to qualities they have. The 

employers distinguish the individuals having the 

expected and desired skills from the ones who don't 

have the expected and desired skills by paying attention 

to the documents [32]. Thus, education is a mechanism 

which describes the individuals whose efficiency is 

higher than others. When the fact that educated 

individuals have averagely more incomes than the less 

educated people is analyzed within the context of 

Screening Hypothesis, it means that the educational 

documents defines the fact that the people who have 

more education are more skilful and competent than the 

people who have less education and both the more 

educated and the less educated are sorted out. When the 

process of sorting out gets better, this process gives 

more information about the people's qualities [33]. 

 

Spence Model and Signalling 

Spence's Model explains how the preferences 

that the individuals have made according to their 

education category or education level influence their 

personal profits (returns) and cost. The employers 

employ the individuals who have different educational 

qualities and observe the congruence between education 

and efficiency. Thus, they establish a relationship 

between education categories (education levels) and 

efficiency and they determine the wages which they are 

ready to pay according to the employee's education 

category [34, 35]. This also means that the employers 

have an opinion and make a judgement about the 

relationship between education and efficiency. The 

employers' judgement and the wages determined 

according to this judgement influence the individuals' 

decisions about the investment. The individuals make a 

choice by considering the cost of education programme 

and the wages paid to the workers graduating from the 

education programme while investing in the various 

education programmes. As this situation which the 

education categories cause influences the relationship 

between education and efficiency, it influences the 

employers' judgements [36, 37].  

 

Spence created a signalling model by 

considering two types individuals: one type of 

individual has high skills and the other type has low 

skills. According to this model, education points to 

more productive and efficient workers and signals to 

employers to employ the productive and efficient 

workers or hire their service or education screen the 

workers to assign the duties. Some of the main 

assumptions of the model are explained below [38, 39].  

 

 The students don't attend school to save human 

capital. They attend school to signal and show that 

they are the best workers. 

 The direct benefit and return of education is low 

 The individuals have education because they know 

that the employers employ or hire the employees 

who have right qualities (the qualities that the 

documents specify). 

 

Signalling model assumes that education doesn't 

have any effect on efficiency. The model accepts the 

distinction between the types of screening. Weak 

screening occurs when the employers pay higher wages 

to the more educated than the less educated for starting 

the job, but they reduce the less skilful workers' wages 

and increase the more skilful workers' wages in the end. 

Strong screening means that the employers continue 

paying higher wages to the more educated workers after 

they observe them. Every worker accepts the fact that 

paying the cost of the signalling due to the increase in 

wage although the signal doesn't increase his efficiency 

is suitable for his interest and benefit [40]. Screening 

process for reducing the cost of information occurs by 

means of education and the returns and incomes from 

education can be gained just for the years spent for 

education that separates the students from each other. 

However, education reduces the cost of information by 

preventing lemon markets and it is the factor which 

reduces the cost the most. The companies screen, the 

workers define themselves by using the signals [41]. 

These two concepts are related to choosing the 

individuals. In the field of education economy, many 

researches related to Human Capital Theory and 

Screening Hypothesis, Spence Screening Model, which 

is closely related to Screening Hypothesis have been 

done. Some of these researches have been provided 

below. 
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Heywood and Wei [42] analyzed the differences 

in educational returns between employees and 

freelancer. In the research, it was determined that the 

returns from education for freelancers were lower than 

the returns from education for the workers working for 

other people and companies. In this research, it was 

found out that the cumulative returns from university 

education for the freelancers was minimal and the 

cumulative returns from secondary education was close 

to zero. All of the information indicated above shows 

that education has a significant function of signalling in 

the competitive job market of Hong Kong. Despite this 

result, it was proved that education increased the 

freelancers' efficiency. It was determined that the 

freelancers graduating from university earned more than 

the freelancers graduating from high school. As a result, 

it was concluded that education increased human 

capital.  

 

Arkes [43] analyzed whether the employers 

obtained information from the university documents 

about the workers' skills and whether the employers 

appreciated and valued getting the documents as these 

documents signal to them. It was found out that having 

high school diploma, attendance at university, 

graduating from university meant high skills. The 

results of the research determined that the employers 

attached importance to university diploma, in other 

words, bachelor degree because this degree was a signal 

of the skills that were expected and desired. By means 

of coefficient calculation for bachelor degree, it was 

determined that this degree showed the qualities such as 

motivation, ambition and perseverance that the 

employers appreciated. 

 

Chevalier and others [44] aimed to determine 

whether education increased the productivity and 

education was just a signal of skills and they found out 

that the results didn't support the signalling system. The 

results of the research supported the explanations and 

implications of human capital strongly.  

 

In Turkey, there is only one research in the field 

of education related to Human Capital Theory and 

Screening Hypothesis and Spence's Signalling Model. 

However, it is about the teachers' perceptions in middle 

school. There aren't any researches on primary school 

teachers related to Human Capital Theory and 

Screening Hypothesis and Spence's Signalling Model. 

The primary school teachers' perceptions about the 

economic functions of education related to Human 

Capital Theory and Screening Hypothesis and Spence's 

Signalling Model can provide significant information 

for economic functions of education in Turkey. The 

results of the research can contribute to the researches 

that will be done in the future. The results gained can 

contribute to the education economy which has a 

limited literature in Turkey. The results can provide the 

opportunity for comparing the results with results of the 

research done on the same topic in different countries of 

the world and can enable the economic functions of 

education in Turkey to be compared with those of the 

world. 

 

THE AIM OF THE RESEARCH 

The purpose of this study was to analyse the 

primary school teachers' perceptions about their 

educational background and their levels of income in 

terms of the variables of gender, education level, and 

the career ladders. 

 

METHODS 

Research Model 
In the research, the perceptions of the teachers 

working in primary schools in the central districts of 

Mersin Province about the their educational background 

and their levels of income are compared in terms of 

variables of gender, educational level and career 

ladders. It is aimed to determine whether there is a 

significant difference among the teachers' perceptions. 

As the research aims to determine the existing situation 

as it is, it is a descriptive research. Hence, a general 

scanning model is used in the research. The different 

groups are compared in terms of the variables indicated 

above. Thus, this research is also a relational research 

[45]. 

 

Population and Sample 

The target population of the study includes the 

teachers working in the primary schools in the central 

districts of Mersin Province in 2015-2016 academic 

years. There are 2500 teachers in the target population 

[46]. As it isn't possible to reach all of the teachers, a 

sample is chosen from the population. Accordingly, 

simple random technique is used and 450 teachers are 

determined as the sample [47]. 

 

The Research Instruments 
One scale has been used for collecting data. To 

collect the data related to the perceptions of high school 

teachers about their educational background and their 

levels of income, the scale which was developed by 

[48] was used in the study. The name of the scale is The 

Scale of Teachers’ Perceptions about Their Educational 

Background and Their Levels of Income. The scale is a 

Likert-type scale and its items are rated on 5 point scale 

which ranges from Definitely Disagree (1) to Definitely 

Agree (5). Based on the results of reliability analysis, it 

is seen that that Cronbach alpha for the scale is 0,991. 

 

The participants indicate their perceptions by 

marking one of the categories, which are "definitely 

disagree", "disagree", "partially agree", "agree" and 

"definitely agree" placed in the scale. Considering the 

intervals in the scale are equal (4/5), the bounds of the 

categories are organized in a way as it is shown below 

[49].   
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Categories                 Code      Bounds   

definitely disagree    (1)        1.00-1.80 

disagree                     (2)       1.81-2.60 

partially agree           (3)        2.61-3.40 

agree                         (4)        3.41-4.20 

definitely agree         (5)        4.21-5.00 

 

DATA ANALYSİS 
Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 17.0 is used to analyze the data. Before 

starting to analyze the data, data were analysed in terms 

of marginal values, missing value, normality and multi-

collinearity. In other words, the assumptions of the 

analyses are tested. Mean values and standart deviation 

were computed to determine teachers' perceptions. T-

test was applied to determine whether there was a 

significant difference among the teachers' perceptions in 

terms of the variable of career ladders and gender. One-

way variance analysis was used to determine whether 

there was a significant difference among teachers' 

perceptions in terms of the variables of level of 

education. When the significant difference was 

determined, Tukey HSD Test was done to determine 

which groups differed and clarify which groups among 

the sample in specific had significant differences.  

 

RESULTS 

The results of the t-test, which is performed to 

determine whether there is a significant difference 

among the primary school teachers' perceptions about 

their educational background and their levels of income  

in terms of the variable of gender are shown in Table 1.   

Table-1: The results of the t-test, which is performed to determine whether there is a significant difference among 

the primary school teachers' perceptions about their educational background and their levels of income  in terms 

of the variable of gender 

Dimensions Gender  N  X  Sd t p 

Education's 

Contribution to 

Human Capital 

Woman 

Man 

264 

136 

2.39 

3.83 

1.31 

1.45 

5.365 .000** 

Dimension of 

Education's Screening 

Woman 

Man 

264 

136 

2.65 

1.93 

1.11 

1.21 

5.112 .000** 

**p<.001 *p<.01 

As it is seen in Table 1, there is a significant 

difference between the means of the points of the 

teachers' perceptions related to the Dimension of 

Education's Contribution to Human Capital [t(448)= 5.36 

p<.001] and the Dimension of Education's Screening 

[t(448)= 5.11 p<.001] in terms of the variable of gender. 

There is a significant difference between the 

perceptions of male and female teachers about their 

educational background and their levels of income in 

the dimensions of education's contribution to human 

capital and education's screening. According to 

findings, the mean value of the male teachers' 

perceptions in the Dimensions of Education's 

Contribution to Human Capital ( X =3.83) is higher than 

the mean value of female teachers' perceptions ( X

=2.39) and the mean value of male teachers' perceptions 

is at a level of "agree" while the mean value of female 

teachers' perceptions is at a level of "disagree". Male 

teachers' perception that education contributes to human 

capital is higher than female teachers' perception. 

However, the mean value of the female teachers' 

perceptions in the Dimensions of Education's Screening 

( X =2.65) is higher than the mean value of male 

teachers' perceptions ( X =1.93) and the mean value of 

female teachers' perceptions is at a level of partially 

agree while the mean value of male teachers is at a level 

of disagree. Female teachers' perception that education 

has the function of screening is higher than male 

teachers' perception.  

 

The results of the one way variance analysis, 

which is performed to determine whether there is a 

significant difference among the primary school 

teachers' perceptions about their educational 

background and their levels of income in terms of the 

variable of education level, are shown in Table 2. 

 

Table-2: The results of one way variance analysis, which is performed to determine whether there is a significant 

difference among the primary school teachers' perceptions about their educational background and their levels of 

income  in terms of the variable of level of education 

Dimensions Source of 

Variation 

Sum of 

Squares 

    

df 

Mean Squares F P 

Education's 

Contribution to 

Human Capital 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

2.433 

101.143 

103.001 

7 

447 

449 

.744 

.212 

5.124 .029* 

Dimension of 

Education's 

Screening 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.412 

42.341 

43.131 

3 

447 

449 

.901 

.101 

1.324 .983 

*p<.05 
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As it is seen in Table 2, there is a significant 

difference among the means of the points of the 

teachers' perceptions related to the Dimension of 

Education's Contribution to Human Capital [F(3-447)= 

5.12 p<.05] in terms of the variable of education level. 

The results of Tukey HSD test establish that the means 

of the teachers who have master's degree ( X =3.87) 

differ from the teachers who have bachelor's degree ( X

=2.71) and have significant differences. In other words, 

the teachers who have master's degree cause the source 

of variance. The mean of the perceptions of teachers 

who have master's degree is at a level of "agree" while 

the mean of the perceptions of teachers who have 

bachelor's degree is at a level of "partially agree". 

Accordingly, the perception of the teachers having 

master's degree that education contributes to human 

capital is higher than that of the teachers having 

bachelor's degree. There isn't a significant difference 

among the means of the points of the teachers' 

perceptions related to the Dimension of Screening 

Hypothesis [F(3-447)= 1.32, p>.05] in terms of the 

variable of education level.  

 

The results of the t-test, which is performed to 

determine whether there is a significant difference 

among the primary school teachers' perceptions about 

their educational background and their levels of income 

in terms of the variable of career ladder, are shown in 

Table3. 

 

Table-3: The results of the t-test, which is performed to determine whether there is a significant difference among 

the primary school teachers' perceptions about their educational background and their levels of income  in terms 

of the variable of career ladder 

Dimensions Career ladder  N  X  S t p 

Education's 

Contribution to Human 

Capital 

Teacher 

Expert Teacher 

280 

120 

3.33 

3.70 

1.37 

1.97 

3.212 .011* 

Dimension of 

Education's Screening 

Teacher 

Expert Teacher 

280 

120 

1.99 

1.79 

.459 

.389 

3.239 .437 

*p<.05 

 

As it is seen in Table 3, there is a significant 

difference between the means of the points of the 

teachers' perceptions related to the Dimension of 

Education's Contribution to Human Capital [t(448)= 3.21 

p<.05] in terms of the variable of career ladder. 

However, there isn't a significant difference between the 

means of the points of the teachers' perceptions related 

to Dimension of Education's Screening [t(448)= 3.23 

p>.05] in terms of the variable of career ladder. There is 

a significant difference between the perceptions of 

teachers and expert teachers about their educational 

background and their levels of income in the 

dimensions of education's contribution to human 

capital. According to the findings, the mean value of the 

expert teachers' perceptions in the Dimensions of 

Education's Contribution to Human Capital ( X =3.70) is 

higher than  the mean value of teachers' perceptions ( X

=3.33) and the mean value of expert teachers' 

perceptions is at a level of "agree" while the mean value 

of teachers' perceptions is at a level of "partially agree". 

Expert teachers' perception that education contributes to 

human capital is higher than teachers' perception. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this research, the primary school teachers' 

perceptions about their educational background and 

their levels of income in terms of the variables of 

gender, education level, the career ladders were 

analyzed and it was determined that there was a 

significant  difference among the teachers' perceptions 

in terms of these variables. It is determined that there is 

a significant difference between the means of the points 

of the teachers' perceptions related to the Dimension of 

Education's Contribution to Human Capital and the  

Dimension of Education's Screening in terms of the 

variable of gender. Male teachers' perception that 

education contributes to human capital is higher than 

female teachers' perception while female teachers' 

perception that education has the function of screening 

is higher than male teachers' perception. This result of 

the study is supported by the researches done before 

[50]. did a research related to graduate students 

graduating from faculties in the field of socials sciences 

and determined that the investment in men's education 

is more profitable than the women's education. 

Similarly [51], found out that the investments made in 

men's education is more profitable than the investments 

made in women's education [52, 53]. compiled the 

studies which analyzed the returns of investments in 

education and calculated the returns of higher education 

(university education) for the genders. According to this 

study, the percentage that men earn income from the 

higher education is 11 while the percentage that women 

earn income from higher education is 10,8. Especially, 

the women earn lower income than men especially in 

the private sector despite the fact that they have the 

same education level as men [54]. As the female 

teachers earn less than male teachers, their perception 

about the education's contribution to human capital may 

be lower than male teachers' perception. 

 

In the research, it is determined that there is a 

significant difference among the means of the points of 

the teachers' perceptions related to the Dimension of 
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Education's Contribution to Human Capital in terms of 

the variable of education level. The perception of the 

teachers having master's degree that education 

contributes to human capital is higher than that of the 

teachers having bachelor's degree. This finding is 

supported by [55]'s research findings. He used the data 

of World Value Survey and analyzed the effect of 

education on personal income.  He found out that the 

returns of education increased when the level of 

education increased. The research also emphasized that 

education provided the people with better working 

conditions, educated people's children had better 

education and educated people had more rational 

decisions related to health, environment and 

neighbourhood. The teachers having master's degree 

may earn more income and plus value compared to the 

teachers having bachelor's degree. 

 

In the research, it was determined that there was 

a significant difference between the means of the points 

of the teachers' perceptions related to the Dimension of 

Education's Contribution to Human Capital in terms of 

the variable of career ladder. Expert teachers' perception 

that education contributes to human capital is higher 

than teachers' perception. This finding can be explained 

by Mincer earning function that explains earning as a 

function of schooling and experience [56]. Mincer did a 

research related to formal educations' effect on 

education and determined that 30 % percent of the 

incomes could be explained by experience. Expert 

teachers have more experience than the teachers 

because it is necessary for the teachers to have 

experience in teaching for 7 years. As the expert 

teachers have more experience than teachers, the expert 

teachers have more opportunities for experiencing the 

contribution of education to their lives and returns of 

education. Therefore, the expert teachers' perception 

about education's contribution to human capital can be 

more positive than the teachers' perceptions. Moreover, 

the expert teachers' salary is higher than the teachers. 

This situation can influence the perceptions about the 

expert teachers and teachers about education's 

contribution to human capital.  

 

The findings of the research provide important 

information for senior executives in the field of 

education and the school principals who have direct 

exchange with the teachers. Necessary conditions 

should be created in order to make the teachers feel 

necessary for increasing their education level. 

Therefore, a system in which the teachers having a 

master's degree and doctorate degree earn more money 

should be established. In other words, new incentives 

for teachers' increasing their human capital should be 

created. The teachers' quality of educational 

background and personality should be considered for 

the teachers' being employed and determining their 

salaries.  

 

The researchers can carry out this research in 

other provinces and can compare the results of their 

research with the result of this research. Moreover, the 

researchers can study teachers' perceptions about their 

educational background and their levels of income with 

the variables of job satisfaction, the burnout. This study 

can be done in middle schools and high schools. 

 

REFERENCES 

1. Akyüz Y. Türk eğitim tarihi (başlangıçtan 

2001’e)[History of Turkish education (from the 

beginning to 2001)]. İstanbul: Alfa Yayınları. 2001. 

2. Kafadar O. Türk eğitim düşüncesinde batılılaşma. 

Vadi Yaynlar; 1997. 

3. Feinberg W, Soltis JF. School and society. Teachers 

College Press; 2004. 

4. Ünal LI. Eğitim ve yetiştirme ekonomisi. Epar 

Yayınları; 1996. 

5. Benson C. Educational financing. InEconomics of 

Education 1987 (pp. 423-426). 

6. Winkler DR. Screening models and education. 

InEconomics of education 1987 (pp. 287-291). 

7. Baker G. Human capital: A theoretical and 

empirical analysis. New York: National Bureau. 

1964. 

8. Schultz TW. The economic value of education. 

Columbia University Press; 1963 Sep. 

9. Tilak JB. Education and poverty. Journal of Human 

Development. 2002 Jul 1;3(2):191-207. 

10. Smith A. An inquiry into the nature and causes of 

the Wealth of nations (ed. RH Campbell, AS 

Skinner, and WB Todd). 

11. Schultz TW. The economic value of education. 

Columbia University Press; 1963 Sep. 

12. Ibid 

13. Baker G. Human capital: A theoretical and 

empirical analysis. New York: National Bureau. 

1964. 

14. Lemieux T. The “Mincer equation” thirty years after 

schooling, experience, and earnings. InJacob Mincer 

A Pioneer of Modern Labor Economics 2006 (pp. 

127-145). Springer, Boston, MA. 

15. Tilak JB. Education and poverty. Journal of Human 

Development. 2002 Jul 1;3(2):191-207. 

16. Stanley BG. Human capital: A theoretical and 

empirical analysis, with special reference to 

education. University of Chicago Press; 1983. 

17. Ibid  

18. Özdem G. Eğitimin ekonomik temelleri. Pegem Atıf 

İndeksi. 2017:127-46. 

19. Black DA, Sanders SG, Taylor LJ. The economics 

of lesbian and gay families. Journal of economic 

perspectives. 2007 Jun;21(2):53-70. 

20. Ibid. 

21. Ünal LI. Eğitim ve yetiştirme ekonomisi. Epar 

Yayınları; 1996. 

22. Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. 

Positive psychological capital: Measurement and 

relationship with performance and satisfaction. 

Personnel psychology. 2007 Sep 1;60(3):541-72. 

http://saspjournals.com/sjebm


 

 

Aykar Tekin Bozkurt & Serkan Gökalp., Sch. J. Econ. Bus. Manag., Mar, 2018; 5(3): 262-269 

Available online:  http://saspjournals.com/sjebm   269 

 

 

23. Meier GM, Rauch JE. Leading issues in economic 

development. New York: Oxford University Press; 

1995 Jan. 

24. Weiss A. Human capital vs. signalling explanations 

of wages. Journal of Economic perspectives. 1995 

Dec;9(4):133-54. 

25. Chapman PG. The economics of training, LSE 

Handbooks in Economics Series. 

26. Akerlof G. The economics of caste and of the rat 

race and other woeful tales. The Quarterly Journal 

of Economics. 1976 Nov 1:599-617. 

27. Whitehead AK. Screening and education: A 

theoretical and empirical survey. British Review of 

Economic Issues. 1981;3(8):44-62. 

28. Ünal LI. Eğitim ve yetiştirme ekonomisi. Epar 

Yayınları; 1996. 

29. Spence M. Competition in salaries, credentials, and 

signaling prerequisites for jobs. The quarterly 

journal of economics. 1976 Feb 1;90(1):51-74. 

30. Weiss A. Human capital vs. signalling explanations 

of wages. Journal of Economic perspectives. 1995 

Dec;9(4):133-54. 

31. Spence AM. Market signaling: Informational 

transfer in hiring and related screening processes. 

Harvard Univ Pr; 1974. 

32. Ibid 

33. Ünal LI. Eğitim ve yetiştirme ekonomisi. Epar 

Yayınları; 1996. 

34. Weiss A. Human capital vs. signalling explanations 

of wages. Journal of Economic perspectives. 1995 

Dec;9(4):133-54. 

35. Spence M. Signaling in retrospect and the 

informational structure of markets. American 

Economic Review. 2002 Jun;92(3):434-59. 

36. Spence M. Job market signaling. InUncertainty in 

Economics 1978 (pp. 281-306). 

37. Spence M. Signaling in retrospect and the 

informational structure of markets. American 

Economic Review. 2002 Jun;92(3):434-59. 

38. Spence M. Job market signaling. InUncertainty in 

Economics 1978 (pp. 281-306). 

39. Belfield CR. Economic principles for education. 

Books. 2000. 

40. Spence AM. Market signaling: Informational 

transfer in hiring and related screening processes. 

Harvard Univ Pr; 1974. 

41. Ibid 

42. Heywood JS, Wei X. Education and signaling: 

evidence from a highly competitive labor market. 

Education Economics. 2004 Apr 1;12(1):1-6. 

43. Arkes J. What do educational credentials signal and 

why do employers value credentials?. Economics of 

Education Review. 1999 Feb 28;18(1):133-41. 

44. Chevalier A, Harmon C, Walker I, Zhu Y. Does 

education raise productivity, or just reflect it?. The 

Economic Journal. 2004 Nov 1;114(499). 

45. Erkuş A. Bilimsel araştırma sarmalı. Seçkin; 2005. 

46. Başkanlığı ME. Milli eğitim istatistikleri. Ankara: 

Milli Eğitim Bakanlığı. 2014. 

47. Balcı A. Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: 

PegemA Yayıncılık. Bauer, JJ, Schwab, JR, and 

McAdams, DP,(2011). Self-Actualizing: Where ego 

development finally feels good. The Humanistic 

Psychologist. 2005;39:121-36. 

48. Karakuş M, Gökalp S, Bağriyanik H. Eğitim 

Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasindaki İlişkiye 

Yönelik Öğretmen Algilari. Bitlis Eren Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015;4(1). 

49. Olgun R. İlköğretim okulu müdür ve müdür 

yardımcılarının ilköğretim müfettişlerinin yapmış 

olduğu denetim etkinliklerine ilişkin görüşleri. 

Unpublished master thesis, Kırıkkale Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. 2005. 

50. ÖZSOY S. Basına yansımalarıyla “1952 amatörlük 

olayı” ve Türk sporunda amatörlük. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 

2011;13(2):97-119. 

51. Psacharopoulos G, Patrinos* HA. Returns to 

investment in education: a further update. Education 

economics. 2004 Aug 1;12(2):111-34. 

52. Alkış MT. Kalkınmada insan sermayesi: iç getiri 

oranı yaklaşımı ve Türkiye uygulaması. 

53. Psacharopoulos G, Patrinos* HA. Returns to 

investment in education: a further update. Education 

economics. 2004 Aug 1;12(2):111-34. 

54. Yaylali M, Lebe F. Beşeri sermaye ile iktisadi 

büyüme arasindaki ilişkinin ampirik analizi. 

Marmara University Journal of the Faculty of 

Economic & Administrative Sciences. 2011 Jun 

1;30(1). 

55. Oksuzler O. Does education pay off in Turkey? An 

ordered logit approach.2009. 

56. Kasnakoğlu Z, Dayıoğlu M. Kentsel Kesimde Kadın 

ve Erkeklerin İşgücüne Katılımları ve Kazanç 

Farklılıkları (Women’s Labor Force Participation 

and Earnings Differentials between Genders in 

Turkey). METU Studies. 1997;24(3):1997. 

http://saspjournals.com/sjebm


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 

Yıl/Year: 2015   Cilt/Volume: 12     Sayı/Issue: 31,  s.279-295 
 

 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL MÜDÜRÜNE İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARI 
 

Necati ÇOBANOĞLU 
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, necaticobanoglu@hotmail.com 

Serkan GÖKALP 
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ser119119@hotmail.com 

 

Özet 
Bu araştırma ile öğretmen adaylarının beraber çalışacakları okul müdürleri 

hakkındaki metaforik algılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma için iki sorudan oluşan bir görüşme 
formu düzenlenmiştir. Bu sorular: “1- Okul müdürünü canlı veya cansız bir varlığa, bir 
nesneye ya da herhangi bir şeye benzetmeniz istense mecazi olarak neye benzetirsiniz?  2- Bu 
benzetmenizin nedenlerini, açıklar mısınız?”dır. Bu araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 4. sınıf 
öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırma içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının okul müdürleri için en çok “Baba, Aslan Anne, Diktatör, Çoban” metaforları ile 
ifade etmişlerdir. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının okul müdürlerini en çok 
“Yöneticilik, Liderlik, Güç, Olumsuzluk ve Koruma” yönleri ile tanımlamışlardır. Okul 
müdürlerini teknik bilgilere sahip bir yönetici, grubunu etkileyebilen bir lider, yasal 
yetkilerinden dolayı güç unsuru olan birisi olarak tanımlamışlardır. Sonuç olarak öğretmen 
adaylarının müdürler ile ilgili düşünceleri olumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürü, Metafor, Öğretmen Adayı. 
 

METAPHORIC PERCEPTİONS OF TEACHER CANDIDATES FOR SCHOOL 
MANAGERS 

Abstract 
The research paper aims to uncover metaphoric perceptions of teacher candidates 

for school managers they will work together. A qualitative research was carried out for this 
purpose. An interview form including two questions was prepared for the study. The 
questions are the following ones: "1- If you were asked to liken a school manager to a living 
or non-living thing metaphorically, what would it be?" "2- Could you please explain your 
reasons?" The data of the research was collected from the fourth class students studying in 
RecepTayyipErdoğan University, Education Faculty in 2013-2014 academic year. The data 
was analyzed by content analysis technique. Teacher candidates mostly associated school 
managers with the metaphors of "father, mother, lion, dictator, shepherd." As a result of the 
research, it was found out that teacher candidates mostly described school managers by 
taking "managing, leadership, power, negativity and protection" aspects into consideration. 
They described school principals as managers having technicalknowledge, leaders affecting 
groups, power element having legitimate authority. As a consequence, it was found out that 
the point of view of teacher candidates on school managers is positive.  

Key Words: School Manager, Metaphor, Student Teacher. 
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Giriş 

İnsanlar düşüncelerini bazen doğrudan ve net kavramlarla bazen de dolaylı 
olarak başka şeylere benzeterek ifade ederler. Kavramların, nesnelerin veya 
durumların kendi ifadeleri dışında farklı kavram, nesne veya durumlarla 
anlatılmasına metafor denmektedir (Deant-Reed&Szokolszky, 1993).  

Metafor sözcüğü Grekçe bir kökenden gelmektedir. Sözcüğün aslı 
“Metapherein”dır. Bu sözcük birleşik bir sözcüktür. “Meta” değişim, öte ve aşırı 
anlamlarına gelirken, “pherein” ifadesi de “götürmek, gitmek, taşımak” anlamlarına 
gelmektedir (Levine, 2005). Sözcüğü bir bütün olarak gördüğümüzde ise “bir yerden 
başka bir yere götürmek” olarak ifade edilebilir (Levine, 2005; Yalçın ve Enginer, 
2012). Burada ifade edilen bir kavramın anlamını başka bir kavramın anlamında 
kullanarak yeni bir bakış açısına dönüştürmektir. Daha az bilinen ya da 
tanımlanabilen soyut bir kavram, durum ya da nesneyi daha iyi bilinen somut bir 
kavram, nesne ya da duruma benzeterek anlaşılır duruma getirme olarak da ifade 
edilebilir (Altun ve Apaydın, 2013). 

Metafor terim olarak ele alındığında ise karmaşık kavram ve terimlerin 
tanımlanması anlamında “bir şeyin karşılığını aktarmak” olarak ifade edilmektedir 
(Döş, 2010). Sözcük anlamı olarak bakıldığında “Türkçede metafor; mecaz, istiare, 
iğretileme/eğretileme anlamına gelmektedir” (Tekin ve Yılmaz, 2012). 

Burada dikkat edilmesi gereken durum bu çalışmada metaforlar, sadece 
ifadeleri süslemek amacıyla söylenen söz sanatı olarak ele alınmamaktadır. 
Metaforların bilimsel anlamdaki kullanım amacı dünyayı daha iyi kavramamızı 
sağlayan bir düşünme biçimidir (Morgan, 1987). 

Metafor kavramı, sadece ifadeleri güçlendiren söz sanatı olmanın dışında, 
zihinsel gelişim alanında ilk kez 1980 yılında Lakoff ve Johnson tarafından 
“MetaforsWe Live By” isimli çalışmalarında kullanılmıştır (Töremen ve Döş, 2009). 

Metaforlar, analiz edilmek istenen kavram hakkındaki algıların ortaya 
çıkmasına yardımcı olduklarından örgütsel rollerin ve süreçlerin betimlenmesinde 
önemli bir yere sahiptir (Özdemir ve Karadağ, 2012). 1980 yılına kadar sadece edebi 
anlamda anlatımı süslemeye yönelik bir söz sanat olarak kullanılmıştır. Düşünce 
geliştirme veya düşünceleri değişik kavramlarla ifade etme, kavramlara farklı 
anlamlar yükleyerek kendini ifade etme durumlarının bilimsel alanda kullanılması 
da bir bakıma 1980 yılından sonra gelişmiştir (Töremen ve Döş, 2009; Çelikten, 
2006). 

Metaforların kullanım alanları son zamanlarda oldukça genişlemiştir. 
Metaforlar artık sosyal ortamlardaki yapılan işlere rehberlik etmekte; inançları, 
değerleri ve tutumları şekillendirmektedir. Ayrıca metaforlar örgütsel süreçlerin 
ifade edilmesinde, örgütsel yaşamın oluşturulmasında ve ifadesinde de 
kullanılmaktadır (Çelikten, 2006). Bunlarla beraber dilbilimciler dilin kullanımı ve bir 
olgunun anlatılmasında metafor kullanmak zorunda olduklarını, örgütlerin 
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yönetiminde örgütün çeşitli yönlerinin karakterize edilmesinde metaforların 
kullanılmasını tartışmaktadırlar(Çelikten, 2006). 

Metaforların en yaygın kullanım amacı, bilinmeyen bir durumu bilinen 
kavramlarla ifade etmek veya soyut bir kavramı somut başka bir kavram ile 
açıklama durumlarıdır (Morgan, 1997; Levine, 2005; Çelikten, 2006; Deant-Read 
&Szokolszky, 1993). 

Metaforlar çağdaş eğitimcilerin dikkatini “Zihinsel süreçlerin algılanması” 
noktasında oldukça yoğun bir şekilde çekmektedir. Arslan ve Bayrakçı’nın (2006) 
ifadesiyle “Metafor, bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına 
yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması olarak dikkat 
çekmektedir”.  

Eğitim öğretim içindeki hemen hemen bütün kavramlar üzerinde metaforik 
inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Özellikle okul müdürlerinin rolleri, sosyal 
rolleri, kimliksel dönüşümleri ve sorumlulukları üzerine ciddi çalışmalar yapılmıştır 
(Browne-Ferrigno, 2003, Morgan, 1997, Çelikten, 2006). İlköğretim birinci 
kademedeki öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının “okul” kavramına yönelik 
metafor algıları incelenmiştir (Sabun, 2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen 
kavramına ait metefor algıları Ekiz ve Koçyiğit (2012) tarafından incelenmiştir. 

Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin “müdür” kavramı ile ilgili metaforlara 
ilişkin görüşleri incelenmiştir (Cerit, 2008). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, 
disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları 
incelenmiştir (Turhan ve Yaraş, 2013). Yine okul müdürüne ilişkin bir başka 
çalışmada “İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforikalgılar”dır (Yalçın 
ve Erginer, 2012). “Okul müdürlerinin; öğrencilik, öğretmenlik ve müdürlük 
dönemlerindeki okul yöneticiliğine ilişkin meteforik algıları” adıyla yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştır (Koçak, 2011). Yalçın (2011) “İlköğretim okullarında okul müdürüne 
ilişkin metaforik algılar” başlığı altında yüksek lisans çalışması yapmıştır. Yine bir 
başka tez ise Dönmez (2008) tarafından “Türk eğitim sisteminde kullanılan yönetici 
metaforları” adıyla yazılmıştır. 

Yöneticiler yönettikleri ile çok yakın bir ilişki içindedirler. Bu ilişki okullarda 
müdürler ile öğretmenler arasında da yoğun biçimde yaşanmaktadır. Yöneticiler 
kurumlarındaki çalışanlarının düşüncelerini, duygularını, değer yargılarını, 
inançlarını ve davranışlarını etkileyerek ve yönlendirerek liderlik özelliklerini ortaya 
koyarlar (Tahaoğlu ve Gedikoğlu, 2009). Okul müdürleri kurumlarında yeni göreve 
başlayacak öğretmenlerin müdürlük makamı ve bu makamda bulunanlar için nasıl 
bir algı içerisinde olduklarını bilmesi önem arz etmektedir.   

Bu çalışmanın hazırlanması aşağıdaki sorulara cevap oluşturacağı ve okul 
yöneticilerine öngörü oluşturacağı düşüncesi ile yapılmıştır: 

1- Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce okul müdürleri 
hakkındaki düşüncelerini ortaya koyacaktır. 
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2- Okul müdürleri bakımından ise; okullarına yeni başlayan 
öğretmenlerin kendi makamları hakkında ne düşündükleri ile ilgili bir öngörüye 
sahip olacaklardır. Bu öngörü müdürlere öğretmenlerin olumlu düşüncelerini daha 
da güçlendirmek, olumsuz düşüncelerini gidermek için bir fırsat verecektir. 

Yöntem 
Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evreni Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde 2013- 2014 eğitim öğretim yılında 
eğitim gören öğrencilerdir. Araştırmanın örneklemi ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
bölümü 4. Sınıf öğrencileridir. 

Veri Toplama Aracı  
Veri toplama aracı oluşturulurken ilgili literatür incelenmiş ve benzer 

çalışmaların yarı yapılandırılmış sorular ile yapıldığı aşağıdaki gibi görülmüştür.  
1. “Teftiş ...gibidir/benzer, çünkü ...” (Tekin ve Yılmaz, 2012). 
2. “Müfettiş ………..gibidir.” “Çünkü ……………..” (Döş, 2010). 
3. “Okul müdürü …………benzer; çünkü………..” (Yalçın ve Erginer, 

2012). 
4. “Sizce “Öğretmen” kavramı farklı sözcüklerle nasıl ifade edilebilir? 

Neden?” (Ekiz ve Koçyiğit, 2012). 
Yukarıdaki yarı yapılandırılmış sorular dikkate alınarak araştırmacı da soru 

formunu oluşturmuştur. 
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ileride idaresi altında çalışacakları 

müdürler hakkındaki meteforik algılarını ortaya çıkarmak amacı ile iki soru 
sorulmuştur. Bu sorulardan ilki; “Okul müdürünü canlı veya cansız bir varlığa, bir 
nesneye yada herhangi bir benzetmeniz istense mecazi olarak neye benzetirsiniz?” 
İkinci soru ise “Bu benzetmenizin nedenini açıklar mısınız?” şeklindedir.  

Verilerin Analizi 
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 

toplanmıştır. Bu görüşme formu yardımıyla elde edilen ham veriler 
bilgisayaraaktarılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Görüşme formundaki iki soru birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde oldukları için 
ikisi birlikte değerlendirilerek içerik analizi yapılmıştır. Bu durumun sebebi bazen 
aynı metafor farklı yönleri ile değerlendirilmiş ve farklı anlamlarda kullanılmış 
olabilmektedir. Hatta aynı metafor birbirleri ile tamamen zıt anlamda 
kullanılabilmektedir. Bu sebeplerden belirtilen metaforlar belirtilme sebepleri göz 
önünde bulundurularak içerik analizi yapılmıştır.  

Çalışmanın içerik analizi için, tümevarım yöntemi uygulanarak belirtilen 
metaforlardan benzer anlamlı olanlara öncelikle belli isimler verilmiştir (kodlama 
evresi). Elde edilen bu kodlamalar göz önüne alınarak alt temalar ve ana temalar 
oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 
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İçerik analizleri doğrudan rakamlar ve temalar ile vermek yerine okuyucunun 
daha kolay anlaması için betimsel analizler ile açıklığa kavuşturulmuştur. Betimsel 
analizde veriler öncelikle belli bir düzen içinde betimlenir, açıklanır ve yorumlar 
yapılır, neden sonuç ilişkisi bakımından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler 
sırasında elde edilen verilerden de doğrudan alıntılar yapılarak canlı örnekler verilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2005; Tavşancıl ve Aslan, 2001). 

Verilerin analizi sırasında alan yazında yaygın olarak kullanılan şu sıralama 
kullanılmıştır (Altun ve Apaydın, 2013; Yalçın ve Erginer, 2012): (1) Verilerin 
kodlanması, (2)temaların oluşturulması, (3) geçerlik ve güvenirliği sağlama (4) 
temaların frekans ve yüzdelerinin hesaplanması ve yorumlanması aşamasıdır. 

Bu aşamalarda sırasıyla; 
Verilerin kodlanması; öncelikle katılımcılardan yazılı olarak elde ettiğimiz 

formlar kodlanmıştır. Daha sonra katılımcılardan elde edilen yazılı formlarda 
belirtilen metafor adlarının hepsi alfabetik sıra göz önünde bulundurularak (form 
kodları ile birlikte) bilgisayar ortamına aktarılmıştır.  

Temaların oluşturulması; bilgisayar ortamına alfabetik sırayla girilen metafor 
adlarının hangi temalara dahil edileceğinin belirlenme aşamasıdır. Bu aşamada 
metafor adı ile neden bu varlığa benzetildiği dikkatlice değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme aşamasında metafor ile benzetilme sebeplerinin uyuşmadığı veya 
neden bu metaforu belirttiğinin açıklanmadığı gibi durumlar görülmüştür. Bu 
formlar veya formların bu bölümleri değerlendirme dışında tutulmuştur. Belirtilen 
metafor ile bu metafora niçin benzetildiği açıklanan formlar değerlendirmeye 
alınmıştır. Metaforlara ait temalar oluşturulurken metafor isimlerinin ve neden bu 
metafora benzetildiğinin açıklaması göz önünde bulundurularak ortak yönler 
bulunmaya çalışılmış ve bu ortak yönler ile temalar oluşturulmuştur. 

Aşağıda belirtilen temalar oluşturulmuştur: 
1- Yöneticilik teması; Bu tema altında toplanan metaforlar ile 

katılımcılar müdürün yönetici olan yönünü ön plana çıkarmışlardır. Yönetim 
temasını oluşturan başlıca metaforlar: Baba, Aslan, Çoban, Teknik Direktör, Beyin, 
Kraliçe Arı, Başbakan, Takım Kaptanı, Aile Büyüğü, Aile Reisi, Vali, Ahtapot, 
Bilgisayar, Mimar, Müteahhit, Mutfak şefi, Film Yönetmeni, Fabrika Yöneticisi, Kaz 
Uçuşu Lideri, Horoz, Lider Kurt, Kulüp Başkanı, Şoför, Makinist, Kaptan, Pilot, 
Lokomotiftir. 

2- Liderlik teması; Liderlik teması altında toplanan metaforlarda 
katılımcılar genel olarak okul müdürünün bir lider olduğunu ve kurumuna liderlik 
yaptığı görüşü vurgulanmıştır. Liderlik temasını oluşturan başlıca metaforlar: Aslan, 
Baba, Takım Kaptanı, Beyin, Ana Arı, Başbakan, Şoför, Kaptan, Komutan, Atatürk, 
Pilot, Kulüp Başkanı, Hayvan Eğiticisi, Aslan Eğiticisi, Seyis, Şef, Yönetmen, Fabrika 
Şefi, Horoz, Mimar, Müteahhittir. 

3- Güç teması; güç temasına dâhil edilen metaforlarda katılımcılar 
okul müdürünün bir güç odağı olduğunu belirtmişlerdir. Okul müdürünü güç ile 
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özdeşleştirmişlerdir. Güç teması altında toplanan metaforlar: Aslan, Baba, Diktatör, 
Kral, Gardiyan, Komutan, Başbakan, Vali, Asker, Ovaya Hâkim Dağ, Padişah, Kurt 
Lideri, Lider Kazdır. 

4- Olumsuzluk teması: Olumsuzluk teması altında birleştirilen 
metaforlarda okul müdürü olumsuz varlıklara belirtilmiştir. Müdürlerin daha çok 
istenmeyen yönlerini ortaya çıkaracak varlıklar metafor olarak belirtilmiştir. Bu 
grupta belirtilen metaforlarınbaşlıcaları: Diktatör, Kral, Padişah, Gardiyan, Amerika, 
Ahtapot, Heykel, Asker, Bostan Korkuluğu, Kamera, Taş, Ayrık Otu, Azrail, Köstebek, 
Denek, Kapı, Duvardır. 

5- Koruma teması: Bu tema okul müdürünün çalışanlarını ve 
kurumunu koruma yönü ortaya çıkarılmıştır. Bu tema altında toplanan metaforlar: 
Baba, Çoban, Anne, Ev Hanımı, Bostan Korkuluğudur. 

6- Çalışkanlık teması: Okul müdürü bu temada çalışkanlığı ve 
gayretkeşliği ile ön plana çıkarılmıştır. Bu temadaki grubundaki 
metaforlarınbaşlıcaları şunlardır: Kraliçe Arı, Karınca, Anne, Marangoz, Çoban 
Köpeği, Ev Hanımı, Çark Dişlisi, Motor Çarkı, Arı. 

7- Ana unsur olma teması: Bu temadaki metaforlarla katılımcılar okul 
müdürünü okulun asıl unsuru olduğunu ve olmazsa olmaz olduğunu 
vurgulamışlardır. Bu gruptaki metaforlar: Beyin, Kraliçe Arı, Çınar Ağacı, Saatin 
Akrebi, Ağacın Kökü, Kaptan, Makinist, Pilot, Şoför, Lokomotif, Kitabe, Toprak, 
Sudur. 

8- Eğiticilik teması: Eğiticilik teması ile katılımcılar okul müdürünün 
gerek çalışanlarına gerekse de öğrencilere eğiticilik yaptığını vurgulamışlardır. Bu 
tema altında toplanan metaforlar şunlardır: Teknik Direktör, Anne, Ev Hanımı, 
Hayvan Eğiticisi, Aslan Terbiyecisi, At Eğiticisi. 

9- Baskıcılık teması: Okul müdürü bu tema altında belirtilen 
metaforlarla baskıcı bir varlığa benzetilmiştir. Bu temada toplanan metaforlar 
şunlardır: Diktatör, Kral, Gardiyan, Padişah, Asker. 

10- Sadakat teması: Katılımcılar, bu tema grubunda belirtilen 
metaforlarda okul müdürünün kurumuna ve çalışma arkadaşlarına sadakatini ön 
plana çıkarmışlardır. Bu tema grubuna dâhil edilen metaforlar şunlardır: Anne, 
Çoban Köpeği. 

11- Sanatkârlık teması: Bu temada belirtilen metaforlarda katılımcılar 
okul müdürünü bir sanatkâra veya bir zanaatkâra benzetmişlerdir. Bu benzetmede 
kullanılan metaforlar, Marangoz, Usta’dır. 

12- Düzenlilik teması: Bazı katılımcılar okul müdürünün bir düzenleyici 
olduğunu ve okulunu düzenleme işini yaptığını belirtmişlerdir. Bu grupta okul 
müdürünü bir düzenleyiciye benzetenler şu metaforları kullanmışlardır: Saat, 
Kırtasiyeci, Çanta, Kitaplık. 

13- Değerlilik teması: Bu tema başlığı altında toplanan metaforların 
genel özelliği okul müdürünün değerli bir varlığa benzetilmesidir. Bu metaforlar 
şunlardır: Arkadaş, Dost. 
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14- Yargılayıcılık teması: Bu temada belirtilen metaforlar ile okul 
müdürü bir yargı mensubuna benzetilmiştir. Bu tema grubuna dâhil edilen 
metaforlar şunlardır: Hâkim, Yargıç.  

15- Uyumluluk teması: Bu gruptaki metaforlarda okul müdürünün 
okul ve çalışanlarla olan uyum ve ahengine vurgu yapılmıştır. Bu tema içindeki 
metaforlar: Gökkuşağı, Ayakkabı’dır. 

Geçerlik ve güvenirliğin sağlanması için yapılan çalışmalar; Yıldırım ve 
Şimşek (2005) nitel araştırmalarda geçerliğin sağlanması için yapılması gereken 
önemli bir ilkenin “Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve 
araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması” olarak belirtmişlerdir. Bu 
doğrultuda yapılan bu çalışmada da hem verilerin toplanma ve analiz işlemlerinde 
nelerin yapıldığı ayrıntılı olarak verilmiş hem de katılımcıların ifadelerine 
olabildiğince doğrudan yer verilmeye çalışılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında 
da katılımcıları herhangi bir şekilde yönlendirme veya telkinde bulunulmamaya 
azami dikkat edilerek araştırmanın geçerliğini artırmaya çalışılmıştır. Bir 
araştırmadaki bir diğer geçerlik ölçüsü ise aynı konuda yapılan diğer araştırmalar ile 
benzer sonuçlar elde edebilmektir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar ile benzer 
araştırmalarda elde edilen sonuçlar arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bu 
bilgiler bulguların yorumlanması bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Araştırmanın güvenirliğinin artırılması için katılımcı formlarından uygun 
olmayanların elenmesi ve uygun olanlardan hangi metaforun hangi tema altında 
değerlendirileceği konusunda ilgili alanda çalışma yapmış uzmanlar ile görüşmeler 
yapılmıştır. 

Temaların frekans ve yüzdelerinin hesaplanması ve yorumlanması; bu 
aşamada elde edilen metaforlar hangi tema altında toplanmış, bu temaları ve bu 
metaforları kaç katılımcı belitmiş hepsinin ayrı ayrı hem frekansları hem de 
yüzdeleri verilmiştir. Frekans ve yüzdeler ile ilgili tablolara yer verilirken bu 
tabloların yorumlanması sırasında ise katılımcıların cümlelerinde örneklerle açıklık 
getirilmeye çalışılmıştır. 

Bulgular  
Katılımcılara ait demografik bilgiler aşağıdaki gibidir.  

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı 
Erkek Katılımcı Sayısı Bayan Katılımcı Sayısı 

%46 (46 kişi) %54 (54 kişi) 

Katılımcıların tamamı eğitim fakültesi son sınıf öğrencileridir. 
Araştırmaya katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eğitim fakültesi son 

sınıf öğrencileri toplamda okul müdürü ile ilgili 232 tane metafor üretmişlerdir. 
Farklı tür metafor olarak ise 74 farklı tür metafor üretilmiştir. 

Üretilen metaforların neden üretildikleri göz önüne alınarak temalara 
ayırılmıştır. Örneğin “Baba” metaforunu bazı katılımcılar yönetici anlamında 
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kullandıkları için “Yönetim” teması içinde değerlendirilmiştir(D-82: Müdür bir 
okulda baba vasfıyla bulunur öğretmenler de onun büyük çocuklarıdır. 
Öğretmenlere yaptıkları işlerde yol gösteren ve yardımcı olan bir baba gibidir. 
Okuldaki eğitim ile birlikte öğretmen ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarında yanında 
olur ve onların sorunlarıyla ilgilenir. Evin her türlü sorunlarıyla ilgilenen onları 
planlayan ve çözen bir baba gibidir). Bazı katılımcılar ise “Baba” metaforunun bir 
güç anlamında kullandıkları için “Güç” teması altında değerlendirilmiştir(D-2: Okul 
müdürünü bir babaya benzetirim. Çünkü baba otoriter olduğundan dolayı insanları 
iyi idare eder. Aynı zamanda disiplini sağlar. Otorite sağlanmadığı zaman çeşitli 
yaptırımlar uygulayabilir. İyi davranışı da ödüllendirebilir ve onu pekiştirebilir). 

Katılımcılar tarafından en çok üretilen metaforlar; Baba (25), Aslan (23), 
Anne (13), Çoban (11), Beyin, Teknik direktör (9) ve Takım Kaptanıdır (7). 

Araştırma tamamında katılımcıların ürettikleri metaforlar, bu metaforların 
frekans ve yüzdelikleri aşağıdaki tabloda toplu olarak gösterilmiştir. 
Tablo 2:Üretilen Metaforlara Ait Frekans ve Yüzdeler 

Metafor Adı Frekans (f) Yüzde (%) 

Baba 25 10,20 

Aslan 23 9,38 

Anne 13 5,30 

Diktatör 12 4,89 

Çoban 11 4,48 

Kraliçe Arı 10 4,08 

Beyin, Teknik Direktör 9 3,67 

Kral 8 3,26 

Başbakan 7 2,85 

Gardiyan 6 2,44 

Marangoz, Çoban Köpeği 5 2,04 

Şoför, Kaptan, Padişah, Karınca, Komutan 4 1,63 

Ana Arı, Asker, Şef, Pilot 3 1,22 

Çınar Ağacı, Kurt Lideri, Kaz Uçuşu Lideri, Yönetmen, 
Usta, Horoz, Mimar, Müteahhit, Makinist, Bostan Korkuluğu, 
Lokomotif, Saat, Vali, Kulüp başkanı, Ev Hanımı, Hayvan 
Eğiticisi, Aslan Eğiticisi, Seyis, Arkadaş, Hâkim 

2 0,81 

Aile Büyüğü, Aile Reisi, Ahtapot, Bilgisayar, Atatürk, 
Ovaya Hâkim Dağ, Amerika, Ahtapot, Heykel, Kamera, Taş, 
Ayrık Otu, Azrail, Köstebek, Denek, Kapı, Duvar, Arı, Saatin 

1 0,40 
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Akrebi, Ağacın Kökü, Kitabe, Toprak, Su, Kırtasiyeci, Çanta, 
Kitaplık, Dost, Yargıç, Gökkuşağı, Ayakkabı 

Yukarıdaki tablo oluşturulurken frekansı en yüksek olandan başlanıp en az 
olana doğru sıralanmıştır. Bu tabloya göre üretilen metaforlardan frekansı en fazla 
olan “Baba” metaforudur ve frekansı 25’dir. En fazla üretilen baba metaforunun 
tüm metaforlar içerisindeki yüzdelik değeri %10,20’dir. Frekansı en az olanlar ise 
sadece bir katılımcı tarafından üretilmiştir. Bu grupta ise toplam 30 metafor vardır. 
En az üretilen metaforların (1) her birinin toplam üretilen metaforlar içerisindeki 
yüzdelik değeri ise 0,40’dır. 

Üretilen metaforlar üretim amaçları dikkate alınarak temalara 
gruplandırıldığında 15 tema altında toplandığı görülmüştür. Oluşturulan temalar ve 
bu temaların içeriğindeki metaforları gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 
Tablo 3:Üretilen Metaforların Temalara Dağılımı 

Temalar Metaforlar 

Fr
ek

an
s 

Yü
zd

e 

Yöneticilik 

Baba (7), Aslan (7), Çoban(5), Teknik Direktör(3), Beyin(3), Kraliçe 
Arı(3), Başbakan(2), Takım Kaptanı(2), Aile Büyüğü, Aile Reisi, Vali, 
Ahtapot, Bilgisayar, Mimar, Müteahhit, Mutfak şefi, Film Yönetmeni, 
Fabrika Yöneticisi, Kaz Uçuşu Lideri, Horoz, Lider Kurt, Kulüp 
Başkanı, Şoför, Makinist, Kaptan, Pilot, Lokomotif 

49 19,22 

Liderlik 

Aslan (8), Baba (6), Takım Kaptanı(5), Beyin(3), Ana Arı 
(3),Başbakan(2), Şoför (2), Kaptan (2), Komutan (2), Atatürk, Pilot, 
Kulüp Başkanı, Hayvan Eğiticisi, Aslan Eğiticisi, Seyis, Şef, Yönetmen, 
Fabrika Şefi, Horoz, Mimar, Müteahhit 

45 17,65 

Güç 
Aslan (8), Baba (3), Diktatör (3), Kral (2), Gardiyan (2), Komutan (2), 
Başbakan(3), Vali, Asker, Ovaya Hâkim Dağ, Padişah, Kurt Lideri, 
Lider Kaz 

30 12,06 

Olumsuzluk 
Diktatör (4), Kral (3), Padişah (2), Gardiyan (2), Amerika, Ahtapot, 
Heykel, Asker, Bostan Korkuluğu, Kamera, Taş, Ayrık Otu, Azrail, 
Köstebek, Denek, Kapı, Duvar 

25 9,41 

Koruma Baba (9), Çoban (6), Anne (3), Ev Hanımı, Bostan Korkuluğu 20 7,84 

Çalışkanlık Kraliçe Arı (4), Karınca (4), Anne (3), Marangoz (2), Çoban Köpeği 
(2), Ev Hanımı, Çark Dişlisi, Motor Çarkı, Arı 

19 7,45 

Ana unsur Beyin (3), Kraliçe Arı (3), Çınar Ağacı (2), Saatin Akrebi, Ağacın Kökü, 
Kaptan, Makinist, Pilot, Şoför, Lokomotif, Kitabe, Toprak, Su 

18 7,06 

Eğiticilik Teknik Direktör (6), Anne (3), Ev Hanımı, Hayvan Eğiticisi, Aslan 
Terbiyecisi, At Eğiticisi 13 5,10 

Baskıcılık Diktatör (5), Kral (3), Gardiyan (2), Padişah, Asker 12 4,71 

Sadakat Anne (4), Çoban Köpeği (3) 7 2,75 

Sanatkarlık Marangoz (3), Usta (2) 5 1,96 
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Düzenlilik Saat (2), Kırtasiyeci, Çanta, Kitaplık 5 1,96 

Değerlilik Arkadaş (2), Dost 3 1,18 

Yargılayıcı Hâkim (2), Yargıç  3 1,18 

Uyumluluk Gökkuşağı, Ayakkabı 2 0,78 

 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en fazla metafor “Yönetim” teması 

altıda listelenmiştir. Katılımcılar okul müdürünü en fazla çevrelerindeki diğer 
yöneticilere veya yönetim yönünü ön plana çıkardıkları varlıklara benzetmişlerdir. 
Bu tema altında toplanan metaforlar tüm üretilen metaforların yüzde 19,22’sini 
oluşturmuştur. En az benzettikleri metaforlar ise uyumluluk teması içinde 
olanlardır. Bir başka ifade ile okul müdürlerini en az uyumluluk özelliği ile ifade 
etmişlerdir. Bu temanın üretilen tüm metaforlar içerisindeki oranı ise sadece yüzde 
0.78’dir.  

Temalar ve Özellikleri 
1. Yöneticilik Teması: Bu tema grubunda 27 adet metafor 

üretilmiştir ve toplam 49 kişi bu metaforları üretmiştir. Yöneticilik temasının bütün 
oluşturulan temalar içindeki yüzdelik oranı %19.22’dir. Yöneticilik teması içerisinde 
en fazla üretilen metaforlar “Baba”, “Aslan” ve “Çoban” metaforlarıdır. En az 
üretilen metaforlar ise “Kaptan”, “Lokomotif” ve “Pilot” metaforlarıdır.  

Bu temada en fazla üretilen metaforların bazı örnekleri şu şekildedir; 
“Okul müdürü babaya benzer. Çünkü nasıl bir baba aile fertlerinden 

sorumluysa o da öğrencilerden sorumludur. Nasıl bir baba çocuklarının geleceğini 
düşünürse müdür de öğrencilerin geleceğini düşünür” (D-38). 

“Aslana benzetirdim. Aslan ormanlar kralı olarak geçer. Okul yöneticisi 
olarak da en genel yetkiye sahip kişi okul müdürüdür. Aslan ormandaki tüm 
hayvanların yöneticisi hükmündedir. Günümüzdeki müdürler de bence bugün bu 
hükümdedir” (D-19). 

“Çobana benzetirdim. Çoban nasıl elinin altındaki hayvanların yemesinden, 
içmesinden, barınmasından sorumlu oluyorsa müdür de öğretmenlerden, 
öğrencilerden ve onların eğitim ihtiyacından sorumludur” (D-3). 

2. Liderlik Teması: Liderlik ile ilgili 21 adet metafor üretilmiştir. Bu 
metaforlar 45 kişi tarafından üretilmiştir. Liderlik temasının tüm temalar 
içerisindeki oranı % 17.65’tir. Liderlik temasında en fazla üretilen metaforlar 
“Aslan”, “Baba” ve “Takım Kaptanı”dır. Bu tema içerisinde en az üretilen metaforlar 
ise “Horoz”, “Mimar” ve “Müteahhit” tir. 

Bu temada en fazla üretilen metaforların bazı örnekleri şu şekildedir; 
“Ben okul müdürünü bir ormandaki aslana benzetirim. Çünkü müdür okulun 

içerisinde hem koruyucu hem de lider konumda olmasından ve okulun işleyişi 
bakımından önder olmasından (D-34).” 



Öğretmen Adaylarının Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algıları 

 289 

“Okul müdürünü çobana benzetirim. Çünkü görevleri birbirine benzer. Çoban 
da sürüsünü yönlendiren bir liderdir okul müdürü de okulundaki öğretmen ve 
öğrencileri yönlendiren bir liderdir (D-28).” 

“Müdür bir futbol takımının kaptanına benzer. Nedenine gelince kaptan 
demek yönlendiren, yön veren sahanın içinde mücadeleyi sürdüren demektir. Müdür 
de sürekli eğitim sahasının içinde olup onu yönlendiren demektir (D-45). 

3. Güç Teması: Güç teması altında toplanan metaforların toplamı 13 
tanedir. Bu 13 tema 30 kişi tarafından üretilmiştir. Güç temasının tüm temalar 
içindeki yüzdesi % 12.06’dır. Güç temasında en fazla üretilen metaforlar “Aslan”, 
“Baba” ve “Diktatör” dür. Bu tema içerisinde en az üretilen metaforlar ise “Kurt 
lideri”, “Padişah” ve “Asker” dir. 

Bu temada en fazla üretilen metaforların bazı örnekleri şu şekildedir; 
“Müdürü aslana benzetirim. Çünkü aslan bulunduğu bölgenin hâkimiyetini 

kendisinde bulundurur güçlüdür. Tabii ki aslan bulunduğu bölgenin sahibi değildir 
ancak hayvanlar ondan korkmaktadırlar (D-13). 

“Müdür babaya benzer. Evin sorumlusu baba yoksa ev korumasızdır. Müdür 
yoksa okul da korumasızdır. Müdür de tıpkı bir baba gibi okulu korur ve evlatlarına 
sahip çıkar (D-74).” 

Müdürü bir diktatöre benzetiyorum. Çünkü müdür her şeye emirler veren, 
dediğinin y6apılmasını isteyen, bağıran çağıran bir kişidir(D-46). 

4. Olumsuzluk Teması: Bu tema içerisinde 18 adet metafor 
üretilmiştir ve toplam 25 kişi bu metaforları üretmiştir. Olumsuzluk temasının 
bütün oluşturulan temalar içindeki yüzdelik oranı %9.41’dir. Olumsuzluk teması 
içerisinde en fazla üretilen metaforlar “Diktatör”, “Kral” ve “Padişah” 
metaforlarıdır. En az üretilen metaforlar ise “Denek”, “Kapı” ve “Duvar” 
metaforlarıdır. 

Bu temada en fazla üretilen metaforların bazı örnekleri şu şekildedir; 
“Diktatöre benzetiyorum. Öğretmenlerin üretkenliğini engellediği için. Tek 

başına bir karar mercii olduğu için. Ona sormadan ve onun onayı olmadan hiçbir 
aktivite yapılamadığı için………..(D-5). 

Krallara benzetirim. Müdürler yönetim kadrosunun en başındadır ve 
buralara zahmet çekmeden gelmişlerdir. N öğrenciye ne de öğretmene faydaları 
vardır. Derslere keyifleri isterse girerler. Para toplayıp dururlar fakat ne yaptıkları 
belli olmaz (D-98). 

Padişaha benzetiyorum. Okulların tek yetkilisi ve yöneticisidir. Her şey onun 
emriyle olu. Ondan habersiz hiçbir şey olmaz. Okulun sahibi gibidir (D-24). 

5. Koruma Teması: Koruma ile ilgili 5 adet metafor üretilmiştir. Bu 
metaforlar 20 kişi tarafından üretilmiştir. Koruma temasının tüm temalar 
içerisindeki oranı % 7.84’tür. Koruma temasında en fazla üretilen metaforlar 
“Baba”, “Çoban” ve “Anne” dir. Bu tema içerisinde en az üretilen metaforlar ise “Ev 
hanımı” ve “Bostan Korkuluğu” dur. 
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Bu temada en fazla üretilen metaforların bazı örnekleri şu şekildedir; 
“Müdür bir babadır. Hani aile babaları vardır ya evi kontrol eder şefkatiyle 

sevgisiyle, aile bireylerini kötülüklerden uzak tutmaya çalışır. Müdür de okulda 
böyledir. Okulda sevgi ve saygıyla öğretmen ve öğrencileri yanlışlara karşı korur (D-
79).” 

“Ben müdürü bir çobana benzetiyorum. Çoban nasıl ki kendi yönetimindeki 
sürüsünü koruyup kollayan ve başına kötü bir şey gelmesini engellemeye çalışan 
birisi ise okul müdürü de öğrencilerin ve okulun başına kötü bir şey gelmemesi için 
okulu ve öğrencileri koruyup kollar (D-33).” 

“Bir okul müdürü anne gibi olmalıdır. Çünkü anne çocuklarını kendisinden 
daha fazla düşünerek onların karnını doyurmak için yoruldum işim var demeden 
çalışırsa okul müdürleri de okuldaki öğrencileri kendi çocukları gibi gören onları 
koruyan ve gözetendir (D-29).” 

Tartışma ve Sonuç 
Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerine kısa bir süre sonra birlikte çalışacakları 

okul müdürünü bir canlı veya cansız varlığa benzetirseniz neye benzetirdiniz? 
Neden? Diye sorulmuştur. Alınan cevaplar tek tek incelenmiştir. Frekans ve 
yüzdelikleri hesaplanmıştır. Ardından verilen cevapların sebepleri de göz önüne 
alınarak belirli temalar oluşturulmuştur. Bu temalar ile öğretmen adaylarının okul 
müdürünü nasıl algıladıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenliğe başlamadan okul hakkında, öğretmenlik 
hakkında ve okulun yöneticisi müdür hakkındaki algıları önem arz etmektedir. 
Senemoğlu (2004) algılamanın kısmen nesnel gerçeklere kısmen de bizim kendi 
öznel bilgilerimize dayandığını vurgulamıştır. Algının ister nesnel gerçeklere 
dayanan yönü isterse de kendi öznel bilgilerimizle ilgili olan yönü olsun okul 
yönetimi açısından oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarının okul yöneticisi müdür 
hakkındaki algısının ortaya konulması üç yönden oldukça önemlidir: 

Öğretmen adayları açısından önemidir. Çünkü bu araştırma ile öğretmen 
adayları genel olarak kendilerinin okul müdürü hakkında hangi düşüncelere sahip 
olduklarının farkına varacaklardır. Öğretmen adaylarının kendi algılarının farkında 
olmaları onlara gittikleri okullarda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Hangi 
duygularla okullara gittiklerini bilmeleri orada karşılaştıkları gerçekler ile 
karşılaştırma yapmaları, daha sonra ne gibi değişiklikler yaşadıklarını anlamaları 
konusunda kolaylık sağlayacaktır. 

İkinci olarak da okul müdürleri açısından önemlidir. Çünkü okul müdürlerinin 
yeni atanan öğretmenlerin kendi makamları hakkında hangi algılara sahip 
olduklarını genel olarak bilmesi işini kolaylaştıracaktır. Yeni gelen öğretmenlerin 
olumsuz algılarını düzeltmek, olumlu algılarını daha da pekiştirmek açısından 
önelidir. 

Bu araştırmanın sonuçlarının bir diğer önemli yönü ise ortaya çıkan 
sonuçlara göre öğretmen adaylarının okul müdürü ile ilgili olumsuz algılarının 
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üniversite bitmeden değiştirilmesi için bir imkân bulunabilir. Bu ve benzeri 
araştırmaların sonuçları dikkate alınarak, üniversiteler tarafından öğretmen 
adaylarına okul müdürü ile ilgili olumlu yaşantılar yoluyla pozitif algı oluşturulabilir. 

Bu araştırmada elde edilen metaforların öncelikle frekans ve yüzdelikleri 
hesaplanmıştır. En fazla frekansa ve yüzdeliğe sahip metaforlar; baba, aslan, çoban, 
diktatör ve annedir. Bu araştırmada en çok tekrarlanan metaforlardan baba ve anne 
metaforu Dönmez (2008) tarafından yapılan araştırmada da en fazla belirtilen 
metaforlardandır.  

Bu çalışmada ortaya çıkan en fazla kullanılan okul müdürü metaforlarından 
“Baba”, “Anne” ve “Aslan” Erginer ve Yalçın (2012) tarafından yapılan hem 
öğrenciler, hem veliler, hem öğretmenler ve hem de yöneticiler ile yapılan 
araştırmada da ortaya çıkan sonuçlarla aynı kategoridedir. 

Bu araştırmada okul müdürü için en fazla kullanılan metaforlardan “Çoban” 
Erginer ve Yalçın’ın (2012) araştırmasında orta düzeyde kullanılan bir metafor 
olduğu belirtilmiştir. 

Diktatör metaforu ise bu araştırmada öğretmen adayları tarafından çok 
kullanılan bir metafor olarak ortaya çıkarken, Erginer ve Yalçın’ın (2012) 
araştırmasında öğretmenler arasında orta düzeyde, öğrenci ve veliler tarafından ise 
az kullanılan bir metafor olarak çıkmıştır. 

Diktatör metaforu bu çalışmada öğretmen adayları tarafından okul müdürü 
için en çok benzetilen kavramlardan biridir. Yıldırım ve Uğur (2011) tarafından 
yapılan bir araştırmada da okul müdürü eğitim fakültesi öğrencilerinin 7/8’i 
tarafından “Sert”, 6/8’i tarafından “Otoriter” ve yine 6/8’i tarafından “Eli sopalı” 
olarak ifade edilmiştir. 

Üretilen metaforlar ortak özellikleri göz önüne alınarak temalara ayrılmıştır. 
Toplam 15 farklı tema oluşturulmuştur. En çok Yöneticilik, Liderlik, Güç, Olumsuzluk 
ve Koruma temaları tercih edilmiştir. 

En az metaforun bir araya gelerek oluşturduğu temalar ise: Sanatkârlık, 
Düzenlilik, Değerlilik, Yargılayıcılık, Uyumluluktur. 

Bu araştırmada en yüksek oranda (%19.22) çıkan yöneticilik teması Yalçın ve 
Erginer’in (2012) yaptığı araştırmada yine en yüksek 3. Tema (%12.78) olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu iki çalışmanın bu verileri benzerlik göstermektedir. Okul müdürlerinin 
yaptığı iş zaten bir yöneticilik olduğundan bu temanın öne çıkması normal olarak 
değerlendirilmektedir. 

Yöneticilik teması içinde değerlendirilmesi gereken özellikler yine Yıldırım ve 
Uğur (2011) tarafından yapılan araştırmada da yüksek oranda puan almıştır. Eğitim 
fakültesi öğrencilerinin gözünde okul müdürü imajı nedir sorusuna öğrenciler 7/8 
oranında yöneticilik eğitimi almış ve bütçelemeyi bilen birisi olarak 
değerlendirmişlerdir. Bu özellikler yöneticilik temasının temel özellikleri 
arasındadır. 
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Turhan ve Yaraş (2013) yaptıkları çalışmada “öğrenci ve öğretmenlerin 
müdür kavramına ilişkin kullandıkları metaforlarla oluşturulan ortak kategoriler”de 
öğretmenlerin verdikleri cevaplarda en yüksek puanı “Denetleyici, Düzenleyici ve 
Yol Gösterici” teması almıştır. Bu durum bize öğretmenlerin okul müdürlerini en 
fazla yöneticilik teması altında değerlendirdiklerini göstermektedir. Bu sonuçlar da 
bizim çalışmamız ile benzerlik göstermektedir. 

Araştırmamızda ikinci sırada en yüksek çıkan tema liderlik temasıdır. Tüm 
temalar içindeki yüzdelik değeri ise % 17.65’tir. Bu çalışmaya benzer sonuçlar Koçak 
(2011), Yıldırım ve Uğur (2011), Turhan ve Yaraş (2013)’ınyaptıkları çalışmalarda da 
çıkmıştır.  

Koçak’ın (2011) çalışmasında okul müdürlerinin hem öğretmenlik 
dönemlerine ait müdür metaforları hem de müdürlük dönemlerine ait müdür 
metaforlarında ilk sırayı “Yönlendiricilik ve Liderlik” metaforu almaktadır. Bu sonuç 
bu çalışmada elde edilen sonuçla aynı doğrultudadır. 

Yıldırım ve Uğur’un (2011) çalışmasında üniversitede eğitim fakültesinde 
öğrenim gören öğrencilerin okul müdürü imajları çalışmasında öğretmen 
adaylarının müdürü 8/8 oranda “Lider” olarak görmüşlerdir. Bu veriler bu çalışma 
ile benzerlik göstermektedir. 

Turhan ve Yaraş’ın (2013) yaptıkları çalışmalarda da öğretmen ve 
öğrencilerin müdür kavramına ilişkin kullandıkları metaforlarda en yüksek frekans 
“Güce Sahip ve Lider” temasında çıkmıştır. Benzer olarak bu çalışmada da 2. 
Sıradaki “Lider” ve 3. Sıradaki “Güç” temalarıdır. 

Bu çalışmada üçüncü sıradaki tema “Güç” temasıdır. Tüm temalar içindeki 
yüzdelik değeri % 12.06’dır. Bu tema Yalçın ve Erginer’in (2012) çalışmasında % 6,65 
oranında çıkmış ve en yüksek 5. puanı almıştır. Sonuçlar arasında bir fark olmasına 
rağmen bu fark önemli ölçüde değildir.  

Yine Turhan ve Yaraş’ın (2013) çalışmasında Liderlik ile birleştirildiği için en 
yüksek tema olarak çıkmıştır. Bu araştırmada da bu iki tema birleştirilirse en yüksek 
puan çıkmaktadır. Bu bakımdan Turhan ve Yaraş’ın (2013) sonuçları ile bu 
araştırmanın sonucu yüksek oranda benzerlik göstermektedir. 

Okul müdürleri için üretilen metaforlardan oluşturulan olumsuzluk teması da 
önemli miktarda çıkan bir temadır. Bu tema hem bu çalışmada hem de diğer yapılan 
tüm çalışmalarda ortaya çıkmıştır.  

Olumsuzluk teması bu çalışmada 4. sırada ve %9.41 oranında çıkmıştır. 
Benzer olarak Yıldırım ve Uğur’un (2011) çalışmasında tema oluşturulmamış ancak 
otoriter, eli sopalı gibi olumsuzluk metaforları 6/8 oranında, sert metaforu ise 7/8 
oranında belirtilmiştir. 

Koçak’ın (2011) çalışmasında “Sertlik ve Baskıcılık” başlığı altında 
değerlendirilen ve olumsuzluk unsuru olarak değerlendirilebilecek tema %6.81 
oranında puan alarak önemli bir büyüklükte değerlendirilmiştir. Bu sonuç da bu 
çalışmanın sonucuna benzerdir. 
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Yapılan çalışmalar içerisinde olumsuzluk temasının en yüksek oranda 
değerlendirildiği çalışma Yalçın ve Erginer’in (2012) araştırmasıdır. Bu çalışmada 
olumsuzluk unsuru %22.2gibi büyük bir oranda çıkmıştır. Çıkan sonuç bu 
çalışmadan oldukça farklılık arz etmektedir. Bu çalışmanın öğretmen adayları 
üzerinde yapıldığı ve henüz okul müdürü ile ilgili bir olumsuzluk yaşamamış kişiler 
üzerinde yapıldığı göz önünde tutulursa olumsuzluk unsurunun düşük çıkması 
normal karşılanabilir. Yalçın ve Erginer’in (2012) çalışmasının öğrenciler, 
öğretmenler ve veliler üzerinde yapılmış olması olumsuz puanların yüksek çıkmasını 
normalleştirdiği düşünülmektedir. 

Öneriler 
Okul müdürleri okullarına yeni başlayan öğretmenlerin müdür algılarının 

farkına varması ve bu algıların eğitim öğretim başarısı için olumlu hale getirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapmalıdır. Zira bu araştırma sonucuna göre öğretmen 
adaylarının okul müdürü için olumsuz algıları (Baskıcılık, Olumsuzluk, Güç) %26.18 
düzeyindedir. 

Okul müdürleri okullarına yeni başlayan öğretmenlerin olumsuz algılarını 
düzeltmeye çalışırken makamları hakkında yüksek düzeyde olan olumlu algıyı da 
bozmamaya dikkat etmelidirler. Çünkü bu olumlu algı bir anlamda öğretmen 
adaylarının beklentilerini de içermektedir.  

Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirirken öğretmenlerin akademik ve 
formasyon eğitimlerinin yanında mezun olduklarında çalışacakları kurumlar 
hakkındaki var olan algıları ve beklentileri hakkında da çalışmalar yapmalıdır. 
Öğretmen adaylarının olumsuz mesleki, kurumsal ve yönetici algılarının düzeltilmesi 
için yapılması gerekenleri planlamalı ve yürütmelidir. 

Bu araştırma öğretmen adayları üzerine yapılmıştır. Bu araştırmanın devamı 
niteliğinde göreve başlamış öğretmenlerle de yapılabilir. Öğretmenlerle yapılan 
araştırma sonuçları ile öğretmen adaylarının sonuçları karşılaştırılıp değişimin hangi 
yönde olduğu ortaya konulabilir. 

Kaynakça 
Altun, S. A. ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “Eğitim” 

kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 19 (3), 
329-354. 

Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme 
yaklaşımının eğitim-öğretim açsından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 172, 100-
109. 

Browne-Ferrigno, T. (2003). Becoming a principal: Role conception, 
initialsocialization, role-identitytransformation, purposeful. Educational 
Administration Quarterly.39, 468-503. 

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin “müdür” kavramı ile ilgili 
metaforlarailişkin görüşleri.   Eğitim ve Bilim. 33 (147), 3-13. 



Necati ÇOBANOĞLU, Serkan GÖKALP 

 294

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi. 21,269-283. 

Deant-Read, C. H.&Szokolszky, A. (1993). Where do metaphorscomefrom? 
MetaphorandSymbolic Activity. 8(3), 227-242. 

Dönmez, Ö. (2008). Türk eğitim sisteminde kullanılan yönetici metaforları. 
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. 

Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor 
algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(3), 607 -629. 

Ekiz, D. ve Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf öğretmenlerinin “Öğretmen” kavramına 
ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21 (2), 439-458. 

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik bakış dergisi. Kasım- 
Aralık, 27,1-22. 

Günbayı, İ. (2011). Principals’ perceptions on schoolmanagement: A 
casestudywithmetaphoricalanalysis. İnternationalonlinejournal of 
educationalsciences. 3(2), 541-561. 

Koçak, O. (2011). Okul müdürlerinin; öğrencilik, öğretmenlik ve müdürlük 
dönemlerindeki okul yöneticiliğine ilişkin meteforik algıları.Yüksek Lisans Tezi, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. 

Levine, P. M. (2005). Metaphorsandimages of classrooms. Kapa Delta Pi 
Record, 41(4), 172-175. 

Morgan, G. (1997). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor, (Çeviren: Gündüz 
Bulut), İstanbul: Mess Yayınları. 

Özdemir, S. ve Karadağ, N. (2012). Okul müdürlerinin bakışı ile okula ilişkin 
metaforlar. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi(24-26 Mayıs 2012) Malatya. Bildiri 
No: 233. 

Sabun, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Yönetimi. 55, 459-496. 

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. 
Ankara: Gazi Yayınevi. 

Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik 
rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15 (58), 274-298. 

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. 
İstanbul: Epsilon Yayınevi. 

Tekin, A. ve Yılmaz, S. (2012). İlk ve orta öğretim kurumu öğretmenlerinin 
teftişe ilişkin metaforik algıları. İnternationalJournal of New Trends in Arts, Sports 
&ScienceEducation. 1(4). 

Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik 
kavramına yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9 
(4),1973-2012. 



Öğretmen Adaylarının Okul Müdürüne İlişkin Metaforik Algıları 

 295 

Turhan, M. ve Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, 
müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 23 (1), 129-145. 

Yalçın, M. ve Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin 
metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi. 1(2), 229-256. 

Yalçın, M. (2011).  İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik 
algılar.Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 
Ankara: Seçkin Yayınevi. 

Yıldırım N. ve Uğur, M. (2011). Öğrencilerin algısından okul müdürü 
imgelerinin karikatürize ifadeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19 (2),409-426. 

 
 



Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE) 

ISSN: 2148-9076 

Vol. 2(1), pp. 1-15, 30 April, 2015   

Available online at http://mijmve.mevlana.edu.tr 

Analysis of Middle School Teachers' Perceptions about the Degree at 

Which Middle School Principals Perform Their Duties Related to 

Supervising Teachers 

Mehmet KARAKUŞ  

Serkan GÖKALP  

Oğuz KAYA  

Article history 

Received: 

22.02.2015 

Received in revised form: 

25.04.2015 

Accepted: 

27.04.2015 

The purpose of the research is to determine the perceptions of middle 

school teachers about the degree at which middle school principals 

perform their duties related to supervising teachers. In this descriptive 

research, a general scanning model is used. The population of the 

research includes 5346 teachers who work in the middle schools of 

Mersin Province and who are in the status of civil servant. In this 

research, the sample is determined by means of simple random sampling. 

The sample includes 1069 teachers. 1069 teachers have given their 

answers to the questions in the scale. The data are analyzed by 

performing descriptive statistics, t-test and One-Way ANOVA. The 

teachers’ perceptions are compared in terms of variables of tenure, level 

of education, career ladders and the higher education institute from which 

the participants graduated. The results of the research shows that the 

degree at which middle school principals perform their duties related 

with the supervision of teachers is at a level of “rarely” according to 

perceptions of middle school teachers. In terms of the variables of tenure, 

education level, career ladder and the variable of the higher education 

institution from which the participants graduated, there is a meaningful 

difference between the perceptions of teachers about the degree at which 

middle school principals perform their duties related with supervision of 

teachers. 

Key words: 
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school principals, supervision, 

middle school teachers. 

Introduction 

According to the System Theory, educational organization is an open social system 

(Bursalıoğlu, 2003; Marion, 2002). This system receives some inputs from the environment. 

These inputs are students, equipments, tools, machines, money, technology and information 

(Eren, 2001). The resource of the inputs is environment (Hanson, 2003). The organization 

includes these inputs in the process of change and provides the environment with products 

(educated and trained students), service, profit or loss, the workers' satisfaction and feedback, 
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which can be used by the organization itself and other organizations and entities in the 

environment (Eren, 2001). The educational organization which exchanges and interacts with 

the environment by means of input-output and feedback processes is composed of smaller 

subsystems (Marion, 2002). One of the most prominent subsystem of educational system is 

control (supervision) subsystem (Bursalıoğlu, 2003; Eren, 2001; Gökalp, 2010). 

The control subsystem supervises the degree at which the goals of the system are realized, 

whether the subsystem carries out their duties and it also checks the amount of input that 

enters the system, the period of processing information and the quality of the products 

(Taymaz, 2002). According to the results which are found out by means of supervision, the 

control subsystem provides the system with the information (feedback). Thus, the control 

subsystem contributes to the fact that the deficiencies are remedied, necessary changes are 

made and the quality is enhanced. Moreover, control subsystem prevents the organization 

from losing power and going towards entropy (Morgan, 2007). In the system, in which the 

control subsystem doesn't exist, there can be a movement (orientation) to disorder, closeness 

and stagnation and dissipation of power and energy can occur (Kimbrough and Burket as 

cited in Aydın, 2005). Hence, the control subsystem is indispensible for all of the 

organization, including educational organizations. 

Just as the control subsystem, which is also named as supervision subsystem (Bursalıoğlu, 

2003) has vital importance in all of the education systems, it is also prominent in Turkish 

Education System (Gökalp, 2010). The supervision subsystem supervises and controls 

whether the people concerned carry out duties, responsibilities, which are determined by legal 

arrangements such as law, regulations and circulars.  

One of the systems which is the greatest in terms of the number of students and the facilities 

is the middle school system. In Turkey, there are 16.987 middle schools according to the data 

related to 2013-2014 academic year. Moreover, the middle school subsystem is one of the 

most important systems because it has extended its institutions into the villages in the vast 

lands of Turkey and these institutions have been charged with educating the students whose 

total numbers are around 5.600.000 students (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014a). These 

institutions educate and prepare the students coming from the families who have different 

viewpoints, cultural features and religious beliefs according to Turkish nation's expectations, 

the information and abilities which are requisite for adjusting to the conditions of 21st 

century.  The efficient working of such a subsystem can contribute to the fact that the country 

can be a developed state which has enlightened and well educated population in the future. 

However, the problems in the working of the subsystem can cause the fact that the student 

input can't be turned into efficient products and the results which are inappropriate to society's 

expectations can be produced (Gökalp, 2010). 

The most important subsystems in middle school subsystem are school principals, teachers 

and students (Hanson, 2003). There are 269.759 teachers in the middle schools. These 

teachers educate more than 5 million students and the efficiency of these teachers determines 

the efficiency and the success of middle school subsystem (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014a). 

An efficient supervision is needed in order to determine whether the teachers obey and act 

according to the goals of the national education and whether they use teaching activities 

efficiently and correctly. It is also needed to ensure goal congruence among the teachers in 

middle schools all over the country, to monitor the teachers' professional development, to 

detect the teachers who aren't efficient in their profession and to enable them to have in-

service training and become open to change and development. Moreover, the supervision is 

required to evaluate the performances of the teachers working in the middle school. The 
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middle school subsystem, in which the teachers aren't supervised or in which they are 

supervised superficially and insufficiently cause the whole education system to go towards 

entropy because the other systems such as the secondary education and higher education, 

which are based on the middle school subsystem don't work properly (Gökalp, 2010). In 

conclusion, supervising teachers has vital importance for the middle school's efficiency.  

According to Taymaz (2002), teacher supervision is defined as the fact that the performances 

in the teaching activities of the teachers working in an educational institution are monitored, 

analyzed and evaluated. Teacher supervision is a type of supervision that relates to analyzing 

and evaluating the teachers' professional competence, their performances, their methods, their 

competence in applying these methods, the students' level of development and learning. 

According to Alfonso et al. (1981), teacher supervision is a formally defined behaviour that 

directly influences the teacher's behaviour in order to enable student learning and realize the 

organization's objectives. The teacher supervision aims to create a teacher profile who can 

make good decisions, enable teachers to have professional development, self-discipline and 

adjust to changes. It also intends to help teachers contribute to the school's efficiency and 

realization of school's objectives. However, the ultimate aim of this type of supervision is to 

have developed student behaviour or learning. The teacher supervision contributes to this 

ultimate purpose by means of its influence on the teacher's behaviour (Alfonso et al., 1981; 

Nolan & Hoover, 2008).  

In teacher supervision, the classroom environment (Knoll, 1987), the teacher's preparation for 

the teaching, the teacher's interaction and exchange with the students, management of 

learning environment (Neagley & Evans, 1980), professional specialisation and development, 

relationship with colleagues (Manat, 1987), self-improvement, relationships with parents and 

society, the teacher's contribution to the school policy (Stones, 1985), professional portfolios, 

(Olivia & Pawlas, 2001) are supervised. The most widely used method of data collection in 

the teacher supervision is observation. The observation approaches employed in teacher 

supervision are informal observation, formal observation and participant observation (Caruso 

& Fawcett, 1999). In the teacher supervision, data collection techniques and tools related to 

quantitative and qualitative observations are utilized. Some of them are categorical frequency 

tool, performance benchmark tool, visual diagrams, taking notes verbatim (open ended 

narrative technique), participant open ended observation, observation of student centred 

learning (Glickman & Gordon, 2004; Sergiovanni & Starratt, 2007). Other data collection 

tools employed in teacher supervision are printed form, vocal and visual recorders, scales and 

open ended supervision tool (Olivia & Pawlas, 2001; Knoll, 1987).  

In the teacher supervision, which is an important component of supervision subsystem, it is 

found out that there are some remarkable problems abroad and in Turkey (Blumberg, 1980; 

Gökalp, 2010; Olivia & Pawlas, 2001). One of the most important problems is related to 

individual specialisation. The teachers possess sophisticated and developed specialization in 

terms of their professional development and academic education which they have experienced 

in the university, their practices and performances. The education that teachers have had in 

the university make them become professional and expert (Hanson, 2003). The fact that the 

superiors who carry out the supervision doesn't have education that makes them have more 

specialization than the teachers reduces the efficiency of the supervision. In educational field, 

there have been numerous changes and innovations such as changes in the curriculum and 

technological innovations (Glickman et al., 1998; Sergiovanni, 1971). In order to ensure that 

the teachers are adapted and accustomed to these rapid changes and substantial increase in 

information, the officials who are in charge of supervision have to adjust to these changes and 

information explosion. Nonetheless, it is questionable whether the superiors who carry out 
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supervision are sufficiently ready and prepared for these changes and whether they can help 

the teachers adequately (Freyberg Foote, 2005; Gökalp, 2010). In addition, there are 

important problems related to the realization of supervision duty. The teachers state that the 

officials who are in charge of supervision supervise them in only one lesson during the whole 

academic year.  Some teachers indicate that they are supervised in only one lesson for 10 

minutes and some other say that they aren't supervised at all. Moreover, the teachers think that 

school principals don't have enough education, knowledge and abilities to carry out teacher 

supervision (Blumberg, 1980; Olivia & Pawlas, 2001). 

In Turkey, teacher supervision had been carried out by education supervisors and school 

principals until 2014. However, the education supervisors' duty of institution supervision 

continues but their duty of teacher supervision has been abolished by Regulation on Ministry 

of National Education Chairmanship of Counselling and Supervision and Chairmanship of 

Education Supervisors (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014b). Regulation on Ministry of National 

Education Preschool Education and Primary Education Institutions (Milli Eğitim Bakanlığı, 

2014c) assigns the duty of teacher supervision to the school principals. Especially, the fact 

that the supervisor's duty of the teacher supervision was abolished gives the school principals 

important responsibilities. The degree at which middle school principals perform their duties 

related to supervising teachers directly influences the school's efficiency. Hence, the school 

principals' having knowledge and education to realize the duty of teacher supervision 

efficiently is very important in this process. 

In the literature, there are researches related to school principals' duty of teacher supervision. 

In the research done by Bayraktutan (2011), it is found out that the teachers' perception about 

the school principals' supervisory abilities is at a low degree. In Öncel's research (2006), it is 

found out that the school principals' supervisory competence is at a low degree. In Koç's 

research (2009), it is determined that the school principals don't have objective attitudes 

towards teachers and they assert themselves. Nonetheless, there isn't a research related to the 

school principals' carrying out their supervisory duty of teacher supervision after the 

education supervisors' duty of teacher supervision has been abolished.  

It is essential to determine whether the teachers adjust to technological innovations, new 

education curriculum and legislation related to national education. These necessities can be 

carried out by teacher supervision. Thus, the teacher supervision is an indispensible 

subsystem of education. In the period in which important changes and transformations take 

place, the teacher supervision should be done effectively and efficiently. The efficiency of 

teacher supervision depends on the fact that the school principals carry out their duties related 

to the teacher supervision effectively. The education personnel who can evaluate the school 

principals' level of carrying out their supervisory duties are the teachers who are influenced 

by the supervision process (Gökalp, 2010). A research on the teacher supervision hasn't been 

found in the literature after the education supervisors' duty of supervision has been abolished 

and the duty of supervision has been assigned only to the school principals. Hence, the middle 

school teachers' perception about the degree at which middle school principals perform their 

duties related to supervising teachers are analysed. The findings that are found out in the 

research can contribute to the fact that the teacher supervision in the supervision subsystem 

can be based on more scientific and modern principles. Moreover, the findings of the research 

can contribute to improvement and development of teacher supervision. These findings can be 

used by the institutions that provide the school principals with in-service training and the 

findings and the results can also contribute to the studies done to make the school principals 

perform their supervisory duties more effectively.   
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Method 

In this section of the study, information about the research model, study group, data 

collection and data analysis are given. 

Design  

In the research, it is aimed to determine the perceptions of middle school teachers 

working in the middle schools in the central districts of Mersin Province about the degree at 

which middle school principals perform their duties related to supervising teachers. As the 

research aims to determine the existing situation as it is, it is a descriptive research. Hence, a 

general scanning model is used in the research. Scanning models are research models which 

aim to determine the existing situation as it is (Karasar, 1995). Moreover, the perceptions of 

middle school teachers working in the middle schools in central districts of Mersin Province 

about the degree at which middle school principals perform their duties related to supervising 

teachers are compared in terms of variables of tenure, level of education, career ladders and 

the higher education institution from which the participants graduated. It is aimed to 

determine whether there is a significant difference among the teachers' perceptions. The 

different groups are compared in terms of the variables indicated above. Thus, this research is 

also a correlational research (Erkuş, 2005). 

Population and Sample 

The target population of the study includes the teachers working in the public middle 

schools in the central districts of Mersin Province in 2014-2015 academic year. The sample 

group of the research consists of 1069 teachers who have been selected from the population 

by means of simple random sampling.  

The Research Instruments  

One scale has been used for collecting data. To collect the data related to the 

perceptions of middle school teachers about the degree at which middle school principals 

perform their duties of teacher supervision, “The Scale of Teachers' Perceptions about the 

Degree at Which Elementary Education Supervisors Perform Their Duties Related to 

Supervising Teachers” which was developed by Gökalp (2010) was used in the study. The 

scale is a Likert-type scale and its items are rated on 5 point scale which ranges from Never 

(1) to Always (5). Based on the results of reliability analysis, it is seen that that Cronbach’s 

Alpha for the scale is 0,992. 

 

The participants indicate their perceptions by marking one of the categories, which are 

"never", "rarely", "sometimes", "often" and "always" placed in the scale. Considering the 

intervals in the scale are equal (4/5), the bounds of the categories are organized in a way as it 

is shown below (Olgun, 2005, p. 85) 
 

 Categories                      Code    Bounds   

 Never                                (1)     1.00-1.80 

 Rarely                             (2)         1.81-2.60 

 Sometimes                     (3)         2.61-3.40 

 Often                               (4)         3.41-4.20 

         Always                             (5)         4.21-5.00 
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Data Analysis 

Firstly, data were analysed in terms of marginal values, missing values, normality and 

multi-collinearity. In other words, the assumptions of the analyses were tested. Means and 

standard deviations were computed to determine teachers' perceptions. T-test was applied to 

determine whether there was a significant difference among the teachers' perceptions in terms 

of the variable of career ladders. One-Way ANOVA was used to  determine whether there 

was a significant difference among teachers' perceptions in terms of the variables of tenure, 

level of education and the higher education institution from which the participants graduated. 

When the significant difference was determined, Tukey HSD Test was performed to 

determine which groups differed and clarify which groups among the sample in specific had 

significant differences.  

Findings 

Participants' Demographic Characteristics 

The participants' demographic characteristics, which are level of education, career 

ladder, tenure and the higher education institution from which the participants graduated are 

shown in Table 1. 

 

Table 1. Frequencies and Percentages of the Groups Participating in 

the Research in Terms of Demographic Variables 
 

Variables   Categories Teachers 

    N % 

Level of Education  
Associate Degree 300 28 

Bachelor's Degree 600 56,1 

  Master's Degree 169 15,8 

Career Ladder 
Teacher 797 55,8 

Expert Teacher 272 44,2 

Tenure 

0-5 Year  104 9,7 

6-10 Year 204 19,1 

11-15 Year 201 18,8 

16-20 Year 282 26,4 

Higher Education Institution 

21 Year and Above 278 26 

Education Institute 92 8,6 

H. Teacher Education S.  89 8,3 

Education Faculty 511 47,8 

Others 377 35,3 

Total 1069 100 
 

In Table 1, it is seen that most of the teachers (56,1%) have Bachelor's degree. In terms of the 

variable of career ladder, the number of the teachers who have the career ladder of teaching 

(55,8%) is more than that of the teachers who have the career ladder of expert teaching 

(44,2%). In terms of the variable of tenure, the number of teachers whose tenure is 16-20 

years (26,4%) and 21 year and above (26%) is more than that of other teachers whose tenure 

is below 16 years. In terms of the variable of higher education institution, the number of 

teachers who graduated from education faculty (47,8%) is more than that of the teachers who 

graduated from other institutions. 
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Middle School Teachers' Perceptions about the Degree at Which Middle School 

Principals Perform Their Supervisory Duties Related to Supervising Teachers 

When the teachers' perceptions are considered and the average score (total mean) of 

the means of the teachers' perceptions about the fact that each of the supervisory duties in 

teacher supervision is performed is calculated, it is found out that the teachers perceive that 

the school principals perform supervisory duties related to teaching supervision at a level of 

"rarely" ( =2,5708). In other words, middle school teachers think that the school principals 

don't perform their supervisory duties related to the teacher supervision at a high level and 

adequately. The table related to this finding is shown below. 

 

Table 2. The total mean of the means of the teachers' perceptions about 

the fact that each of the supervisory duties in teacher supervision is performed 

and standard deviation 
 

  

      Teacher 

 

  

  

      N            sd 

Total Mean       1069 2,5708   0,92805 
 

Middle School Teachers' Perceptions about the Degree at Which Middle School 

Principals Perform Their Supervisory Duties Related to Supervising Teachers in 

Terms of the Variable of Tenure 

The results of One-Way ANOVA, which is performed to determine whether there is a 

significant difference among the middle school teachers' perceptions about the degree at 

which middle school principals perform their supervisory duties related to supervising 

teachers in terms of the variable of tenure are shown in Table 3.  

 

Table-3: The results of One-Way ANOVA in terms of the variable of tenure 
 

Variable: Tenure N            sd       F p 

Difference 

(Tukey HSD)  

(1) 0-5 years 104 2,0440 0,57509 55,702 ,000* 

1-4;1-5;2-4;2-

5;3-4;3-5 

(2) 6-10 years 204 2,1676 0,84578 

     (3) 11-15 years 201 2,3134 0,85442 

     (4) 16-20 years 282 2,7192 0,87729 

     (5) 21 years and more 278 3,0995 0,88920 

     Total 1069 2,5708 0,92805           

*Source of Variation, (Tukey HSD), * p<.05 

     

In Table 3, it is seen that there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with supervision of teachers in terms of the variable of tenure (F:55,702; p<.000).  It is found 

out that the teachers who have tenures between 0-5 years ( =2,0440), 6-10 years (

=2,1676) and 11-15 years ( =2,3134) have the perception that middle school principals 

perform their supervisory duties related with supervision of teachers at a level of "rarely" 

while the teachers who have tenures between 16-20 years ( =2,7192) and  whose tenures are 
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21 years or more than 21 years ( =3,0995) have the perception that middle school principals 

perform their supervisory duties related with supervision of teachers at a level of 

"sometimes".  Considering the mean values, it can be said that the more the teachers' tenures 

increase, the more the teachers have the perception that the school principals perform their 

supervisory duties related to the teacher supervision at a higher level. Tukey HSD Test was 

performed to determine which groups of teachers differ and clarify which groups of teachers 

among the sample in specific have significant differences. The results of Tukey HSD test 

establishes that the groups of the teachers whose tenures between 16-20 years and whose 

tenures are 21 years and more than 21 years differ and have significant differences. In other 

words, teachers whose tenures between 16-20 years and whose tenures are 21 years and more 

than 21 years cause the source of variance. Considering these findings, it can be said that the 

teachers whose tenures are 16 years and more than 16 years have the perception that school 

principals perform their supervisory duties related to teacher supervision at a higher degree 

compared to the teachers whose tenures are lower than 16 years.  

Middle School Teachers' Perceptions about the Degree at Which Middle School 

Principals Perform Their Supervisory Duties Related to Supervising Teachers in 

Terms of the Variable of Higher Education Institution 

The results of one way variance analysis, which is performed to determine whether 

there is a significant difference among the middle school teachers' perceptions about the 

degree at which middle school principals perform their supervisory duties related to 

supervising teachers in terms of the variable of higher education institution from which the 

participants graduated are shown in Table 4.  

 

Table-4:  The results of One-Way ANOVA in terms of the variable of higher 

education institution from which the participants graduated 
 

Variable: Higher Education                          

    Institution N            sd F p 

Difference 

(Tukey HSD)  

(1) Education Institute 92 2,8747 0,10422 56,482 ,000* 1-2; 1-3; 1-4 

(2) H. Teacher Education 89 3,2953 0,57418 

    (3) Education Faculty 511 2,2408 0,89562 

    (4) Others 377 2,7730 0,97097 

    

Total 1069 2,5708 0,92805       

  

*Source of Variation, (Tukey HSD), * p<.05                      

   
 

In Table 4, it is seen that there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with the supervision of teachers in terms of the variable of higher education institution from 

which the teachers graduated (F:56,482 ;p<.000). It is found out that the teachers who 

graduated from education institute ( =2,8747), higher teacher education school ( =3,2953) 

and other university departments ( =2,7730) have the perception that middle school 

principals perform their supervisory duties related with the supervision of teachers at a level 

of "sometimes" while the teachers who graduated from education faculty ( =2,2408) have 

the perception that middle school principals perform their supervisory duties related with the 

supervision of teachers at a level of "rarely". The results of Tukey HSD test establishes that 

the groups of the teachers who  graduated from education institute, higher teacher education 
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school and other university departments differ and have significant differences. In other 

words, the teachers who graduated from education institute, higher teacher training and other 

university departments cause the source of variance. Considering these findings, it can be said 

that the teachers who graduated from education faculty have the perception that school 

principals perform their supervisory duties related to teacher supervision at a lower degree 

compared to the teachers who graduated from education institute, higher teacher education 

school and other university departments. 

Middle School Teachers' Perceptions about the Degree at Which Middle School 

Principals Perform Their Supervisory Duties Related to Supervising Teachers in 

Terms of the Variable of Level of Education 

The results of One-Way ANOVA, which is performed to determine whether there is a 

significant difference among the middle school teachers' perceptions about the degree at 

which middle school principals perform their supervisory duties related to supervising 

teachers in terms of the variable of level of education are shown in Table 5.  

 

Table-5: The results of One-Way ANOVA in terms of the variable of level of 

education 
 

Variable: Level of     

                Education  N          sd       F     p 

Difference (Tukey 

HSD)  

(1) Associate Degree 300 3,0816 0,45949 132,684 ,000* 1-3; 2-3 

(2) Bachelor's Degree 600 2,8598 1,01438 

   (3) Master's Degree 169 2,1043 0,75269 

   Total 1069 2,5708 0,92805       

*Source of Variation, (Tukey HSD), * p<.05                      
 

In Table 5, it is seen that there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with supervision of teachers in terms of the variable of level of education (F:132,684; 

p<.000). It is found out that the teachers who have associate degree ( =3,0816) and 

bachelor's degree ( =2,8598) have the perception that the school principals perform their 

supervisory duties related to teacher supervision at a level of "sometimes" while the teachers 

who have master's degree ( =2,1043) have the perception that the school principals perform 

their supervisory duties related to teacher supervision at a level of "rarely". Considering the 

mean values, it is determined that the more the teachers' level of education increases, the more 

the teachers have the perception that the school principals perform their supervisory duties 

related to teacher supervision at a level of "rarely". The results of Tukey HSD test establishes 

that the groups of the teachers who have associate degree and bachelor's degree differ and 

have significant differences. In other words, the teachers who have associate degree and 

bachelor's degree cause the source of variance. Considering these findings, it can be said that 

the teachers who have associate degree and bachelor's degree perceive that the school 

principals perform their supervisory duties related to teacher supervision at a higher degree 

than the teachers who have master's degree. 
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Middle School Teachers' Perceptions about the Degree at Which Middle School 

Principals Perform Their Supervisory Duties Related to Supervising Teachers in 

Terms of the Variable of Level of Career Ladder 

The results of the t-test, which is performed to determine whether there is a significant 

difference among the middle school teachers' perceptions about the degree at which middle 

school principals perform their supervisory duties related to supervising teachers in terms of 

the variable of career ladder are shown in Table 6.  

 

Table-6: t-test results in terms of the variable of career ladder 
, 

Variable: Career 

Ladder N        Sd    t       p 

Teacher 

  

797 2,7150 1,01635 5,797 ,000* 

Expert Teacher   272 2,3886 0,76565     

   *p<0,01 

      
In Table 6, it is seen that there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with supervision of teachers in terms of the variable of career ladder (t: 5,797; p<.000). The 

mean value of the teachers' perceptions about  the degree at which middle school principals 

perform their supervisory duties related to supervising teachers is ( =2,7150) and the mean 

value of the expert teachers' perceptions is ( =2,3886). Accordingly, there is a significant 

difference between the perceptions of the teachers and those of expert teachers. The teachers' 

perceptions cause the difference. The teachers perceive that school principals perform their 

supervisory duties related to teacher supervision at a level of "sometimes" while the expert 

teachers perceive it at a level of "rarely". In other words, the teachers perceive that the school 

principals perform their supervisory duties related to teacher supervision at a higher degree 

than the expert teachers.  

Conclusion and Discussion 

In this study, it is found out that  the teachers perceive that the school principals 

perform supervisory duties related to teaching supervision at a level of "rarely" ( =2,5708), 

which means that the school principals don't perform their supervisory duties in the teacher 

supervision at a high level.  This finding of the research is similar to the findings of the 

researches performed abroad. In these related researches, it was determined that the teachers 

think that their superiors aren't proficient enough to perform their supervisory duties (Fitz-

Gibbon & Stephenson-Forster, 1999; Jones, 1992; Ouston & Fidler, 1997). Moreover, this 

finding of the research is similar to the findings of some of the researches conducted in 

Turkey. For example, Bayraktutan (2011) finds out that elementary school teachers' 

perceptions about the school principals' proficiency in supervision is at a level of "little". 

Furthermore, this finding of the research overlaps with the findings of the research performed 

by Öncel (2006,) and Maden (2008). In Öncel's research (2006), it is found out that the school 

principals' supervisory proficiency is at a low level. Similarly, Maden (2008) determines that 

the school principals don't perform their duties related to supervision and evaluation regularly. 

Based on the findings of the research, it can be said that the middle school principals don't 

perform their supervisory duties related to the teacher supervision adequately and this is 

because the middle school principals may not have had education or training in supervision 

and they may not have improved their skills and abilities related to supervision. As Taşdan (as 
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cited in Bayraktutan, 2011) indicated, the increase in the school principals' administrative 

responsibilities and duties may have influenced their performing efficient supervision 

negatively.   

According to the findings, there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with supervision of teachers in terms of the variable of tenure. The findings show that the 

more the teachers' tenures increase, the more the teachers have the perception that the school 

principals perform their supervisory duties related to teacher supervision at a higher level. 

This finding is similar to the findings of the research performed by Glatthorn (1997). 

Glatthorn (1997) finds out that the teachers' expectations from the supervision change 

according to their tenures and he determines that the beginning teachers, whose have low 

tenure and whose work experience is lower than 5 years need  intensive support of clinical 

supervision while the more experienced teachers need  a type of supervision which can help 

them cope with their individual specific needs. Consequently, as the teachers have different 

expectations form supervision according to tenure, their perceptions about the degree at which 

middle school principals perform their supervisory duties related to supervising teachers can 

differ. The finding of the research is also supported by the findings of the research conducted 

by Dündar (2006). Dündar (2006) finds out that there is a significant relationship between the 

teachers' tenures and their attitudes towards supervision and the teachers having tenures more 

than 16 years have more positive attitudes towards supervision. He also determines that the 

more the teachers' tenures increase, the more their attitudes towards supervision increase 

positively. In conclusion, it can be said that the teachers' tenures may have influenced their 

perceptions about the supervision in this research.  

According to the findings, there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with supervision of teachers in terms of the variable of higher education institution from 

which the teachers graduated. The teachers who graduated from education institute, higher 

teacher education school and other university departments have a perception that middle 

school principals perform their supervisory duties related with supervision of teachers at a 

higher level in comparison with the teachers who graduated from education faculty. This 

finding is also supported by the findings of the research conducted by Ateş (2007). In Ateş's 

(2007) research, it is found out that there is a significant difference between the teachers 

graduating from education faculty and the teachers graduating from other institutions in terms 

of realization of the teachers' expectations from supervision process and it is also determined 

that the realization level of expectations of the teachers graduating from education faculty is 

less than the realization level of the expectations of the teachers graduating from other 

institutions. Furthermore, Memişoğlu (2001) finds out that the teachers graduating from 

higher teacher education and education institute have more positive attitudes towards 

supervision than the teachers graduating from education faculty. The teachers graduating from 

education faculty have education that lasts more than the teachers graduating from education 

institute and higher teacher education school and they have training in educational sciences 

more than other teachers. Thus, it can be said that the teachers graduating from education 

faculty have more knowledge, abilities and background than the teachers graduating from 

other institutions and this can influence their perception about the school principals' 

performing supervisory duties. 

The findings show that there is a significant difference among the perceptions of teachers 

about the degree at which middle school principals perform their supervisory duties related 

with supervision of teachers in terms of the variable of level of education. According to the 
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findings, the more the teachers' level of education increases, the less the teachers have the 

perception that the school principals perform their supervisory duties sufficiently. This 

finding overlaps with the related researches (Beach & Reinhartz, 1989; Blumberg, 1980; 

Freyberg Foote, 2005). Blumberg (1980) states that there is a cold war between teachers and 

the officials performing supervision and the teachers' negative attitude towards supervision 

can increase with the increase in their education level. The finding of the research is also 

supported by the findings of the researches conducted by Ateş (2007) and Öncel (2006). In 

Ateş's (2007) research, it is found out that the teachers having associate degree think that their 

expectations about supervision process are met more than the teachers graduating from other 

institutions. Öncel (2006) finds out that the teachers having master's degree have higher 

expectations about the fact that the school principals carry out their supervisory roles and 

have supervisory proficiencies than the other teachers and the teachers having master's degree 

think that the school principals don't carry out their supervisory roles and have supervisory 

proficiencies more than the teachers having associate degree and bachelor's degree. It can be 

said that this difference can result from the period of training they experienced and the 

teachers having master's degree can have more knowledge and abilities related to education 

than other teachers, thus they may have found the supervision performed by school principals 

insufficient. Seeing themselves expert in their branch due to their education level, these 

teachers may think that they are more knowledgeable than the school principals. 

In this study, it is found out that there is a significant difference between the perceptions of 

the teachers and the perceptions of expert teachers about the degree at which middle school 

principals perform their supervisory duties related with supervision of teachers in terms of the 

variable of career ladder. It is determined that expert teachers perceive that the school 

principals perform their supervisory duties related to teacher supervision at a lower degree 

than the other teachers. This finding is supported by the findings of the researches performed 

by Gökalp (2010) and Phillips (1985). Gökalp (2010) found out that the teachers whose 

statues are defined as “Expert Teacher” have the perception that officials who are charged 

with the duty of supervision perform their assignments related with supervision of teachers at 

a lower degree than the teachers whose statues are defined as "Teacher". Moreover, Phillips 

(1985) finds out that the school principals supervising teachers don't have enough training in 

supervision and thus, they have problems with the teachers, especially with ones who 

specialize in their branch when they supervised them. Furthermore, as Glickman et al. (1998) 

states, all the teachers don't have the same teaching experience, knowledge and careers and 

they may need different types of supervision which depends on their specific and individual 

circumstances; therefore, they may need developmental supervision or differentiated 

supervision. It can be said that the fact that the school principals don't have enough in-service 

and pre-service training prevents them from doing supervisory duties effectively. It can also 

be said that the expert teachers can understand the efficiency of supervision activities more 

easily by means of their experience and level of knowledge than the teachers. Due to the 

reasons indicated above, the expert teachers' perceptions about the degree at which middle 

school principals perform their supervisory duties related with supervision of teachers can be 

lower than the other teachers. 

Our findings provide important guidelines for the school principals and also for the top level 

executives who have the responsibility of decision making in the process of selecting and 

training school managers. The school principals should have master's degree in educational 

administration and supervision. The school principals should even have doctorate in 

educational administration and supervision. The school principals should have in-service 

training in teacher supervision, methods, techniques and instruments of teacher supervision.   
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In addition to the generalization made based on the findings, there are also some limitations 

related to the research. This research is only conducted on the teachers working in middle 

schools in Mersin Province. The researches that will be conducted on the teachers working in 

other provinces will be beneficial as they will provide more complete and healthy results. The 

researchers can study the factors that prevent the school principals from performing teacher 

supervision more effectively. Moreover, the researchers can conduct a research on the school 

principals' viewpoints about the degree of their carrying out supervisory duties related to 

teacher supervision. It can also be suggested that the applications of teacher supervision in 

Turkey can be compared with the applications of teacher supervision in other countries.  
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EĞİTİM GEÇMİŞLERİ İLE KAZANÇ DÜZEYLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARI 
1Mehmet KARAKUŞ*  Serkan GÖKALP** Hüseyin BAĞRIYANIK*** 

Özet 

Bu çalışma eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik öğretmen 

algılarını ölçen bir ölçek geliştirmeyi ve ortaokullarda çalışan öğretmenlerin eğitim geçmişleri 

ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki hakkındaki algılarını cinsiyet, öğrenim durumu, çalışılan 

kurum ve kariyer basamakları değişkenleri açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Veriler, 

Mersin'deki 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Mersin İli Merkez İlçelerdeki resmi ve özel 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden toplanmıştır. Literatür taraması, madde 

havuzunun oluşturulması ve ön uygulama aşamalarından sonra 35 maddeli anket örneklem 

grubuna uygulanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra, iki boyutlu ölçme aracında 

toplam 31 madde kalmıştır. Analizler, anketin bu haliyle yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri 

arasındaki ilişkiye yönelik algıları arasında cinsiyet, öğrenim durumu, çalışılan kurum ve 

kariyer basamakları değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Anahtar Sözcükler: İnsan Sermayesi, Tanımlama, Eleme Hipotezi 

THE TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT THEIR 

EDUCATIONAL BACKGROUND AND THEIR LEVELS OF 

INCOME 

Abstract 

The purpose of this study was to develop a scale to measure the teachers' perceptions 

about their educational background and their levels of income and analyze their perceptions 

about their educational background and their levels of income in terms of the variables of 

gender, education level, the type of the school and career ladders. The data were collected from 

the 800 teachers working in public middle schools and private middle schools, which were in 

the centre of Mersin Province in 2013-2014 fall and spring semesters.  After an item pool was 
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drawn based on review of literature and pilot scheme was done, the scale including 35 items 

was given to the sample group to collect data. After the analyses of reliability and validity, the 

number of the items in the scale including two dimensions were reduced to 31 items. The 

analyses determined that the scale had a high degree of validity and reliability. It was also found 

out that there was a significant difference among the teachers' perceptions in terms of the 

variables of gender, education level, the type of the school and career ladders.  

Keywords: Human Capital, Signalling, Elimination Hypothesis 

GİRİŞ 

İnsanoğlu tarih öncesi çağlardan günümüze kadar sürekli olarak 

kendisinden sonra gelen nesilleri eğitme ihtiyacı hissetmiştir. İnsanoğlunun eğitim 

ihtiyacı tarihin çeşitli dönemlerinde farklılıklar göstermiştir. İlkçağda toplumlar, 

eğitimi sahip olduğu bilgileri kendilerinin devamı olan nesillere aktarmak için 

kullanmıştır. Ortaçağda ise toplumlar eğitimden özellikle dinlerini ve kültürlerini 

gelecek kuşaklara aktarmak için yararlandılar. Ancak ilkçağda ve ortaçağda eğitim 

kurumlarında sınırlı sayıda insan eğitim fırsatından yararlanabilmiştir (Akyüz, 

2001). Eğitimden bir ülkedeki tüm yurttaşların yararlanabilmesi Sanayi 

Devriminden sonra başlamıştır.  

Sanayi Devrimi toplumların yapısında önemli değişiklileri de beraberinde 

getirmiştir. Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı modernleşme, teknolojik ve 

bilimsel gelişim, yeni üretim tarzı ve sanayi toplumu ve Fransız İhtilali’nin neden 

olduğu ulusal bilinci geliştirme ihtiyacı yeni bir insan tipinin yetiştirilmesini ve 

ülkelerin tüm yurttaşlarını eğitmesini gerektirmiştir (Kafadar, 1997). Özellikle 

Sanayi Devriminin neden olduğu yeni üretim tarzı insanların eğitilmesini 

gerektiriyordu çünkü yeni üretim tarzında eğitilmiş bireyler daha fazla verimli 

olabiliyordu ve aynı zamanda çalışanların daha fazla teknik bilgiye ihtiyacı vardı. 

Dolayısıyla eğitimin verimlilik için gerekliliği ön plana çıkmıştır (Feinberg ve 

Soltis, 2004). Böylece eğitimin ekonomi ile sıkı ilişkisi de başlamıştır. Artık eğitim 

kurumları ekonomik büyüme ve ilerlemenin ve toplumun refaha ulaşmasının bir 

parçası olarak görülmüştür. Gerek devlet gerekse özel kuruluşlar eğitime büyük 

miktarlarda kaynaklar ayırmışlardır ve halen bu kaynak tahsisi devam etmektedir. 

Bu kadar büyük yatırımların yapıldığı bir alanın getirilerinin ve maliyetlerinin 

hesaplanması gereği ortaya çıkmıştır.  Gerek ekonomi alanında gerekse eğitim 

ekonomisi alanındaki bilim adamları eğitimin ekonomi ile ilişkisi ve eğitimin 

ekonomik işlevleri üzerine araştırmalar yapmışlar ve çok sayıda kuramlar ve 

modeller oluşturmuşlardır (Ünal, 1996; Benson, 1987). Bu kuramlar ve 

modellerden bazıları eğitimin işlevleri ile ilgili birbirine ters düşecek açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Bu kuramlardan en önemlileri İnsan Sermayesi Kuramı ve Eleme 

Hipotezidir (Winkler, 1987). 
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İnsan Sermayesi Kuramı 

İnsan Sermayesi Kuramından bahsetmeden önce insan sermayesi 

kavramının ne olduğunu açıklamak yerinde olacaktır. Becker (1993) ve Schultz 

(1963)'a göre bir ülkede üretim sürecini doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen 

insanların içinde birikmiş olan bilgi, beceri, anlayış ve değerlerin tamamına insan 

sermayesi denir. Tilak (2002) ise insanlarda somutlaşan ya da şekillenen beceriler 

ve üretime yönelik bilgi toplamının insan sermayesini oluşturduğunu ifade 

etmektedir. İnsan sermayesinin kökenleri ilk iktisatçılardan Adam Smith’e kadar 

götürülebilir. Smith insan sermayesini beceriler bütünü olarak görmüştür. Smith 

gibi bazı ekonomistler eğitimi bireylerin gelecekteki kazanç kapasitesine yapılan 

bir yatırım aracı olarak görürler (Smith, 1976). Smith’ten yaklaşık iki yüzyıl sonra 

Schultz (1963) ekonomik büyümede insan sermayesinin rolünü vurgulayarak 

ekonomik düşüncede insan yatırımı devrimini yarattı. Schultz (1963), Becker 

(1993) ve Mincer (2006) eğitimin ekonomik büyüme teorileri içerisinde en önemli 

öğelerden birisi olarak yer almasını sağladılar. O zamana kadar ekonomik büyüme 

teorileri üretim faktörlerine (arazi, iş ve sermaye) odaklanmıştı. Bu dönemden sonra 

ise araştırmalar eğitimin ekonomik gelişimin çeşitli yönlerine katkısını araştırdı: 

tarımsal verimlilik, fakirliğin azaltılması, gelir dağılımı, sağlık, beslenme, 

demokrasi, sivil haklar ve diğer alanlar. Bütün bunlarda eğitim önemli bir gelişim 

aracı olarak görüldü (Tilak, 2002). İnsan sermayesi alanına katkıda bulunan bir 

diğer kişi ise Becker’dir. Becker  Human Capital (1993) adlı eserinde insan 

sermayesinin fabrika ve makineler gibi fiziksel üretim araçlarına benzer olduğunu 

ifade etmiştir. Ona göre bir kişi eğitim ve yetiştirme yoluyla insan sermayesine 

yatırım yapabilir ve bir kişinin verimi bu kişinin sahip olduğu insan sermayesindeki 

getiri oranlarına bağlıdır. Becker insan sermayesini,  ek yatırımın ek verimliliğe 

neden olduğu bir üretim aracı olarak tanımlamıştır (1993).  

Ünal’a göre (1996) 1950’lardaki ve 1960’lardaki çalışmalar, Neoklasik 

İşgücü Piyasası Kuramının bir başka içerikte ve İnsan Sermayesi Kuramı adıyla 

biçimlenmesine yol açmıştır. Bu kuram eğitimsel nitelikleri, ücret ve istihdam 

düzeyini etkileyen değişkenler olarak incelemiştir. İnsan Semayesi Kuramına göre 

insan sermayesi ülkeye, örgütlere ve bireylere önemli ekonomik katkılar ve getiriler 

sağlar. İnsan sermayesinin oluşmasını sağlayan okullaşma oranlarında yüzde birlik 

bir artışın Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın büyüme oranlarında yüzde bir ile üç 

oranında artışa neden olduğu bulunmuştur (Ergen, 2006). İnsan sermayesinin 

örgütlere de önemli katkıları bulunmaktadır çünkü günümüzün bilgi ekonomisinde 

insanlar önemli bir sermayedir. Bir şirketin değerinin yüzde sekseni bu şirkette 

çalışan insanlara bağlıdır (Taylor, 2007). Sadece finansal sermayeye ulaşım artık 

rekabette tek başına avantaj sağlayan bir kaynak değildir. Oldukça yüksek rekabetin 

yaşandığı iş dünyasında insan sermayesi bir örgütün performansına önemli değer 

ekler ve gerçek katkılarda bulur (Taylor, 2007).  

İnsan Sermayesi Kuramı insan sermayesinin bireyler için önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. İnsan Sermayesi Yaklaşımı eğitimi fakirliği azaltmanın önemli 
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bir aracı olarak görürür (Schultz, 1971; Tilak, 2002). İnsan Sermayesi Kuramına 

göre eğitime yatırım ekonomik büyümenin önemli bir faktörü olan insan 

sermayesinin şekillenmesine neden olur. Eğitim ve yetiştirme becerilerin 

verimliliğe ve üretkenliğe dönüşmesine yönelik bilgi sağlar. İnsanlarda somutlaşan 

ya da şekillenen beceriler ve üretime yönelik bilgi toplamı insan sermayesini 

oluşturur. Eğitim yoluyla verilen beceriler ve üretime yönelik bilgi insanların 

verimliliğini arttırır ve böylelikle onların kazançlarını arttırır (Hanushek, 1987).  

İnsan Sermayesi Kuramına göre yüksek ücret ödenen meslekler, genellikle 

bireylerin bu meslekle ilgili yaygın veya örgün programlara yatırım yapmasını 

teşvik eder. Bir eğitim programı gelecekte daha fazla gelir elde etmeyi sağlıyorsa 

kişiler bu programa yatırım yapmayı tercih edeceklerdir. Bu kuramda rasyonel 

davrandığı kabul edilen birey yaşam boyu yararını en yüksek düzeye çıkarmaya 

çalışır. Bu nedenle de bugün ve gelecek arasında tercih yapar. Birey gelecekteki 

üretkenliğini artıracak olan becerileri kazanmak için bugünkü tüketimini kısarak 

insan sermayesi yatırımı yapar yani kendisine verimliliğe yönelik beceri 

kazandıracak eğitim alır. Böylece gelecekteki gelirini ve tüketimini arttırmak ister 

(Ünal, 1996).  

Eğitim ve yetiştirme ile elde edilen beceriler bireylerin kabul ettiği ücretleri 

değiştirebilir. Bu ifadenin mantığı şu gerçeğe dayanıyor: daha uzun süre eğitim 

almış çalışanlar daha az eğitim almış çalışanlara göre sayıca daha azdır. Sayıları az 

olan bu bireylerin diğer çalışanlara göre daha fazla ücret alması beklenir 

(Washington University, 2007). Ancak bu duruma istisnalar da söz konusudur:  

Daha uzun süre eğitim almış çalışanların  arzı belirli bir iş için çok fazla olduğunda 

ücretler bu çalışanlar için yeterince yüksek olmayabilir. Ancak genelde daha fazla 

eğitim almış çalışanların insan sermayesine yaptıkları yatırımdan dolayı daha fazla 

kazanç elde ettikleri kabul edilir (Harbinson, 1965). 

 

İnsan Sermayesi Kuramına Yöneltilen Eleştiriler 

Bugüne dek İnsan Sermayesi Kuramının değişik modelleri biçiminde ve 

İnsan Sermayesi Kuramına alternatif oluşturacak modeller biçiminde çeşitli 

kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlar İnsan Sermayesi Kuramını eleştirmektedir 

(Weiss, 1995). Bu kuramla ilgili başlıca eleştiriler aşağıda verilmiştir. 

1-Çalışmanın tek amacı gelir elde etmek değildir. Çalışmanın yapısı ve 

anlamı “insan etkinliği” olmasıdır. Özellikle Çevreci ekonomistlere göre çalışma 

kendini ifade etmenin, kendini geliştirmenin, sosyal hizmetin bir aracıdır (King, 

1990). 

2-Bireylerin bugün ve gelecek konusunda yaptıkları tercihlerde eğitim 

harcamaları ile elde etmeyi bekledikleri kazançlar piyasa da her zaman 

gerçekleşmemektedir. Eğitimin getiri oranıyla ilgili kanıtlar evrensel bir kabul 

görmemektedir. Mincer’ın örgün eğitimin kişisel getiri oranları ile ilgili çalışması 
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getiri oranın % 7 ‘den fazla olamayacağını göstermiştir; kazançlardaki %30’lara 

varan bir bölümün tecrübeyle açıklanabildiğini göstermiştir. (Weiss, 1995).  

3-Marksistler örgün eğitimin çalışanın verimliliğini arttırdığına inanırlar. 

Ancak eğitim sisteminin insan sermayesi üretmekten çok işgücü arzını böldüğünü, 

işçi sınıfının bilincinin gelişmesini engellediğini öne sürer (King, 1990).  

4-Eğitimle ilgili olmayan özelliklerin örneğin kişilik özelliklerinin ve 

bilişsel olmayan (disiplin, çalışmaya güdülü olma vb....) özelliklerin işe girme ve 

gelir düzeyi konusunda daha etkili olduğunu gösteren bulgular ve bu konuda 

geliştirilmiş kuramlar bulunmaktadır (Weiss, 1995). 

 

Yukarıda belirtilen eleştirilerin yanında İnsan Sermayesi Kuramının 

eğitimin verimliliği arttırdığı görüşüne karşı olan ve eğitimin işlevi konusunda daha 

farklı bir açıklama getiren Eleme Hipotezi bulunmaktadır. Bu model ile ilgili 

açıklamalar aşağıda verilmiştir. 

 

Eleme Hipotezi 

 Staffa’nın 1926 yılında yazdığı bir makale ile başladığı savunulan tam 

rekabet koşullarının geçerliğine karşı gelişen düşünce, eksik rekabet piyasasının 

işleyişinin tanımlanmasını getirmiştir. Ekonominin işleyişine çeşitli boyutlarda 

farklı açıklamalar getiren Eksik Rekabet Kuramı’nın dikkat çektiği en önemli 

noktalardan biri piyasadaki bilgi eksikliği yani bilgi asimetrisidir (Chapman, 1993). 

Kârın, geleceği bilememenin getirdiği riskin karşılığı olarak görülmesine yol açan 

bu belirleme, belirsizliğin istikrarsızlığa yol açtığının kabul edilmesi sonucunu 

getirmiştir. Bu görüş tam rekabet koşullarının otomatik olarak sağladığı savunulan 

“sürekli denge” düşüncesine ters düşmektedir. İnsan Sermayesi Kuramı işgücü arzı 

ve işgücü talebiyle ilgili çözümlemelerini tam rekabet koşullarına dayandırmıştır. 

Eksik Rekabet Kuramının getirdiği piyasa ile ilgili çözümlemeler tam rekabet 

koşullarından bazılarının geçersiz olduğuna dayandırılması nedeniyle gerek örgün 

eğitim gerekse işteki yetiştirmeler ilgili çözümlemeleri etkilemiştir. Bir başka 

deyişle eğitim ve yetiştirme yatırımlarının ve bunların sonuçlarının yorumlanması 

değişmiştir. Akerlof’un bilgi asimetrisi ile ilgili açıklamaları 1970’lerden itibaren 

Eleme Hipotezi veya daha az sıklıkla Eleme Kuramı olarak anılan görüşlerin 

formüle edilmesine yol açmıştır (Akerlof, 1976; Whitehead, 1981).  

Spence'in 1973 ve 1974’te oluşturduğu model, işe alma sürecini hem 

işverenler hem de çalışanlar için bir piyango olarak tanımlamıştır. Çalışanların 

normal olarak, tanınmış büyük işverenler hakkında bilgi toplayabileceklerini, fakat 

işverenlerin çalışanlar hakkında ancak bazı bilgiler edinebileceğini kabul eden 

Spence bu durumu bilgi asimetrisi olarak tanımlamaktadır (Ünal, 1996). İşverenler 

çalışanların kendilerinin denetleyemeyecekleri cinsiyet, yaş, ırk gibi özellikleri ve 

yaşamlarının bir bölümünde denetleyebildikleri diğer özellikleri (işaretleri) 
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gözleyeceklerdir. Bu işaretler (tanımlayıcılar) eğitim ve yetiştirme ile elde edilir. 

İşverenler çalışanları işe girdikten sonra gözleyebilir ve fiili performanslarıyla ilgili 

bilgi edinebilirler. Fakat işe başlamadan önce yalnızca potansiyel verimlilikleriyle 

ilgili bazı işaretlerden yola çıkarak gelecekteki performanslarını yordayabilirler 

(Spence, 1973). Bireyler çeşitli işlere girebilmelerini sağlayan işaretleri eğitim veya 

yetiştirme yatırımlarıyla elde edebilirler. Bu işaretleri kazanmak bir maliyetle 

mümkündür. İşaret elde etmek üzere yapılan yatırımların maliyetinin bir bölümü 

parasal olmakla birlikte bir bölümü zaman maliyetidir. Eleme Hipotezine göre 

eğitim sisteminin ekonomik amacı insanları farklı verimlilik düzeylerine göre 

tanımlamaktır. Eğitim, bireyleri yeteneklerine göre sınıflandıran ve bu yetenekleri 

eğitim belgeleri ile etiketleyen bir mekanizmadır. Bu nedenle diploma, sertifika ve 

benzeri belgeler belli tür ve düzeydeki yeteneklerin işaretleridir (Weiss, 1995).  

Birey sisteme girerken, sistemde ilerlerken bazı özellikleri açısından bir 

elemeden geçirilir. Bazıları sistemin belli bir aşamasına girer ama bir süre sonra 

sistemden atılır. Diğerleri ise mezun olurlar. Yine bunların bir kısmı sonraki 

aşamaya geçebilir ama o aşamayı başarıyla tamamlayabileceği gibi başarılı olmayıp 

sistemden çıkmak durumunda kalabilir. Sistem bireyleri başarılı veya başarısız ilan 

eder, başarısını dereceler. Bu tamamen bireyin sahip olduğu yeteneklerle belli bir 

eğitim aşamasının gerektirdiği yeteneklerin uygunluğuna bağlıdır (Spence, 1973). 

Böylece bireyin almayı başardığı eğitim belgesi aynı zamanda belgenin derecesi 

onun yeteneklerinin işareti olur. Diplomalar ve sertifikalar; bazı düzeylerdeki 

başarı, ilerleme yeteneği, yükselme isteği ve firmanın çalışanlarda aradığı diğer 

değerler konusundaki işaretlerdir. Bu belgeler bireyi sahip olduğu özelliklere göre 

tanımlar. İşverenler belgeleri dikkate alarak istedikleri yeteneklere sahip olanlarla 

olmayanları birbirinden ayırırlar (Spence, 1973). Böylece eğitim, verimliliği 

diğerlerinden daha yüksek olan bireyleri tanımlayan bir mekanizma olmaktadır. 

Eğitimli bireylerin kendilerinden daha az eğitilmiş bireylerden ortalama olarak daha 

fazla gelir elde ettiklerini gösteren gözlemler Eleme Hipotezi çerçevesinde ele 

alındığında daha fazla eğitim alan bireylerin daha az eğitim alan bireylerden daha 

yetenekli olduğunun eğitim belgeleriyle tanımlandığı ve her ikisinin de eğitim 

yoluyla ayıklandığı anlamına gelir. Bu ayıklama iyileştikçe belgeler, işverenlere 

bireylerin niteliklerine ilişkin daha fazla bilgi verir (Ünal, 1999). 

 

Spence Modeli ve Tanımlama (İşaret Etme) 

Spence’in temel modeli, bireylerin eğitim kategorilerine (eğitim tür ve 

düzeylerine) göre yaptığı tercihlerin, özel kazanç ve maliyetlerini nasıl etkilediğini 

göstermektedir. İşverenler farklı eğitimsel niteliklere sahip bireyleri işe alırlar ve 

eğitim ile verimliliğin uygunluk dağılımlarını gözlerler. Böylece eğitim kategorileri 

ile verimlilik arasında bir ilişki kurarlar ve her bir eğitim kategorisine vermeye hazır 

oldukları ücretleri belirler (Weiss, 1995; Spence, 2002). Bu aynı zamanda 

işverenlerin eğitim ile verimlilik arasındaki ilişki konusunda görüşler oluşturması 
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ve yargılara varması anlamına gelir. İşveren yargıları ve bunun sonucunda 

belirlenen ücretler bireylerin yatırım kararlarını etkilemektedir. Bireyler çeşitli 

eğitim programlarına yatırım yaparken programın maliyeti ve bu programı 

bitirenlere ödenen ücretleri dikkate alarak bir seçim yaparlar. Eğitim kategorilerinin 

yol açtığı yeni durum eğitim verimlilik ilişkilerini etkilediği için bu da işverenlerin 

yargıları üzerinde etkide bulunmaktadır (Spence, 1973; Spence, 2002).  

Yüksek yeteneklere sahip ve düşük yeteneklere sahip iki tip bireyi dikkate 

alarak Spence 1973’te bir tanımlama (işaretleme) modeli ortaya koymuştur. Bu 

modele göre eğitim, işe almak ya da hizmet almak için sadece daha iyi çalışanlara 

işaret eder veya şirketler için görevleri tahsis etmede çalışanları eler. Bu modelin 

ana varsayımlarından bazıları şunlardır (Spence, 1973; Benfield, 2000): 

1-Öğrenciler okullara insan sermayesi biriktirmekten çok en iyi çalışanlar 

olduğunu göstermek için daha uzun süre katılırlar. 

2- Eğitimin direkt faydaları düşüktür. 

3-Bireyler eğitimi elde ederler çünkü onlar işverenlerin doğru niteliklere 

(belgelerin belirttiği niteliklere) sahip bireyleri işe alacağını ya da kiralayacağını 

bilirler.  

Basit işaretleme modeli eğitimin verimliliğe hiçbir etkisinin olmadığını 

varsayar. Model aynı zamanda eleme türleri arasında ayrımlara izin verir. Zayıf 

eleme şu durumda olur: İşverenler daha fazla eğitimliye daha az eğitimliye göre 

daha yüksek işe başlama maaşı ödediklerinde fakat sonuçta daha az becerikli 

çalışanların ücretlerini azalttığında daha becerikli çalışanların ücretlerini ise 

yükseltinde gerçekleşir. Güçlü eleme ise işverenlerin daha eğitimlilere onları işte 

gözledikten sonra yüksek ücret ödemeye devam etmesidir. Her çalışan, işaret onun 

verimliliğini arttırmasa bile ücretteki artıştan dolayı işaret elde etmenin bedelini 

ödemeyi kendi çıkarına uygun bulur (Spence, 1974). Bilgi maliyetini azaltmada 

eleme işlemi eğitim yoluyla gerçekleşir ve eğitimden kazançlar, sadece öğrencileri 

birbirinden ayıran yıllar için elde edilir. Bununla birlikte eğitim limon piyasalarını 

engelleyerek bilgi maliyetini azaltır ve en çok maliyeti azaltan etkendir. Şirketler 

eleme yapar, çalışanlar ise işaretler kullanarak kendilerini tanımlarlar (Spence, 

1974). Bu iki kavramda bireyleri seçmekle ilgilidir. Eğitim ekonomisi alanında 

gerek İnsan Sermayesi Kuramı gerekse Eleme Hipotezi ve bu hipotezin bir parçası 

olan Spence’in tanımlama (işaret etme) modelleri ile ilgili çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmaların bazıları aşağıda verilmiştir. 

Heywood ve Wei (2004) Hong Kong’ta işgörenler ile serbest meslekte 

çalışanlar arasındaki eğitime getirilerin farklılıklarını test etmiştir.  Bu çalışmada 

serbest meslekte çalışanlar için eğitim getirileri  genellikle başkaları için çalışan 

işgörenler için eğitimin getirilerinden düşük çıkmıştır. Bu çalışma, serbest meslekte 

çalışanlar için üniversite eğitiminin birikimsel getirilerinin çok küçük olduğu ve 

ortaöğretimin birikimsel getirilerinin ise sıfıra yakın olduğunu ortaya koymuştur. 
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Bütün bu bilgiler eğitimin rekabetçi Hong Kong iş pazarında önemli bir işaret işlevi 

gördüğünü göstermektedir. Bu sonuca rağmen eğitimin serbest meslekte 

çalışanların verimliliğini arttırdığı kanıtı bulunmuştur. Üniversite eğitimi alan 

serbest meslek sahiplerinin ortaöğretimi tamamlayan serbest meslek sahiplerinden 

daha çok kazandığı ortaya konmuştur. Sonuçta eğitimin insan sermayesini arttırdığı 

sonucuna da ulaşılmıştır.   

Arkes (1999) çalışmasında işverenlerin üniversite belgelerinden çalışanların 

becerileri hakkında bilgi edinip edinmediğini incelemiştir ve bu işverenlerin 

belgelerin becerileri işaret etmesinden dolayı bu belgelerin edinimine değer verip 

vermediğini araştırmıştır. Araştırmacı lise diplomasına sahip olmanın, üniversiteye 

katılımın, üniversite mezuniyetinin daha yüksek beceriler ifade ettiğini yapılan 

testler sonucunda bulmuştur. Ancak araştırmacı iki yıllık üniversite mezuniyet 

derecesinin daha yüksek becerilere işaret etmediğini bulmuştur. Araştırma 

sonuçları işverenlerin üniversite diplomasına yani lisans derecesinin elde 

edilmesine önem verdiğini ortaya koymuştur çünkü bu derece istenilen becerilere 

işaret etmektedir. Lisans derecesi üzerindeki katsayı hesaplamaları bu derecenin 

işverenlerin değer verdiği özellikleri  (motivasyon ve azim, sebat vb)  gösterdiğini 

ortaya koymaktadır.  

Chevalier vd. (2004) eğitimin üretkenliği arttırıp arttırmadığını ve eğitimin 

sadece becerinin bir işareti olup olmadığını belirlemek için bir çok test uygulamıştır 

ve sonuçların işaretleme sistemini desteklemediğini bulmuştur. Gerçekleştirdikleri 

araştırma insan sermayesi açıklamasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. 

Groot ve Oosterbeek (1994) Hollanda eğitim sisteminin özelliklerinden 

yararlanarak test dizinleri geliştirmiştir. Onlar araştırmalarında şu sonuçlara 

ulaşmıştır. İnsan Sermayesi Yaklaşımı eğitimde sınıf atlamanın kazançlar üzerinde 

pozitif olmayan bir etkiye sahip olduğunu iddia ederken eleme modeli ise sınıf 

atlamanın kazançlar üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu iddia etmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen kanıtlar atlanılan yılların kazançlar üzerinde 

olumsuz etkiye sahip olduğunu göstermiştir ve insan sermayesi yaklaşımını 

desteklemiştir. (Benfield, 2000).  

Türkiye’de ise eğitim alanında gerek eğitimin verimliliği arttırdığını ve daha 

fazla eğitim alan bireyin getiri oranlarının daha fazla olduğunu öne süren İnsan 

Sermayesi Kuramı gerekse eğitimin sadece becerikli ve beceriksiz işgörenleri 

birbirinden ayırt etmeye yaradığını ve alınan daha fazla eğitimin verimliliği 

arttırmadığını öne süren Eleme Hipotezi ve bu hipotezin bir parçası olan Spence’in 

tanımlama (işaret etme) modelleri ile ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

Türkiye’de eğitimin insan sermayesini arttırıp arttırmadığına ve eğitimin sadece 

becerikli çalışanları beceriksiz çalışanlardan ayırma işlevini yerine getirip 

getirmediğine dair öğretmenlerin algılarını ölçen bir ölçek bulunmamaktadır ve bu 

konuda öğretmenleri algılarını inceleyen bir araştırma bulunmamaktadır. Bu 

konuda özellikle eğitim alanında çalışan insanların yani öğretmenlerin algıları 
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eğitimin Türkiye’deki ekonomik işlevi hakkında önemli bilgiler sunabilir. Bu 

çalışmanın sonuçlarının bundan sonra bu önemli konuda yapılacak çalışmalara 

öncülük etmesi beklenmektedir. Elde edilen bilgiler Türkiye’de çok sınırlı 

alanyazına sahip olan eğitim ekonomisi alanyazınına katkıda bulunacaktır. Elde 

edilen sonuçlar dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı konuda yapılan araştırmalar ile 

kıyaslama olanağı sağlayacak ve Türkiye’nin eğitiminin ekonomik işlevlerinin 

dünya ile kıyaslanması sağlanacaktır. 

 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç 

düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik algı ölçeği geliştirmek ve  ortaokullarda  

çalışan  öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki 

hakkındaki algılarını cinsiyet, öğrenim durumu, çalışılan kurum ve kariyer 

basamakları  değişkenleri açısından analiz etmektir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada ortaokullarda çalışan öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile 

kazanç düzeylerine ilişkin görüşlerinin neler olduğu cinsiyet, öğrenim durumu, 

branş, çalışılan kurum ve kariyer basamakları değişkenleri açısından 

karşılaştırılmış ve bu değişkenler açısından öğretmenlerin algıları arasında anlamlı 

bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  Betimsel araştırma desenine 

uygun olarak düzenlenen bu araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli 

kullanılmıştır. Yine bu araştırma, farklı grupların belirtilen değişkenler açısından 

karşılaştırılması söz konusu olduğundan, aynı zamanda ilişkisel bir araştırmadır 

(Erkuş, 2005). 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Mersin 

İli Merkez İlçelerdeki resmi ve özel ortaokullarda görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Çalışma evreninin kapsamındaki resmi ve özel ortaokullarda 7946 

öğretmen bulunmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014).  Ancak araştırmada tüm 

öğretmenlere ulaşma olanağı bulunmadığından, evrenden örneklem alma yoluna 

gidilmiştir. Buna göre ‘seçkisiz (random) örneklem tekniği’ kullanılarak 800 

öğretmenden (Balcı, 2004) oluşan örneklem belirlenmiştir. Öğretmenlerin 422’si 

kadın, 378’i erkek;. öğretmenlerin 100’ı ön lisans (eğitim enstitüsü), 496’sı lisans 

ve 204’ü lisansüstü öğrenime sahiptir. Öğretmenlerin 486’sı kamu okulunda, 314’ü 

özel okulda çalışmaktadır. Öğretmenlerin 300 tanesi uzman öğretmen ve 500 tanesi 

de öğretmen kariyer basamağındadır. 
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Verilerin Analizi  

Ölçme aracıyla toplanan verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik 

algı ölçeği geliştirmek için verilerin faktör analizine uygunluğu incelenmiştir. 

Bunun için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı hesaplanmıştır ve Bartlett 

Sphericity Testi yapılmıştır. Daha sonra verilere Temel Bileşenler Analizi ve 

Varimax döndürme kullanılarak faktör analizi uygulanmıştır. Alpha ve Split-half 

yöntemleri kullanılarak ölçeğinin güvenirliği hem genel olarak hem de her bir boyut 

için incelenmiştir. Ölçme aracının iç tutarlılığını incelemek amacıyla, faktörlerin 

toplam puanlarının hem kendi aralarındaki hem de genel toplam puanla olan 

ilişkilerini incelemek için Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan 

maddelerin ölçülmeye çalışılan özellik bakımından örneklem grubundaki 

öğretmenlerin ayırt edicilik gücünü tespit etmek ve anketin iç tutarlılığını 

incelemek amacıyla; her bir madde için madde-toplam puan korelasyonları alınmış 

ve alt%27-üst%27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farklar ilişkisiz 

t-testi kullanılarak sınanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin algılarının belirlenmesinde 

aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Öğretmenlerin algıları arasında 

cinsiyet, çalışılan kurum ve kariyer basamakları değişkenleri açısından farklılık 

olup olmadığının belirlenmesi için t-testi uygulanmıştır. Öğretmen algıları arasında 

öğrenim durumu değişkeni açısından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın çıktığı 

durumlarda ise farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD Testi yapılmıştır. 

Çalışmada anlamlılık düzeyi p<.05 esas alınmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçek beşli Likert Tipi ölçektir. Her bir maddeye 

verilen cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında değişmektedir.  Ölçeği cevaplayanlar 

algılarını ölçekte yer alan “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kısmen 

Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” kategorilerinden birisini 

işaretleyerek belirtmiştir. Ölçekte yer alan aralıkların eşit olduğu (4/5) 

düşüncesinden hareket ederek seçeneklere ait sınırlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir 

(Olgun, 2005:85). 

 Seçenek                                                         Kod  Sınırı   

 Kesinlikle Katılmıyorum                         (1)  1.00-1.80 

 Katılmıyorum                                        (2)    1.81-2.60 

      Kısmen Katılıyorum                               (3)   2.61-3.40 

      Katılıyorum                                            (4)   3.41-4.20 

      Kesinlikle Katılıyorum                           (5)   4.21-5.00 
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Ölçme Aracının Oluşturulması 

Bu araştırmada daha fazla insana daha kısa sürede ulaşmak ve deneklerin 

algılarını kodlayarak istatistiksel işlemler yapabilmek için veri toplama aracı olarak 

ölçek kullanılmıştır (Erkuş, 2005). Veri toplama aracının geliştirilmesi 

aşamasından önce belirlenen araştırma amaçlarına ulaşılabilmesi için konuyla ilgili 

tezler, makaleler ve kitaplar incelenmiştir. Elde edilen bilgiler yardımıyla veri 

toplama aracının kavramsal ve kuramsal yapısı ve ana çerçevesi oluşturulmuştur. 

Yapılan alan yazın taraması sonucunda  bir madde havuzu oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda alan uzmanlarının görüşleri alınmış ve 51 maddelik bir 

madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçme aracı beşli Likert tipinde ölçeklendirilmiştir. 

Madde havuzunda oluşturulan 51 maddenin, öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile 

kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik algılarını ne kadar ölçtüğünü tespit 

edebilmek için 102 öğretmen üzerinde bir ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama 

sonucunda, faktör ortak varyansı .30’un altında olduğu görülen 16 madde anketten 

çıkarılmış ve geriye tamamının faktör ortak varyansı .50’nin üzerinde olan 35 

madde kalmıştır. Albayrak (2006) faktör ortak varyansı .50’nin altında olan 

maddelerin analizden çıkartılması gerekebileceğini ifade etmektedir. Ölçme 

aracında geriye kalan 35 maddenin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .951 olarak 

bulunmuştur. 

 

BULGULAR 

Ölçme Aracının Geçerliği 

Geçerlik, ölçme aracının amaca hizmet etme derecesi veya ölçülmek istenen 

şeyi gerçekten ölçüyor olması şeklinde ifade edilmektedir (Karasar, 2003). 

Verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve 

Bartlett Sphericity testiyle incelenmistir. KMO katsayısının .60’dan yüksek olması 

ve Bartlett testinin anlamlı çıkması, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 

(Büyüköztürk, 2003); KMO değerinin .90 ve üzerinde olması ise bu uyumun 

mükemmel olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2006). Bu araştırmadan elde edilen 

veriler için KMO katsayısı .901, Bartlett Sphericity testi ise (16413.461; p<0.000) 

anlamlı bulunmuştur. Eldeki verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösteren 

bu değerler elde edildikten sonra faktör analizi yapılmıştır. 

Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye 

İlişkin Algı Ölçeği´nden elde edilen verilere Temel Bileşenler Analizi ve Varimax 

döndürme kullanılarak faktör analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonrasında özdegeri 

1’in üzerinde olan toplam iki faktörün bulunduğu görülmüştür. Bu iki faktör toplam 

varyansın % 80.28’ini açıklamaktadır. Fakat döndürülmüş yük değerleri tablosunda 

5., 14., 26., 35. maddelerin  aynı anda birden fazla faktörün altında yer aldığı 

görülmüştür. Bütün bu binişik maddeler atıldıktan sonra faktör analizi tekrarlanmış 

ve Tablo 1’de görüldüğü gibi iki faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu iki faktör 
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ölçme aracındaki varyansın % 87.27’sini açıklamaktadır. Büyüköztürk (2003), 

analiz edilen değişkenlerle ilgili toplam varyansın 2/3’ü kadar miktarının ilk olarak 

kapsandığı faktör sayısının önemli faktör sayısı olarak değerlendirilebileceğini; 

fakat özellikle davranış bilimlerinde ölçek geliştirmede bu orana ulaşmanın güç 

olmasından dolayı tek faktörlü ölçeklerde bu oranın % 30 ve üzerinde olmasının 

yeterli olduğunu ve çok faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın daha fazla olması 

beklendiğini ifade etmektedir. Bu araştırmadaki ölçme aracında iki faktör 

tarafından açıklanan varyansın yeterli olduğu görülmektedir. Tablo 1'de 

Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri ile Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin 

Algı Ölçeği Faktör Analizi Toplam Varyans Açıklama Yüzde Sonuçları verilmiştir. 

Tablo 1: Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Algı 

Ölçeği Faktör Analizi Toplam Varyans Açıklama Yüzde Sonuçları 

 Başlangıç değeri     Toplam açıklama değeri   

Rotasyon açıklama    

         değeri    
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zd
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1. 15,396 76,980 76,980  15,396 76,98 76,980  9,657 48,286 48,286   

2. 2,060 10,298 87,278    2,060 10,298 87,278   7,798 38,992 87,278     

Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye 

İlişkin Algı Ölçeğindeki maddelerin faktör ortak varyansı (communalities) ve 

Varimax yöntemiyle döndürülmüş faktör yük değerleri Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2' de yer alan maddelerin tamamının faktör ortak varyansının .50’nin 

üzerinde olduğu ve bu yüzden kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Büyüköztürk 

(2003) ölçme aracındaki maddelerin faktör yük değerlerinin .45 ve üzeri olmasının 

seçim ve kullanım için iyi bir ölçüt olduğunu; ancak az sayıda madde için bu sınır 

değerin .30’a kadar indirilebileceğini ifade etmektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, 

ölçme aracında yer alan maddelerin faktör yükleri .605 ile .923 arasında 

değişmektedir. 
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Tablo 2: Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye 

İlişkin Algı Ölçeği Döndürülmüş Faktör Yük Değerleri 

Madde No Faktör ortak varyansı                    Faktörler 

          Faktör 1 Faktör 2 

1  .915   .923 .168 

2  .920   .911 .210 

3  .797   .884 .377 

7  .908   .880 .115 

8  .837   .864 .410 

10  .846   .860 .273 

11  .811   .837 .469 

12  .862   .808 .458 

13  .957   .794 .465 

15  .849   .742 .458 

16  .882   .708 .556 

17  .760   .703 .550 

18  .882   .744 .601 

20  .910   .754 .409 

21  .846   .801 .145 

22  .913   .859 .199 

27  .938   .767 .248 

34  .893   .611 .301 

4  .910   .354 .876 

6  .819   .388 .872 

9  .817   .461 .852 

19  .812   .435 .849 

23  .807   .566 .749 

24  .754   .534 .748 

25  .789   .383 .605 

28  .801   .411 .893 

29  .855   .201 .751 

30  .861   .111 .724 

31  .848   .405 .687 

32  .813   .354 .661 

33   .841     .147 .815 

İlgili faktörlerde yer alan maddelerin içeriğine bakılarak bu faktörler 

isimlendirilmeye çalışılmıştır. 1. faktör İnsan Sermayesi Kuramının eğitimin 

işlevine ilişkin önerme ve varsayımlarıyla ilgilidir. Rotasyon açıklama değerlerine 
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göre varyansın % 48.28’ini açıklayan ve 18 maddeden oluşan 1. faktör "eğitimin 

insan sermayesine katkısı" ile ilgili maddelerinden oluşmaktadır. Bundan dolayı bu 

faktöre "Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı Boyutu" adı verilmiştir. 2. faktör 

Eleme Hipotezi’nin eğitimin işlevine ilişkin önerme ve varsayımlarıyla ilgilidir 

Varyansın % 38.99’unu açıklayan ve 13 maddeden oluşan 2. faktör "eğitimin eleme 

işlevi" ile ilgili maddelerinden oluşmaktadır. Bu faktöre de “Eğitimin Eleme İşlevi 

Boyutu” adı verilmiştir. Aşağıda ölçeğe ilişkin döndürülmüş faktör yük değerleri 

verilmiştir. 

 

Ölçme Aracının Güvenirliği ve İç Tutarlılığı  

 Alpha ve İki Yarı Test Güvenirliği 

Alpha ve Split-half yöntemleri kullanılarak Öğretmenlerin Eğitim 

Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Algı Ölçeğinin 

güvenirliği hem genel olarak hem de her bir boyut için incelenmiştir. Alpha 

yönteminde Cronbach Alpha katsayıları, Split-half yönteminde ise testin iki yarısı 

arasındaki Spearman Brown iki yarı test güvenirliği katsayıları hesaplanmış ve iki 

yarı test arasındaki korelâsyona bakılmıştır. 

Tablo 3: Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Algı 

Ölçeği Alpha ve Spearman Brown İki Yarı Test Güvenirliği Katsayıları 

Faktörler  Cronbach Alpha 

İki yarı test arası 

korelasyon 

Spearman Brown iki yarı test 

güvenirlik 

Faktör 1  .903  .814   .893    

Faktör 2  .895  .809   .871    

Genel Toplam .920   .828     .898       

Güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça güvenirlik artmaktadır. .80 ile 1 

arasındaki değerler, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu ifade etmektedir 

(Kalaycı, 2006). Tablo 3’te görüldüğü gibi, hem ölçme aracının tamamının hem de 

her bir faktörün Cronbach Alpha katsayıları ve Spearman Brown iki yarı test 

güvenirlik katsayıları .80’in üzerindeki değerlerdedir. Bu da söz konusu ölçme 

aracının yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca, her bir faktör 

için hesaplanan iki yarı test arası korelasyon değerlerinin .80’in üzerinde olması ve 

bu değerlere ilişkin Spearman Brown katsayılarının yüksekliği, hem ilgili 

faktörlerin hem de ölçme aracının genelinin iç tutarlılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

 Korelasyon Matrisi 

Ölçme aracının iç tutarlılığını incelemek amacıyla, faktörlerin toplam 

puanlarının hem kendi aralarındaki hem de genel toplam puanla olan ilişkilerini 

gösteren korelasyon matrisi hazırlanmıştır. Tablo 4’te görüldüğü gibi, her bir faktör, 

hem diğer faktörlerle hem de ölçme aracının geneliyle .01 düzeyinde anlamlı ilişki 
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içindedir. Bu korelasyon değerleri, ölçme aracının iç tutarlılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. 
Tablo 4: Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin 

Algı Ölçeği Ortalama, Standart Sapma ve Faktör Puanları Arasındaki Korelasyonlar 

Faktörler Madde Faktör 1 Faktör 2 Toplam   S 

Faktör 1 18 1 .865** .941** 33,42 7,01 

Faktör 2 13 .865** 1 .921** 29,31 7,74 

Toplam 31 .941** .921** 1 62,73 14,75 

**p < 0.01      

 Madde Analizleri 

Ölçekte yer alan maddelerin ölçülmeye çalışılan özellik bakımından 

örneklem grubundaki öğretmenlerin ayırt edicilik gücünü tespit etmek ve ölçeğin 

iç tutarlılığını incelemek amacıyla; her bir madde için madde-toplam puan 

korelasyonları alınmış ve alt %27-üst %27’lik grupların madde ortalama puanları 

arasındaki farklar bağımsız gruplar t-testi kullanılarak sınanmıştır. 

Tablo 5: Öğretmenlerin Eğitim Geçmişler İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Algı 

Ölçeği Madde Analizleri 

Mad. No r t Mad. No r  t Mad. No r  t Mad. No r  t 

1. .741 12.211* 10. .691 12.987* 19. .799 13.544* 28. .618 14.001* 

2. .602 13.400* 11. .608 13.747* 20. .783 13.720* 29. .632 14.242* 

3. .762 15.500* 12. .721 14.001* 21. .760 14.104* 30. .622 14.345* 

4. .735 13.355* 13. .634 14.989* 22. .653 14.554* 31. .729 14.110* 

6. .613 14.211* 15. .698 14.626* 23. .640 13.463* 32. .631 13.630* 

7. .789 12.545* 16. .657 14.323* 24. .690 13.993* 33. .701 13.545* 

8. .766 13.100* 17. .647 13.657* 25. .768 14.450* 34. .678 13.888* 

9. .655 14.644* 18. .719 14.102* 27. .727 14.201*       

*p<.001            

r: madde-toplam puan korelasyonu, n=800        

t: alt %27 – üst %27’lik grupların madde puanlarının karşılaştırılması,   

n1=n2=216.            

Madde-toplam puan korelasyonu .30 ve üzerinde olan maddelerin bireyleri 

iyi derecede ayırt ettiği düşünülmektedir (Büyüköztürk, 2003). Ölçekte yer alan 

maddelerin korelasyon katsayıları .602 ile .799 arasında değişmektedir. Bu 

değerler, tüm maddelerin testin bütünü ile tutarlılık gösterdiğini ve testin iç 

tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekten elde edilen ham puanlar 

büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra sıralamada üst % 27 ve alt % 27’lik 

gruplarda yer alan kişiler belirlenmiş ve her bir madde için t değerleri 

hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan toplam öğretmen sayısı 800 olduğundan 

%27’lik grupların her biri 216 kişiden oluşmaktadır. Yapılan ilişkisiz t-testi 

sonucunda, bütün maddelerin t değerlerinin p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu değerler ölçeğin, öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç 
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düzeyleri arasındaki ilişkiye ilişkin algılarını oldukça iyi bir şekilde ayırt ettiğini ve 

testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin madde toplam puan 

korelasyonları ile alt %27 ve üst %27’lik gruplarda yer alan öğretmenlerden alınan 

cevapların karsılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 5’te görülmektedir. 

 

Öğretmenlerin  Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye 

Yönelik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda, öğretmenlerin cinsiyeti, 

çalışılan kurum, kariyer basamakları ve öğrenim durumu değişkenlerine göre 

öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki hakkındaki 

algılarına ilişkin bulgular yer almaktadır. Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile 

kazanç düzeyleri arasındaki ilişki hakkındaki algılarının cinsiyetlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Cinsiyete Göre Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri ile Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Hakkındaki Algılarına İlişkin Betimsel Bulgular ve Bağımsız  Gruplar T-testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet  N  X  Ss sd t p 

Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı 

Boyutu 

Kadın 

Erkek 

422 

378 

2.40 

3.60 

1.03 

1.09 798 7.635 .000** 

Eğitimin Eleme Boyutu 
Kadın 

Erkek 

422 

378 

2.82 

1.97 

.931 

.748 
798 5.313 .008* 

**p<.001 *p<.01 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, cinsiyet değişkenine göre Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı Boyutu [t(798)= 7.63 p<.001] ve Eğitimin Eleme İşlevi 

Boyutuna [t(798)= 5.31 p<.01] ilişkin öğretmenlerin algı puanlarının ortalamaları  

anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Erkek ve kadın öğretmenlerin eğitim geçmişleri 

ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki hakkındaki algıları eğitimin insan sermayesine 

katkısı ve eğitimin eleme boyutlarında anlamlı şekilde birbirinden 

farklılaşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre erkek öğretmenlerin Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı Boyutundaki algılarının ortalaması ( X =3.60), kadın 

öğretmenlerin algılarının ortalamasından ( X =2.40)  daha yüksektir ve erkek 

öğretmenlerin algılarının ortalaması “katılıyorum” aralığında iken kadın 

öğretmenlerin algılarının ortalaması “katılmıyorum” aralığındadır. Erkek 

öğretmenler kadın öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha 

fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Ancak kadın öğretmenlerin Eğitimin 

Eleme İşlevi Boyutundaki algılarının ortalaması ( X =2.82), erkek öğretmenlerin 

algılarının ortalamasından ( X =1.97)  daha yüksektir ve kadın öğretmenlerin 

algılarının ortalaması “kısmen katılıyorum” aralığında iken erkek öğretmenlerin 

algılarının ortalaması “katılmıyorum” aralığındadır . Kadın öğretmenler, erkek 

öğretmenlere göre eğitimin eleme işlevinin daha fazla olduğuna yönelik bir algıya 

sahiptir.  
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Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki 

hakkındaki algılarının öğrenim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

bulgular Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri ile Kazanç 

Düzeyleri Arasındaki İlişki Hakkındaki Algılarına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Boyutlar Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

    sd Kareler Ortalaması F P 

Eğitimin İnsan 

Sermayesine 

Katkısı Boyutu 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

3.853 

122.148 

126.001 

2 

797 

799 

.862 

.422 

7.122 .043* 

Eğitimin Eleme 

Boyutu 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

2.912 

93.671 

96.583 

2 

797 

799 

1.201 

.114 

1.515 .983 

*p<.05 

Tablo 7’de öğrenim durumuna göre Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı 

Boyutu'na [F(2-797)= 7.12 p<.05] ilişkin öğretmenlerin algı puanlarının ortalamaları 

anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Farklılığın hangi öğrenim durumları arasında 

olduğunu belirlemek üzere yapılan Tukey HSD testi sonucuna göre, Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı Boyutunda lisansüstü öğrenime sahip olan öğretmenlerin algı 

puanlarının ortalaması ( X =3.86)  lisans öğrenimine sahip olan öğretmenlerin algı 

puanlarının ortalamasından ( X =2.78) anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır ve lisans 

üstü öğrenime sahip olan öğretmenlerin algı puanlarının ortalamaları “ katılıyorum” 

aralığında iken lisans öğrenimine sahip öğretmenlerin algı puanlarının ortalamaları 

“kısmen katılıyorum” aralığındadır. Buna göre lisans üstü öğrenime sahip olan 

öğretmenler, lisans öğrenimine sahip öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine 

katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Diğer yandan öğrenim 

durumuna göre Eğitimin Eleme İşlevi Boyutunda ” [F(2-797)= 1.51, p>.05] 

öğretmenlerin algılarının puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bu bulgudan hareketle öğretmenlerin öğrenim durumlarının, 

öğretmenlerin eğitiminin eleme işlevi boyutu konusundaki algılarını etkilemediği 

söylenebilir.  

Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki 

hakkındaki algılarının çalışılan kuruma göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

bulgular Tablo 8’te yer almaktadır. 

Tablo 8: Çalışılan Kuruma Göre Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri ile Kazanç Düzeyleri Arasındaki 

İlişki Hakkındaki Algılarına İlişkin Betimsel Bulgular ve Bağımsız Gruplar T-testi Sonuçları 

Boyutlar Çalışılan Kurum  N  X  Ss sd t p 

Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı 

Boyutu 

Kamu Okulu  Öğ. 

Özel Okul Öğ. 

486 

314 

3.30 

4.02 

1.05 

1.44 798 8.301 .003** 

Eğitimin Eleme Boyutu 
Kamu Okulu Öğ. 

Özel Okul Öğ. 

486 

314 

2.20 

1.79 

.608 

.597 
798 8.485 .201 

   * *p<.01 
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Tablo 8’de, çalışılan kuruma göre Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı 

Boyutuna [t(798)= 8.30 p<.01] ilişkin öğretmen algılarının puan ortalamaları anlamlı  

düzeyde farklılaşmaktadır. Ancak çalışılan kuruma göre Eğitimin Eleme İşlevi 

Boyutuna [t(798)= 8.45 p>.05] ilişkin öğretmen algılarının puan ortalamaları anlamlı 

düzeyde farklılaşmamaktadır. Kamu okulunda ve özel okulda çalışan öğretmenlerin 

eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki hakkındaki algıları eğitimin 

İnsan Sermayesine Katkısı Boyutunda anlamlı şekilde birbirinden 

farklılaşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre özel okulda çalışan öğretmenlerin 

eğitimin insan sermayesine katkısı boyutundaki algılarının ortalaması ( X =4.02) 

kamu okulunda çalışan öğretmenlerin algılarının ortalamasından ( X =3.30)  daha 

yüksektir ve özel okulda çalışan öğretmenlerin algılarının ortalaması “katılıyorum” 

aralığında iken kamu okulunda çalışan öğretmenlerin algılarının ortalaması 

“kısmen katılıyorum” aralığındadır. Özel okulda çalışan öğretmenler, kamu 

okulunda çalışan öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha 

fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. 

  Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişki 

hakkındaki algılarının kariyer basamaklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin bulgular Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9: Kariyer Basamaklarına Göre Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri ile Kazanç Düzeyleri 

Arasındaki İlişki Hakkındaki Algılarına İlişkin Betimsel Bulgular ve T-testi Sonuçları 

Boyutlar Çalışılan Kurum  N  X  Ss sd t p 

Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı 

Boyutu 

Öğretmen 

Uzman Öğretmen 

500 

300 

3.31 

3.75 

1.65 

1.94 798 5.702 .023* 

Eğitimin Eleme Boyutu 
Öğretmen 

Uzman Öğretmen 

500 

300 

2.01 

1.80 

.459 

.389 
798 5.239 .437 

*p<.05 

Tablo 9’da, kariyer basamaklarına göre Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı 

Boyutuna [t(798)= 5.70 p<.05] ilişkin öğretmen algılarının puan ortalamaları anlamlı  

düzeyde farklılaşmaktadır. Ancak kariyer basamaklarına göre Eğitimin Eleme 

İşlevi Boyutuna [t(798)= 5.23 p>.05] ilişkin algılarının puan ortalamaları anlamlı 

düzeyde farklılaşmamaktadır. Uzman öğretmen ve öğretmen kariyer 

basamaklarında bulunan öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri 

arasındaki ilişki hakkındaki algıları eğitimin insan sermayesine katkısı boyutunda 

anlamlı şekilde birbirinden farklılaşmaktadır. Elde edilen bulgulara göre uzman 

öğretmenlerin eğitimin insan sermayesine katkısı boyutundaki algılarının 

ortalaması ( X =3.75) öğretmenlerin algılarının ortalamasından ( X =3.31) daha 

yüksektir ve uzman öğretmenlerin algılarının ortalaması “katılıyorum” aralığında 

iken öğretmenlerin algılarının ortalaması “kısmen katılıyorum” aralığındadır. 

Uzman öğretmenler, öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha 

fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. 
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri 

arasındaki ilişkiye yönelik algılarını ölçen bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu 

amaçla önce ilgili alan yazın taranmış, ardından bir madde havuzu oluşturulmuş, 

uzmanların görüşleri alınarak bu madde havuzuna son şekli verildikten sonra ön 

uygulama yapılmış ve ardından asıl uygulamaya geçilmiştir. Ön uygulamanın 

ardından kalan 35 madde, asıl uygulamanın ardından yapılan faktör analiziyle 31’e 

inmiştir. Madde havuzunda kapsam geçerliğine dikkat edilerek, alan yazında yer 

alan bütün olası boyutlarla ilgili maddeler konulmuş olmasına rağmen faktör 

analizinde sadece iki boyut ortaya çıkmış ve bu boyutlar içerdikleri maddelere göre 

isimlendirilmiştir. Bu boyutlar; "eğitimin insan sermayesine katkısı" ve "eğitimin 

eleme işlevi" ilgili maddeleri içermektedir. Bundan dolayı birinci faktöre Eğitimin 

İnsan Sermayesine Katkısı Boyutu ve ikinci faktöre de Eğitimin Eleme İşlevi 

Boyutu adı verilmiştir. Bu iki faktör, ölçme aracındaki varyansın % 87,27’sini 

açıklamaktadır.  

Ölçme aracının hem genelinin hem de her bir boyutun Alpha ve iki yarı test 

güvenirliklerinin yüksek düzeyde olduğu, her bir faktörün hem birbiriyle hem de 

toplam puanla p<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu, her bir maddenin 

madde-toplam korelasyonlarının p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu, alt %27 ve üst 

%27’lik gruplarda yer alan öğretmenlerden alınan cevapların karsılaştırılmasına 

ilişkin t-testi sonuçlarının her bir maddede p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bütün bu sonuçlar, ölçme aracının yüksek düzeyde güvenilir, iç 

tutarlılığı yüksek ve hedef gruptaki bireyleri ölçülmeye çalışılan nitelik bakımından 

iyi derecede ayırt edici özellikte olduğunu göstermektedir.  

Bu araştırmada ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik kanıtları elde 

edildikten sonra, ortaokullarda çalışan öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç 

düzeyleri arasındaki ilişki hakkındaki algıları cinsiyet, öğrenim durumu çalışılan 

kurum ve kariyer basamakları  değişkenleri açısından analiz edilmiştir ve 

öğretmenlerin algıları arasında bu değişkenler açısından anlamlı farklılıklar olduğu 

tespit edilmiştir. Bu araştırmada cinsiyet değişkenine göre, öğretmenlerin Eğitimin 

İnsan Sermayesine Katkısı ve Eğitimin Eleme İşlevi Boyutlarındaki algılarının 

farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre 

eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya 

sahipken kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre eğitimin eleme işlevinin daha 

fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Kadın öğretmenler eğitimin getirisinin 

daha düşük olduğu yönünde bir algıya sahiptir. Bu araştırmanın cinsiyete ilişkin 

bulguları alanyazındaki başka araştırmalar tarafından da desteklenmektedir. Özsoy 

ve Sürmeli (2011)’nin yaptığı araştırmada sosyal bilimler alanında örgün eğitim 

veren fakülte mezunlarına yönelik yapılan anket çalışmasında erkeklerin eğitimine 

yapılan yatırımın kadınlarınkine göre daha karlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer bir şekilde, Psacharopoulos yaptığı araştırmada erkeklerin eğitimine yapılan 

yatırımın kadınların eğitimine yapılan yatırımdan daha karlı olduğu sonucuna 
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ulaşmıştır (Tunç, 1998). Psacharopoulos ve Patrinos (2004) çeşitli yıllarda eğitim 

yatırımlarının getirisini hesaplayan çalışmaları derleyerek ortalama olarak 

cinsiyetler için yükseköğretimin getirisini hesaplamıştır. Buna göre her iki cinsiyet 

için karşılaştırıldığında yükseköğretimden erkekler ortalama % 11 kadınlar % 10,8 

gelir elde etmektedir. Özellikle özel sektörde kadınlar erkeklerle aynı eğitimde 

düzeyine sahip olmalarına rağmen daha düşük gelir elde etmektedir (Özsoy ve 

Sürmeli, 2011). Bunun bir nedeni de kadınların kazanç açısından ayrımcılığa 

uğramış olmaları olabilir. Nitekim, Dayıoğlu (1995)’nun araştırmasına göre eğitim, 

kazananı belirlemede önemli bir rol oynadığı halde kadın ile erkek arasındaki 

kazanç eşitsizliğini açıklayamamaktadır ve bu araştırmada ayrıştırma analizi, 

donanım farklılıklarının kazanç eşitsizliğinin yalnızca %30'unu açıklayabildiğini 

göstermekte, kalan farkın ise kadın ve erkeğin üretken özelliklerinin farklı 

değerlendirilmesinden doğduğunu ortaya koymaktadır. Kadın öğretmenler, erkek 

öğretmenlere göre daha az kazanmalarından dolayı eğitimin insan sermayesine 

katkısının daha düşük olduğuna yönelik bir algıya sahip olabilirler. 

Bu araştırmada öğrenim durumu değişkenine göre öğretmenlerin Eğitimin 

İnsan Sermayesine Katkısı Boyutundaki algılarının farklılaştığı saptanmıştır. Buna 

göre lisansüstü öğrenime sahip olan öğretmenler, lisans öğrenimine sahip 

öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla olduğuna 

yönelik bir algıya sahiptir. Bu bulguyu Öksüzler (2009)’in araştırma bulguları  

desteklemektedir. Öksüzler (2009), Dünya Değerler Anketi (World Value Survey) 

verilerini kullanarak Türkiye’de eğitimin kişisel gelir üzerindeki etkilerini analiz 

etmiştir. Mincer usulü kazanç eşitliği yöntemini kullanarak yaptığı analize göre 

alınan eğitim düzeyi yükseldikçe eğitimin getirisi de artmaktadır. Çalışmada ayrıca 

eğitimin sadece kişisel geliri etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kişilere daha iyi 

çalışma koşulları sağladığı, eğitimli kişilerin çocuklarının da daha iyi eğitim aldığı, 

eğitimli kişilerin sağlık, çevre ve komşulukla ilgili konularda daha rasyonel kararlar 

aldığı vurgulanmıştır. Ayrıca, Dayıoğlu ve Kasnakoğlu (1997) 1994 Hanehalkı 

Gelir ve Harcama Anketi sonuçlarını kullanarak kadın ve erkekler için değişik 

eğitim düzeylerinin getirisini hesaplamıştır. Çalışma sonucunda eğitimin her bir yıl 

için getirisi kadınlarda % 9.98, erkeklerde % 12.4 aralığı olarak hesaplanmıştır. 

Lisans üstü öğrenim görmüş öğretmenler ön lisan öğrenimi görmüş öğretmenlere 

göre gördükleri eğitimden daha fazla gelir ve artı değer elde etmiş olabilir. 

Bu araştırmadan elde edilen en önemli bulgulardan bir tanesi de çalışılan 

kuruma göre öğretmenlerin Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı Boyutundaki 

algılarının farklılaştığına yönelik elde edilen bulgudur. Özel okulda çalışan 

öğretmenler, kamu okulunda çalışan öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine 

katkısının daha fazla olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Bu bulguyu Tansel 

(2004)’in araştırma bulguları desteklemektedir. Tansel’in (2004) araştırmasına göre 

sektörler arasında eğitimin getirisinin en yüksek olduğu sektör özel sektördür. 

Örneğin, üniversite mezunu kadınlar için eğitimin özel getiri oranı özel sektörde  % 

22.20 iken kamu sektöründe % 14.86’dır. Üniversite mezunu erkekler için eğitimin 
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özel getiri oranı özel sektörde  % 16.89 iken kamu sektöründe % 9.35’tir. Özsoy ve 

Sürmeli (2011)’nin yaptığı araştırma da çalışanların özel sektörde daha fazla 

kazandığını göstermektedir. Özel sektörde erkekler için ortalama aylık gelir 2527 

TL iken kamu sektöründe 1943 TL ve özel sektörde kadınlar için ortalama aylık 

gelir 2188 TL iken kamu sektöründe ise 1682 TL’dir. Yapılan araştırmaların da 

gösterdiği gibi çalışanlar özel sektörde daha fazla kazanmaktadır. Eğitim alanının 

özel sektöründe de öğretmenler daha fazla kazandığı için ve kazanımlarının da 

aldıkları eğitimden kaynaklandığını düşündükleri için eğitimin insan sermayesine 

katkısı boyutundaki algıları kamu sektöründeki öğretmenlerin algılarından daha 

yüksek çıkmış olabilir. Ayrıca özel sektörde öğretmenlerin hepsi aynı maaşı 

almamaktadır; aynı okuldaki aynı branştaki öğretmenlerin aldıkları maaşlar farklı 

olabilmektedir. Bu farklılığa neden olan ise öğretmenlerin mezun oldukları 

üniversite, alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayan yüksek lisans ve doktora gibi 

uzmanlık eğitimleri ile ilgili kriterlerdir. Bu kriterler onların sözleşmelerindeki 

kazanç düzeylerini etkilemektedir. Ancak kamu sektöründe ise öğretmenler 

kıdemlerine göre maaş almaktadır. Bununla birlikte, bu kıdemler öğretmenlerin 

maaşlarında çok fazla bir farklılığa neden olmamaktadır. Kamu sektöründeki 

öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitimler, yaptıkları yüksek lisans ve doktora 

onların maaşlarını arttırmamaktadır. Bundan dolayı kamu sektöründeki 

öğretmenlerin eğitimin insan sermayesine katkısı boyutundaki algıları özel 

sektördeki öğretmenlerin algılarından daha düşük çıkmış olabilir. 

Bu araştırmada kariyer basamaklarına göre öğretmenlerin Eğitimin İnsan 

Sermayesine Katkısı Boyutlarındaki algılarının farklılaştığı saptanmıştır. Uzman 

öğretmenler, öğretmenlere göre eğitimin insan sermayesine katkısının daha fazla 

olduğuna yönelik bir algıya sahiptir. Bu bulgu Mincer usulü kazanç yöntemi ile 

açıklanabilir. Buna göre kazanç, eğitim, deneyim ve deneyimin karesinin bir 

fonksiyonudur (Dayıoğlu & Kasnakoğlu, 1997). Mincer’ın örgün eğitimin kişisel 

getiri oranları ile ilgili çalışması kazançlardaki %30’lara varan bir bölümün 

tecrübeyle açıklanabildiğini göstermiştir. (Ünal, 1996). Uzman öğretmenler 

öğretmenlere göre mesleklerinde daha deneyimlidir. Çünkü uzman öğretmen olmak 

için en az 7 yıl öğretmenlik yapmış olmak gerekir. Uzman öğretmenlerin 

deneyimleri daha fazla olduğu için uzman öğretmenler, aldıkları eğitimin 

getirilerini ve yaşamlarına katkılarını, daha az deneyimli olan öğretmenlere göre, 

daha fazla tecrübe etme imkanı bulmaktadırlar ve bundan dolayı  uzman 

öğretmenlerin eğitimin insan sermayesine yönelik katkısına ilişkin algıları 

öğretmenlere göre daha olumlu olmuş olabilir. Ayrıca uzman öğretmenler 

öğretmenlere göre daha fazla maaş almaktadır. Bu durum uzman öğretmenlerin ve 

öğretmenlerin eğitimin insan sermayesine yönelik katkısına ilişkin algılarına etki 

etmiş olabilir. 

Bu araştırma bulguları, eğitim alanındaki üst düzey yöneticilere, karar merci 

konumundaki eğitim yöneticilerine ve öğretmenlerle doğrudan etkileşim halinde 

olan yöneticilere önemli bilgiler sunmaktadır. Öğretmenlerin kendi eğitim 
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seviyelerini yükseltmeyi bir gereklilik olarak hissetmeleri için gerekli şartlar 

oluşturulmalıdır. Bunun için yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin daha 

fazla maaş alacağı bir sistem kurulmalıdır. Bir başka deyişle, öğretmenlerin sahip 

oldukları insan sermayelerini arttırmaları için onlara teşvikler sağlanmalıdır. 

Öğretmenlerin özel sektörde istihdam edilmelerinde ve maaşlarını belirlenmesinde 

öğretmenlerin cinsiyeti değil, aldığı eğitimin niteliği, kişiliği, işi hak edip etmediği 

göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kamu sektöründe öğretmenlerin aldıkları 

eğitimi performansa dönüştürmelerini sağlayacak ve bu performansa göre 

değerlendirilmelerini ve ücretlendirilmelerini sağlayacak bir değerlendirme ve 

ücretlendirme sistemi kurulmalıdır. Ayrıca, eğitimin verimliliği ve üretkenliği 

sağladığına yönelik algıyı yükseltmek ve eğitimin sadece elemeye yarayan bir süreç 

olduğuna yönelik algıyı en aza indirmek için bireylere sağlanan eğitimin kaliteli 

olması, bireyi sadece iş yaşamında değil, hayatın bütün alanlarına yönelik 

hazırlaması gerekir.  

Araştırmacılar bu araştırmayı başka illerde uygulayabilir ve elde ettikleri 

sonuçları bu araştırma sonucu ile karşılaştırabilir. Ayrıca araştırmacılar 

öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik 

algılarını iş tatmini, tükenmişlik gibi başka değişkenlerle çalışabilirler. Bu 

araştırma ayrıca liselerde ve ilkokullarda da uygulanabilir. 
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EK 
Öğretmenlerin Eğitim Geçmişleri İle Kazanç Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Algı Ölçeği 

Aşağıda verilen her bir maddeyi okuduktan sonra her bir maddede belirtilen ifadeye ilişkin 

görüşünüzü uygun olan seçeneğin altındaki parantezin içerisine çarpı işareti (X) koymak 

suretiyle belirtiniz.  
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1 2 3 4 5 

Eğitimin İnsan Sermayesine Katkısı Boyutu 

1 Eğitim bir insanın işteki verimliliğini arttırır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Eğitim seviyesi yükseldikçe insanın gelirinde artış olur (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Üniversitede aldığım eğitimle şu anda yaptığım iş arasında yüksek düzeyde bir ilişki 

var 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 Eğitim seviyesi yükseldikçe bir insan daha yüksek bir mevkide yer alabilir (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 Eğitim insanın geleceğine maddi bir yatırımdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10 Bir kişi ne kadar çok eğitim alırsa onun verimliliği o kadar çok artar. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11 Eğitim  bir işgörenin çalıştığı örgüte maliyeti azalır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12 Eğitimin bireye sağladığı parasal olmayan getirileri de vardır (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13 Eğitim bireyin sağlıklı olmasını sağlar (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15 Eğitim insanların daha uzun ömürlü olmasını sağlar (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16 Eğitim insanların meslek edinmesini sağlayarak toplumdaki fakirliği azaltıcı rol oynar (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17 Aynı sektörde eğitim alan bir üniversite mezunu ile lise mezunundan, üniversite 

mezunu daha kısa sürede iş bulur. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18 Üniversite mezunu ile lise mezunu arasındaki kazanç farkı yıllar geçtikçe artar (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20 İnsanlar zenginliklerini eğitimle arttırabilirler (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21 Eğitim insanların hayat standartlarını yükseltir (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22 Eğitim insanların harcamalarında artışa neden olur (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

27 Öğrenciler okula daha çok bilgi ve beceri kazanmak amacıyla giderler (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

34 Eğitim insanların doğurganlık oranlarının azalmasını sağlar (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Eğitimin Eleme İşlevi Boyutu 

4 Üniversitede aldığım eğitim sadece benim bu işi yapabileceğimi gösteren bir 

formalitedir 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 Öğretmen olmak için üniversitede 4 yıl veya daha fazla okumaya gerek yok (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9 Eğitim becerikli iş görenleri beceriksiz iş görenlerden ayıran bir sertifikadır (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19 İşgörenlerin eğitim seviyesi,  işverenlere hangi işgöreni işe almaları konusunda yol 

göstermeye yarar. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23 Üniversitede öğrendiklerimin büyük bir bölümünü işimde kullanmıyorum (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24 Eğitim işgörenlerin o işe uygun olduğunu belgelemelerini sağlar (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

25 Eğitim, işverenlerin aday işgörenler arasından seçim yapmasını sağlayan bir eleme 

sistemidir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

28  Öğrenciler daha çok bilgi ve beceri kazanmak yerine bir iş için en iyi iş gören 

olduklarını  göstermek için okula giderler 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

29 Eğer ben kendimin diğerlerinden daha yetenekli olduğunu kanıtlamak istiyorsam bunu 

belgelendirmeliyim 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

30 Herhangi bir sertifika ve diplomanın verilmediği bir eğitim görmenin hiçbir faydası 

yoktur 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

31 Eğitimin çalışanın işteki verimliliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

32 Eğitimin sağladığı tek fayda, çalışanlar hakkında bilgi edinme maliyetini azaltmasıdır (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

33 Bir kişinin eğitim durumunu gösteren belgeler, bu kişinin ne kadar çalışkan olduğu 

konusunda bilgi verir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRÜNE 

GÜVENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE LİDER-

ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACI ROLÜ 

  Serkan GÖKALP - Oğuz KAYA - Abdurrahman ANGAY - Fahrettin 

AKGÜN  

Özet 

Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin okul müdürlerine güven düzeylerinin 

lise öğretmenlerinin iş tatminine etkisini araştırmak ve bu etkide lider-üye etkileşiminin 

aracı rolünü analiz etmektir. Bu kapsamda, Mersin İlinde liselerde görev yapan 

öğretmenler üzerinde çalışma yapılmıştır. Araştırma deseni olarak ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Bu araştırmada var olan çalışma evreninden basit seçkisiz örnekleme 

yoluyla seçilen 291 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Yöneticiye Güven 

Ölçeği, Minnessota Tatmin Ölçeği ve Çok Boyutlu Lider-Üye Etkileşimi 12 Ölçeği ölçme 

araçları olarak kullanılmıştır. Veriler hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda, öğretmenlerin okul müdürlerine 

duydukları güven ve okul müdürü ile öğretmen arasındaki lider-üye etkileşiminin, 

öğretmenlerin iş tatminini anlamlı şekilde yordadığı görülmüştür. Öğretmenlerin 

müdürlere duydukları güvenin, öğretmenlerin iş tatmini yordamasında müdürler ile 

öğretmenler arasındaki lider-üye etkileşim düzeylerinin aracılık etkisiyle ilgili analizlerin 

sonuçlarına bakıldığında, müdürler ile öğretmenler arasındaki lider-üye etkileşiminin 

kısmi ara yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma bulgularına dayalı olarak okul 

müdürlerine örgütsel davranış, insan ilişkileri, insan psikolojisi, insan kaynakları 

yönetimi konularında hizmet içi eğitim verilmesi; müdür olmak isteyen öğretmenlerin, 

insan ilişkileri bilgisini ve ruh sağlığını ölçen psikometrik testlerden geçirilmesi ve bu 

testlerden başarılı olanların müdür yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: okul müdürüne güven, lider-üye etkileşimi, iş tatmini, 

aracılık etkisi 

mailto:ser119119@hotmail.com
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THE MEDIATING ROLE OF LEADER-MEMBER 

EXCHANGE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TRUST IN 

SCHOOL PRINCIPALS AND JOB SATISFACTION 

ACCORDING TO THE TEACHERS’ PERCEPTIONS 

 Abstract 

This study aims to examine the effects of the teachers' feeling of trust in the 

school principals on job satisfaction and to analyze the mediating role of leader-member 

interaction in this effect. In that context, a research has been conducted on the teachers 

working in high schools in Mersin. As a research design, correlational survey design 

has been used. The sample group of the research consists of 291 people who have been 

selected by means of simple random sampling. Minnesota Satisfaction Questionnaire, 

Scale of Trust towards the Manager, Scale of Multidimensional Leader-Member 

Exchange 12 have been used as scales. Data have been analyzed by hierarchical multiple 

linear regression method. Findings of this study indicate that teachers' feeling of trust in 

the school principals and the leader-member interaction between school principals and 

teachers significantly predict teachers’ job satisfaction. The results of the mediation tests 

show that the leader-member interaction between school principals and teachers is a 

partial mediator of the relationship between the teachers' feeling of trust in the school 

principals and teachers’ job satisfaction levels. Based on the findings of the research, it 

has been suggested that the school principals should be provided with in-service training 

related to organizational behaviour, human relations, human psychology and human 

resource management and the teachers who want to be school principals should enter 

psychometic tests measuring mental health and knowlege of human relations and the ones 

who pass the test can be school principals. 

Key Words: Trust in school principal, leader-member exchange, job satisfaction, 

mediating role 

GİRİŞ 

Örgütlerin belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmalarında, verimliliklerini 

arttırmalarında, rekabetin hızla artığı günümüzde var olan durumlarını muhafaza 

etmelerinde ya da büyümelerinde “güven” önemli bir unsurdur. Güven, insanın 

kişiler arası ilişkilerini uzun ve sağlıklı bir şekilde kurmasında, verimli 

olmasında, işe yaramasında ve mutlu olmasında önemli bir yapı taşıdır. Bu 

nedenle güven, örgütler için hayati bir öneme sahiptir. Örgütler içerisinde güvene 

dayalı ilişkilerin kurulması, çalışanların stresini azaltarak, çatışmaları ve 

belirsizlikleri en aza indirger; bu da çalışanın performansına, motivasyonuna 

olumlu yönde yansır. Çalışanın performansının ve motivasyonunun artması da 

çalışanın örgüte bağlılığını ve iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir (Hoy & 

Miskel, 2008; Lewick & Bunker 1996; Spector, 1997). 
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Örgüt yöneticileri, örgütün güvene dayalı ortamın getirilerini 

toplayabilmesi için çok önemli sorumluluklara sahiptir. Örgüt yöneticileri, güven 

verici davranışlar sergileyerek örgüt içeresindeki güven ortamını 

güçlendirmelidir. Çeşitli araştırmacılar, çalışanların yöneticilerin sergilemiş 

oldukları tutum ve davranışları örgütün kurumsal yapısını temsil ettiğini 

düşündüklerinden,   yöneticiye duyulan güvenin örgütün tamamına mal edildiğini 

ifade etmektedir. Alan yazında yöneticiye güven kavramı şu şekilde 

tanımlanmaktadır;  astın  (kişinin)  bağlı olduğu yöneticinin  (karşısındakinin) 

yapacaklarının belirsiz olmasına karşın, kendisi için olumlu sonuçlar doğuracak 

şekilde hareket edeceğine inanıp, tüm riskleri göze almasıdır (Mayer & Davis, 

1995; McAllister, 1995; Köy, 2011; İslamoğlu, Birsel & Börü, 2007). Yöneticiye 

g ü v e n i n  ö n c e l l e r i  i s e  dürüstlük, yetkinlik ve çalışanlara karşı ilgili ve 

yardımsever davranışlardır (İslamoğlu, vd.,  2007). Bir başka deyişle, yöneticinin 

çalışanlara güven verebilmesi için sözleriyle sergilemiş olduğu davranışlar 

birbiriyle tutarlı olmalı,  dürüst olmalı, çalışanlarıyla açık iletişim kurmalı, 

çalışanlara karşı yardımsever olmalı ve görevlerini başarıyla yerine getirebilecek 

yeterli donanıma sahip olmalıdır (Mishra, 1996). Yönetici bu niteliklere sahip 

olduğunda örgütsel verimlilik için çok önemli olan güvene dayalı ilişkiler 

kurulabilir 

Örgütlerde güvene dayalı ilişkilerin kurulması, çalışanın yöneticisine ve 

bir bütün olarak örgüte güven duymasını, onların örgüte duygusal açıdan 

bağlanmasını, kendilerini örgüt içinde tanımlayabilmesini,  işinden tatmin 

olmasını ve örgütü terk etmemesini sağlar (Yazıcıoğlu, 2009).
 

Çalışanların 

güvene sahip olması, işten beklentilerine, işini yapmaktan dolayı duyduğu 

tatmine, yetenek ve becerilerine olumlu katkısı bulunmaktadır. Bireyin, örgüte, 

yöneticisine ve iş arkadaşına güven duyması, işine sıkı sıkıya bağlanmasını ve 

moralinin yüksek olmasını sağlar. İşini değerlendirmesi sonucu ulaştığı olumlu 

duygu olan iş tatminine, güven duygusuyla beraber daha çabuk ve daha yüksek 

ölçüde sahip olur (İşcan & Sayın, 2010).
 
Çalışanlar, yöneticilerinin güvenilir biri 

olduğuna inandıklarında onların aldıkları kararlar konusunda daha pozitif 

olurlar, kendilerini daha güvende  h issederler  (Dirks & Ferin, 2002);
 

çalışanlar yöne t i c i l e r in  çalışma  sürecinde  aralarında oluşan karşılıklı 

beklentileri,  yükümlülükleri kötüye kullanmayacağına inanır. Bu da 

çalışanların işlerine karşı olumlu duygular beslemelerini sağlar ve işlerinden 

tatmin olurlar (Darwish, 2000). 

Örgütsel davranış alanında yapılan çalışmalar,  yöneticiye güvenin iş 

tatmini üzerinde rolü ve önemi olduğunu vurgulamaktadırlar (Arnold, Barling & 

Kelloway, 2001; Cunningham & MacGregor, 2000, s. 1585; Driscoll, 1978, s. 50; 

Muchinsky, 1977, s. 600; Rich, 1997, s. 319). Yöneticiye güvenin, yönetici ile 

çalışan arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek sağlam temeller üzerine 

kurulmasını sağladığı ifade edilmektedir. Çalışanların da yöneticiye duydukları 

güvenden dolayı kendilerinden beklenenden fazlasını yaptıkları ve işlerinden 
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tatmin sağladığı belirtilmektedir. (Börü & Güneşer, 2005). Yöneticiye güven ve 

iş tatmini ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır; Cunningham ve 

MacGregor (2000), Brashear, Boles, Bellenger ve Brooks (2003) yaptıkları 

çalışmalarda örgütsel güvenle iş tatmini arasında doğrudan ilişki olduğunu 

ortaya koymuşlardır.
  

Lagace vd. ( 1 9 9 3 ) tarafından yöneticiler ve satış 

elemanları üzerine yapılan çalışmada, güvenin satış elemanlarının iş tatminini 

oldukça etkilediği ortaya konmuştur.
 

Dirks ve Ferin (2002) yöneticiye güven 

konusunda yapmış oldukları meta analizinde, yöneticiye güven ve iş tatmini 

arasında ilişki olduğunu ifade etmiştir.
   

Yine Koç ve Yazıcıoğlu  (2011) yakın 

zamanda yapmış olduğu, yöneticiye güven ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi  

incelediği  çal ışmada  yö n e t i c i ye  güvenin  i ş  t a tmi n in i  etkilediğini , 

yöneticiye duyulan güvenin iş tatminini artırmada anlamlı rol oynadığını ortaya 

koymuştur. 

Çalışanların yöneticiye güven duymaları ve işlerinde tatmin olmaları ile 

yakından ilişkili bir kavram da lider-üye etkileşimidir. Çalışan ve yönetici 

arasındaki etkileşimi ifade eden lider-üye etkileşimini inceleyen teorilerinden bir 

tanesi de Lider-Üye Etkileşimi Teorisidir (LMX, Leader-Member Exchange) 

(Liden & Maslyn 1998; Köy, 2011).   Lider-Üye Etkileşimi  (LMX, Leader-

Member Exchange)  Teorisi,  liderin çalışma grubunun tüm üyeleriyle aynı 

ilişkiyi kurmadığını, liderin her bir astı ile kurduğu ilişkinin diğerlerine göre 

farklı olabileceği ve bu nedenle yapılacak araştırmaların lider ya da astlar yerine, 

her ikisi arasındaki etkileşime odaklanması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Dolayısıyla Lider-Üye Etkileşimi Teorisi, lider (yönetici) ve üyelerin 

(astlar-çalışan) arasındaki ilişkiyi esas alması açısından lider ve/veya 

üyeler üzerine yoğunlaşan geleneksel liderlik modellerinden 

ayrılmaktadır  (Lee, 2000; Özutku, Ağca &  Cevrioğlu , 2008). Lider-

Üye Etkileşimi Modeli, liderin her bir astla farklı ilişkiler geliştirmek üzere 

pozisyon gücünü nasıl kullandığını açıklamaktadır. Bu model, liderin çalışma 

biriminde bulunan tüm astlara tek bir liderlik tarzı sergilemediğini, farklı astlara 

farklı şekilde davrandığını varsayarak, liderin kendisine bağlı astların her biri ile 

nasıl farklı ilişkiler geliştirdiği üzerinde durmaktadır.  Lider-Üye Etkileşim 

Teorisi çeşitli teorilerden beslenmiştir. Bunlar, rol teorisi, sosyal değişim teorisi, 

eşitlik teorisi ve adalet yaklaşımıdır (Cevrioğlu, 2007; Liden & Maslyn, 1998).  

Yukarıda belirtilen teorilerin bir sentezi olan Lider-Üye Etkileşim 

Teorisine göre, lider-üye etkileşimi “katkı”, “etki”, “sadakat” ve “profesyonel 

saygı" olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Katkı boyutunda göstermiş 

olduğu performansla liderini etkileyen, liderin gözüne giren çalışanlar diğerlerine 

göre liderle yüksek kaliteli etkileşim gerçekleştirir (Liden & Maslyn, 1998; 

Gerstner & Day, 1997; Karaaslan, 2010). Etki boyutu,  lider ve astın birbirlerini 

karşılıklı etkilemelerini ifade eder ve bu boyutta üyelerin birbirine karşı 

besledikleri duygular daha çok kişiler arası etkileşime ve ilgiye bağlıdır.  Liden, 

Wayne ve Stilwell (1993) hoşlanmanın, liderin üyenin iş performansını 
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değerlendirmesinden daha etkin bir lider-üye etkileşimi belirleyicisi olduğunu 

araştırmalarıyla ortaya koymuşlardır. Sadakat boyutunda liderler, astlara verdiği 

işleri sürekli takip edemeyeceklerinden dolayı, seçici davrandıklarından dolayı 

bağımsız karar ve/veya sorumluluk almayı gerektiren görevleri sadakat düzeyi 

yüksek astlara vermeyi tercih ederler (Erdem, 2008). Profesyonel saygı boyutu 

ise, lider ya da astın örgüt içinde veya örgüt dışında kazanmış oldukları mesleki 

itibarı ifade etmektedir ve bu boyutta lider, mesleki bilgisine güvendiği 

çalışanların deneyimlerinden yararlanmak için bunları kendine yakın grup 

içerisinde tutmak ister (Cevrioğlu, 2007). 

Yönetici-çalışan arasındaki ilişkinin kalitesi de çalışanın yöneticisine 

duyduğu güveni etkilemektedir. Çalışanın, yöneticisinin davranışlarından ve 

sözlerinden şüphe duymaması, aralarındaki etkileşiminin kalitesine bağlıdır. 

Çalışan ve yönetici arasındaki etkileşimin kalitesinin yüksek olması, çalışanın 

yöneticiye duyacağı güven duygusunu da olumlu yönde etkilemektedir 

(Solomon & Floreres 2001). Yüksek nitelikte etkileşimde, yönetici ve ast 

arasındaki ilişki arkadaşçadır, karşılıklı güven, saygı, etkileşim ve bağlılık söz 

konusudur. Yüksek nitelikte bir etkileşimin geliştirilmesi için güven ve saygı 

unsurları önemlidir (Cevrioğlu, 2007). Güvenin olmaması anlaşmazlıkları da 

beraberinde getirir. Bu nedenle yüksek kaliteli bir lider-üye etkileşimi için güven 

ön koşuldur (Sue-Chan, Au & Hackett, 2012). Yani, yöneticinin astan, astın da 

yöneticiden beklentisi vardır. Eğer taraflar birbirine güvenip üzerlerine düşen 

görevleri yaparlarsa karşılıklı olarak beklentiler sağlanmış olur ve bu sayede 

karşılıklı olarak memnuniyet de sağlanmış olur. Nitekim daha öncede 

bahsettiğimiz gibi, bazı araştırmacılar, güveni Lider-Üye Etkileşimi teorisinin bir 

unsuru ve lider davranışının bir boyutu olarak ele almıştır. Brower, Schoorman ve 

Tan (2014), son yıllarda örgütsel bağlamda güvenin önemli bir unsur olduğuna ve 

lider-üye etkileşiminin sağlanmasında üyeler arasındaki karşılıklı güvene dikkat 

çekerek, yöneticinin çalışanlarına güvenmesi ve çalışanların yöneticisine 

güvenmesi arasında bir dengenin kurulması gerektiğini savunmuştur. Yine, 

Katrinli, Atabay, Günay ve Güneri (2008) yüksek nitelikte lider-üye etkileşiminin 

karşılıklı güvene, saygıya, olumlu desteğe, açık iletişime, sadakate ve sevgiye 

dayandığını ve yüksek nitelikte lider-üye etkileşiminin yüksek performansla 

bağlantını olduğunu belirtmiştir. 

Alanyazında lider-üye etkileşimi ile yöneticiye güven arasındaki ilişki 

sadece teoride değil aynı zamanda bilimsel araştırmalarla da ortaya konmaktadır. 

Nitekim Dirks ve Ferin (2002), Gornez ve Rosen,  Wat ve Shaffer (Gornez ve 

Rosen,  Wat ve Shaffer'dan aktaran Aslantaş 2007)  tarafından yapılan 

çalışmalarda lider-üye etkileşimi ile yöneticiye güven arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Yine Aslantaş (2007) tarafından lider-üye etkileşiminin yöneticiye 

duyulan güven üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik, üniversitelerin işletme tezsiz 

yüksek lisans programına kayıtlı beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yapılan 

çalışmada lider-üye etkileşimi ve yöneticiye güven arasında yüksek düzeyde 
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anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. McAllister (1995), çalışmasında 

sosyal açıdan kişiler arası benzerliklerin güvenin oluşumunu etkilediğini ifade 

etmiştir. 

Yöneticiye güven ve lider üye etkileşimi arasındaki ilişkinin yanı sıra, 

lider-üye etkileşimi ile iş tatmini arasında da pozitif bir ilişki olduğunu söylemek 

mümkündür. Astların verilen görevi yerine getirmesinde, sorumluluk ve 

yetkilerinin belirlenmesinde yöneticinin etkisi büyüktür. Yönetici ve astın değer 

yargıları ve kişilik özellikleri arasındaki benzerlik artıkça, lider-üye etkileşiminin 

yüksek kalitede olma ihtimali artar. Bu astın yetenek ve performansına uygun 

işlerde görev alması ihtimalini artırır ve bu da iş tatminini beraberinde getirir. 

Düşük etkileşim yaşandığında yönetici astı iyi tanıyamaz ve astın yeteneklerini 

aşan, performansına uygun olmayan işlerde görevlendirilmesi ihtimali artar. Bu 

da iş tatminsizliğini beraberinde getirir (Lee, 2000; Janssen & Yperen, 2004). 

Aynı zamanda yüksek etkileşim sağlandığında, işle ilgili konularda yönetici astını 

destekler, ast yöneticiden gerekli kaynakları alabilir ve yaptığı işlerle ilgili 

geribildirim ve iş birliği alma şansı yüksek olacağından, iş tatmini yüksek 

olacaktır (Erdem, 2008). Walumbwa, Mayer, Wang, Workman ve Chritensen 

 (2011) de çalışanın performansının artırmasında lider-üye arasındaki 

etkileşimin etkili olduğunu ifade etmiştir. Çalışanın performansıyla iş tatmini de 

doğru orantılıdır.  

Az sayıda da olsa yapılan çalışmalar, lider-üye etkileşimi ve iş tatmini 

arasındaki pozitif ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Örneğin, Epitropaki ve 

Martin (2005), lider-üye etkileşimi ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

adına, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 7 İngiliz şirketinde yer alan 

439 çalışanı kapsayan çalışmasında, lider-üye etkileşimi ve iş tatmini arasında 

anlamlı pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yine, Aryee 

ve Chen (2006), lider-üye etkileşiminin belirleyicileri ile lider-üye etkileşimi ve iş 

tatmini, iş performansı, psikolojik geri çekilme davranışları arasındaki ilişkileri 

Çin bağlamında incelemişler ve lider-üye etkileşim ile iş tatmini arasında güçlü 

bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Janssen ve Yperen (2004), Hollanda’da 

enerji arz eden bir firmada yapmış oldukları çalışmada, lider-üye etkileşimi ile iş 

tatmini arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamışlardır.        

Sonuç olarak, yöneticiye güven, lider-üye etkileşimi ve iş tatmini arasında 

bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Karakterler ve değer yargıları arasındaki 

benzerlikler, lider ve ast arasındaki etkileşimini artırmaktadır. Liderin sözlerinin 

ve davranışlarının tutarlı olması, mesleki saygınlığının olması, adil olması gibi 

etkenler ise çalışanın yöneticisine güven duymasını sağlamaktadır. Çalışanın 

yöneticine güvenmesi de yönetici ile ast arasındaki etkileşimi olumlu yönde 

etkilemektedir. Neticede, lider-üye etkileşiminin artması, çalışanın performansına 

ve iş tatminine olumlu olarak yansımaktadır (Köy, 2011). Bu araştırma da bu fikir 

üzerine kurulmuş olup,  uygulamayla bu hipotezin doğruluğu kanıtlanmaya 
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çalışmıştır. Ayrıca alan yazın incelendiğinde gerek yöneticiye güven ve iş 

tatminin ilişkisini gerekse lider-üye ve iş tatmini ilişkisini inceleyen ve bu 

değişkenler arasında anlamlı sonuçlar bulan çalışmalar da bu değişkenlerin başka 

sektörlerde ve başka değişkenlerin de dahil edilmesi ile araştırılmasını 

önermişlerdir (Cevrioğlu 2007; Köy 2011; Aryee & Chen, 2006; Epitropaki & 

Martin 2005). Bu önerilerde göz önüne alınarak bu çalışmada da liselerde 

bireyler arası güven ilişkileri içerisinde yer alan öğretmenin (astın) okul 

müdürüne (yöneticisine) duyduğu güvenin iş tatminine etkisi araştırılmaya 

çalışılırken bu etki üzerinde okul müdürü (yönetici, üst) - öğretmen (çalışan, ast) 

etkileşiminin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. 

Günümüzde örgütler başarılarında insan faktörünün önemini daha iyi 

anlamaya başlamıştır. Bu da insana verilen değeri artmıştır. Rekabetin hızla arttığı 

günümüzde örgütlerin kaliteli iş gücünü elinde tutabilmesi için çalışanın işinden 

mutlu olması, doyuma ulaşması, yöneticisine, iş arkadaşlarına ve çalıştığı kuruma 

güvenmesi büyük önem taşımaktadır. İnsanların evlerinden çok iş yerlerinde vakit 

geçirdiklerini düşünürsek çalıştığı ortamdan ve yaptığı işten tatmin olması ve 

çalıştığı yöneticisine güven duyması hem örgüt hem çalışan hem de yönetici 

açısından olumlu sonuçlar doğurduğu için çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 

Çalışanların yöneticilerinin davranışlarından ve sözlerinden şüphe duymaması 

yöneticileriyle girdikleri etkileşimin kalitesine bağlıdır. Yöneticiyle kaliteli 

etkileşim kuran çalışanın yöneticisine duyacağı güven de daha güçlü olacaktır. 

Sonuçta, yöneticisine güvenen ve yöneticiyle kaliteli bir etkileşim kuran 

çalışanlar, işlerinden daha fazla tatmin olacaktır ve bu da onların daha fazla 

verimli olmalarını sağlayacaktır. Benzer durumlar, eğitim örgütlerinde çalışan 

öğretmenler için de geçerlidir. Türkiye'de lise öğretmenlerinin okul müdürüne 

duyduğu güvenin iş tatmine etkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık rolü 

konusunda yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. İlgili literatür kapsamında 

okul müdürüne güvenin direkt olarak iş doyumunu etkilemesinin yanı sıra lider-

üye etkileşiminin aracılık etkisiyle dolaylı bir etkinin olup olmadığı da 

araştırılacaktır. Bu araştırmadan elde dilen bulgular, okulların verimliliğini 

belirleyen ana öğelerden birisi olan okul müdürlerinin seçimi sürecinde göz 

önünde bulundurulabilir ve okul müdürlerinin daha verimli olması için yapılan 

hizmet içi eğitimlere yol gösterebilir. Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında bu 

araştırmanın problem cümleleri ve alt problem cümleleri aşağıda verilmiştir. 

Problem Cümlesi 

Lise öğretmenlerinin okul müdürüne duyduğu güvenin iş tatmine etkisinde 

lider-üye etkileşiminin aracılık rolü var mıdır? 

 

Alt Problem Cümleleri 
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1-Okul müdürüne güven, öğretmenin iş tatmini, lider-üye etkileşimi 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2-Okul müdürüne güven, öğretmenlerin iş tatminini anlamlı bir şekilde 

yordamakta mıdır (etkilemekte midir)? 

3-Okul müdürüne güven, öğretmenler ve müdürler arasındaki lider-üye 

etkileşimini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır (etkilemekte midir)? 

4-Öğretmenler ve müdürler arasındaki lider-üye etkileşimi öğretmenlerin 

iş tatminini anlamlı bir şekilde etkilemekte midir? 

5- Öğretmenlerin okul müdürlerine güvenmelerinin, öğretmenlerin iş 

tatminini yordamasında müdür ile öğretmenler arasındaki lider-üye etkileşiminin 

aracılık etkisi var mıdır? 

 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada lise öğretmenlerinin okul müdürüne duyduğu güvenin iş 

tatmine etkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık rolünün incelenmesi 

amaçlandığından, araştırma deseni ilişkisel tarama modeli olarak belirlenmiştir.  

İlişkisel tarama modelinde, iki ya da daha çok değişken arasında birlikte değişim 

varlığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Korelasyon ve karşılaştırma ilişkisel 

tarama modeli ile ilgili analiz modelleridir. Korelasyon,   ilişki aramalarda 

değişkenlerin birlikte değişip değişmediğine; değişme varsa bunun nasıl olduğunu 

saptamaya çalışır. Karşılaştırmada ise neden sonuç ilişkileri kestirilmeye çalışılır. 

Birinci değişken sınanmak istenen bağımsız değişken, ikincisi ise bağımlı 

değişkendir. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkene göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı araştırılır. Karşılaştırmada ilgileşim gibi bir düzey belirleme 

olanağı yoktur. Sonuç, ilişki vardır ya da yoktur şeklindedir. (Karasar,1984, 

Spiegel & Stephan 1999; Bakeman & Robinson 2005). 

 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın çalışma evrenini, Mersin İl merkezinde bulunan liselerde 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada var olan çalışma evreninden basit seçkisiz 

örnekleme yoluyla seçilen 291 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. 

Örneklem grubunu oluşturan katılımcıların demografik özellikleri şunlardır: 

Araştırmaya katılanların 160'ı (% 55) erkek, 131'i (% 45) kadındır. Öğrenim 

durumuna göre katılımcıların 184'ü lisans (% 63), 72'si (% 24) yüksek lisans, 35'i 

(% 13) ön lisans mezunudur. Katılımcılar branşlara göre gruplandırıldığında 110' 

nunun (% 37,8) sayısal, 150'sinin (%51,5) sözel ve 31'inin (%10,7)  kültür 
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branşında olduğu görülmektedir. Katılımcılar kıdem açısından 

gruplandırıldığında, 76'sının (% 26,1) 1-10 yıl, 108'nin (% 37,1) 11-20 yıl ve 

107'sinin (% 36,8) 21 yıl ve daha fazla öğretmenlik deneyimine sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla üç ölçme aracı 

kullanılmıştır. Bu araçlar aşağıda verilmiştir. 

 

Yöneticiye Güven Ölçeği 

Okul müdürüne güveni ölçmek için, Börü, İslamoğlu ve Birsel (2007) 

tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, tamamen katılıyorum (1)'den 

hiç katılmıyorum (5)'e kadar sıralanan 5'li Likert tipi ölçektir. Yapılan güvenirlik 

analizi sonucu güvenilirlik (Cronbach alpha) katsayısı 0.932 olarak bulunmuştur. 

 

Minnessota Tatmin Ölçeği 

İş tatminin ölçmek için Minnessota Tatmin Ölçeği’nden (Minnesota 

Satisfaction Questionnaire) yararlanılmıştır. Bu ölçek Weiss, Dawis, England ve 

Lofquist (1967) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, Baycan (1985) tarafından 

Türkçe’ye çevrilmiştir, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. İş tatmini 

ölçümünde en yaygın olarak kullanılan ölçek Minnesota Tatmin Ölçeği’dir. Bu 

ölçek, hiç memnun değilim (1)'den çok memnunum (5)'a kadar sıralanan 5'li 

Likert tipi ölçektir. Yapılan güvenirlik analizi sonucu güvenilirlik (Cronbach 

alpha) katsayısı 0.930 olarak bulunmuştur.   

 

Çok Boyutlu Lider-Üye Etkileşimi 12 Ölçeği 

Lider-üye etkileşimini ölçmek için “Çok Boyutlu Lider-Üye Etkileşimi 12 

Ölçeği” (LMX-MDX-12, The Scale of Multidimensionality of Leader-Member 

Exchange 12) kullanılmıştır. Bu ölçek Liden ve Maslyn (1998) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu ölçeğin, Cevrioğlu (2007)  tarafından Türkçeye uyarlanan 

şekli, lider-üye etkileşimini ölçmek için kullanılmıştır. Bu ölçek, hiç memnun 

değilim (1)'den çok memnunum (5)'a kadar sıralanan 5'li Likert tipi ölçektir. 

Yapılan güvenirlik analizi sonucu güvenilirlik (Cronbach alpha) katsayısı 0.85 

olarak bulunmuştur. 

 

İstatistiksel Analiz 
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Verilerin analizi SPSS 17.0 istatistik paket programlarında yapılmıştır. 

Veriler hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Verilerin analizine başlamadan önce veriler eksik değer, aykırı değer, normallik, 

çoklu değişme açısından incelenmiş, diğer bir ifadeyle analizlerin sayıltıları test 

edilmiştir.  

Araştırma modelimizde bağımlı değişken öğretmenlerin iş tatminlerini 

yordayan okul müdürüne güven ve lider-üye etkileşimi gibi bağımsız 

değişkenlerin etkisini incelerken cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu, branş, 

aylık gelir ve okul müdürü ile çalışılan süre değişkenlerinin kontrol edildiği 

hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Test edilmek istenen model: "Lise 

öğretmenlerinin okul müdürüne duyduğu güven, öğretmenlerin iş tatminini hem 

doğrudan hem de lider-üye etkileşiminin aracılığıyla etkilemektedir". Bu 

araştırmada lise öğretmenlerinin okul müdürüne duyduğu güvenin iş tatmini 

yordamasında okul müdürü ile öğretmen arasındaki lider-üye etkileşiminin 

aracılık (mediation) etkisi araştırılmıştır. İlk olarak Baron ve Kenny (1986) 

tarafından ortaya atılan aracılık etkisi, iki değişkenin birbiri arasındaki ilişkide 

üçüncü bir değişkenin aracı olması durumu şeklinde tanımlanabilir.  

 

 

Şekil 1. Baron ve Kenny modelinde aracılık etkisi 

Aracılık etkilerinin anlamlılığını test etmek için literatürde 14 ayrı aracılık 

test etme yöntemi bulunmaktadır. Literatürde oldukça sık kullanılan ve en 

güvenilir sonuçlar ürettiği belirlenen Sobel testi bu araştırmada kullanılmıştır 

(Şimşek, 2007, s. 25). Sobel testinin kullanımı için Jose (2003) tarafından 

geliştirilen ve web sayfasında kullanıma açık MedGraph-I programı 

kullanılmıştır. 

 

BULGULAR  

(Y) 
Yordayıc

ı 

(K) 

Yordana
n / Kriter 

 

(3) 

(1) 

(2) 

(A)  

Aracı 
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Okul Müdürüne Güven, Öğretmenin İş Tatmini Ve Lider-Üye 

Etkileşimi Arasındaki İlişkilerin Korelasyon Analizi 

Çoklu doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak veri analizi yapılabilmesi 

için bağımsız değişken ile bağımlı değişken ve aracı etkisi olduğu düşünülen 

değişken arasında korelasyon olmalıdır. Bundan dolayı değişkenler arasındaki 

ilişki düzeyinin ortaya konması için Pearson Korelasyon Testi yapılmıştır. Tablo 

1'de okul müdürüne güven genel puanı, iş tatmini genel puanı, lider-üye etkileşimi 

genel puanı arasında ilişki olup olmadığını, varsa ne yönde olduğunu test etmek 

için yapılan korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo.1 Okul Müdürüne Güven, Öğretmenin İş Tatmini, Lider-Üye Etkileşimi Arasındaki İlişkilerin Korelasyon 

Analizi  

Değişkenler O.Müdürüne Güven  Lider-Üye İş Tatmini 

   O.Müdürüne Güven  

      Lider-Üye 0,859*** 

     İş Tatmini 0,954*** 0,776***   

   ***p<0,001 

       

 Tablo 1' baktığımızda okul müdürüne güven ile iş tatmini arasında 

pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0,954; p<0,001). Korelasyon 

katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için okul müdürüne güven ile iş tatmini 

arasındaki ilişki güçlü bir ilişkidir (Büyüköztürk, 2012; Karasar, 1984). 

Determinasyon katsayısı (r2=0,910) dikkate alındığında iş tatminindeki toplam 

varyansın (değişkenliğin) % 91 'nin okul müdürüne güvenden kaynaklandığı 

söylenebilir. Bir başka deyişle okul müdürüne güven 1 birim arttığında 

öğretmenlerin iş tatmininde 0,910'luk bir artış olmaktadır. Buna göre okul 

müdürüne güven genel puanı arttıkça öğretmenlerin iş tatmini genel puanı da 

artmaktadır.  Benzer bir şekilde, okul müdürüne güven ile lider-üye etkileşimi 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0,859; p<0,001). Bu 

iki değişken için hesaplanan korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için, 

okul müdürüne güven ile lider-üye etkileşimi arasındaki ilişki güçlü bir ilişkidir 

(Büyüköztürk, 2012; Karasar, 1984). Determinasyon katsayısı (r2=0,737) dikkate 

alındığında lider-üye etkileşimindeki toplam varyansın (değişkenliğin) % 73 'ünün 

okul müdürüne güvenden kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka deyişle okul 

müdürüne güven 1 birim arttığında lider-üye etkileşiminde 0,737'lik bir artış 

olmaktadır. Buna göre okul müdürüne güven genel puanı arttıkça lider-üye 

etkileşimi genel puanı da artmaktadır. Ayrıca lider-üye etkileşimi ile iş tatmini 

arasında arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0,776; 

p<0,001). Korelasyon katsayısı 0,70'ten yüksek olduğu için lider-üye etkileşimi 

ile iş tatmini arasındaki ilişki güçlü bir ilişkidir. Determinasyon katsayısı 
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(r2=0,602) dikkate alındığında iş tatminindeki toplam varyansın (değişkenliğin) % 

60 'nın lider-üye etkileşiminden kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka deyişle 

lider-üye etkileşimi 1 birim arttığında öğretmenlerin iş tatmininde 0,602'lik bir 

artış olmaktadır. Buna göre lider-üye etkileşimi genel puanı arttıkça öğretmenlerin 

iş tatmini genel puanı da artmaktadır. 

 

Okul Müdürüne Güven İle Öğretmenlerin İş Tatmininin İlişkisi   

Daha öncede belirtildiği üzere Baron ve Kenny (1986) iki değişken 

arasındaki ilişkide üçüncü değişkenin aracılık ettiğini ya da dolaylı bir etki 

olduğunu söylemenin bazı şartlara bağlı olduğunu belirtmişti. Regresyon analizi 

ile aracılık etkisinin ispatı için yerine getirilmesi gereken bu şartlardan ilki 

yordayıcının, yordananı anlamlı bir şekilde yordaması gerekliliğidir. Bu şartın 

yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için okul müdürüne güven genel puanı 

ve öğretmenlerin iş tatmini genel puanları kullanılarak basit doğrusal regresyon 

analizi yapılmıştır. Okul müdürüne güvenin iş tatminine etkisini belirlemek için 

yapılan basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 2'de verilmiştir. 

 
Tablo.2 Okul Müdürüne Güvenin Öğretmenin İş Tatminini Yordamasına İlişkin Basit Doğrusal 

Regresyon Analizi Sonuçları 

    Model       Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

            Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta     t   p    f 

  Sabit 0,381 0,465 
 

0,818 0,414 

 
  

Cinsiyet 0,326 0,126 0,139 2,598 0,011 

 Yaş 0,433 0,117 -0,356 -3,719 0,371 

   Öğrenim 0,432 0,122 0,219 3,552 0,134 15,423 

  
  

1
.A

d
ım

 

Müdürle Çalışma Yılı 0,041 -0,081 0,051 0,501 0,616 

 Aylık Gelir 0,309 -0,141 0,183 2,199 0,148 

 

  

Kıdem 0,149 0,171 0,101 0,875 0,383 

 

  

Branş 0,05 0,088 0,039 0,759 0,448   

  Sabit -0,2 0,322  
-0,621 0,535 

 
  

Cinsiyet -0,093 0,088 0,041 1,059 0,291 

 Yaş -0,076 0,085 0,063 -0,893 0,372 

 

2
. 

A
d

ım
 

Öğrenim 0,126 0,086 0,064 1,465 0,144 67,293*** 

Müdürle Çalışma Yılı -0,172 0,057 0,218 -3,003 0,132 

 Aylık Gelir -0,076 0,099 0,045 -0,76 0,448 

 Kıdem 0,166 0,117 0,112 1,415 0,158 

 
  

Branş 0,051 0,061 0,029 0,821 0,412 

 Müdüre Güven 0,851 0,039 0,954 17,658 0   
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ΔR2 = ,910*** 
      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
       

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş tatmini genel puanının, okul 

müdürüne güven genel puanından yordanma durumunu test etmek için yapılan 

regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=67,293; p<0,001). Okul 

müdürüne güven genel puanı 1 birim arttığında iş tatmini genel puanı 0,954 birim 

artmaktadır. (ß=0,954; t=17,658; p<0,001).  İş tatmini genel puanını etkileyen 

faktörler içerisinde okul müdürüne güven genel puanı iş tatmini genel puanını 

0,910 oranında açıklamaktadır (R2=0,910). İş tatminine ilişkin toplam varyansın 

% 91'ini okul müdürüne güven ile açıklandığı ifade edilebilir. Söz konusu 

sonuçlara göre, yöneticiye güven, iş tatmini yordamaktadır.  

 

 

Okul Müdürüne Güven İle Lider-Üye Etkileşiminin İlişkisi 

Regresyon analizi ile aracılık etkisinin ispatı için yerine getirilmesi 

gereken şartlardan ikincisi de yordayıcı değişkenin aracı değişkeni anlamlı bir 

şekilde yordamasıdır (Baron & Kenny, 1986). Bu şartın yerine getirilip 

getirilmediğini belirlemek için okul müdürüne güven genel puanı ve lider-üye 

etkileşimi genel puanı kullanılarak basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

Okul müdürüne güvenin lider-üye etkileşimine etkisini belirlemek için yapılan 

basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 3'te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Okul Müdürüne Güvenin Lider-Üye Etkileşimini Yordamasına İlişkin Basit Doğrusal 

Regresyon Analizi Sonuçları 

    Model       
Bağımlı Değişken: Lider-Üye 

Etkileşimi 

            Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t p     f 

  Sabit 0,812 0,401 
 

2,023 0,424 

 
  

Cinsiyet 0,198 0,109 0,187 1,824 0,111 

 Yaş 0,567 0,101 0,418 5,631 0,371 

   Öğrenim 0,209 0,105 0,109 1,993 0,234 30,087 

1
. 

A
d

ım
 Müdürle Çalışma Yılı 0,042 -0,07 0,054 0,596 0,552 

 Aylık Gelir 0,351 -0,121 0,214 2,889 0,108 

 

  Kıdem 0,061 0,147 0,402 0,413 0,683 

 

  

Branş 0,013 0,076 0,103 0,165 0,869   

  Sabit 0,291 0,266 
 

1,093 0,275 

 
  

Cinsiyet -0,012 0,072 0,401 0,159 0,873 

 Yaş -0,109 0,07 0,613 1,551 0,112 

 

2
. 

A
d

ı

m
 Öğrenim 0,066 0,071 0,364 0,928 0,354 106,682*** 
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Müdürle Çalışma Yılı -0,149 0,047 0,218 -3,155 0,132 

 Aylık Gelir -0,006 0,082 0,145 -0,068 0,946 

 Kıdem 0,076 0,097 0,212 0,786 0,432 

 
  

Branş 0,003 0,052 0,129 0,053 0,958 

 Müdüre Güven 0,926 0,048 0,882 28,580 0,000   

ΔR2 = ,777*** 
      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
       Araştırmaya katılan öğretmenlerin lider-üye etkileşimi genel puanı 

düzeyinin, okul müdürüne güven genel puanından etkilenme durumunu test etmek 

için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=106,682; 

p<0,001). Okul müdürüne güven genel puanı 1 birim arttığında lider-üye 

etkileşimi genel puanı 0,882 birim artmaktadır. (ß=0,882; t=28,580; p<0,05). 

Lider-üye etkileşimi genel puanını etkileyen faktörler içerisinde okul müdürüne 

güven genel puanı lider-üye etkileşimi genel puanını 0,777 oranında 

açıklamaktadır (R2=0,777). Lider-üye etkileşimine ilişkin toplam varyansın % 

77,7'sinin okul müdürüne güven ile açıklandığı ifade edilebilir. Söz konusu 

sonuçlara göre, yöneticiye güven, lider-üye etkileşimini yordamaktadır. 

 

Lider-Üye Etkileşimi İle İş Tatmininin İlişkisi 

 Regresyon analizi ile aracılık etkisinin ispatı için yerine getirilmesi 

gereken şartlardan üçüncüsü ise yordayıcı değişkenin etkisinin kontrol edilmesi 

ile aracı değişkenin, yordanan değişkeni yordamasıdır (Baron & Kenny 1986). Bu 

şartın yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için lider-üye etkileşimi genel 

puanı ve iş tatmini genel puanı kullanılarak basit doğrusal regresyon analizi 

yapılmıştır. Lider-üye etkileşiminin iş tatminine etkisini belirlemek için yapılan 

basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 4'te verilmiştir. 

   
Tablo 4. Lider-Üye Etkileşiminin İş Tatminini Yordamasına İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Sonuçları 

    Model       Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

            Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t p f 

  Sabit 0,381 0,465 
 

0,818 0,414 

 
  

Cinsiyet 0,326 0,126 0,139 2,598 0,151 

 Yaş 0,433 0,117 0,356 3,719 0,171 

   Öğrenim 0,432 0,122 0,219 3,552 0,221 15,423 

1
. 

A
d

ım
 Müdürle Çalışma Yılı 0,041 -0,081 0,051 0,501 0,452 

 Aylık Gelir 0,309 -0,141 0,183 2,199 0,408 

 

  Kıdem 0,149 0,17 0,101 0,875 0,383 
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Branş 0,067 0,088 0,224 0,759 0,469   

  Sabit 0,253 0,346  
0,73 0,466 

 
  

Cinsiyet -0,172 0,094 0,301 1,838 0,813 

 Yaş -0,119 0,091 0,214 0,119 0,924 

 

2
. 

A
d

ım
 

Öğrenim 0,269 0,091 0,364 2,964 0,614 53,924*** 

Müdürle Çalışma Yılı -0,103 0,061 0,118 0,135 0,893 

 Aylık Gelir -0,201 0,106 0,245 0,336 0,737 

 Kıdem 0,101 0,126 0,112 0,806 0,422 

 
  

Branş 0,057 0,065 0,129 0,876 0,382 

 Müdüre Güven 0,789 0,040 0,332 20,255 0,000   

ΔR2 = ,110*** 

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

 

      
  Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş tatmini genel puanı düzeyinin, 

lider-üye etkileşimi genel puanından etkilenme durumunu test etmek için yapılan 

regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F=53,924; p<0,001). Lider-üye 

etkileşimi genel puanı 1 birim arttığında iş tatmini genel puanı 0,332 birim 

artmaktadır (ß=0,332; t=20,255; p<0,001). İş tatmini genel puanını etkileyen 

faktörler içerisinde lider-üye etkileşimi genel puanı iş tatmini genel puanını 0,110 

oranında açıklamaktadır (R2=0,110). İş tatminine ilişkin toplam varyansın % 

11'inin lider-üye etkileşimi ile açıklandığı ifade edilebilir. Söz konusu sonuçlara 

göre, lider-üye etkileşimi, iş tatmini yordamaktadır.  

 

Okul Müdürüne Güven, İş Tatmini ve Lider-Üye Etkileşimi 

Arasındaki İlişki 

Regresyon analizi ile aracılık etkisinin ispatı için yerine getirilmesi 

gereken şartlardan dördüncüsü ise aracı değişkenin etkisinin kontrol edilmesi ile 

yordayıcı değişkenin yordanan değişkeni yordamasında anlamlı bir düşüş olması 

ya da bu iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamasız olmasıdır 

(Baron & Kenny 1986). Bu bölümde öğretmenlerin okul müdürüne güven 

düzeylerinin öğretmenlerin genel iş tatminine etkisinde müdür ve öğretmenler 

arasındaki lider-üye etkileşiminin aracılık etkisini araştırmak için yapılan 

hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular ve sonuçlar yer 

almaktadır. Aşağıda yapılan aracılık testi analizinde okul müdürü ve 

öğretmenlerin arasındaki lider üye etkileşiminin iş tatminine etkisi incelenirken 

okul müdürüne güven kontrol değişkeni olarak modele alınmıştır.  

 

 
Tablo 5. Müdüre Güvenin ve  Lider-Üye Etkileşiminin, Öğretmenlerin Genel İş Tatminini Yordamasına İlişkin 

Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
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    Model       
Bağımlı Değişken: İş 
Tatmini 

            Bağımsız Değişkenler B Std. Hata Beta t p f 

  Sabit -0,200 0,322 

 
-0,047 0,963 

 

  

Cinsiyet 0,093 0,088 0,079 -1,059 0,291 

 Yaş -0,076 0,085 0,101 -0,893 0,372 

   Öğrenim 0,126 0,086 0,064 1,465 0,144 67,293*** 

1
. 

A
d

ım
 

Müdürle Çalışma Yılı -0,172 0,057 -0,218 -3,003 0,113 

 Aylık Gelir -0,076 0,099 -0,045 -0,76 0,448 

 

  Kıdem 0,166 0,117 0,093 1,415 0,158 

 

  

Branş 0,05 0,061 0,029 0,821 0,412 

 
Müdüre Güven 1,032 0,058 0,954 17,658 0,000   

  Sabit -0,300 0,310 

 
-0,359 0,72 

 

  

Cinsiyet 0,097 0,084 0,081 -1,149 0,252 

 Yaş -0,114 0,082 -0,103 -1,38 0,169 

 

2
. 

A
d

ım
 

Öğrenim 0,148 0,082 0,75 1,795 0,174 67,486*** 

Müdürle Çalışma Yılı -0,121 0,056 -0,153 -2,159 0,032 

 Aylık Gelir -0,078 0,096 -0,046 -0,811 0,418 

 Kıdem 0,14 0,113 0,094 1,239 0,216 

 

  

Branş 0,051 0,058 0,029 0,87 0,385 

 Müdüre Güven 0,715 0,085 0,661 8,377 0,000 

 
Lider-Üye 0,343 0,069 0,332 4,398 0,000   

ΔR2 = ,684*** 
      *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
       

Tablo 5'te görüldüğü gibi 1. adımda demografik değişkenlerden cinsiyet, 

yaş, öğrenim durumu, müdürle çalışma yılı, aylık gelir, kıdem, branş ve müdüre 

güven değişkenleri kontrol edildikten sonra, 2 adımda müdür ile öğretmen 

arasındaki lider-üye etkileşimi puanı doğrudan tanımlama (enter) metodu ile 

modele eklenmiştir. Yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda lider-

üye etkileşimi modele eklendikten sonra yöneticiye güvenin iş tatmini üzerindeki 

etkisi  β=.954’ten β=.661’e düşmektedir. Lider-üye etkileşimi modele eklendikten 

sonra okul müdürüne güvenin etkisinin azalması fakat hala bu etkinin anlamlı 

olması, lider-üye etkileşiminin kısmi aracı (mediator) değişken olduğunu 

göstermektedir. Yani okul müdürüne güven hem doğrudan hem de lider-üye 

etkileşimi aracılığıyla iş tatminini yordamaktadır. 
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Bulunan aracılık etkisinin anlamlılığına ilişkin Sobel testini uygulamak 

için Tablo 5’deki bazı veriler, Jose (2003)’ün MedGraph-I programına girilmiş ve 

aşağıdaki Tablo 6 elde edilmiştir. 

 
Tablo 6. Okul Müdürüne Güvenin, Öğretmenlerin İş Tatminini Yordamasında Lider-Üye 

Etkileşiminin Aracılık Etkisinin anlamlılığına ilişkin Sobel Testi Analizi Sonuçları 

Aracılık Tipi Kısmi 

Sobel Z değeri 4,787 

Anlamlılık 0,000 

Direkt etki 0,661 

Dolaylı etki 0,293 

Toplam etki 0,954 

 

 

Tablo 6’da görüleceği üzere aracılık etkisinin anlamlılığı için MedGraph-I 

programına Tablo 5’teki bazı verilen girilmesi ile yapılan Sobel testinde, lider-üye 

etkileşiminin aracılık etkisinin, p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Aracılık etkilerini tespit etmek için yapılan analizlerin sonuçlarına genel olarak 

bakıldığında; okul müdürüne güvenin iş tatminine toplam etkisinde β=.954 

olmaktadır. Lider-üye etkileşimi kontrol edildiğinde okul müdürüne güvenin iş 

tatminine direkt etkisinde β=.661 olmaktadır. Aradaki fark β=.293 dolaylı etki 

olarak lider-üye etkileşiminin aracılık etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu aracılık 

etkileri ve genel model Şekil-2'de görülmektedir. Şekilde değişkenlerin birbirini 

yordaması tek yönlü okla gösterilmiştir. Regresyon tablosundaki standardize 

edilmiş beta katsayıları okların üzerinde belirtilmiştir. 

 

 
 

Okul 
Müdürü

ne 

Güven 

Öğ. İş 

Tatmini 

Lider 

Üye 

Etkileşi
m 

β = 0,332*** 

β = 0,661*** 

β = 0,882*** 
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Şekil 2. Müdüre güvenin öğretmenlerin iş tatminleri üzerindeki etkisinde lider-üye 

etkileşiminin aracılık etkisi ve standardize edilmiş beta katsayıları (*p<.05, 

**p<.01, ***p<.001) 
  

Şekil 2'de görüleceği üzere okul müdürlerine güvenin öğretmenlerin genel 

iş tatminini yordamasında okul müdürleri ve öğretmenler arasındaki lider-üye 

etkileşiminin kısmi aracılık etkisi vardır (Z=4,787, p<.001). Buna göre 

öğretmenlerin müdürlere duydukları güven, öğretmenlerin iş tatmini doğrudan 

etkilediği gibi aynı zamanda müdürler ile öğretmenler arasındaki lider-üye 

etkileşimi üzerinden dolaylı olarak etkilediği de söylenebilir. Öğretmenlerin 

yöneticilere güvenlerinin yüksek düzeyde olması, hem lider-üye etkileşimi 

üzerinden dolaylı hem de doğrudan öğretmenlerin genel iş tatmini arttıracaktır. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada okul müdürüne güven ile iş tatmini arasında pozitif, anlamlı 

ve güçlü bir ilişki bulunmuştur (r=0,954; p<0,001). Buna göre öğretmenlerin okul 

müdürüne güveni arttıkça, öğretmenlerin iş tatminin de arttığı söylenebilir. Benzer 

bir bulgu Arnold vd. (2001) tarafından da bulunmuştur. Arnold vd. de (2001) 

yöneticiye duyulan güvenle iş tatmini arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu 

tespit etmişlerdir. Ayrıca Yücel (2006), örgütsel güven ve iş tatmini ilişkisini 

ölçmeye yönelik otomotiv ve gıda sektöründe faaliyet gösteren üç şirkette yaptığı 

çalışmada, yöneticiye güven algısıyla iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bu bulgu göz 

önüne alınarak verimli ve etkin bir okul yönetimi için okul müdürlerinin 

okullarını yönetirken öğretmenlerin işlerinden tatmin olması için öğretmenlerin 

güvenini kazanması gerektiği söylenebilir. 

Araştırmada yapılan ilgileşim analizi sonucunda elde edilen bir diğer 

bulguya göre okul müdürü ile öğretmenler arasındaki lider-üye etkileşimi ile 

öğretmenlerin iş tatmini arasında pozitif, anlamlı ve güçlü bir ilişki vardır 

(r=0,776; p=0,001). Bu bulguya dayanarak, okul müdürü ile öğretmenler 

arasındaki lider-üye etkileşimi arttıkça, öğretmenlerin iş tatminin de arttığını 

söyleyebiliriz. Bu bulgu, Le Blanc, Geersing, De Jong, Furda & Komproe (1993) 

tarafından yapılan araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Le Blanc vd. 

de lider-üye etkileşiminin niteliği ile hemşirelerin iş tatmini arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca Cevrioğlu (2007)'da 

araştırmasında lider-üye etkileşimi ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı ilişki 

bulmuştur. Araştırmadan elde edilen bu bulgu ışığında, okul müdürlerinin, işinden 

memnun personellere sahip olmak için astları ile etkileşime önem vermesi 

gerektiği söylenebilir. 

Bu araştırmada yapılan ilgileşim analizi sonucu elde edilen bir diğer 

önemli bulgu ise okul müdürüne güven ile lider-üye etkileşimi arasında pozitif, 



                            Serkan GÖKALP-Oğuz KAYA-Abdurrahman ANGAY-Fahrettin AKGÜN 

  63 

 

anlamlı ve güçlü bir ilişki  bulunmuş olmasıdır (r=0,859; p=0,001). Bu bulgu 

Liden ve Graen (1980)'in yaptığı araştırma bulguları ile örtüşmektedir. Liden ve 

Graen’in yaptığı araştırma sonucuna göre; yöneticiye güven ve lider-üye 

etkileşimi karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir; kaliteli lider-üye etkileşimi 

yöneticiye güveni arttırdığı gibi yöneticiye güven de kaliteli lider-üye 

etkileşiminin oluşmasını sağlamaktadır. Köy (2011)'de özel sektör çalışanları 

üzerinde yaptığı çalışmasında yöneticiye güven ve lider-üye etkileşimi arasında 

güçlü pozitif ve anlamlı ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Bu araştırmadan elde 

edilen bulguya dayanarak, verimli ve etkin bir okul yönetimi için okul 

müdürlerinin okullarını yönetirken öğretmenlerin güvenini kazanmayı ve 

öğretmenlerle etkileşimi göz önünde bulundurması gerektiği söylenebilir.   

Bu araştırmada yapılan regresyon analizi sonucunda okul müdürüne güven 

genel puanının, öğretmenlerin iş tatmini genel puanını yordama düzeyinin anlamlı 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (β=.954, p<.001). Buna göre, öğretmenlerin okul 

müdürlerine güvenmelerinin, öğretmenlerin genel iş tatminini anlamlı olarak 

yordadığını söyleyebiliriz. Bu araştırmadaki bulguya benzer bir şekilde, yurt 

dışında yapılan araştırmalarda çalışanların yöneticilere güvenmelerinin, 

çalışanların iş tatmin düzeyleri üzerinde olumlu yönde etkiler oluşturduğu 

saptanmıştır (Lagace, Castleberry & Ridnour, 1993; Dirks & Ferin 2002). Omarov 

(2009), örgütsel güven ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi ölçmek üzere özel sektör 

çalışanları üzerinde yapmış olduğu çalışmada, regresyon analizi sonucu, örgütsel 

güvenin faktörlerinden olan yöneticiye güven faktörünün iş tatminini etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. Yurt içinde de yapılan araştırmalarda çalışanların 

yöneticilere güvenmelerinin, çalışanların iş tatmini düzeyleri üzerinde olumlu 

yönde etkiler oluşturduğu saptanmıştır (Yücel, 2006; Koç & Yazıcıoğlu, 2011). 

Bilişik (2010) bu iki değişken arasındaki ilişkiye öğretmenler üzerinden bakmıştır 

ve Yalova ilindeki öğretmenlerin yöneticilerine duydukları güven algılarının iş 

tatminine etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucuna yöneticiye güven ve iş tatmini 

arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve yüksek düzeyde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin işlerinden tatmin olması 

için okul müdürlerinin güveni merkeze alan bir yönetim sergilemesi gerektiği 

söylenebilir. Öğretmenlerin okul yöneticisine güvenmesi, öğretmenlerin daha 

mutlu olmasını sağlayarak onların iş tatmini arttırabilir ve bu da okulların daha 

verimli olmasını sağlayabilir. 

Bu araştırmada elde edilen önemli bulgulardan bir tanesi de araştırmaya 

katılan öğretmenlerin lider-üye etkileşimi genel puanı düzeyinin, okul müdürüne 

güven genel puanından etkilenme durumunu test etmek için yapılan regresyon 

modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusudur (β=.882, p<.001). Buna 

göre öğretmenlerin okul müdürüne güvenmelerinin, okul müdürü ile öğretmenler 

arasındaki lider-üye etkileşimini anlamlı olarak etkilediğini söyleyebiliriz. 

Araştırmadan elde edilen bu bulgu yurtiçi ve yurt dışındaki araştırma bulguları ile 

desteklenmektedir. Örneğin, Liang, Ling ve Hsieh (2007) yöneticiye güvenin 
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lider-üye etkileşimini etkilediği ve anlamlı düzeyde yordadığı bulgusuna 

ulaşmıştır. Aslantaş (2007) tarafından lider-üye etkileşiminin yöneticiye duyulan 

güven üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik, üniversitelerin işletme tezsiz yüksek 

lisans programına kayıtlı beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yapılan çalışmada, 

lider-üye etkileşimi ile yöneticiye duyulan güven arasında yüksek düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen bu bulgu ile ilişkili 

olarak okul müdürlerinin öğretmenlerle etkileşimini güven temelinde yürütmesi 

gerektiği söylenebilir. 

 Bu araştırmada elde edilen önemli bir diğer bulguya göre öğretmenlerin iş 

tatmini genel puanı düzeyinin, lider-üye etkileşimi genel puanından etkilenme 

durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır 

(β=.332, p<.001). Buna göre okul müdürü ile öğretmenler arasındaki lider-üye 

etkileşiminin, öğretmenlerin iş tatminini anlamlı bir şekilde etkilediğini 

söyleyebiliriz. Gerstner ve Day (1997), lider-üye etkileşimi ile ilgili literatürü 

meta analiz yöntemi ile inceledikleri çalışmalarında, lider-üye etkileşimi ile genel 

iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek nitelikli 

lider-üye etkileşiminin üyelerin iş tatmini ve iş performansı gibi işle ilgili 

deneyimlerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  Le Blanc vd (1993), 

de lider-üye etkileşiminin niteliği ile hemşirelerin iş tatmini arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Cevrioğlu (2007) tıp fakültesinde 

lider-üye etkileşiminin kalite düzeyi ile öğretim elemanlarının iş tatmini arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu saptamıştır. Bu 

araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak öğretmenlerin işlerinden tatmin 

olması için okul müdürünün öğretmenlerle etkili ve etkin bir etkileşim kurması 

gerektiği söylenebilir. 

Kuşkusuz bu araştırmadan elde edilen en önemli bulgulardan birisi şudur: 

Öğretmenlerin okul müdürlerine güvenmelerinin, öğretmenlerin iş tatminini 

yordamasında müdür ile öğretmenler arasındaki lider-üye etkileşiminin kısmi 

aracılık etkisi bulunmuştur (Z=4,787, p<.001). Buna göre öğretmenlerin 

müdürlere güvenmelerinin, öğretmenlerin iş doyumunu doğrudan etkilediği gibi 

aynı zamanda müdür ile öğretmen arasındaki lider-üye etkileşimi üzerinden 

dolaylı olarak etkilediği de söylenebilir. Benzer bir şekilde,  Epitropaki ve Martin 

(2005),  lider-üye etkileşimi ve iş tatmini arasında anlamlı pozitif ve orta düzeyde 

bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aryee ve Chen (2006) tarafından yapılan bir 

araştırmada lider-üye etkileşimi ile iş tatmini arasında güçlü bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Benzer şekilde Janssen ve Yeren (2004), yapmış oldukları 

araştırmada lider-üye etkileşimi ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki saptamıştır. 

Bu konuda yurt içinde yapılan çalışma çok azdır. Bu çalışmalardan bir tanesi 

Özutku (2007) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada yönetici ve ast arasındaki 

etkileşimin düzeyi ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Tam verimli bir okul için öğretmenlere güven veren, 

öğretmenleri ile etkileşimi ve iletişimi oldukça iyi olan, öğretmenlerin işlerinden 
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tatmin olması için elinden gelen her şeyi yapan  okul müdürlerinin seçilmesi 

gerektiği söylenebilir. 

Uygulayıcılar için öneriler: Okul müdürleri kendilerini örgütsel davranış, 

insan ilişkileri, insan psikolojisi, insan kaynakları yönetimi konularında 

kendilerini geliştirmelidir. Ayrıca müdür olmak isteyen öğretmenler, insan 

ilişkileri bilgisini ve ruh sağlığını ölçen psikometrik testlerden geçirilmelidir. Bu 

testlerden geçemeyenler müdür olamamalıdır. Müdür olmak isteyen öğretmenlerin 

geçmiş yaşantıları, çevresi ile uyumu, kişilik ve etik değerlere bağlılığı konusunda 

derin araştırmalar yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda çevresi ile 

uyumsuz, insan ilişkileri zayıf, güven vermeyen ve etik davranmayan bireylerin 

müdür olmasına izin verilmemelidir. Okul müdürleri, öğretmenlerin güvenini 

kazanmak için sözlerinde ve davranışlarında tutarlı olmalı, mesleki saygınlığını ve 

itibarını arttırıcı tavır ve tutumlar sergilemeli, kararlarında ve uygulamalarında 

adil olmalı, kendine özgüveni yüksek olmalı ve astını önemseyen bir lider profili 

çizebilmelidir. Ayrıca okul müdürü, öğretmenlerle etkileşimi arttırmak için okul 

içinde ve dışında yapılan aktivitelere katılarak öğretmenlerle vakit geçirmeli, söz 

ve davranışları ile öğretmenlerin sempatisini ve sevgisini kazanabilmelidir.  

Araştırmacılar için öneriler: Araştırma sonucunda yapılan bu genellemenin 

yanında uygulama bölümünde de belirtildiği gibi bazı sınırlılıkların olduğu 

unutulmamalıdır. Bu araştırma sadece liselerde çalışan öğretmenler üzerinde ve 

Mersin İlini kapsamaktadır. Farklı illerdeki öğretmenler üzerinde yapılacak 

çalışmalar veya farklı sektördeki çalışanlar arasında yapılacak araştırmalar, daha 

sağlıklı sonuçlara ulaşılması açısından yararlı olacaktır. Araştırmacılar, başka 

hangi değişkenlerin aracılık etkileri olabileceğini inceleyebilirler. Bu araştırmada 

okul müdürüne güven ve lider-üye etkileşimi tarafından etkilenen örgütsel sonuç 

değişkeni olarak burada iş tatmini ele alınmıştır. Araştırmacılar “iş tatmini” 

dışındaki (tükenmişlik, performans ve benzeri) duygu temelli sonuç değişkenlerini 

bağımlı değişken olarak alıp inceleyebilirler. 
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